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A N U N Ţ  

 
 

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

următoarelor activităţi: 

NUME ACTIVITATE 

Seminare pentru magistrații tribunalelor statelor membre ale Uniunii Europene cu competențe 
în materia mărcilor și desenelor și modelelor comunitare  

PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE 

1. 23-24 februarie 2016, Alicante (Spania) 
 
2. 4-5 mai 2016, Alicante (Spania) 
 
3. 7-8 noiembrie 2016, Alicante (Spania) 
 

LIMBA ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ 

Engleză, franceză, germană, italiană și spaniolă 

ORGANIZATOR 

Oficiul pentru Armonizarea în Piața Internă (OHIM) 

DESCRIERE 
 
1. Seminarul din perioada 23-24 februarie 2016 se va axa pe problematica mărcilor conținând 

elemente slab distinctive/lipsite de distinctivitate  
2. Seminarul din perioada 4-5 mai 2016 va avea ca temă confiscarea în cazul infracțiunilor în 

domeniul proprietății intelectuale 
3. Seminarul din 7-8 noiembrie 2016 va avea în vedere problematica etichetelor false  
 

FINANŢARE 

Conform regulilor financiare ale OHIM, nu se oferă diurnă, dar OHIM va suporta costurile de 
transport și cazare (mic dejun și cină incluse). O cină de bunvenit va fi organizată pentru 
participanți în prima seară a evenimentului, la un hotel din Alicante. 
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Atât biletele de avion, cât și camera de hotel vor fi rezervate de o agenție contactată de OHIM, 
detalii în acest sens urmând a fi communicate direct participanților selectați. 
OHIM va asigura transportul de la hotel la sediul OHIM, precum și mesele de prânz pe durata 
seminarelor.  
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 cu competență în soluționarea cauzelor în domeniul mărcilor și desenelor și 
modelelor comunitare.  
 
NUMĂR DE LOCURI 

2 locuri/seminar, selecția finală a participanților urmând fi realizată de OHIM, pe baza 
propunerilor transmise de fiecare stat membru. 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE 

� CV actualizat, în limba română, cuprinzând date de contact (telefon, fax, e-mail) din care să 
rezulte specializarea în domeniul ce face obiectul seminariilor; 

� scrisoare de intenţie  – limba română, cu precizarea seminarului pentru care se 
realizează înscrierea; 

� certificat de competenţă lingvistică pentru una din limbile în care se desfășoară seminariile 
(în măsura în care candidatul posedă un astfel de certificat); 

� avizul colegiului de conducere al instanţei la care aceştia îşi desfăşoară activitatea, iar în 
caz de urgenţă, avizul preşedintelui secţiei în care judecătorul îşi desfăşoară activitatea 
sau, dacă nu există secţii, avizul conducătorului instanţei (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  

TERMEN ÎNSCRIERE 

26 ianuarie 2016, ora 16:00 
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CRITERII DE SELECŢIE 

INM va efectua o preselecţie participanților în funcţie de următoarele criterii: 
 

� relevanţa programului pentru activitatea profesională a magistratului 
candidat/specializarea cerută pentru curs; 

� neparticiparea la alte forme de pregătire internaţională; 

� posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaţiile la care va avea 
acces prin participarea la programul de pregătire. 

Fiecare criteriu de selecţie va fi analizat corelativ cu condiţia cunoaşterii temeinice a uneia din 
limbile străine în care se defăşoară programul de pregătire, atestată, în principal, prin 
documente oficiale depuse de candidat. 

PERSOANA DE CONTACT 

Persoana de contact pentru acest program este d-na Nadia-Simona ȚĂRAN, personal de 
specialitate juridică asimilat magistraților, tel. 021/40 76 264, nadia.taran@inm-lex.ro  

IMPORTANT! 

În termen de 15 zile de la finalizarea programului persoanele selectate pot transmite 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. 

 
 

 


