
 

     
 

Proiectul este co-finanŃat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 şi are ca obiectiv general consolidarea capacității 

sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative ți instituționale 

ANUNł 
privind organizarea celei de a doua ediŃii a Şcolii de vară pentru viitorii judecători, procurori şi 

reprezentanți ai altor profesii juridice în cadrul proiectului ”Asistență pentru consolidarea 

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

instituționale”, finanŃat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 
 

 
 

Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de promotor de proiect, implementează în 
parteneriat cu Institutul NaŃional al Magistraturii, Şcoala NaŃională de Grefieri, Consiliul Europei şi 
AdministraŃia NaŃională a InstanŃelor din Norvegia proiectul „Asistență pentru consolidarea capacității 
sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale”, finanŃat în 
cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, având ca obiectiv general consolidarea 
capacității sistemului judiciar român cu privire la aplicarea noilor coduri. 
 

Printre activităŃile propuse pentru realizarea obiectivelor proiectului se numără şi organizarea a 
două şcoli de vară pentru viitorii judecători, procurori şi reprezentanŃi ai altor profesii juridice, în vederea 
dezbaterii dispoziŃiilor noilor coduri în materie penală. 
 

Cea de a doua ediție a Școlii de vară va avea tema ”Dreptul de apreciere al organelor 
judiciare în contextul noilor coduri în materie penală” şi va fi organizată la Sinaia, în perioada 22-
26 iunie 2015. 
 

ActivităŃile Şcolii de vară vor avea un pronunŃat caracter practic şi vor fi organizate sub forma 
unor ateliere de lucru şi a unor sesiuni de procese simulate. 
 

La activităŃile Şcolii de vară participă 2 experŃi români şi 2 experŃi străini desemnaŃi de Consiliul 
Europei şi AdministraŃia NaŃională a InstanŃelor din Norvegia.  
 

Limba oficială de lucru a proiectului este limba română, fiind asigurată traducerea din/în limba 
engleză. 
 

La lucrările Şcolii de vară urmează să fie selectaŃi şi invitaŃi să participe 20 de auditori de 
justiŃie de anul al II-lea de studiu la INM (10 locuri alocate procurorilor, 10 locuri judecătorilor), 
întocmindu-se și o listă de rezervă. 
 

În acest scop, se vor avea în vedere următoarele: 

1. motivația participanŃilor;  
2. neparticiparea la programe similare de formare; 
3. cunoașterea limbii engleze poate constitui un avantaj. 

 
Toate costurile privind cazarea și masa vor fi asigurate din bugetul proiectului, precum și 

transportul intern în limita a 50 euro. 
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Auditorii de justiŃie de anul al II-lea care sunt interesaŃi sunt rugaŃi să transmită un CV si o 
scrisoare de intenŃie, 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 7 februarie 2015 persoanei de contact 
menŃionate. 

 
ParticipanŃii selectaŃi vor fi contactaŃi ulterior prin email, în vederea stabilirii detaliilor 

organizatorice legate de participarea la activităŃile proiectului. 
 
 

Judecător Ana Maria GAROFIL  
Director adjunct responsabil cu formarea inițială  

                             
 
  


