ANEXA nr.1

Activităţile de instruire continuă a
procurorilor în anul 2014
Nr. data desfăşurării,
organizatorii

nr.
procurorilor

1

23-24.01.2014
INJ, Fundaţia IRZ

8

2

31.01.2014
INJ, NORLAM,
ABA/ROLI
06-07.02.2014
INJ, Programul
ROLISP
12-13.02.2014
Programul MATRA

7

06.07.02.2014
UNODC
Vadul lui Vodă

4

13-14.03.2014
TAIEX
Centrul
Naţional
pentru
Protecţia
Datelor cu Caracter

1

3
4

activităţile

seminar „Tehnica relaţionării şi adoptării
hotărîrilor judecătoreşti ca metodă
juridică de lucru pentru întocmirea,
ordonarea şi aprecierea complexă a
actelor în procesul penal”
Curs de instruire în domeniul Convenţiei
Europene cu privire la Drepturile şi
Libertăţile Fundamentale ale Omului

3

Seminar-formatori „Metodologia de
formare activ-participativă”

15

Seminar „ Întroducere în valoarea
expertizei criminalistice în cadrul
sistemelor de justiţie penală”
Sesiune de evaluare şi planificare privind
echipele comune de investigare
„Consolidarea răspunsului justiţiei
penale faţă de fenomenul traficului de
fiinţe umane în Europa de Sud-Est şi cu
precădere în Republica Moldova”
Atelier de lucru „Specificul elaborării
politicilor instituţionale de securitate ce
vizează protecţia datelor cu caracter
personal şi metodele necesar a fi aplicate
la identificarea sistemelor de evidenţă
deţinute, care necesită a fi notificate
Autorităţii naţionale de control a
protecţiei datelor cu caracter personal”
seminar „Declararea proprietăţii,
veniturilor şi a intereselor personale.
Cele mai bune practici în materia
confiscării veniturilor provenite din
infracţiuni., inclusiv privind infracţiunile
financiare”

Personal
17.02.2014

1

27.11.2014
28.11.2014 formator
INJ

1
1

24.02.2014
INJ; NORLAM,
ABA ROLI

7

20.02.2014
Departamentul
Instituţiilor
Penitenciare
NORLAM
27.02.2014
Consiliul Europei

1

13.14.03.2014
Oficiul Central de
Probaţiune
20.03.2014
Guvernul RM

2

11

Seminar „Respectarea principiului
contradictorialităţii. Aplicarea măsurilor
speciale de investigaţii. Aplicarea
arestării preventive. Admisibilitatea
probelor”
Masa rotundă „Este comunitatea
pregătită de a primi copilul din detenţie”

Conferinţă „Asigurarea eficienţei luptei
contra relelor tratamente în instituţiile
penitenciare”,
„Consolidarea luptei relelor tratamente şi
a impunităţii”
Conferinţă “Executarea pedepselor
comunitare, măsurile şi probaţiunea”

1

Instruire trimestrială a subdiviziunilor
resurse umane

10.04.2014 – Cahul
15.04.2014 – Bălţi
06.05.2014 –
Chişinău
Guvernul RM
Consiliul Naţional
pentru Protecţia
Drepturilor Copilului

9
9
13

Masa Rotundă „Cooperarea serviciilor în
procesul de evaluare a copilului în
conflict cu legea”

03.02.2014
10.04.2014
INJ

14
12

10.02.2014
INJ
11.02.2014
24.03.2014
INJ
13.02.2014
INJ

21

14.02.2014

18

Seminar „Accesul la informaţie. Aspecte
practice privind protecţia datelor cu
caracter personal şi soluţionarea
problemelor în legătură cu accesul la
informaţie”
Seminar „Particularităţile aplicării
legislaţiei fiscale”
Seminar „Prevenirea şi combaterea
torturii şi a relelor tratamente în
penitenciar”
Seminar „Asigurarea securităţii
informaţionale şi implementării
cerinţelor faţă de asigurarea securităţii
datelor cu caracter personal la
prelucrarea acestora”
Seminar „Drept contravenţional: aspecte

11
16
14

24.03.2014
INJ
17.02.2014
INJ

25

teoretice şi practice”

