ANUNŢ
Institutul Naţional al Magistraturii are plăcerea de a vă informa cu privire la următoarea activitate:
NUME ACTIVITATE
Întâlnire de lucru la nivel de experți referitoare la aplicarea practică a Deciziei-cadru nr. 2008/947/JAI
privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești și al deciziilor
de probațiune în vederea supravegherii măsurilor de probațiune și a sacțiunilor alternative și Decizieicadru nr. 2009/829/JAI privind aplicarea, între statele membre ale Uniunii Europene, a principiului
recunoașterii reciproce în materia deciziilor privind măsurile de supraveghere judiciară ca alternativă
la arestarea preventivă
PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE
26-27 august 2015, Bruxelles
LIMBA ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ
Engleză
ORGANIZATOR
Confederația Europeană de Probațiune (CEP)
DESCRIERE
Întâlnirea de lucru la nivel de experți se desfășoară în contextul determinat de amplificarea fenomenului
migrației și de dificultățile privind supravegherea persoanelor față de care s-au dispus măsuri preventive
neprivative de libertate sau care au fost condamnate aplicându-li-se sancțiuni neprivative de libertate.
Contextul național și importanța discuțiilor pe această temă sunt determinate de necesitatea implementării
celor două decizii cadru sus-menționate, transpunerea acestora în legislația internă a statelor membre
ridicând numeroase dificultăți de ordin tehnic, care au evidențiat nevoia identificării unor soluții privind
transferul între jurisdicțiile europene a persoanelor supravegheate.

FINANŢARE
Costurile aferente participării la întâlnire (transport internațional, cazare și mese) sunt suportate de
organizatori, care vor întreprinde și demersurile aferente (rezervare cazare, achiziționare bilete de avion
etc.).
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Prin depunerea documentelor de candidatură, candidații acceptă că, în ipoteza selectării în vederea
participării, acesta se va face exclusiv în condițiile financiare stabilite de organizatori.

CUI SE ADRESEAZĂ
Judecătorilor specializați în materie penală și procurorilor, cu experiență practică relevantă în materia ce
face obiectul întâlnirii.
Având în vedere caracterul de întâlnire de lucru la nivel de experți, contribuția așteptată din partea
magistraților participanți vizează, în special, aspecte practice privind aplicarea dispozițiilor Legii nr.
302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, act normativ prin care România a
transpus cele două decizii-cadru în legislația internă.
NUMĂR DE LOCURI
Pentru participarea la întâlnire, conform invitației adresate de organizatori, vor fi selectați 1 judecător și 1
procuror, cu experiență relevantă în materie.
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
 CV actualizat, în limba română, care va conține în mod obligatoriu datele de contact (telefon, fax, email) și informații privind specializarea și experiența practică în materia ce face obiectul întâlnirii;
 scrisoare de intenţie în limba română care va conține informații detaliate cu privire la motivele care îl
recomandă pe candidat în vederea participării, specializarea și experiența practică în materia ce face
obiectul întâlnirii, contribuția pe care candidatul intenționează să o aducă în cadrul dezbaterilor,
precum și orice alte aspecte considerate relevante sub aspect motivațional;
 certificat de competenţă lingvistică – limba engleză (în măsura în care candidatul posedă un astfel de
certificat);
 avizul colegiului de conducere al instanţei sau parchetului la care magistratul îşi desfăşoară
activitatea, iar în caz de urgenţă, avizul preşedintelui secţiei/procurorului şef secţie în care
judecătorul sau procurorul îşi desfăşoară activitatea sau, dacă nu există secţii, avizul conducătorului
instanţei sau parchetului (potrivit art. 6 din Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile persoanelor
trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia
Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru
stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni, aprobat prin hotărârea Plenului CSM nr.
335/13.03.2014).
Documentele solicitate vor fi transmise exclusiv în format electronic la adresa de e-mail
nadia.taran@inm-lex.ro , în atenția d-nei Nadia-Simona ȚĂRAN
TERMEN ÎNSCRIERE
7 august 2015
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CRITERII DE SELECŢIE
INM va efectua selecţia participanților în funcţie de următoarele criterii:
 specializarea și experiența practică relevantă a candidaților în materia ce face obiectul întâlnirii;
 cunoașterea temeinică a limbii engleze, atestată, în principal, prin documente oficiale depuse de
candidat. În cazul candidaților care nu prezintă un certificat de competență lingvistică, INM își
rezervă dreptul de a stabili cunoștințele de limbă străină prin intermediul unui interviu
telefonic.
PERSOANA DE CONTACT
Persoana de contact pentru acest program este d-na Nadia-Simona ȚĂRAN, personal de specialitate
juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Departamentul de formare profesională continuă, tel.
021/40.76.264, nadia.taran@inm-lex.ro
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