Activităţile de instruire continuă a procurorilor în anul 2010
Nr.
1

data desfăşurării,
organizatorii

nr.
procurorilor

15 februarie 2010

8 procurori

seminar „Aspectele de implementare a Legii
nr.45 pentru prevenirea şi combaterea
violenţei în familie”

21 procurori

seminar „Eficienţa procesului de judecată”

10 procurori

masa rotundă „Evaluarea în domeniul
implementării reformelor în justiţie”
seminar „Traficul de fiinţe umane ca
infracţiune şi drepturile victimelor”

INJ, CSM, ABA/ROLI,
USAID;

2

17-18 februarie 2010
11-11 martie 2010
22-23 martie 2010

activităţile

INJ, CSM, PG, NORLAM

3
4

17 februarie 2010
ABA/ROLI
01 martie 2010
02 martie 2010

24 procurori

INJ, PG, OSCE, UNODC

5

09-10 martie 2010

20 procurori

INJ, PG, Ambasada SUA

6

15-19 martie 2010

3 procurori

INJ, PG,
Centrul „La strada”

7
Norlam

8

19 martie 2010

20 procurori

INJ, CSM, Ambasada SUA,
NORLAM

25-26 martie 2010
29-30 martie 2010

40 procurori

INJ, CSM, Consiliul Europei

9

17 mai 2010
24 mai 2010
07 iunie 2010

10

19-21 mai 2010
26-28 mai 2010
02-04 iunie 2010

24 procurori

masa rotundă „Investigarea şi urmărirea
penală a infracţiunilor ce ţin de proprietatea
intelectuală”
curs de instruire „Formare formatori în
domeniul tehnicilor de audiere a copiilor
victime-martori”
curs de instruire „Răspunderea penală a
persoanelor juridice”
seminar „Investigarea în conformitate cu
standardele europene a plângerilor privind
maltratarea/tortura”
seminar „Aspectele de implementare a Legii
nr.45 pentru prevenirea şi combaterea
violenţei în familie”

INJ, PG, OSCE, UNFPA

39 procurori

curs de instruire „Procurorul şi judecătorul în
sistemul de justiţie juvenilă”

16 procurori

curs de instruire „Tehnica de audiere a
copiilor victime-martori ai exploatării sexuale
comerciale”
seminar pe problemele insolvabilităţii

INJ, PG, UNICEF

11
12
13

14

08-09 iunie 2010
La strada
04-05 mai 2010
IRZ
04-05 mai 2010
Ministerul Economiei,
(BAFA)
23-24 iunie 2010
Fundaţia IRZ, INJ

3 procurori
1 procuror

seminar pe problemele controlului exportului
mărfurilor cu dublă destinaţie şi a
armamentului

15 procurori

seminar „Metodologia întocmirii actelor
procesuale în cauzele penale”

15
16

10-11 iunie 2010
Consiliul Europei
07 iunie 2010

20 procurori
18 procurori

OSCE

17

02-03 septembrie 2010
07-08 septembrie 2010

seminar de instruire în domeniul comunicării
şi relaţiilor cu publicul
conferinţă „Procuratura Republicii Moldova:
Probleme şi noi abordări”

56 procurori

seminar Tehnica de audiere a copiilor
victime-martori”

8 procurori

seminar „Aspectele de implementare a Legii
nr.45-XVI din 1 martie 2007 pentru
prevenirea şi combaterea violenţei în familie”
seminar „ Standardele CEDO. Art.3 CEDO”

09-10 septembrie 2010
15-16 septembrie 2010
La strada

18

17 septembrie 2010
INJ, OSCE, UNFPA

19

21-22 septembrie 2010

12 procurori

20

ERA Luxemburg
23-24 septembrie 2010
ERA Luxemburg

12 procurori

21

28-29 septembrie 2010
01-02 noiembrie 2010
02-03 decembrie 2010

21 procurori

seminar „Standardele CEDO, art.9, 10, 11, 14
CEDO”
seminar „Eficientizarea procesului penal prin
interacţiunea dintre profesii”

22

INJ, NORLAM
23 septembrie 2010
24 septembrie 2010

19 procurori

seminar „ Examinarea cazurilor de violenţă
faţă de copii”

23

„Amicul”
27 septembrie – 01 octombrie
2010

10 procurori

24

Uniunea Europeană şi CoE
04-05 octombrie 2010
11-12 octombrie 2010

seminar pentru formatori „Standardele CEDO
şi CTP pentru combaterea maltratării şi
impunităţii”