15

18.02.2014
INJ

15

21.02.2014
INJ
24.02.2014
INJ
26.02.2014
18.03.2014
INJ

14

27.02.2014
28.02.2014
INJ, ABA/ROLI
27-27.02.2014
03-04.04.2014
22-23.05.2014
12-13-06.2014
INJ, Soros Moldova
03.03.2014
12.06.2014
INJ, OHCHR
10.03.2014
19.05.2014
INJ

15
15

Seminar „Contractul individual de
muncă: executare, modificare,
suspendare, încetare”
Seminar „Particularităţile soluţionării
litigiilor ce ţin de domeniul protecţiei
consumatorului”
Seminar „Practica aplicării legislaţiei
privind repararea prejudiciului moral”
Seminar “Etica şi deontologia
procurorului”
Seminar „Standardele şi procedurile
justiţiei pentru minori, abilităţile şi
cunoştinţele specifice pentru lucrul cu
minorii”
Seminar „Activitatea specială de
investigaţie în cazurile de corupţie”

10
10
10

Seminar „Asigurarea respectării
standardelor europene în procesul de
aplicare a arestului”

30
15

12.03.2014
INJ

13

13.03.2014
INJ

15

13-14.03.2014
08-09.04.2014
INJ, OIM

13
14

Seminar „Aplicabilitatea Convenţiei
ONU cu privire la drepturile persoanelor
cu dezabilităţi”
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 „Unele aspecte privind
prevenirea şi combaterea
comportamentului corupţional în sectorul
justiţiei. Etica profesională”
Seminar „Contestarea actelor
executorului judecătoresc. Procedura de
judecare a recursului înpotriva hotărîrii
primei instanţe”
Atelier de lucru “Investigarea şi
judecarea crimelor de trafic de personale
în condiţiile noilor tendinţe ale
fenomenului şi a modificărilor în

25
19
14

17
15

14.05.2014
INJ
17.03.2014
INJ
18.03.2014
INJ

22

20.03.2014
INJ

11

21.03.2014
INJ
21.03.2014
INJ. OHCHR
27-28.03.2014
INJ, ABA/ROLI
27.03.2014
INJ

16

01-02.04.2014
INJ, ICPMD
02.04.2014
28.05.2014
INJ
07.04.2014
INJ

16

09.04.2014
INJ

16

10-11.04.2014
INJ, OHCHR

15

11.04.2014
INJ
14.04.2014
INJ

18

7
21

12
15
19

8
10
24

12

legislaţie”
Seminar „Particularităţile instrumentării
şi judecării cauzelor de contrabandă”
Seminar „Asigurarea respectării
drepturilor omului în timpul întrunirilor”
Seminar „Liberarea condiţionată de
pedeapsă înainte de termen a persoanelor
care execută pedeapsa cu închisoarea şi
înlocuirea părţii neexecutate din
pedeapsă mai blîndă”
Seminar „Jurisprudenţa CEDO privind
obligaţia de investigare a lipsirii ilegale
de proprietate”
Seminar “ Asistenţa juridică
internaţională în materie penală”
Seminar „Justiţiabilitatea drepturilor
economice, sociale şi culturale”
Seminar „Investigarea şi examinarea
cauzelor de corupţie şi celor conexe”
Seminar „Stabilirea domiciliului copiilor
după divorţ. Criterii de apreciere a
interesului superior al minorului în cazul
părinţilor cu reşedinţă în străinătate.
Decăderea din drepturile părinteşti”
Seminar „Standarde internaţionale şi
europene în domeniul migraţiei”
Seminar „Recunoaşterea şi executarea
hotărîrilor instanţelor judecătoreşti
străine şi a hotărîrilor arbitrale străine”
Seminar„Delimitarea infracţiunilor de
escrocherie şi delapidare de relaţiile
civile”
Seminar „Depistarea, investigarea,
urmărirea penală şi judecarea
infracţiunilor cibernetice. Legătura dintre
criminalitatea cibernetică, crima
organizată, infracţiunile economice şi
alte categorii de infracţiuni”
seminar OHCHR a seminarului
„Standarde naţionale şi internaţionale în
domeniul antidiscriminării. Jurisprudenţa
naţională şi CEDO”
Seminar “Particularităţile aplicării
legislaţiei vamale”
Seminar „Jurisprudenţa CEDO. Aspecte
civile şi penale. Cazurile contra

