Anexa - INVITAȚIE selecție participant
Seminar practic - pentru profesioniști din administrația centrală și locală - Rezolvarea
alternativă a litigiilor de natură administrativă
Locul desfășurării și date temprale: Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 34, Facultatea de Drept
ULBS, sala 101, 24.07.2019 – 25-07.2019, 16:30 – 20:30 (în ambele zile)

SCOPUL SEMINARULUI: dezvoltarea capacităţii profesionale şi a abilitaţilor necesare pentru
asitența și/ sau consilierea juridică oferită persoanelor din grupurile vulnerabile în litigiile
sau conflictele pe care le au cu autorităţile administraţiei publice sau cu instituţiile din
sistemul judiciar
Seminarul se desfășoară în cadrul proiectului "Servicii de consiliere juridică pentru victime
ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie", cod MySMIS: 111830,
coordonat de Transparency International Romania, în parteneriat cu Universitatea de Vest din

Timişoara, Universitatea ,,Lucian Blaga'' din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea
,,Babeş Bolyai” din Cluj, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Universitatea din
Bucureşti.
Obiectivul general al proiectului: creşterea accesului la justiţie pentru cetăţenii, în special
pentru cei aparţinând grupurilor vulnerabile, care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli
din administraţia publică şi sistemul judiciar, prin crearea şi operaţionalizarea unei reţele de
Centre de documentare şi asistenţă.
Existenţa acestor Centre de asistență şi documentare permite, de asemenea, dezvoltarea
capacităţii profesioniştilor în domeniul dreptului de a-şi reprezenta interesele şi/sau clienţii
în litigiile sau conflictele pe care le au cu autorităţile administraţiei publice sau cu instituţiile
din sistemul judiciar.
În continuare, este necesară creşterea capacităţii persoanelor care desfăşoară sau sunt
autorizate să desfăşoare o activitate juridică, a specialiştilor în domeniul dreptului şi a
personalului din cadrul instituţiilor din sistemul judiciar, de a lucra cu persoanele din
grupurile vulnerabile.
În acest moment, Facultăţile de Drept, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea
Avocaţilor, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Facultăţile de
administraţie publică la ciclul de licenţă, nu oferă pregătire privind modul de relaţionare
profesională al specialiştilor în drept cu justiţiabilii care fac parte din grupuri vulnerabile
(e.g., persoane cu handicap, analfabete).
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Prezenta INVITAȚIE vizează selecţia participanţilor la seminarul desfăşurat la Sibiu, Calea
Dumbrăvii nr. 34, Facultatea de Drept ULBS, sala 101, în perioada 24.07.2019 –
25.07.2019 (două zile), în intervalele orare 18:30 – 20:30 (în ambele zile menționate),
în vederea obiectivării scopului enunțat în preambul.
În cadrul Activităţii 8 din Proiect, vor fi organizate 6 seminarii practice pentru profesionişti
din administraţia centrală şi locală şi mentorat postformare pentru rezolvarea alternativă
rapidă a litigiilor şi/sau evitarea litigiilor de natură administrativă. La Sibiu, în cadrul
Facultății de Drept ULBS, se va desfăşura unul din cele 6 seminarii, la care vă invităm să
participați, în condiţiile de eligibilitate enunţate mai jos.
În urma acestor seminarii, un număr de 90 de persoane din administraţia publică vor beneficia
de creşterea capacităţii rezolvarea alternativă rapidă a litigiilor şi/sau evitarea litigiilor de
natura administrativă, prin seminarii şi mentorat post-formare.
ADRESABILTIATEA INVITAŢIEI. Participanţii la seminarii vor fi selecţionaţi dintre:
(i)- personalul din cadrul instituţiilor din sistemul judiciar/ persoane angajate în
instituţii din cadrul sistemului judiciar
(ii)- personalul din instituţii din cadrul administraţiei publice locale şi/sau centrale,
cu precădere personalul cu atribuţii în legătură cu activitatea sistemului judiciar.
În acest sens, rugăm candidaţii să transmită şi/sau să depună următoarele documente
personal (Facultatea de Drept ULBS, Secretariat, parter, Calea Dumbrăvii nr. 34) şi/sau
pe adresa de e-mail centru.documentare.sibiu@gmail.com:
Cerere de înscriere tip (Anexa 1);
CV - model european, în limba română;
Copie după CI;
Copii ale diplomelor / certificatelor. În cazul diplomelor / certificatelor emise în limba
engleză/ franceză, nu este necesară traducerea lor.
5. Acceptul instituţiei angajatoare a solicitantului, după caz (Anexa 2)
1.
2.
3.
4.

În cazul în care veţi fi acceptat, conform Ghidului POCA, veţi semna Formularul de date
privind participanții la acțiunile de instruire, pe care îl regăsiți în Anexa 3, spre
informare.
Vă mulțumim,
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMANIA
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