Cele mai bune practici de formare a judecătorilor și procurorilor
Categoria practicii: Punerea în aplicare de instrumente de formare pentru a promova
aplicarea corectă a dreptului UE și cooperarea judiciară internațională
Tipul practicii: practică neclasificată

Țara: România
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Denumirea
practicii

Colaborarea permanentă în rețea (la nivel real și virtual)

Caracteristici
principale :

Urmând modelul instituit de rețeaua olandeză și cea italiană, în 2012,
Institutul Național al Magistraturii (INM) din România a creat
EuRoQuod – rețeaua națională română de judecători-coordonatori în
materia dreptului Uniunii Europene. S-a urmărit îmbunătățirea
cunoștințelor magistraților români privind dreptul european și
recunoașterea posibilității de a accesa resurse care cuprind informații
referitoare la dreptul european utilizând tehnologia internet. În prezent,
EuRoQuod este o rețea funcțională alcătuită din 43 de judecătoricoordonatori, majoritatea foarte activi, cu un site internet foarte util,
care conține trei secțiuni: o secțiune dedicată rețelei, o altă secțiune
pentru cererile preliminare și o a treia secțiune dedicată domeniilor
specifice care ridică probleme în jurisprudența instanței. În primul an de
funcționare, INM a organizat deja patru conferințe dedicate formării
membrilor EuRoQuod. Cea de a patra conferință EuRoQuod a fost
transmisă online în limba engleză, fiind astfel accesibilă pentru
magistrații olandezi și italieni și creând o legătură între cele trei rețele.
De asemenea, formatorii au fost membri ai rețelelor Eurinfra, Gaius și
EuRoQuod. Ceilalți membri care au urmărit discuția online au avut
posibilitatea să utilizeze un spațiu de discuții (chatroom) online pentru a
participa activ la dezbateri și au putut contacta participanții la
conferință prin intermediul Skype.
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Institutul Național al Magistraturii (INM)
Bd. Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5
050019, București
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Telefon: + 40 021 310 21 10
Fax.: + 40 021 311 02 34
E-mail: office@inm-lex.ro
Site internet: http://www.inm-lex.ro
Alte observații

Această practică face parte din practica generală „O abordare
cuprinzătoare și polivalentă a formării cu privire la dreptul UE și la
cooperarea judiciară”.

Sursă: Proiectul pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 1 – Studiu cu privire la cele mai bune practici
de formare a judecătorilor și procurorilor”, realizat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN).
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