
 

1 

 
A N U N Ţ  

 
 

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

următoarei activităţi: 

NUME ACTIVITATE 

„New paths for a better cooperation between judiciary and police in the field of fight against drug 

trafficking – exchange of the best practices”  - Programul Specific Justiţie Penală 2014-2020 

PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE 

Seminarul se va desfăşura în perioada 11-14 aprilie 2016 la Antwerp (Belgia). 

LIMBA ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ 

Limbile de lucru ale acestui seminar sunt engleza și franceza. 

ORGANIZATORI 

Organizatorii acestei acţiuni sunt: Institutul de Pregătire Judiciară din Belgia (IGO-IFJ) în 
colaborare cu  Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN), Poliţia Federală din Belgia şi 
Poliţia Naţională din Olanda, Şcoala Naţională de Magistratură din Franţa, Ministerul Justiţiei al 
Marelui Ducat al Luxemburgului, cu sprijinul financiar al  Directoratului General pentru Justiţie al 
Comisiei Europene  

DESCRIERE 
 
Cursul își propune să identifice cele mai eficiente căi pentru o mai bună cooperare între poliţie şi 
autorităţile judiciare, în scopul de a face faţă provocărilor reţelelor transnaţionale de trafic de 
droguri. 
Reprezentanţii tuturor statelor membre, organizaţi în workshopuri cu o abordare practică, vor 
asimila cunoştinţe despre cadrul legislativ internaţional şi european în domeniul traficului de 
droguri, despre opţiunile politice şi instrumentele care se utilizează în cadrul statelor membre, vor 
analiza dacă abordările actuale sunt suficiente, dacă există lacune sau obstacole care ar putea 
împiedica derularea procedurilor utilizate în prezent. 
Un alt scop bine definit al acestei conferinţe este acela de a crea o reţea care să facă posibilă o 
colaborare  mai eficientă în lupta împotriva traficului transfrontalier de droguri. 
 
Detalii şi programul privind seminarul pot fi obținute pe pagina web a IGO-IFJ, la adresa  
http://www.igo-ifj.be/fr/event/1131 (click on Fichiers). 

http://www.igo-ifj.be/fr/event/1131
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FINANŢARE 

Participarea este gratuită. Toate costurile (transport, cazare, mese) sunt acoperite de IGO-IFJ. 
Prin depunerea documentelor de candidatură, candidații acceptă că, în ipoteza selectării în vederea 
participării, aceasta se va face exclusiv în condițiile financiare aprobate la nivelul IGO-IFJ. 
 

CUI SE ADRESEAZĂ 

Seminarul se adresează procurorilor care au în competenţă instrumentarea infracţiunilor de trafic 
de droguri (DIICOT) şi judecătorilor care soluţionează cauze penale (de la nivelul tribunalelor şi al 
curţilor de apel). 
 
NUMĂR DE LOCURI 
 
Organizatorii au pus la dispoziţia României 2 locuri.  
 
INM va alcătui şi o listă de rezervă (maxim 2 persoane), la care se va apela în situaţia renunţării 
magistratului selectat, precum şi în situaţia în care România va primi mai multe locuri ca urmare a 
renunţărilor din partea altor state membre. 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE 

 CV actualizat-cuprinzând date de contact (telefon, fax, e-mail) – limba română; 

 scrisoare de intenţie  – limba română; 

 certificat de competenţă lingvistică – limba engleză sau franceză (în măsura în care 
candidatul posedă un astfel de certificat); 

 avizul colegiului de conducere al instanţei sau parchetului la care aceştia 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 
maria.scarlat@inm-lex.ro, în atenţia d-nei Maria SCARLAT. 

TERMEN ÎNSCRIERE 

mailto:maria.scarlat@inm-lex.ro
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Magistraţii interesaţi trebuie sa îşi trimită documentele până la data de 19 februarie 2016, 
ora 16:00. 

CRITERII DE SELECŢIE 

INM va efectua selecţia participanților în funcţie de următoarele criterii: 
 

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

 neparticiparea recentă la seminare cu aceeaşi temă sau 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 desfăşoară programul de pregătire, atestată, în principal, prin documente oficiale 
depuse de candidat. 

 

În măsura în care criteriile sus-menționate nu vor fi suficiente pentru departajarea candidaților, la 

stabilirea listei finale urmează a fi acordată prioritate candidaților care își desfășoară activitatea la 

instanțe/unități de parchet mai înalte în grad și /sau cu vechime mai mare în profesie. 

 

PERSOANA DE CONTACT 

Persoana de contact pentru acest program este d-na Maria SCARLAT, personal de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Departamentul de formare profesională continuă, tel. 
021/40.76.266, maria.scarlat@inm-lex.ro  

IMPORTANT! 

Magistraţii selectaţi vor iniția demersurile necesare în vederea organizării deplasării 
(achiziționarea biletelor de transport, rezervarea hotelului etc.) numai după aflarea detaliilor de 
călătorie de la organizatori, cu respectarea condițiilor administrative și financiare impuse de 
aceştia. 
 
În termen de 15 zile de la finalizarea programului persoanele selectate vor 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 pe adresa de e-mail maria.scarlat@inm-lex.ro. 
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