16 procurori

seminar în domeniul combaterii violenţei
domestice şi traficului de fiinţe umane”

25

Misiunea OSCE, UNEFA
04-05 noiembrie 2010
22-23 noiembrie 2010
08 decembrie 2010

16 procurori

curs de instruire pentru formatori cu genericul
„Arestarea preventivă”

90 procurori

seminar „Standardele CEDO şi CPT pentru
combaterea maltratării şi impunităţii” şi
Utilizarea unor alternative la detenţia
preventivă şi închisoare”

3 procurori

seminar de instruire pentru formatori în
domeniul prevenirii violenţei în familie

10 procurori

seminar „Gestionarea cazurilor de fraudă şi
corupţie electorală”

50 procurori

seminar de instruire „Etica şi obiectivitatea
procurorului”

1 procuror

masa rotundă „Implementarea politicilor de
prevenire a criminalităţii”
seminar de instruire „Contracararea fraudării
TVA, inclusiv simularea unui exerciţiu
practic”
seminar de instruire privind aplicarea
proiectului Metodologiei de elaborare a

26

27
28
29
30

NORLAM
08-09 noiembrie 2010
15-16 noiembrie 2010
22-23 noiembrie 2010
29-30 noiembrie 2010
01-02 decembrie 2010
09-10 decembrie 2010
Uniunea Europeană şi CoE
02.11.2010
OSCE, UNFPA
28 octombrie 2010
29 octombrie 2010
INJ
26 noiembrie 2010
07 decembrie 2010
NORLAM
03 noiembrie 2010
Fundaţia Moldo –Lituaniană

31

08 noiembrie 2010
CCCEC, TAIEX

5 procurori

32

11 noiembrie 2010

1 procuror
2 f/p

Cancelaria de Stat

33

12 noiembrie 2010
Cancelaria de Stat

1 procuror

34

12 noiembrie 2010
ERA Luxemburg

27 procurori

35

18 noiembrie 2010
ATIC

2 procurori

36

18-20 noiembrie 2010
OSCE
03 decembrie 2010
„Transparency Internaţional

4 procurori

37

1 procuror

38

30 noiembrie 2010
Uniunea Europeană

39

01-03 decembrie 2010
Consiliul Europei

1 procuror

40

01 decembrie 2010
Oficiul central de probaţiune
IRZ

2 procurori

41

09-10 decembrie 2010
16-17 decembrie 2010

46 procurori

42

Moldova

„Amicul”
14 decembrie 2010

1 procuror

10 procurori

Ambasada SUA

43

16 decembrie 2010
17 decembrie 2010

20 procurori

Programelor de Dezvoltare a autorităţilor
administraţiei publice centrale
seminar de instruire „Implementarea
prevederilor cadrului normativ cu privire la
funcţia publică şi statutul funcţionarului
public”
seminar „Asistenţa juridică internaţională în
materie penală”
seminar „Protecţia programelor de calculator
în Republica Moldova” -,
„Combaterea violenţei în familie”
Masa rotundă „Monitorizarea sistemului
De petiţionare”
seminar „Reforma sistemului judiciar:
proceduri şi criterii pentru selectarea,
promovarea şi evaluarea performanţelor
judecătorilor”
seminar „Tratament şi reducerea riscurilor în
penitenciare”
seminar„ Susţinerea reformării Sistemului
Instituţiilor Penitenciare şi a reformei Penale
în Republica Moldova”
seminar „ Protecţia în sistemul de justiţie a
copilului victimă/martor al violenţei”
atelier de lucru „Investigarea şi urmărirea
penală a infracţiunilor bazate pe ură din
motive, rasiale sau religioase”
masa rotundă „Procedurile aplicate copiilor
aflaţi în etapa de urmărire penală”

Institutul de reforme penale în
UNICEF-Moldova

44

14 decembrie

7 procurori

Fundaţia SOROS

45

08 decembrie 2010
TAIEX

1 procuror

46

09 decembrie 2010
CCCEC, EUBAM

2 procurori

masa rotundă – prilejuirea de lansarea
primului Studiu de Victimizare în Republica
Moldova
seminar „Spaţiul de Libertate, Securitate şi
Justiţie al Uniunii Europene”
conferinţă „Progrese şi perspective în
reprimarea corupţiei”

