
 

Proiectul “Imbunatatirea cunostintelor avocatilor in material drepturilor fundamentale” este finantat de Comisia Europeana, 
in cadrul programului JUST/2014/JTRA/AG/EJTR, gestionat de Directoratul General – Justitie. Proiectul, are o durata de 17 
luni, si este implementat de Romani CRISS – Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii, in partenerait cu Centrul 
pentru Dialog Interetnic si Toleranta “Amalipe” (Bulgaria) si INPPA – Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea 
Avocatilor (Romania). 

 
 

ANUNT DE PARTICIPARE LA CURSURI DE FOMARE GRATUITE  
IN MATERIA DREPTURILOR FUNDAMENTALE SI A NEDISCRIMINARII 

 
 

Fundatia Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii – Romani CRISS si INPPA - 
Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, promotori ai proiectului “Imbunatatirea 
cunostintelor avocatilor in materia drepturilor fundamentale”, organizeaza 4 cursuri de formare pentru 
un numar total de 80 de avocati, dupa cum urmeaza: 

 
a) Cursul de formare “Utilitatea practica a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene”, 

in localitatea Sinaia, jud. Prahova, perioada 2-5 februarie 2017; 
 

b) Cursul de formare “Utilitatea practica a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene”, 
in localitatea Sinaia, jud. Prahova, perioada 9-12 februarie 2017; 
 

c) Cursul de formare “Imbunatatirea implementarii Deciziei 2008/913/JHA a Consiliului Uniunii 
Europene privind combaterea anumitor forme si expresii ale rasismului si xenofobiei prin 
mijloace de drept penal”, in localitatea Sinaia, jud. Prahova, perioada 2-5 februarie 2017; 
 

d) Cursul de formare “Imbunatatirea implementarii Deciziei 2008/913/JHA a Consiliului Uniunii 
Europene privind combaterea anumitor forme si expresii ale rasismului si xenofobiei prin 
mijloace de drept penal”, in localitatea Sinaia, jud. Prahova, perioada 9-12 februarie 2017. 

 
Prin intermediul acestor cursuri de formare se urmareste sprijinirea avocatilor din Romania in 

vederea dobandirii de noi cunostinte privind aplicarea normelor din sfera Cartei Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene si a principiului nediscriminarii, implementarea acestor prevederi in legislatia interna 
si dezvoltarea abilitatilor avocatilor de a prelua si sustine in mod eficient astfel de cauze in fata instantelor 
nationale si europene. 
 

Persoanele interesate pot aplica pentru un singur curs de formare. Participarea este gratuita, 
costurile de transport, cazare si masa fiind suportate de organizatori in cadrul proiectului. Nu exista taxa 
de participare. Cursul se adreseaza doar avocatilor care nu au mai beneficiat de alte cursuri similare. 
Termenul limita pentru aplicare este 30 ianuarie 2017. 
 

In vederea aplicarii, persoanele interesate sunt rugate sa utilizeze formulat de aplicare disponibil 
doar online la adresa http://fundamentalrights.eu/cursuri-de-perfectionare-pentru-avocati/. 

http://fundamentalrights.eu/cursuri-de-perfectionare-pentru-avocati/.