14-15.04.2014
INJ, OSCE

15

30.04.2014
INJ

9

30.04.2014
INJ

17

30.04.2014
19.05.2014
12.06.2014
INJ, NORLAM
05-06.05.2014
INJ,OSCE

7
8

07.05.2014
INJ
07.05.2014
03.06.2014
INJ, OIM
12.05.2014
INJ

17

12.05.2014
INJ
13.05.2014
INJ

9

14-15.05.2014
18-19.06.2014
INJ, NORLAM

7
9

16.05.2014
INJ,ABA/ROLI

15

15

10
10
12

15

Moldovei”
Seminar „Audierea copiilor
victime/martori ai abuzului exploatării
sexuale”
Seminar „Medierea şi arbitrajul-mijloace
alternative de soluţionare a litigiilor în
cauzele penale, civile şi comerciale”
Seminar „Examinarea plîngerilor
împotriva acţiunilor şi actelor ilegale ale
organului de urmărire penală care
efectuiază activitatea specială de
investigaţii”
Seminar „Prezenta şi viitoarea cooperare
dintre probaţiune, procuratură şi
instanţele de judecată”
Seminar „Aspecte privind investigarea şi
calificarea juridică a infracţiunilor de
trafic de fiinţe umane. Tehnici de audiere
a victimelor/martorilor TFU”
seminar„Limitele intervenţiei
procurorului în procesul judiciar civil”
Seminar „Urmărirea penală a
infracţiunilor motivate de ură”
seminar„Gestionarea dosarelor şi
respectarea regulilor cu privire la
amînarea examinării cauzelor”
Seminar „Particularităţile aplicării
legislaţiei funciare”
Seminar „Declararea proprietăţii,
veniturilor şi a intereselor personale.
Cele mai bune practici în materia
confiscării veniturilor provenite din
infracţiuni, inclusiv privind infracţiunile
financiare”
seminar„Protejarea categoriilor
vulnerabile de justiţiabili în cadrul
procesului penal. Provocări în
investigarea infracţiunilor de trafic de
fiinţe umane. Cooperarea internaţionalăbune practici şi standarde referitoare la
comisia rogatorie”
Seminar „Uniformizarea practicii
judiciare privind infracţiunile de corupţie
la aplicarea şi stabilirea pedepselor”

22.05.2014
INJ, OHCHR

15

20-21.05.2014
INJ, ICNUR
23.05.2014
INJ

15

26-27.05.2014
02-03.06.2014
INJ, La strada
Comitetul Naţional
pentru Combaterea
Traficului de Fiinţe
Umane, cu susţinerea
Misiunii OSCE
29.05.2014
INJ

10
10

29.05.2014
INJ

16

03.06.2014
INJ
04.06.2014
INJ

18

16.06.2014
INJ
16-17.06.2014
INJ, OSCE
27.06.2014
ABA/ROLI, INJ
29.05.2014
AO Centrul de Drept
al Femeilor
Inspectoratul General
de Poliţie
mun.Chişinău
06.06.2014
OHCHR /Bălţi/
12-13.06.2014
Centrul Naţional
Anticorupţie

18

14

16

21

15
15
3

6
2

Seminar „Interzicerea discriminării
rasiale: domeniul de drept internaţional şi
aplicarea la nivel naţional”
Seminar „Protecţia refugiaţilor în aspect
penal şi contravenţional”
Seminar „Particularităţile soluţionării
litigiilor de muncă şi de asigurări
sociale”
Seminar „Audierea copiilor
victime/martori ai exploatării abuzurilor
sexuale”

