ANEXA nr.1

Activităţile de instruire continuă a
procurorilor în anul 2013
Nr. data desfăşurării,
organizatorii
1
2
3

4
5
6

7

8

9
10

11

28-31.01.2013
Ambasada SUA
11-14.02.2013
MAI, TAIEX
17.02.201301.03.2013
MAI

nr.
procurorilor
10
2
3

21.02.2013
Fundaţia-Soros
Moldova
26-27 februarie
20134-7 martie 2013
Ambasada SUA
04.02.2013
01.03.2013
05.06.2013
INJ

4

05.02.2013
21.02.2013
06.03.2013
27.03.2013
INJ
11.02.2013
13.03.2013
INJ

20
20
20
20

13.02.2013
25.02.2013
INJ
18.02.2013
21.03.2013
30.05.2013
INJ
19.02.2013

15
15

2
15
15
15

20
20

activităţile
Seminar „Tehnici de investigare a
infracţiunilor de corupţie. Experienţa şi
practice SUA”
Seminar în domeniul abuzului sexual
faţă de copii
Misiunea de evaluare privind
implementarea condiţionalităţilor
Planului de Acţiuni RM-UE în
domeniul liberalizării regimului de
vize (faza II)
lansarea Raportului „Reformarea
sistemului judiciar din Republica
Moldova: perspective şi provocări”
Curs de instruire
„Elaborarea documentelor de politică
în domeniul integrităţii profesionale”
Seminar „Acsesul la informaţie.
Aspecte practice privind protecţia
datelor cu caracter personal şi
soluţionarea problemelor în legătură cu
accesul la informaţie”
Seminar „Examinarea plîngerilor
împotriva acţiunilor şi actelor ilegale
ale organului de urmărire penală şi ale
organului care efectuiează activitatea
specială de investigaţii”
Seminar „Calificarea infracţiunii,
particularităţile urmăririi penale şi
judecării cauzelor privind infracţiuni
informatice”
Seminar „Nulitatea actelor juridice”

10
10
13

Seminar „Recunoaşterea şi executarea
hotărîrilor instanţelor judecătoreşti
străine şi a hotărîrilor arbitrale străine”

15

Seminar „Jurisprudenţa CEDO.

12

13

14

15
16

17
18
19
20
21
22
23

19.03.2013
INJ
20-21-02.2013
12-13-03.2013
INJ

15

22.02.2013
11.03.2013
26.03.2013
INJ
26.02.2013
28.02.2013
14.03.2013
15.03.2013
23.05.2013
24.05.2013
INJ
27.02.2013
INJ
27.02.2013
20.03.2013
INJ

15
15
15

14
14

25
31
30
30
10
10

Seminar „Activitatea specială de
investigaţii. Măsurile speciale de
investigaţii în cadrul urmăririi penale”.

10

Seminar „Drepturile omului prevăzute
de Convenţia de la Aarhus”.
Seminar „Particularităţile aplicării
noului mecanism de reparare de către
stat a prejudiciului cauzat prin
încălcarea dreptului la judecarea în
termen rezonabil a hotărîrilor
judecătoreşti sau a dreptului la
executarea în termen rezonabil a
hotărîrii judecătoreşti”
Seminar „Prevenirea şi combaterea
torturii şi a relelor tratamente în
penitenciar”
Seminar „Probleme de calificare a
crimelor de TFU şi tehnici de audiere a
victemelor/martorilor a TFU”
Seminar „Ivestigarea cauzelor penale în
domeniul traficului de fiinţe umane şi
proxenetism”
Seminar „Practica aplicării legislaţiei
privind repararea prejudiciului moral”
Seminar „Practica aplicării legislaţiei ce
ţine de contenciosul administrativ”

12
12

04.03.2013
07.03.2013
INJ
05-06 – 03.2013
INJ, ROLISP

20
20

14.03.2013
29.05.2013
INJ
18.03.2013
INJ
18.03.2013
19.03.2013
INJ
22.03.2013
INJ

20
18

25.03.2013
INJ

Aspecte civile şi penale. Cazurile
contra Moldovei”
Seminar „Standartele naţionale şi
internaţionale în domeniu
antidiscriminării. Jurisprudenţa
naţională şi CEDO”
Seminar „Aplicarea măsurilor
procesuale de constrîngere şi a
măsurilor preventive”

10

15
10
10
20
15

Seminar „Aspecte ale
comportamentului anticoruptibil şi căile
de combatere a corupţiei”
Seminar „Investigarea cauzelor penale
privind infracţiunile de violenţă în

