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A N U N ł  

 
 
Institutul NaŃional al Magistraturii are plăcerea de a vă informa cu privire la organizarea următoarei activităŃi: 
 
NUME ACTIVITATE 
 
Curs de formare profesională în cadrul programelor anticorupție  
 
 
PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE 
 
22-26 mai 2017, Budapesta (Ungaria) 
 
LIMBA ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ 
 
Engleză, cu asigurarea traducerii simultane în limba română 
 
ORGANIZATOR 
 
Academia Internațională de Poliție (ILEA) din Budapesta 
 
DESCRIERE 
Cursul face parte dintr-o serie de inițiative ale ILEA Budapesta dedicate programelor anticorupție și își propune să 
constituie un forum interactiv care să abordeze o gamă largă de subiecte, precum:  
-standardele internaționale de combatere a corupției;  
-schemele de corupție și fraudă folosite în domeniul sănătății publice și al sectorului judiciar; 
- instrumentele folosite în lupta împotriva corupției, inclusiv măsurile punitive de natură penală sau civilă; 
- încurajarea raportării actelor de corupție; 
-folosirea în mod eficient a informatorilor; 
- dezvoltarea unei relații de cooperare între procuror și investigator; 
- provocările obținerii de probe, în special de la instituții financiare din afara țării; 
-organizarea și prezentarea dosarelor complexe în instanță; 
-combaterea corupției prin indisponibilizarea de active (teorie și practică); 
-construirea de relații de cooperare cu societatea civilă și mass-media pentru a combate mai eficient corupția; 
-expertiza contabilă și folosirea indiciilor de audit financiar. 
 
Seminarul se bazează pe studii de caz și va fi susținut de experți care au coordonat cazuri complexe, din cadrul 
Departamentului de Justiție (Biroul de Dezvoltare, Asistență și Instruire Internațională pentru Procurori). 
 
FINANłARE 
 
Toate costurile de participare vor fi suportate de Guvernul Statelor Unite ale Americii: transport cu avionul pe ruta 
București-Budapesta și retur, mese, cazare, alte costuri aferente seminarului. 
 
Prin depunerea documentelor de candidatură, candidații acceptă că, în ipoteza selectării în vederea participării, 
acesta se va face exclusiv în condițiile financiare anunțate de organizatori. 
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CUI SE ADRESEAZĂ 
 
Potrivit informațiilor furnizate de Ambasada SUA la București și de la Academia Internațională de Poliție (ILEA), 
seminarul se adresează judecătorilor și procurorilor care au investigat/judecat cauze ce au vizat oficiali de nivel 
mediu și înalt, implicați în marea corupție, din următoarele state: România, Bulgaria, Slovacia și Kosovo. 
Ambasada SUA a solicitat INM sprijinul în vederea desemnării a 4 judecători români la acest seminar. 
Pentru desemnarea procurorilor români participanți, o invitație similară a fost adresată de Ambasada SUA Direcției 
Naționale Anticorupție și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 
 
Organizatorii evenimentului au indicat următoarele condiții necesar a fi îndeplinite de către participanți: 
a) vârsta minimă de 25 de ani; 
b) cel puțin 5 ani experiență în domeniu; 
c) să beneficieze direct de această pregătire și să poată implementa noțiunile învățate în instituțiile/unitățile din care 
provin și să le transmită la revenirea în țară; 
d) să nu figureze, pe durata activității profesionale, cu acte de încălcare a drepturilor omului; 
e) condiție fizică și medicală bune (întrucât cursul presupune și activități practice). Persoanele cu probleme medicale 
temporare sau permanente sau cu dificultăți de mobilitate care le-ar putea afecta participarea la astfel de activități nu 
pot fi nominalizate în vederea participării decât dacă obțin o aprobare prealabilă (în scris) de la un medic. Orice 
participant care urmează un tratament medical sau a avut reacții alergice la medicamente trebuie să anunțe acest 
lucru imediat după sosirea la ILEA. 
 
De asemenea, participanții trebuie să aibă pașapoarte/cărți de identitate valabile încă cel puțin 6 luni, calculate de la 
data plecării și să dețină asigurare medicală. Participanții trebuie să prezinte la Ambasada SUA din București o 
copie după asigurarea de călătorie / de sănătate înainte de plecarea la ILEA. 
 
Având în vedere informațiile furnizate de organizatori cu privire la grupul-țință al seminarului, precum și 
competența soluționării infracțiunilor de corupție și a celor asimilate, INM deschide prezenta procedură de 
selecție judecătorilor specializați în materie penală, care au soluționat dosare de tipul celor menționate, la 
nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție și al curților de apel. 
 
NUMĂR DE LOCURI 
 
4 locuri.  
Va fi întocmită și o listă de rezervă, cuprinzând 2 judecători. 
 
 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE 
 

� CV detaliat și actualizat în limba română, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor impuse de organizatori 
[menționate la lit. a) și b)], precum și cele privind specializarea și nivelul de jurisdicție (ÎCCJ, curți de apel); 
� scrisoare de intenŃie în limba română, din care să rezulte motivația magistratului pentru participarea la curs 
(maxim 400 cuvinte). Scrisoarea de intenție va include declarația pe proprie răspundere a magistratului cu 
privire la îndeplinirea condițiilor impuse de organizatori, menționate la lit. c)-e) . 
� avizul colegiului de conducere al instanŃei la care aceştia îşi desfăşoară activitatea, iar în caz de urgenŃă, avizul 
preşedintelui secŃiei în care judecătorul îşi desfăşoară activitatea sau, dacă nu există secŃii, avizul conducătorului 
instanŃei (potrivit art. 6 din Regulamentul privind drepturile şi obligaŃiile persoanelor trimise în misiune temporară în 
străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, InspecŃia Judiciară, Institutul NaŃional al Magistraturii şi 
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Şcoala NaŃională 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 
12 aprilie 2017 (ora 24:00) 
 
CRITERII DE SELECłIE 
 
SelecŃia participanților va fi realizată în funcŃie de următoarele criterii (ordinea enumerării nu reprezintă ordinea de 
prioritate în aplicarea criteriilor): 

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

� aspectele motivaționale și interesul în participarea la program; 
� posibilitatea şi disponibilitatea magistratului de a disemina informaŃiile la care va avea acces prin 

participarea la programul de pregătire. 
 
 
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  
 
IMPORTANT! 
În termen de 15 zile de la finalizarea programului persoanele selectate pot transmite INM un raport privind 
activităŃile desfăşurate în cursului, problemele de drept dezbătute, soluŃiile relevate precum şi orice alte informaŃii de 
natură să permită o evaluare a calităŃii şi eficacităŃii programului. 
 


