
                                                                  

 

 

 

ANUNŢ 

privind prelungirea termenului de înscriere la Şcoala de vară pentru viitorii judecători, 

procurori şi grefieri în cadrul proiectului ”Asistență pentru consolidarea capacității sistemului 

judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale” 

 

 

Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de coordonator al proiectului ”Asistență pentru 

consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative 

și instituționale”, finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian, în cooperare cu Institutul 

Naţional al Magistraturii, anunţă iniţierea procedurii de selecţie a participanţilor la prima ediţie 

a Şcolii de vară pentru viitorii judecători, procurori şi grefieri ce va fi organizată în cadrul 

proiectului, pe tema ”Interesul superior al copilului reflectat în instituțiile Noului Cod Civil”. 

 

Obiectivul proiectului este acela de a consolida capacitatea sistemului judiciar din România de a 

face față noilor provocări legislative prin activităţi specifice de formare profesională, adresate 

viitorilor judecători, procurori și grefieri prin îmbunătățirea aplicării corespunzătoare a 

instrumentelor juridice. 

 

Prima ediţie a Şcolii de vară va fi organizată în perioada 23-27 iunie 2014 la Sinaia și se 

adresează viitorilor judecători, procurori și grefieri. 

 

Activităţile Şcolii de vară vor avea un pronunţat caracter practic şi vor fi organizate sub formă de 

ateliere de lucru în domeniul dreptului familiei şi a unor sesiuni de procese simulate. 



                                                                  

 

 

Limba oficială de lucru a proiectului este limba română. 

 

La lucrările Şcolii de vară urmează să fie selectaţi şi invitaţi să participe 20 de auditori de justiţie 

de anul al II-lea de studiu la INM. 

 

În acest scop, se vor avea în vedere următoarele: 

1. motivația participanţilor;  

2. neparticiparea la programe similare de formare; 

3. cunoașterea limbii engleze poate constitui un avantaj. 

 

În situația în care numărul candidaților excede numărul locurilor disponibile se va organiza o 

sesiune de interviuri în a doua jumătate a lunii mai. 

 

Auditorii de justiţie de anul al II-lea care sunt interesaţi sunt rugaţi să transmită un CV si o 

scrisoare de intenţie, în format electronic, următoarei persoane de contact desemnate:  

doamna Alexandra Zaporojanu, INM, e-mail: alexandra.zaporojanu@inm-lex.ro.  

 

Candidaturile pot fi transmise până la data de 11 mai 2014 persoanei de contact menţionate. 

 

Participanţii selectaţi vor fi contactaţi prin email, în vederea stabilirii detaliilor organizatorice 

legate de participarea la activităţile proiectului. 

 



                                                                  

 

CSM, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, va acoperi costurile de transport, cazare şi masă. 

Cu toate acestea, suportarea cheltuielilor determinate de anulările de ultim moment va fi în 

sarcina participanţilor. 

 

 

 

 