24

28.03.2013
INJ

15

familie”
Seminar „Stabilirea domiciliului
copiilor după divorţ. Criterii de
apreciere a interesului superior al
minorului în cazul părinţilor cu
reşedinţa în străinătate. Decăderea din
drepturile părinteşti. Regimul juridic al
adopţiei”

Trimestru II
25

26

27
28

18-19.04.2013
Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală a RM
01-02.04.2013
08-09.04.2013
24-25.06.2013
INJ,La Strada,
USAID, ROLISP
02.04.2013
INJ
03.04.2013
18.04.2013
INJ

11

Seminar privind probleme de protecţie
a drepturilor de proprietate intelectuală
şi anti-contrafacere

10
10
10

Seminar „Audierea copilului
victime/martori ai abuzului exploatării
sexuale”

15

Seminar „Etica şi deontologia
procurorului”
Seminar „Accesul la informaţie.
Aspecte practice privind protecţia
datelor cu caracter personal şi
soluţionarea problemelor în
legătură cu accesul la informaţie”
Seminar „Aplicarea măsurilor
procesuale de constrîngere şi a
măsurilor preventive. Extinderea
aplicării măsurilor alternative la
detenţie pentru minori”
Seminar „Jurisprudenţa CEDO.
Aspecte civile şi penale. Cazurile
contra Moldovei”
Seminar „Examinarea plîngerilor
împotriva acţiunilor şi actelor ilegale
ale organului de urmărire penală şi ale
organului care efectuiază activitatea
specială de investigaţii”
Seminar „Particularităţile aplicării
noului mecanism de reparare de către
stat a prejudiciului cauzat prin
încălcarea dreptului la judecarea în
termen
rezonabil
a
hotărîrilor
judecătoreşti sau a dreptului la
executarea în termen rezonabil a

4
9

29

03-04.2013
INJ

10

30

04-04.2013
23-04.2013
INJ
04-04.2013
INJ

5
16

05-04.2013
INJ

10

31

32

9

hotărîrii judecătoreşti”
33
34
35

05-04.2013
08-04.2013
INJ
05-04.2013
INJ, NORLAM
/în mun.Bălţi/
09-04.2013
INJ, PROMO/LEX

12
15
10
8

36

09-04.2013
INJ, PROMO/LEX

15

37

11-04.2013
INJ

10

38

12-04.2013
INJ
15-04.2013
INJ
16-04.2013
31.05.2013
INJ

20

16-04.2013
05.06.2013
INJ
17-04.2013
28.05.2013
INJ

8
16

19-04.2013
24.05.2013
INJ
19-04.2013
04.06.2013
INJ
23-04.2013
28.05.2013
INJ

10
13

39
40

41
42

43
44
45

10
6
15

6
15

5
10
6
10

Seminar „Prevenirea şi combaterea
torturii şi relelor tratamente în
penitenciar”
Seminar „Provocări etice specifice
profesiilor juridice”
Seminar „Procedura unitară
de
instrumentare a cazurilor de încălcare a
drepturilor
omului
în
regiunea
transnistreană”
Seminar
„Asigurarea
respectării
drepturilor
omului
în
timpul
întrunirilor”
Seminar
„Calificarea
infracţiunii,
particularităţile urmăririi penale şi
judecării cauzelor privind infracţiunile
informatice”
Seminar
„Asistenţa
juridică
internaţională în materie penală”
Seminar „Investigarea cauzelor de
violenţă în familie”
Seminar „Justiţia pentru minori:
standardele şi procedurile justiţiei
pentru minori, abilitate şi cunoştinţele
specific pentru lucrul cu minorii”
Seminar „Particularităţile aplicării
legislaţiei fiscale”
Seminar
„Stabilirea
domiciliului
copiilor după divorţ. Criterii de
apreciere a interesului superior al
minorului în cazul părinţilor cu
reşedinţa în străinătate. Decăderea din
drepturile părinteşti. Regimul juridic al
adopţiei”
Seminar
„Drept
contravenţional:
aspecte teoretice şi practice”
Seminar „Contractul individual de
muncă:
executare,
modificare,
suspendare, încetare”
Seminar „Dreptul de proprietate şi bună
credinţă, dreptul de superficie, servitute
şi vecinătate”

46
47

48

24-04.2013
07.06.2013
INJ
24-04.2013
03.06.2013
11.06.2013
INJ
25.04.2013
INJ

11
15

Seminar „Particularităţile
legislaţiei vamale”

22
16
15

Seminar „Activitatea specială de
investigaţii. Măsurile speciale de
investigaţii în cadrul urmăririi penale”

