ANUNŢ
Institutul Naţional al Magistraturii are plăcerea de a vă informa cu privire la organizarea
următoarei activități:
NUME ACTIVITATE/ PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE
Access to Justice for Persons with Disabilities, 13 – 15 noiembrie 2019, Sofia (Bulgaria)
LIMBA ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ
Engleză
ORGANIZATOR
Academia de Drept European (ERA)
DESCRIERE
Obiectivul acestui seminar este acela de a aborda experiența persoanelor cu handicap în
fața instanțelor judecătorești. Persoanele cu handicap se confruntă cu bariere semnificative
în procedurile judiciare, iar necesitățile lor specifice trebuie să fie luate în considerare de
către instanțe. Acest lucru este valabil în special în cazul persoanelor lipsite de capacitate
juridică și obligate să acționeze prin intermediul unui tutore legal desemnat.
Principalele subiecte supuse dezbaterii în cadrul seminarului sunt:
• UNCRPD în legislația UE
• Procedura de referință preliminară
• Dreptul la o recunoaștere egală în fața legii
• Sprijinul pentru luarea deciziilor
• Accesul la justiție al refugiaților, al migranților și al solicitanților de azil cu handicap
• Dreptul de a întemeia o familie pentru persoanele cu dizabilități
• Dreptul la participarea politică a persoanelor cu handicap
 Violența pe motive de gen, femeile cu dizabilități și accesul la justiție
Pentru mai multe detalii privind tematica seminarului, vă rugăm să consultați descrierea
activității pe website-ul ERA.
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FINANŢARE
Nu se va percepe taxă de participare. Cheltuielile aferente transportului vor fi
rambursate în limita a 400 euro, fiind necesară transmiterea către ERA a documentelor de
transport în original (bilete avion, tichete îmbarcare, bilete tren, bon taxi etc). Potrivit
informațiilor trimise de organizatori, participanții au obligația de a utiliza cea mai economică
modalitate de transport. Organizatorii vor face rezervările și vor acoperi în mod direct
costurile aferente a maxim 3 nopţi de cazare. De asemenea, vor fi asigurate 3 cine și 3 mese
de prânz. Precizăm că orice alte costuri ocazionate de participarea la seminar nu pot fi
suportate de INM. 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 ERA.

CUI SE ADRESEAZĂ
Judecătorilor și procurorilor
NUMĂR DE LOCURI
1 loc
INM va alcătui şi o listă de rezervă (maxim 4 persoane), la care se va apela în situaţia
suplimentării numărului de locuri alocat României pentru această activitate.

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 (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. 1296/14.12.2017).
Dosarele de candidatură incomplete (ex: aviz tardiv, aviz ce vizează altă activitate decât cea
care face obiectul selecției etc.) nu vor fi incluse în procedura de selecție.

2

Documentele solicitate vor fi transmise exclusiv în format electronic la adresa de e-mail
tudor.grigoroaia@inm-lex.ro, în atenția domnului Tudor GRIGOROAIA.
IMPORTANT:
 Magistrații selectați vor completa formularul de înscriere on line disponibil pe websiteul ERA
https://applications.european.law/en/Registrations/Apply/419DV21
 Organizatorii vor realiza selecția finală numai pe baza listei candidaților înaintată
de INM, prin urmare candidaturile transmise exclusiv organizatorilor nu vor fi
incluse în procedura de selecție
TERMEN ÎNSCRIERE
27 septembrie 2019
CRITERII DE SELECŢIE
INM va efectua selecţia participanților în funcţie de următoarele criterii:
 relevanţa programului pentru activitatea
candidat/specializarea cerută pentru curs;

profesională

a

magistratului

 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 limbii
engleze, 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 mai înalte în grad și /sau cu vechime mai mare în
profesie.
IMPORTANT: Selecția finală la această activitate va fi realizată de organizatori.
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.
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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.
Magistrații selectaţi vor iniția demersurile necesare în vederea organizării deplasării
(achiziționarea biletelor de transport) numai după primirea invitației oficiale din partea
organizatorilor, cu respectarea condițiilor administrative și financiare specificate de aceștia.
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