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ANUNŢ 
 

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

următoarei activităţi: 

NUME SEMINAR  

“International Judicial Cooperation in Criminal Matters: EAW and MLA 
simulations” 

 PERIOADA 

9-11 aprilie 2014 

LOCUL DE DESFĂŞURARE 

Institutul Național de Justiție, Sofia (Bulgaria) 

LIMBA ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ 

Limba română  - exclusiv pentru discuţiile din cadrul grupului de lucru 
Limba engleză  - cazurile practice  și formularele de cooperare vor fi redactate în limba engleză 
iar dezbaterie în plen vor avea loc tot în limba engleză  

ORGANIZATOR 

Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)  

DESCRIERE 

Seminarul face parte dintr-un program mai amplu, al cărui scop este de a oferi magistraţilor 
posibilitatea ca, prin simularea unui cadru de cooperare judiciară internaţională în cadrul 
unor speţe care au la bază situaţii cauzale reale, să soluţioneze probleme practice pe 
care le ridică legislaţia naţională dar şi să cunoască instrumentele legale aplicabile în 
materie.  
Proiectul de agendă a seminarului este atașat prezentului anunț iar detalii privind proiectul în 
cadrul căruia se desfășoară seminarului pot fi obţinute accesând pagina  

WWW.EJTN.EU/EN/ABOUT/CRIMINAL-JUSTICE-PROJECT/  
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FINANŢARE 

Costurile de cazare şi masă sunt suportate de EJTN, sub forma unei diurne iar costurile de 
transport vor fi decontate de EJTN, după finalizarea seminarului, în baza documentelor de 
transport. 

CUI SE ADRESEAZĂ 

Seminarul se adresează judecătorilor specializaţi în materie penală şi procurorilor care nu 
au mai participat la seminarele organizate în cadrul acestui proiect în anii anteriori. 

NUMĂR DE LOCURI 

Cele 3 state invitate să selecteze participanți sunt România, Bulgaria și Grecia.  
României îi sunt alocate 13-15 locuri.  

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE 

� Scrisoare de intenţie (în limba română), din care să rezulte specializarea în materia ce face 
obiectul seminarului, precum şi motivaţia participării la seminar 

� CV (în limba română) 

� Documente care să ateste nivelul de cunoaştere a limbii engleze (minim B2, conform 
Cadrului European Comun de Referinţă 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 

21 februarie 2014 

CRITERII DE SELECŢIE 

INM va efectua selecţia candidaţilor în funcţie de următoarele criterii: 
 
� relevanţa seminarului pentru activitatea profesională a magistratului candidat/specializarea 

cerută pentru curs 

� neparticiparea recentă la alte forme de pregătire internaţională 

� posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea acces 
prin participarea la seminar. 
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Fiecare criteriu de selecţie va fi analizat corelativ cu condiţia cunoaşterii temeinice a limbii 
engleze (nivel minim B2, conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi sau 
echivalent), atestată, în principal, prin documente oficiale depuse de candidat. 

PERSOANA DE CONTACT 

Nadia-Simona Ţăran, expert INM, Departamentul de Formare Profesională Continuă, tel: 
021.40.76.264, fax: 021.40.76.267, e-mail: nadia.taran@inm-lex.ro 
 

IMPORTANT! 

În termen de 15 zile de la finalizarea programului persoanele selectate sunt obligate să 
transmită INM un raport privind activităţile desfăşurate în cadrul programului de formare, 
problemele de drept dezbătute, soluţiile relevate precum şi orice alte informaţii de natură să 
permită o evaluare a calităţii şi eficacităţii programului. 

 
Selectarea de către INM nu garantează magistraţilor participarea la acţiunile de formare pentru 
care s-au înscris aceasta urmând a fi supusă aprobării, în condiţiile legii, conducerii instanţei 
sau parchetului. Prin selecţia efectuată de INM magistratul dobândeşte doar o vocaţie de a 
participa, conducerea instanţei sau parchetului urmând a decide asupra participării efective.  
În măsura în care conducerea instanţei 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 internaţionali a datelor referitoare la magistraţii selectaţi. 
 
 