9

Seminar„Particularităţile
soluţionării
litigiilor privind contractele de credit şi
garantarea
rambursării
creditului.
Răspunderea creditorului şi garantului”
Seminar„Particularităţile
soluţionării
litigiilor ce ţin de domeniul protecţiei
consumatorului”
Masa rotundă „Eficienţa activităţilor
structurilor de control legal a integrităţii
persoanelor cu funcţii publice”
Seminar „Aplicarea arestului preventiv
şi arestul la domiciliu”

49

30-04.2013
INJ

4

50

30-04.2013
API

1

51

16-17.05.2013
23-24.05.2013
06-07.06.2013
20-21.06.2013
Fundaţia SOROSMoldova
INJ
20-21.05.2013
INJ
CEDO

10
10
10
10

52

53

54
55

56

12

20.05.2013
21.05.2013
22.05.2013
19.06.2013
20.06.2013
21.06.2013
INJ
ABA/ROLI
27.05.2013
INJ
10.06.2013
INJ

20
10
10
10
10
10

29-30.05.2013
05-06.06.2013
INJ, NORLAM

10
10

11
13

aplicării

Seminar „Standardele naţionale şi
internaţionale
în
domeniul
antidiscriminării.
Jurisprudenţa
naţională şi CEDO”
Seminar
„Uniformizarea
practicii
judiciare pe cauzele de corupţie.
Instrumentarea şi judecarea cauzelor de
corupţie şi a celor conexe”

Seminar “Medierea în cause civile şi
penale”
Seminar „Unele aspecte privind
prevenirea
şi
combaterea
comportamentului
corupţional
în
sectorul justiţiei”
Seminar
„Protejarea
categoriilor
vulnerabile de justiţiabili în cadrul
procesului
penal.
Provocări
în

57
58

59

27-28.06.2013
INJ, UNICEF
18-20.06
Agenţia Naţiunilor
Unite pentru
Combatetea
Drogurilor şi
Criminalităţii
(UNODC)
19.06.2013
NORLAM, INJ

60

18.06.2013
Reprezentanţii
Asociaţiei Barourilor
Americane Iniţiativa
pentru Supremaţia
Legii (ABA ROLI) în
Moldova,
International Anticorupţion Academy
(IACA), Ambasada
Italiei la Chişinău,
Ambasada SUA la
Chişinău , INJ

61

24.06.2013
Oficiul de Etică
Guvernamentală al
Statelor Unite ale
Americii

62

25-26.06.2013
Proiectul UE
MIAPAC

63

29.10.2013
AIP CSI,

4
2

10

10

2
procurori
3
funcţionari
publici
4

17

investigarea infracţiunilor de trafic de
fiinţe umane. Cooperare internaţionalăbune practice şi standarde referitoare la
comisia rogatorie”
Seminar pentru formatori „Justiţia
pentru copii”
Training-ul
privind
„Dezvoltarea
capacităţilor
de
combatere
a
infracţiunilor comise prin sisteme
informaţionale”

Seminar „Aplicarea legislaţiei ce
reglementează
activitatea
de
probaţiune-rolul
consilierilor
de
probaţiune,
procurorilor
şi
judecătorilor”
Atelierul de lucru „Lupta împotriva
corupţiei în Moldova; promovarea
bunelor practici din Italia, România şi
Statele Unite ale Americii. Provocări,
realizări şi lecţii învăţate”

mesa rotundă „Bunele practici
ale Statelor Unite ale Americii în
domeniul eticii şi integrităţii
funcţionarilor publici”
training-ul privind „Susţinerea
Guvernului Moldovei în domeniul
anticorupţiei, reformei Ministerului
Afacerilor Interne, inclusiv a poliţiei şi
protecţiei datelor cu caracter personal”
Conferinţă internaţională ştiinţificopractică „Rolul instanţelor judecătoreşti

64

65

66

67

68

Filiala din Chişinău a
Institutului
Internaţional pentru
monitorizarea
dezvoltării
democraţiei
I-etapă 17.102013
mun.Chişinău
II-etapă 18.10.2013
Misiunea în Moldova
a Organizaţiei pentru
Securitate şi
Cooperare în Europa
12-14.11.2013
Centrul Naţional
pentru Protecţia
Datelor cu Caracter
Personal al
Rebublicii Moldova
15-17.10.2013
Ministerul Afacerilor
Interne în colaborare
cu Consiliul Europei
10.09.2013
02.10.2013
INJ

în procesul electoral”