Seminar „Particularităţile investigării şi
judecării infracţiunilor în domeniul
transportului”
Seminar „Aspecte metodico-practice
privind investigarea infracţiunilor de
spălare de bani şi evaziune fiscală.
Delimitarea infracţiunilor de exrochiere
şi delapidare de relaţiile civile”
Seminar „Individualizarea pedepselor
penale”
Seminar „Aspecte practice referitoare la
statutul bănuitului şi învinuitului în
procesul penal”
seminar„Practica aplicării legislaţiei ce
ţine de contenciosul administrativ”
Seminar „Practica aplicării legislaţiei în
domeniul violenţei în familie”
Seminar „Îmbogăţirea ilicită şi
confiscarea extinsă”
Conferinţă „Eficientizarea răspunsului în
cazurile de violenţă în familie şi
executării ordonanţelor de protecţie în
Republica Moldova prin dezvoltarea şi
pilotarea unui mecanism de monitorizare
în două raioane-pilot”
Întrevedere privind investigarea
infracţiunilor ce ţin de violenţa sexuală
Training-ul „Finanţarea partidelor
politice şi campaniilor electorale”

2-4.07.2014
29.09.01.10.2014
28-30.10.2014
18-20.11.2014
Oficiul Consiliului
Europei în Republica
Moldova
16-17.06.2014
Echipa Proiectului
UE

9
9
9
9

curs de instruire „Standardele
CEDO şi aplicarea lor de către judecători
şi procurori în Republica Moldova”

1

24.06.2014
INJ, Centrul pentru
Drepturile omului,
Organizaţia
Internaţională pentru
Migraţie
02.07.2014
Oficiul Naţiunilor
Unite în Moldova
(OHCHR)
Oficiul
ombudsmanului din
Moldova
ABA/ROLI

5

Atelier de lucru privind revizuirea
Planului de acţiuni pentru implementarea
Strategiei de reformă în sectorul justiţiei
pentru anii 2011-2016 şi elaborarea
propunerilor de ajustare a acestuia
situaţiei actuale
Atelier de lucru “Crimele bazate pe ură şi
integrarea străinilor:provocări şi soluţii

18.07.2014
ABA/ROLI,
03-04.07.2014
INJ, ROLISP
03-04.09.2014
Inspectoratul General
de Poliţie al
Ministerului
Afacerilor Interne în
comun cu
reprezentanţii OSCE,
EUROPOL şi
EUROJUST, cu
suportul OSCE în
Moldova
18-19.09.2014
INJ, IRZ

15

Masa Rotundă “Prevederile legislaţiei
naţionale cu privire la crimele bazate pe
ură”

mun.Bălţi
12
1
6

3

Seminar “Investigarea crimelor bazate pe
ură. Prevederi ale legislaţiei naţionale.
Seminar “Metodologia de formare
active-participativă”
Training privind prevenirea şi
combaterea fenomenului criminalităţii
informatice

Curs de instruire „Tehnici metodologice
moderne pentru instruire în cadrul INJ”

03.10.2014
Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală a
Republicii Moldova
(AGEPI) în
cooperare cu Andra
Muşatescu, Cabinet
de Avocat şi Cabinet
de Proprietate
Intelectuală
Industrială, sub egida
Asociaţiei
Internaţionale a
Mărcilor (INTA)
09-10.10.2014
Fundaţia Germană
pentru Cooperare
Juridică
Internaţională
(Fundaţia IRZ) în
colaborare cu
Asociaţia
Judecătorilor din
Moldova şi INJ
03.10.2014
Promo-LEX

5

10
Bălţi

8

Masa Rotundă „Îmbunătăţirea relaţiilor
dintre autorităţile competente (vamă,
poliţie, procuratură) şi titulari de
drepturi”

seminar de instruire „Tehnica relaţionării
şi adoptării hotărîrilor judecătoreşti ca
metodă juridică de lucru pentru
întocmirea, ordonarea şi aprecierea
complexă a actelor în procesul penal”

întrunire de lucru
„Eficienţa activităţii organelor de drept
pe dimensiunea asigurării respectării
drepturilor şi intereselor persoanelor din
localităţile amplasate în stînga Nistrului”

30-31.10.2014
ABA ROLI, INJ
formator

1

09-10.10.2014, 1617.10.2014, 0304.11.2014
CNPAC
13-14.11.2014
Fundaţia germană
IRZ , INJ
18-19.09.2014
20-21.11.2014
INJ, OHCHR

