
 

 

 

 

 

 Program finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Comisiei Europene, Direcţia Generală Concurenţă 

 

Transparency International Romania în parteneriat 

cu Asociaţia Magistraţilor din România au plăcerea 

să anunţe demararea proiectului “Consolidarea 

rolului instanţelor româneşti în aplicarea legis-

laţiei privind ajutorul de stat”.  

Proiectul are ca obiectiv să consolideze capacitatea 

instanţelor româneşti de a asigura o aplicare        

coerentă a legislaţiei UE în domeniul concurenţei, 

cu accent pe normele privind ajutorul de stat. În 

acest scop vor fi derulate sesiuni de training pentru 

100 de judecători, pe tematici privind ajutorul de 

stat, în contextul actualizării regulilor privind 

acordarea ajutorului de stat, precum şi al            

consolidării rolului instanţelor naţionale. Sesiunile de 

training vor fi împărţite astfel:  

 sesiuni dedicate instanţelor în domeniul cauzelor 

comerciale (Tribunale şi Curţi de Apel), vizând 

aplicarea în regim privat a legii concurenţei şi a 

reglementărilor privind ajutorul de stat;  

 sesiuni dedicate instanţelor de contencios      

administrativ privind documente administrative 

elaborate de autorităţi naţionale cu competenţe 

în domeniul concurenţei (Curţi de Apel, Înalta 

Curte de Casație și Justiție).   

 Consolidarea rolului instanţelor 

româneşti în aplicarea legis-

laţiei privind ajutorul de stat  

Enhancing the enforcement role 

of Romanian Courts in state aid 

matters 

Transparency International Romania, in 

partnership with The Romanian Magistrates Asso-

ciation (AMR), are pleased to anounce the launch 

of the project “Enhancing the enforcement role 

of Romanian Courts in state aid matters”. 

The project’s goal is to enhance the capacity of the 

Romanian courts to ensure a coherent and consis-

tent application of the European competition rules, 

with a special focus on state aid.  To this end, will 

be delivered tailored trainings to 100 national 

judges, with a special focus regarding the state 

aid, in the context of its modernization exercise 

and national courts consolidation. The training 

sessions will be delivered as fallowing: 

 Training sessions dedicated to courtsworking 

with commercial cases (Tribunals and Courts 

of Appeal) related to the private application of 

the competition law and state aid regulations; 

 Training sessions dedicated to courts working 

with administrative matters related to the admi-

nistrative documents issued by the National 

Competition Authority (Courts of Appeal and 

the Supreme Court). 
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Newsletterul este realizat în cadrul proiectului “Consolidarea rolului instanţelor româneşti în aplicarea legislaţiei privind ajutorul de 
stat”, finanţat de Comisia Europeană, prin programul de granturi care încurajează cooperarea cu instanţele naţionale: „Training pentru 
judecători naţionali privind legislaţia UE în domeniul concurenţei”.   
 
The newsletter is part of the project “Enhancing the enforcement role of Romanian Courts in state aid matters”, financed by the Euro-
pean Commission , the Competition Directorate General, within the grant program Training of National Judges in EU Competition Law. 
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De asemenea, va fi încurajată cooperarea între 

judecători români şi judecători din alte state UE, prin 

organizarea unui colocviu international. Participanţii 

vor avea ocazia de a face schimb de bune practici, 

de experienţă şi expertiză în ceea ce priveşte legis-

laţia europeană în domeniul concurenţei. Toate 

aceste activităţi vor contribui la formarea unei culturi 

judiciare comune în ceea ce priveşte legislația euro-

peană în domeniul concurenței. Perioada de imple-

mentare a proiectului: Ianuarie – Decembrie 2018.  

Moreover, it will be promoted the cooperation 

among national judges and other EU judges, by   

organizing an international colloquia.  

All the participants will have the opportunity of     

networking and good practice exchange regarding 

European legislation on competition law. All those 

activities will bring contribution to foster a common 

judicial culture in competition law. 

The implementation period of the project: January - 

December 2018. 

 

Transparency International Romania (TI-RO) este o 

organizaţie neguvernamentală, filiala naţională a      

binecunoscutei coaliţiei globale anticorupţie, fiind     

recunoscută ca atare şi având statut de ONG consultativ 

pentru alte instituţii internaţionale, precum Consiliul    

Economic şi Social al Naţiunilor Unite (din 2003), Banca 

Mondială şi Comitetul de Miniştri ai Consiliului Europei 

(din 2004). TI-RO îşi desfăşoară activitatea pe baza 

valorilor pe care le promovează - transparenţă,          

responsabilitate, integritate, solidaritate, curaj şi 

democraţie. TI-RO colaborează cu cetăţenii, societăţile 

comerciale şi organizaţiile neguvernamentale, autorităţile 

şi instituţiile publice sau organizaţiile internationale care 

sunt hotărâte să lupte împotriva coruptie. 

 

Asociaţia Magistraţilor din România (AMR) este o 

organizaţie nonguvernamentală, apolitică, naţională şi 

profesională a judecătorilor şi procurorilor. A fost         

înfiinţată în anul 1993 ca o continuare a tradiţiilor şi    

scopurilor Asociaţiei Magistraţilor şi Avocaţilor înfiinţată 

în 1933, a cărei activitate a fost suspendată în timpul 

regimului comunist. AMR are ca scop să reprezinte    

interesele magistraţilor conform statului de drept,       

independenţei justiţiei şi reformelor reale din sistemul de 

justiţie din România. Cu reprezentare la nivel naţional, 

având filiale în ţară, AMR este de asemenea membru 

activ al Asociaţiei Europene a Judecătorilor  (AEJ) şi al 

Asociaţiei Internaţionale a Judecătorilor din anul 1994. 

 

Transparency International Romania (TI-RO) is a non-

governmental organisation, the national chapter of the 

well-known global anti-corruption coalition, being        

recognized as such, and having an advisory status for 

other international institutions, namely the United       

Nations Economic and Social Council (2003), The World 

Bank, and Committee of Ministers of the Council of    

Europe (2004). 

TI-RO carries its activities based on the premises of 

transparency, responsibility, integrity, solidarity, courage, 

justice and democracy. TI-RO join forces with citizens, 

companies and nongovernmental organizations, public 

authorities and institutions, international organizations 

who are committed to fighting corruption. 

                                                                                         

The Romanian Magistrates Association (AMR) is a 

non-governmental, apolitical, national and professional 

organisation of the judges and prosecutors in Romania, 

established in 1993 as a successor of the Magistrates 

and Lawyers Association, established 1933, whose    

activity ceased during the totalitarian regime. The       

organization aims to represent the interests of the     

magistrates within the rule of law, the independence of 

the judiciary and the achievement of the real reform of 

the justice system in Romania. A national presence, the 

AMR has also been an active member of the European 

Association of Judges (EAJ) and the International      

Association of Judges (IAJ / UIM) since 1994. 
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