14
15

6

atelier de lucru „Reglementarea
prelucrării datelor cu caracter personal
în activitatea de prevenire, investigare,
combatere a criminalităţii şi menţinere
a ordinei publice”
4

Atelier de lucru „Tehnici speciale de
investigaţie”

15
11

seminar „Liberarea condiţionată de
pedeapsă înainte de termen a
persoanelor care execută pedeapsa cu
închisoare şi înlocuirea părţii
neexecutate din pedeapsă mai blîndă”
seminar „Investigarea cauzelor penale
de violenţă în familie”
seminar „Justiţiabilitatea drepturilor
economice, sociale şi culturale”

11.09.2013
INJ, OSCE
13.09.2013
14.11.2013
INJ, OHCHR

16

70

16-17.09.2013
INJ, La strada

15

71

19-20.09.2013
24-25.10.2013
21-22.11.2013
INJ, OHCHR

15
15
12

72

23.09.2013
INJ

11

73

23.09.2013

13

69

seminar „Investigarea infracţiunilor
motivate de ură”

8
14

seminar „Audierea copiilor
victime/martori ai abuzului, exploatării
sexuale”
seminar „Standarde naţionale şi
internaţionale în domeniul
antidiscriminării. Jurisprudenţa
naţională şi CEDO”
seminar „Recunoaşterea şi executarea
hotărîrilor instanţelor judecătoreşti
străine şi a hotărîrilor arbitrale străine”
seminar „Legătura dintre criminalitatea

14.11.2013
INJ

10

24.09.2013
08.10.2013
INJ
08.10.2013
27.11.2013
INJ

14
13

25.09.2013
INJ
26-27.09.2013
INJ, OIM

18

78

30.09.2013
INJ

11

79

02.10.2013
INJ

9

80

03-04.10.2013
INJ, ABA/ROLI

16

81

04.10.2013
INJ, OSCE

7

82

07.10.2013
27.11.2013
INJ
09.10.2013
15.11.2013
INJ
09.10.2013
INJ
10.10.2013
30.10.2013

15
18

74
75

76
77

83
84
85

6
8

15

12
8
9
10
8

cibernetică, crima organizată,
infracţiunile economice şi alte categorii
de infracţiuni”
seminar „Jurisprudenţa CEDO. Aspecte
civile şi penale. Cazurile contra
Moldovei”
seminar „Calificarea infracţiunii,
particularităţile urmăririi penale şi
judecării cauzelor privind infracţiunile
informatice”
seminar „Etica şi deontologia
procurorului”
seminar „Problemele calificării şi
manipulării victimei de către traficant
în scopul schimbării declaraţiilor”
seminar „Asigurarea datelor cu caracter
personal la prelucrarea acestora în
cadrul sistemelor informaţionale de
date cu caracter personal”
seminar „Analiza crimelor cibernetice,
analiza mijloacelor de reacţionare
împotriva crimelor cibernetice
protejarea proprietăţii intelectuale, a
dreptului de autor şi a drepturilor
conexe; măsuri organizatorice în
domeniul securităţii informaţionale;
analiza riscului la administrarea
resurselor informaţionale”
seminar „Standarde internaţionale,
noţiuni cheie pentru implementarea
eficientă a Legii privind asigurarea
egalităţii. Exemple din jurisprudenţa
comparată”
seminar „Investigarea cauzelor penale
în domeniul traficului de fiinţe umane
şi proxenetism”
seminar „Drept contravenţional:
aspecte teoretice şi practice”
seminar „Particularităţile soluţionării
litigiilor ce ţin de domeniul protecţiei
consumatorilor”
seminar „Particularităţile soluţionării
litigiilor comerciale”
seminar „Stabilirea domiciliului
copiilor după divorţ. Criterii de

INJ

86

11.10.2013
08.11.2013
INJ

16
14

87

11.10.2013
11.11.13
INJ

14
16

88

16.10.2013-Cahul
30.10.2013-Chişinău
05.11.2013-Bălţi
INJ, NORLAM
16.10.2013
04.11.2013
INJ
17.18.10.2013
INJ, ICPMD

