Cele mai bune practici de formare a judecătorilor și
procurorilor
Categoria practicii: Evaluarea nevoilor de formare (TNA)
Tipul practicii: bună practică

Țara: România
aprilie 2014

Denumirea
practicii

Procedură structurată pentru identificarea nevoilor de formare

Caracteristici
principale:

Informațiile privind nevoile de formare ale judecătorilor și procurorilor
din România sunt obținute din multiple surse de informare (formatori
judiciari, instanțe, parchete, asociații profesionale ale magistraților, alți
practicieni în domeniul juridic, rezultatele evaluării cursurilor de formare
organizate în anii precedenți etc.).
Temele aflate pe lista inclusă în catalogul de cursuri de formare dintr-un
anumit an sunt, de asemenea, stabilite în funcție de numărul de cereri
de participare.
Recent a fost creat un sistem online pentru a facilita acest lucru,
judecătorii și procurorii fiind invitați să indice temele solicitate pentru
anul următor sau să formuleze noi propuneri. Astfel, fiecare curs obține
o anumită „rată de cerere”, care evidențiază cursurile cele mai solicitate,
facilitând, de asemenea, planificarea financiară.
Datele respective stau la baza analizei nevoilor de formare și a elaborării
ulterioare a planului de formare anual, care implică institutul național de
formare și Consiliul Superior al Magistraturii.

Datele de
contact ale
instituției

Institutul Național al Magistraturii (INM)
Bd. Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5
050019, București
România
Telefon: + 40 021 310 21 10
Fax.: + 40 021 311 02 34
E-mail: office@inm-lex.ro
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Site internet: http://www.inm-lex.ro
Alte observații

Cu toate că fiecare instituție de formare a magistraților din UE a pus în
aplicare propriul sistem de determinare a nevoilor de formare, în timpul
realizării acestui studiu s-au identificat o serie de idei deosebit de
interesante.
Practica descrisă anterior ar putea fi considerată o BUNĂ PRACTICĂ.

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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