ANUNŢ
Institutul Naţional al Magistraturii are plăcerea de a vă informa cu privire la organizarea
următoarelor activităţi:
NUME ACTIVITATE
„CEPOL-EJTN Training on Investigating and preventing corruption”
PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE
25 - 28 iunie 2019, Bucureşti
LIMBA ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ
Engleză
ORGANIZATOR
Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) și Agenţia Uniunii Europene pentru Formare
în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)
DESCRIERE
Seminarul durează patru zile și se adresează judecătorilor și procurorilor procurorii specializați
în investigarea infracţiunilor de corupție, implementarea măsurilor anticorupție, precum și în
implementarea instrumentelor preventive.
Scopul seminarului este îmbunătățirea capacității de aplicare a legii în lupta împotriva corupției.
De asemenea, participanţii vor putea face schimb de cunoștințe privind măsurile eficiente de
combatere a corupției.
Seminarul își propune ca rezultat aprofundarea următoarelor subiecte:
-

-

Să pună în discuţie investigații de infracţiuni de corupție din diverse domenii, cum ar fi
corupția în achizițiile publice, abuzul de putere etc.;
Cooperarea eficientă cu actorii internaționali şi înțelegerea instrumentelor de cooperare
ale UE privind schimbul de informații;
Definirea măsurilor de prevenire a corupției prin analizarea principalilor facilitatori și
factori de corupție, precum şi elaborarea standardelor și legislației privind transparența
în lupta împotriva corupției;
Aplicarea tehnicilor de investigație financiară în cazuri de corupție;
Aplicarea instrumentelor disponibile pentru identificarea și confiscarea bunurilor obținute
prin corupție, inclusiv asistență juridică reciprocă internațională;
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-

Evaluarea provocărilor pentru strategii și politici eficiente împotriva corupției;
Utilizarea tehnicilor eficiente de evaluare a riscurilor.

Detalii privind seminarul pot fi obținute de pe pagina web a EJTN, la adresa din următorul link.
FINANŢARE
Pentru participanții români pot fi decontate de către EJTN, în măsura în care nu sunt acoperite
de către instituția în cadrul căreia își desfășoară activitatea, costurile de participare (transport,
mese), pe baza și în limita documentelor justificative prezentate.
Prin depunerea documentelor de candidatură, candidații acceptă că, în ipoteza selectării în
vederea participării, acesta se va face exclusiv în condițiile financiare aprobate la nivelul EJTN.
Mai multe detalii privind condiţiile financiare EJTN pentru participanţii români la seminare
organizate în Romania găsiţi în următorul link la paginile 7-8.

CUI SE ADRESEAZĂ
Judecătorilor specializați în penal și procurorilor (de preferat dintre cei implicați în investigarea
corupției, implementarea măsurilor anticorupție, precum și în implementarea instrumentelor
preventive).
NUMĂR DE LOCURI
1 loc
În situația în care se impune, INM va alcătui şi o listă de rezervă (maxim 4 persoane), la care
se va apela în situaţia renunţării magistratului/magistraților selectați, precum şi în situaţia în
care România va primi mai multe locuri ca urmare a renunţărilor din partea altor membri EJTN.
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
 CV actualizat - cuprinzând date de contact (telefon, fax, e-mail) – limba română;
 scrisoare de intenţie – limba română, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor speciale
privind participarea la activitate (specializare);
 certificat de competenţă lingvistică – limba engleză (în măsura în care candidatul posedă un
astfel de certificat);
 avizul colegiului de conducere al instanţei/parchetului, iar în caz de urgenţă, avizul
preşedintelui secţiei/procurorului șef secție în care judecătorul/procurorul îşi desfăşoară
activitatea sau, dacă nu există secţii, avizul conducătorului instanţei/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.
1296/14.12.2017).
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Dosarele de candidatură incomplete (de ex. aviz de participare transmis tardiv sau pentru altă
activitate decât cea care face obiectul selecţiei etc.) nu vor fi incluse în procedura de selecţie.
Documentele solicitate vor fi transmise exclusiv în format electronic la adresa de e-mail
tudor.grigoroaia@inm-lex.ro, în atenția domnului Tudor GRIGOROAIA.
TERMEN ÎNSCRIERE
15 aprilie 2019
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 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 limbii
străine în care se defăşoară 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 domnul Tudor GRIGOROAIA, personal de
specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Biroul de relații internaționale, proiecte
cu finanțare externă și politici publice, tel. 021/40.76.292.
IMPORTANT!
Magistraţii selectaţi vor iniția demersurile necesare în vederea organizării deplasării
(achiziționarea biletelor de transport, rezervarea hotelului etc.) numai după primirea invitației
oficiale din partea EJTN, cu respectarea condițiilor administrative și financiare specificate în
documentele anexate corespondenței EJTN.

3

În termen de 15 zile de la finalizarea programului de pregătire, participanții pot transmite INM
un raport privind activităţile desfăşurate în cadrul programului de formare, problemele de drept
dezbătute şi soluţiile relevate, precum şi orice alte informaţii de natură să permită o evaluare a
calităţii şi eficacităţii programului.
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