7
7
7

89
90
91

92

93

94

21.10.2013
28.10.2013
07.11.2013
INJ
23.10.2013
11.11.2013
06.12.2013
INJ
24-25.10.2013
INJ, OIM
29.10.2013

13
14
10
10
6
5
10
19
12
13

13

apreciere a interesului superior al
minorului în cazul părinţilor cu
reşedinţa în străinătate. Decăderea din
drepturile părinteşti. Regimul juridic al
adopţiei”
seminar „Aplicarea măsurilor
procesuale de constrîngere şi a
măsurilor preventive. Reţinerea
persoanei şi practica CEDO în
examinarea cauzelor privind încălcările
comise de către organele de urmărire
penală în cadrul efectuării reţinerii.
Extinderea aplicării măsurilor
alternative la detenţie pentru minori”
seminar „Particularităţile aplicării
noului mecanism de reparare de către
stat a prejudiciului cauzat prin
încălcarea dreptului la judecarea în
termen rezonabil a hotărîrilor
judecătoreşti sau a dreptului la
executarea în termen rezonabil a
hotărîrii judecătoreşti”
seminar „Prezenta şi viitoarea
cooperare dintre probaţiune,
procuratură şi instanţele de judecată”
seminarului „Prevenirea şi combaterea
torturii şi a relelor tratamente în
penitenciar”
seminar „Standarde naţionale şi
internaţionale în probleme de migraţie
şi azil”
seminar „Justiţia pentru minori:
standardele şi procedurile justiţiei
pentru minori, abilităţile şi cunoştinţele
specific pentru lucrul cu minorii”
seminar „Activitatea specială de
investigaţie”
seminar „Audierea victimelor, victima
în calitate de martor şi dezbaterile
judecătoreşti în cazurile de trafic de
fiinţe umane”
seminar „Particularităţile aplicării

95
96

INJ
31.10.2013
INJ
05.11.2013
INJ, ONCNR

11
13

08.11.2013
Parlamentul
Republicii Moldova
20.09.2013
01.11.2013
SIS, PG
05-06.12.2013
UNODC, PG
11-13.12.2013
AFTS, Iaşi
08-09.11.2013
15-16.11.2013
NORLAM,
Oficiul Consiliului
Europei la Chişinău
28.11.2013
Misiunea în Moldova
a Organizaţiei pentru
Securitate în Europa
26-28.11.2013
MAI, TAIEX

2

104 12-13.12.2013
ROLISP
105 28-29.11.2013
Organizaţia
Internaţională pentru
Migraţie în Moldova
La strada
106 05-06.12.2013
SOROS-Moldova

4

97
98
99
100
101

102

103

107 04.12.2013
Oficiul Înaltului
Comisar pentru
Drepturile Omului,
INJ
108 02.12.2013

13
17
1
1

legislaţiei vamale”
seminarului „Asistenţa juridică
internaţională în materie penală”
seminar „Legea internaţională pe
libertatea de conştiinţă, convingere şi
religie”
Masa rotundă dedicată primelor
dezbateri publice a Proiectului Codului
administrativ
Exerciţiu naţional antiteror
“VEST2013”
Conferinţă Regională organizată de
UNODC
seminar „Cooperarea transfrontalieră în
prevenirea traficului de fiinţe umane”
Seminar Consolidarea luptei contra
relelor tratamente şi a impunităţii”

18

Atelier de lucru “Mecanismul de
evaluare a performanţelor procurorilor”

5

Atelierului de lucru „Asistenţă în
implementarea efectivă a bunelor
practici în domeniul activităţii speciale
de investigaţii şi corupţiei”
Seminar “Metodologia de formare
active-participativă”
Seminar “Audierea copiilor victimemartori ai abuzului /exploatării
sexuale”

3

7

15

12

seminarului „Asigurarea
respectării drepturilor omului la
aplicarea arestului preventiv în
Moldova”
seminar „Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi”

seminar „Examinarea plîngerilor

05.12.2013
INJ

15

109 10.12.2013
16.12.2013
INJ
110 02-03.12.2013
05-06.12.2013
NORLAM; INJ

10
10

111 13.12.2013
INJ
112 05-06.12.2013
MAI, PNUD
113 03.12.2013
Oficiul Consiliului
Europei în Moldova

11

113

TOTAL

7
8

6
2
au participat
2133
procurori

împotriva acţiunilor şi actelor ilegale
ale organului de urmărire penală şi ale
organului care efectuiază activitatea
specială de investigaţii”
seminar „Depistarea, investigarea,
urmărirea penală şi judecarea
infracţiunilor cibernetice”
seminar „Protejarea categoriilor
vulnerabile de justiţiabili în cadrul
procesului penal. Provocări în
investigarea infracţiunilor de trafic de
fiinţe umane. Cooperarea
internaţională-bune practici şi standarte
referitoare la comisia rogatorie ”
seminar „Jurisprudenţa Curţii
Constituţionale”
Atelierului de lucru „Analiza riscurilor
în domeniul criminalităţii”
masa rotundă „Consolidarea luptei
contra relelor tratamente şi a
impunităţii”

