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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
Seminar în domeniul CEDO pentru avoca?i/avocate ?i avoca?i
stagiari/avocate stagiare
Gribincea Vladislav · Wednesday, May 13th, 2020

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) dore?te s? contribuie la o mai bun? aplicare de
c?tre actorii justi?iei a standardelor Conven?iei Europene pentru Drepturile Omului (CEDO).
Aceasta poate avea loc inter alia prin fortificarea cuno?tin?elor speciali?tilor/specialistelor în
domeniul CEDO. În acest scop, CRJM organizeaz? seminarul „Dreptul la un proces echitabil
garantat de art. 6 CEDO” pentru avoca?ii/avocatele ?i avoca?ii stagiari/avocatele stagiare din
Republica Moldova. Seminarul va include exerci?ii teoretice ?i practice privind aplicarea CEDO.
Accentul va fi pus pe problemele practice r?spândite în Moldova.
Seminarul va avea loc în municipiul Chi?in?u, perioada orientativ? a desf??ur?rii seminarului
fiind ultima decad? a lunii iulie-începutul lunii august 2020 (data stabilit? preliminar este
24-25 iulie 2020). Limba de lucru este româna.
Formatori în cadrul seminarului vor fi Drago? CUCEREANU, jurist permanent din cadrul Grefei
Cur?ii Europene a Drepturilor Omului ?i avocatul Vladislav GRIBINCEA.
Vor fi selecta?i cel mult 25 de avoca?i/avocate sau avoca?i stagiari/avocate stagiare care au
cuno?tin?e în domeniul CEDO (seminarul va fi la nivel intermediar/avansat). Prioritate va fi
acordat?:
1. avoca?ilor specializa?i/avocatelor specializate în reprezentare judiciar?;
2. candida?ilor/candidatelor care nu au participat anterior la seminare similare organizate de CRJM;
3. candida?ilor din regiuni ?i femeilor.

Cheltuielile de cazare pentru avoca?ii/avocatele din regiuni, precum ?i cheltuielile de alimentare
pentru to?i participan?ii/toate participantele pe durata seminarului, vor fi acoperite de CRJM.
Cheltuielile de transport vor fi acoperite de c?tre participan?i/participante.
Avoca?ii/avocatele ?i avoca?ii stagiari/avocatele stagiare care doresc s? participe la seminar vor
expedia CV-ul ?i scrisoarea de motivare, în limba român? sau englez?, prin e-mail la:
mihaela.cibotaru@old2.old.crjm.org, pân? la 1 iunie 2020, ora 22.00. Dosarele incomplete sau
cele depuse peste termen nu vor fi analizate. Persoanele vor fi informate dac? au fost selectate sau
nu pân? la 8 iunie 2020.
Prin depunerea dosarelor de participare, candida?ii/candidatele î?i dau consim??mântul pentru
procesarea ?i stocarea datelor cu caracter personal ale acestora de c?tre CRJM, precum ?i pentru
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participarea obligatorie pe întreaga perioad? a seminarului. Prezen?a fizic? a
participan?ilor/participantelor este obligatorie. Participarea prin teleconferin?? nu va fi posibil?. În
caz de neparticipare, general? sau în parte, ace?tia/acestea se angajeaz? s? ramburseze CRJM
costurile pentru instruirea sa.
Seminarul va fi organizat, ?inând cont de regulile sanitar-epidemiologice. Pentru minimizarea
probabilit??ii de r?spândire sau infectare cu COVID-19, pe durata seminarelor:
Spa?iul va fi amenajat astfel încât s? fie asigurat? respectarea distan?ei sociale dintre
participan?i/participante ?i evitat? aglomera?ia;
Toate suprafe?ele din sal? vor fi dezinfectate;
În sal? vor fi dezinfectan?i pentru mâini. Participan?ii/participantele vor fi încuraja?i/încurajate
s? poarte m??ti pe durata seminarelor.

Pentru mai multe informa?ii, nu ezita?i sa ne contacta?i la e-mailul indicat mai sus.
Experien?a participan?ilor/participantelor seminarelor anterioare, poate fi vizualizat? aici: seminar
CEDO 2014, seminar CEDO 2016, seminar CEDO 2017, seminar CEDO 2018, seminar CEDO
2019.
Evenimentul este desf??urat în cadrul proiectului „Promovarea suprema?iei legii prin monitorizare
de c?tre societatea civil?”, implementat de CRJM ?i posibil datorit? ajutorului generos al
poporului american, oferit prin intermediul Agen?iei SUA pentru Dezvoltare Interna?ional?
(USAID).
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