1
Mariana
Gornea
3
formatori
12
15

curs de instruire „Investigarea şi
examinarea cauzelor de corupţie:
Activitatea specială de investigaţie.
Probele. Problematici la etapa judiciară”
Seminar „Protecţia specială a copiilor
victime/martori ai infracţiunilor”
curs de instruire „Tehnici metodologice
moderne pentru instruire în cadrul INJ”
seminar „Standarde naţionale şi
internaţionale în domeniul
antidiscriminării. Jurisprudenţa naţională
şi CEDO”

22.09.2014
05.11.2014
INJ

15
9

23.09.2014
INJ
25.26.08.2014
23-24.09.2014
INJ, SOROS
Moldova
25-26.09.2014
06-07.10.2014
23-24.10.2014
10-11.11.2014
INJ, CN CTFU, La
Strada, OSCE, OIM
26.09.2014
INJ, OHCHR

20

29.09.2014
INJ
01.10.2014
INJ
09.10.2014
INJ

20

10.10.2014
INJ
16.10.2014
INJ, OSCE
16-17.10.2014
03-04.11.2014
INJ, CNPAC
17.10.2014
17.11.2014
INJ

20

7
7
10
8
6
10
7

21
19

9
15
13
12
11

21.10.2014
INJ

16

24.10.2014
INJ, OHCHR

9

27.10.2014

18

seminar „Accesul la informaţie. Aspecte
practice privind protecţia datelor cu
caracter personal şi soluţionarea
problemelor în legătură cu accesul la
informaţie”
seminar „Individualizarea pedepselor
penale”
seminar „Asigurarea respectării
standardelor europene în procesul de
aplicare a arestului-tehnici de
argumentare”
seminar „Audierea copiilor victimemartori ai abuzului exploatării sexuale”

seminar „Justiţiabilitatea Pactului cu
privire la drepturile economice, sociale şi
culturale”
seminar „Drept contravenţional:aspecte
teoretice şi practice”
seminar „Asistenţă juridică internaţională
în materie penală”
seminar „Contestarea actelor
executorului judecătoresc. Procedura de
judecare a recursului împotriva hotărîrii
primei instanţe”
seminar „Practica aplicării legislaţiei
privind repararea prejudiciului moral”
seminar „Promovarea egalităţii de gen şi
non-discriminarea în bază de gen”
seminar „Audierea legală. Mecanismul
intersectorial de prevenire şi combatere a
violenţei faţă de copii”
seminar „Standardele şi procedurile
justiţiei pentru minori, abilităţile şi
cunoştinţele specifice pentru lucrul cu
minorii”
seminar „Jurisprudenţa CtEDO. Aspecte
civile şi penale: cauzele contra
Moldovei”
seminar „Interzicerea discriminării
rasiale: domeniul de drept internaţional şi
aplicarea la nivel naţional”
seminar „Particularităţile aplicării

INJ

legislaţiei fiscale”

29.10.2014
INJ

17

30.10.2014
31.10.2014
INJ, ABA/ROLI

15
15

30.10.2014
INJ

15

03.11.2014
INJ

9

04-05.11.2014
INJ, USAID ROLISP

10

06.11.2014
INJ

15

06.11.2014
INJ, ICPMD
10.11.2014
INJ

5
13

11.11.2014
INJ

10

12.11.2014
INJ
13.11.2014
20.11.2014
27.11.2014
INJ, USAID ROLISP
14.11.2014
INJ, ABA ROLI

9
10
10
10
15

seminar „Stabilirea domiciliului copiilor
după divorţ. Criterii de apreciere a
interesului superior al minorului în cazul
părinţilor cu reşedinţă în străinătate.
Decăderea din drepturile părinteşti.
Regimul juridic al adopţiei”
seminar „Activitatea specială de
investigaţie, crimele economice.
Investigarea şi examinarea cauzelor de
corupţie şi a celor conexe.”
seminar „Aspecte privind investigarea şi
calificarea juridică a infracţiunii de
violenţă în familie”
seminar „Contractul individual de
muncă:executare, modificare,
suspendare, încetare”
seminar „Aspecte privind investigarea şi
calificarea juridică a infracţiunilor de
trafic de fiinţe umane. Tehnici de audiere
a victimelor/martorilor TFU”
seminar „Prevenirea şi combaterea
torturii şi a relelor tratamente în
penitenciar”
Masa
Rotundă
„Cooperarea
internaţională în domeniul migraţiei”
Seminar „Particularităţile aplicării noului
mecanism de reparare de către stat a
prejudiciului cauzat prin încălcarea
dreptului la judecarea sau executarea în
termeni
rezonabili
a
hotărîrilor
judecătoreşti”
seminar „Securitatea informaţională şi
implementarea cerinţelor
faţă de
asigurarea securităţii datelor cu caracter
personal la prelucrarea acestora”
seminar
„Asigurarea
respectării
drepturilor omului în timpul întrunirilor”
Atelier de lucru „Traficul de fiinţe umane
şi munca forţată”
seminar
judiciare
corupţie”

