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Ligação em rede contínua (real e virtual)

Principais
Seguindo o padrão estabelecido pelas redes neerlandesa e italiana, em
características: 2012 o Instituto Nacional da Magistratura (INM) da Roménia criou a
EuRoQuod – a rede nacional romena de coordenadores judiciais no
domínio do direito europeu. O objetivo consistia em melhorar o
conhecimento da magistratura romena no domínio do direito europeu e
reconhecer a acessibilidade dos recursos de informação no domínio do
direito europeu que utilizam tecnologia Web. Atualmente, a rede
EuRoQuod é uma rede funcional composta por 43 coordenadores
judiciais, a maior parte deles bastante ativa, e que dispõe de um sítio
Web muito útil que contém três secções: uma dedicada especificamente
à rede, outra para os pedidos preliminares e uma secção dedicada a
áreas específicas que levantam questões relativas à jurisprudência do
tribunal. No seu primeiro ano de funcionamento, o INM já organizou
quatro conferências dedicadas à formação dos membros da rede
EuRoQuod. A quarta conferência da rede EuRoQuod foi transmitida em
linha, em inglês, tornando-se assim acessível aos magistrados
neerlandeses e italianos, criando uma ligação entre as três redes. Além
disso, os formadores eram membros das redes Eurinfra, Gaius e
EuRoQuod. Os outros membros que acompanharam o debate em linha
tiveram a oportunidade de utilizar uma sala de conversação em linha a
fim de participar ativamente nos debates e puderam estabelecer
contacto com os participantes da conferência via Skype.
Contactos
instituição

da Instituto Nacional da Magistratura (INM)
Bd. Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5
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Ligação em rede contínua (real e virtual)

050019, Bucareste
Roménia
Telefone: + 40 021 310 21 10
Fax.: + 40 021 311 02 34
Endereço de correio eletrónico: office@inm-lex.ro
Sítio Web: http://www.inm-lex.ro
Outras
observações

Esta prática faz parte da prática global «Abordagem global e
multifacetada para a formação no domínio do direito da UE e da
cooperação judiciária internacional».

Fonte: Projeto-piloto - Formação Judiciária Europeia: «Lote 1 – Estudo sobre as melhores práticas na
formação de juízes e magistrados do Ministério Público», realizado pela Rede Europeia de Formação
Judiciária (REFJ)
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