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PROIECTUL ACTIONES    

APEL LA CANDIDATURI PENTRU AVOCAȚI  

SESIUNILE DE PREGĂTIRE TRANSNAȚIONALE 3 ȘI 4  

 

APEL LA CANDIDATURI pentru AVOCAȚI  
 

Cu  deosebită  plăcere  anunțăm  apelul  la  candidaturi  pentru  participarea  la  sesiunile  transnaționale  de  

pregătire  3  și  4  dedicate,  prima  anti‐discriminării  și  a  doua  dreptului  penal.    Sesiunile    de  pregătire 

transnaționale vor avea loc la 7‐8 noiembrie 2016 în Florența, la  Institutul Universitar European și respectiv 

la 13‐14 decembrie 2016 în Uppsala la Universitatea din Uppsala. 

Centrul pentru Cooperare Judiciară din cadrul Institutului Universitar European în colaborare cu partenerii 

săi informează că proiectul finanțat de Programul Drepturi Fundamentale & Cetățenie al Comisiei Europene 

“ACTIONES ‐ Active Charter Training through Interaction Of National ExperienceS” a demarat la 1 noiembrie 

2015.   

În cadrul Proiectului vor avea loc cinci sesiuni transnaționale de pregătire în care vor fi implicați judecători și 

avocați din cele 7 state partenere precum și din alte state membre și  instanțele la nivel european. Scopul 

sesiunilor  de  formare  transnaționale  este  de  a  îmbunătăți  cunoștințele  în  ceea  ce  privește  domeniul  de 

aplicare și punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale , precum și de a promova potențialul pe care 

acest dialog judiciar îl prezintă pentru judecătorii și avocații  naționali. Aceste obiective vor fi atinse printr‐o 

analiză  a  drepturilor  fundamentale  selectate,  care  vor  fi  abordate  în  cadrul  evenimentelor  de  instruire 

transnationale. Fiecare dintre evenimente vor fi deschise pentru 30 ( treizeci ) de participanți. 

Uniunea Națională  a Barourilor  din România  va  selecta dintre  candidaturile depuse  câte  2  (doi)  avocați 

naționali  pentru  fiecare  eveniment,  contribuind  astfel  cu  zece  (10)  avocați  în  total  (pentru  toate  cele  5 

ateliere de lucru transnaționale). 

Candidații  interesați  sunt  invitați  să depună următoarele documente până  la 11  iulie 2016  la adresele de 

email unbr@unbr.ro și actiones@unbr.ro : 

1.  CV complet în limba engleză; 

2.  Dovada  competențelor  lingvistice  pentru  limba  engleză  (certificate,  publicări  originale  în  limba 

engleză, dovada absolvirii de cursuri universitare în limba engleză ș.a.); 

3.  O scurtă scrisoare de motivație, redactată în limba engleză, în care să se explice care este rațiunea 

pentru  depunerea  candidaturii,  care  sunt  beneficiile  pe  care  el/ea  consideră  ca  le‐ar  primi  din  partea 

Proiectului și care sunt contribuțiile pe care el/ea le‐ar putea aduce Proiectului. Această scrisoare nu trebuie 

să conțină explicații/informații ale CV‐ului candidatului.   



Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatul procesului de selecție la 25  iulie 2016. 

 

Procesul de selecție 

Procesul de selecție va identifica participanții care vor contribui efectiv și substanțial la diseminarea 

rezultate proiectului.  

Astfel, candidaților le sunt cerute următoarele:  

 

1. Să  aibă  cunoștințe  foarte  bune  de  limbă  engleză.  Candidații  vor  trebui  să  înțeleagă  excelent 

materialele scrise și prezentările orale, după cum vor trebui și să participe activ  la dezbaterile 

scrise sau orale în limba engleză.  

2. Să aibă cunoștințe și experiență generale cu privire la topicul sesiunii de pregătire.  

Selecția va fi efectuată cu respectarea următoarelor criterii:  

a. Principiul participării unice: În principiu, nici un participant nu poate lua parte la mai mult de 

un atelier de pregătire. În cazuri excepționale, abateri de la acest principiu constituie obiectul 

unei permisiuni exprese acordată de Centrul de Resurse Juridice al  Institutului Universitar 

European.    

b. Reprezentativitate  interdisciplinară:  organizațiile  participante  trebuie  să  asigure  pe  cât 

posibil reprezentarea egală a avocaților care profesează în domeniului dreptului civil, penal 

și administrativ. Combinarea acestor trei categorii va depinde de subiectul fiecărui atelier de 

lucru. 

c. Echilibru între femei și bărbați în rândul participanților: este de dorit asigurarea unui echilibru 

între femei și bărbați în rândul participanților   

d. Echilibru  cu  privire  la  vârstă:  este  de  dorit  asigurarea unui  echilibru  între  participanții  cu 

vârste diferite 

e. Reprezentare  geografică:  Distribuția  geografică  va  fi  luată  în  considerare,  în  scopul  de  a 

selecta participanți care profesează în zone și regiuni diferite, în cadrul Statelor participante. 

f. Naționalitate: dacă sunt disponibile, vor fi luate în considerare și candidaturi exprimate de 

persoane  cu  alte  naționalități  decât  cea  Română,  cu  condiția  ca  avocații  să  profeseze  în  

societăți (internaționale) de avocatură, care să aibă punct de lucru în România.  

   

Participanților le este cerut să acorde timpul necesar acestui proiect. Daca vor fi selectați, candidații trebuie 

să  se  angajeze  că  vor  lua  parte  la  toate  sesiunile  atelierului  de  lucru  pentru  care  au  fost  selectați.  De 

asemenea, li se va cere să se pregătească pentru atelierul de lucru prin lecturarea materialelor în avans.  

Candidații  nu  au  obligația  de  a  fi  participat  la  programe  de  formare  similare,  înainte  ,  după  cum  nici 

participarea recentă la programe de formare similare, nu îi împiedică să fie selectați. 

Candidații  selectați  trebuie  să  cunoască  materialele  distribuite,  precum  și  să  fie  gata  să  se  angajeze  la 

participarea activă în cadrul atelierului și activitățile ulterioare ale acestuia.  

 