„Uniformizarea
practicii
privind infracţiunile de

24.11.2014
09.12.2014
INJ

13
14

13-14.11.2014
19-20.11.2014

7
7

INJ, NORLAM
25.11.2014
INJ

10

27.11.2014
28.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
INJ

15
15
15
1
formator

12-14.11.2014

12

20-21.11.2014
INJ, Programul de
drept al Fundaţiei
Soros-Moldova
14.11.2014
INJ, ABA ROLI

7

1
formator

24.11.2014
15
INJ, ABA ROLI
8
25.11.2014
Proiectul UE „Suport
în
implementarea
reformei în sectorul
justiţiei”,
în
colaborare
cu
Ministerul Justiţiei.
04-05.12.2014
3
ROLISP
formatori
21
01-03.12.2014
UE, PNUD Moldova,
UNDP Moldova
Vadul lui

Seminar
„Unele
aspecte
privind
prevenirea
şi
combaterea
comportamentului corupţional în sectorul
justiţiei. Etica profesională”
seminar
„Consolidarea
abilităţilor
practice în vederea asigurării respectării
dreptului la un proces echitabil”
seminar
„Depistarea,
investigarea,
urmărirea
penală
şi
judecarea
infracţiunilor cibernetice. Legătura dintre
criminalitatea
cibernetică,
crima
organizată, infracţiunile economice şi
alte categorii de infracţiuni”
Seminar
„Declararea
proprietăţii,
veniturilor şi a intereselor personale.
Cele mai bune practici în materia
confiscării veniturilor provenite din
infracţiuni, inclusiv din infracţiunile
financiare”
Reuniune internaţională „Edificarea
politicilor şi a capacităţilor privind
criminalitatea informatică în regiunea
Parteneriatului Estic”
Seminar
„Asigurarea
respectării
standardelor europene în procesul de
aplicare
a
arestului-tehnici
de
argumentare”
Seminar „Unificarea practicii judiciare
privind infracţiunile de corupţie.
Individualizarea pedepselor.
Seminar „Investigarea infracţiunilor
săvîrşite din motive de ură”
Atelier
de
lucru
„Suport
în
implementarea reformei în sectorul
justiţiei”,

seminar „Metodologia de formare activparticipativă”
seminar de instruire pentru procurori,
responsabili de investigarea cazurilor de
tortură şi rele tratamente în instituţiile în
care se deţin persoane cu dezabilităţi

03.12.2014
09.12.2014
16.12.2014
CNPAC
11-12.12 2014
INJ, Secretariatul
permanent al
Comitetului Naţional
pentru combaterea
Traficului de Fiinţe
Umane şi OSCE
11.12.2014
12.12.2014
Oficiul Înaltului
Comisar ONU pentru
Drepturile Omului
(OHCHR) în
parteneriat cu
Programul Naţiunilor
Unite pentru
Dezvoltare (PNUD)
şi Institutul Naţional
al Justiţiei
23.12.2014
Procuratura Generală
în colaborare cu
reprezentanţii
Programului
Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare
(UNDP) şi compania
estoniană
„Andmevara”

Vodă
1 Leova
1 Căuşeni
1 Orhei
10

seminar „Audierea copiilor-victimemartori ai abuzului/exploatării sexuale”

15
15

Masa
Rotundă
„Investigarea
şi
pedepsirea infracţiunilor ce ţin de viaţa
sexuală”.

76

Proiect
„Registrul
informaţiilor
criminalistice şi criminologice”

TOTAL
170

mintale
Masa Rotundă „Protecţia copiilor faţă de
violenţă, abuz, neglijare şi exploatare în
Moldova”

2007

