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A N U N ł  
 

 
Institutul NaŃional al Magistraturii are plăcerea de a vă informa cu privire la organizarea 

următoarelor activităŃi: 

NUME PROGRAM 

„Study visit to the EPO for national judges” 

PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE 

25-27 februarie 2014,  München, Germania 
 

LIMBA ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ 

Engleză  

ORGANIZATOR 

Academia Oficiului European de Brevete (OEB)  

DESCRIERE 

Vizita de studiu îşi propune familiarizarea cu sistemul şi procedurile aferente brevetului 
european (acordarea brevetului european, parcursul dosarului privind brevetul european până 
în etapa apelului). 

FINANłARE 

Cheltuielile aferente participării sunt suportate de organizatori (costurile aferente cazării vor fi 
achitate direct de organizatori la hotel, detalii legate de acesta urmând a fi furnizate ulterior iar 
cheltuielile de transport internaŃional vor fi rambursate, în sistem decont ulterior, pe baza 
formularului completat de participanŃi, însoŃit de tichetul de îmbarcare). FormalităŃile de 
rezervare a transportului internaŃional, precum şi a celui până la hotel sunt în sarcina 
participanŃilor. 
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CUI SE ADRESEAZĂ 

Judecătorilor specializaŃi în soluŃionarea cauzelor de proprietate intelectuală (în mod special 
brevete) sau care urmează să soluŃioneze astfel de cauze. 

 

NUMĂR DE LOCURI 

1 loc pentru fiecare stat 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE 

� CV în limba română 

� Documente care să ateste nivelul de cunoaştere a limbii engleze (minim B2, conform 
Cadrului European Comun de ReferinŃă pentru Limbi sau echivalent). În cazul în care atare 
documente nu sunt disponibile INM îşi rezervă dreptul de a organiza un interviu telefonic 
pentru atestarea nivelului de limbă 

 
Documentele se transmit exclusiv în format electronic la adresa: nadia.taran@inm-lex.ro 

TERMEN ÎNSCRIERE 

16 ianuarie 2014 

CRITERII DE SELECłIE 

� relevanŃa seminarului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea 
cerută pentru curs 

� neparticiparea la seminare cu aceeaşi temă organizate în cadrul programului sau la alte 
forme de pregătire internaŃională 

� posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaŃiile la care va avea acces 
prin participarea la seminar. 

Fiecare criteriu de selecŃie va fi analizat corelativ cu condiŃia cunoaşterii temeinice a limbii 
engleze (nivel minim B2, conform Cadrului European Comun de ReferinŃă pentru Limbi sau 
echivalent), atestată, în principal, prin documente oficiale depuse de candidat 

SelecŃia finală va fi realizată de organizatori. 

PERSOANA DE CONTACT 

Nadia-Simona łăran, expert INM, Departamentul de formare profesională continuă, tel: 
021.40.76.264, 0744.379.847, fax: 021.40.76.267, e-mail: nadia.taran@inm-lex.ro  
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IMPORTANT! 

Potrivit uzanŃelor Oficiului European de Brevete este necesară o înregistrare oficială a 
participanŃilor la Oficiu. Astfel, magistratul selectat urmează să completeze un formular on-
line, postat pe pagina web a OEB care poate fi accesat urmând link-ul de mai jos: 
 
http://application.epo.org/ipcal/i_event.php?id=12906&isPopup=1 
 
Termenul-limită pentru înregistrarea participării la Oficiu este 19 ianuarie 2014. 
 
 

În termen de 15 zile de la finalizarea programului persoanele selectate sunt obligate să 
transmită INM un raport privind activităŃile desfăşurate în cadrul programului de formare, 
problemele de drept dezbătute, soluŃiile relevate precum şi orice alte informaŃii de natură 
să permită o evaluare a calităŃii şi eficacităŃii programului. 

 
Selectarea de către INM nu garantează magistraŃilor participarea la acŃiunile de formare 
pentru care s-au înscris aceasta urmând a fi supusă aprobării, în condiŃiile legii, 
conducerii instanŃei sau parchetului. Prin selecŃia efectuată de INM magistratul 
dobândeşte doar o vocaŃie de a participa, conducerea instanŃei sau parchetului urmând 
a decide asupra participării efective.  
În măsura în care conducerea instanŃei sau parchetului nu aprobă participarea 
magistratului selectat la seminar, acest aspect va fi comunicat INM de îndată, astfel încât 
să se evite pierderea locurilor alocate României, ca urmare a netransmiterii în termenul 
stabilit de partenerii internaŃionali a datelor referitoare la magistraŃii selectaŃi. 
 


