ANEXA nr.1

Activităţile de instruire continuă a
procurorilor în anul 2015
Nr. data desfăşurării,
organizatorii
20-21.01.2015
27-28.01.2015
INJ. NORLAM
30.01.2015
Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
(CRJM) şi Centrul
Euroregional pentru
iniţiative Publice din
România (ECPI)
12-13.02.2015
19-20.02.2015
Programul ROŞISP
23, 24.02.2015
3, 4.03.2015
ABA ROLI, INJ

nr.
procurorilor
7
9
6

8
7
1
formator

03.02.2015
INJ

12

05.02.2015
INJ

13

06.02.2015
INJ

13

09.02.2015
INJ
10.02.2015

5
10

activităţile

seminar „Consolidarea abilităţilor
practice în vederea asigurării respectării
drepturilor omului la un proces echitabil”
Atelier de lucru „Asigurarea egalităţii şi
nediscriminării în Republica Moldovaaspecte de legislaţie şi practică”

seminar „Managementul timpului”
seminar „Declararea proprietăţilor,
veniturilor şi a conflictelor de interese.
Sancţiunile disciplinare, administrative şi
penale aplicabile”
seminar „Depistarea, investigarea,
urmărirea penală şi judecarea
infracţiunilor cibernetice. Legătura dintre
criminalitatea cibernetică, crima
organizată, infracţiunile economice şi
alte categorii de infracţiuni”
seminarului „Standardele şi procedurile
justiţiei pentru minori. Colectarea datelor
privind copiii aflaţi în conflict cu legea.
Medierea în cazurile minorilor”
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 „Asigurarea respectării
drepturilor omului în timpul întrunirilor”
seminar „Gestionarea dosatelor şi

INJ

respectarea regulilor cu privire
amînarea examinării cauzelor”

11.02.2015
INJ

20

12.02.2015
25.03.2015
INJ
13.02.2015
INJ

21
17

16.02.2015
INJ
18.02.2015
30,04.2015
INJ, OHCHR
19.02.2015
18.03.2015
INJ

23

23

16
15
16
15

20.02.2015
INJ

15

23.02.2015
INJ
25.02.2015
25.03.2015
INJ

19

27.02.2015
30.03.2015
03.04.2015
INJ,ABA ROLI
02.03.04.2015
Misiunea
Organizaţiei
Internaţionale pentru
Migraţie, INJ
07.04.2015

28
16

16
18
1 formator
8
formatori

15

la

seminar „Liberarea condiţionată de
pedeapsă înainte de termen a persoanelor
care execută pedeapsa cu închisoare şi
înlocuirea
părţii
neexecutate
din
pedeapsă
mai
blîndă.
Amînarea
executării pedepsei”
seminar „Delimitarea infracţiunilor de
escrocherie şi delapidare de raporturile
civile”
Seminar
„Particularităţile
aplicării
legislaţiei fiscale. Expertiza fiscală
judiciară”
seminar „Drept contravenţional: aspecte
teoretice şi practice”
seminar
„Standarde
naţionale
şi
internaţionale
în
domeniul
antidiscriminării”
Seminar
„Standardele
investigării
eficiente a cazurilor de tortură, tratament
inuman şi degradant. Analiza juridicopenală a componenţei de infracţiune
prevăzute de art.161 din CP”
seminar „Particularităţile soluţionării
litigiilor ce ţin de partajarea bunurilor
proprietate în devălmăşie şi determinarea
cotelor-părţi din acestea”
seminar
„Particularităţile
aplicării
legislaţiei funciare”
seminar „Tactica efectuării măsurilor
speciale de investigaţie. Examinarea
plîngerilor împotriva acţiunilor şi actelor
ilegale ale organului care exercită
activitatea specială de investigaţii”
seminar
„Uniformizarea
practicii
judiciare privind infracţiunile de
corupţie. Instrumentarea şi judecarea
cauzelor de corupţie şi a celor conexe”
Curs de instruire „Protecţia drepturilor şi
libertăţilor migranţilor. Prevenirea şi
combaterea infracţiunilor motivate de
ură”
seminar „Interzicerea legislaţiei penale şi

INJ
19.03.2015
NORLAM...
Ministerul Justiţiei,
Probaţiune...
08.04.2015
09.04.2015 Bălţi
INJ, (MIGRECO)

1

identificarea rolului judecătorului în
interpretarea cazuală a legislaţiei penale
(prin prisma art.3 alin. (2) Cod Penal”
Masa Rotundă „Experienţa Monitorizării
Electronice. Realitatea şi Provocările”

8
8

Seminar „Protecţia drepturilor şi
libertăţilor migranţilor. Prevenirea şi
combaterea infracţiunilor motivate de
ură”

22.04.2015
INJ
23.04.2015
INJ

15

seminar „Practica aplicării legislaţiei
privind repararea prejudiciului moral”
seminar
„Infracţiunile
cibernetice.
Criminalitatea cibernetică. Metodici şi
tactici de investigare”

22-24.04.
2015
Misiunea
Organizaţiei
Internaţionale pentru
Migraţie (OIM)
27.04.2015
INJ

1

„Consolidarea
Managementului
Migraţiei şi a Cooperării în domeniul
Readmisiei de Est” (MIGRECO)

19

seminar „Uniformizarea practicilor de
examinare a cauzelor penale în instanţa
de fond, apel şi recurs”
seminar
„Particularităţile
aplicării
legislaţiei vamale”
seminar „Particularităţile investigării şi
judecării infracţiunilor în domeniul
transportului (art.264-266 Cod penal).
Practica examinării litigiilor ce ţin de
accidente rutiere”
seminar „Practicile comerciale incorecteparticularităţile de soluţionare a litigiilor
ce
ţin
de
domeniul
protecţiei
consumatorului”
seminar „Aplicarea şi individualizarea
pedepselor penale”

11

27.04.2015
INJ
28.04.2015
INJ

19

20.04.2015
INJ

15

24.04.2015
30.04.2015
07.05.2015
22.05.2015
28.05.2015
05.06.2015
12.06.2015
INJ, ABA ROLI
12-13.05.2015
INJ, ROLISP

10
11
10
10
10
10
10

15

4
formatori

seminar „Metodologia de formare activparticipativă”

03.03.2015
11.05.2015
INJ

17
15

04.03.2015
INJ

14

05.03.2015
INJ

16

06.03.2015
INJ

14

06.03.2015

10
1 formator
10
10

07.05.2015
21.05.2015
INJ,
USAID,
ROLISP
11.03.2015
INJ

12

12.03.2015
INJ

18

13.05.2015
INJ

28

16.03.2015
INJ

16

19.03.2015
INJ

6

20.03.2015
20.05.2015
INJ, AGEPI

13
10

seminar
„Unele
aspecte
privind
prevenirea
şi
combaterea
comportamentului corupţional în sectorul
justiţiei. Etica profesională”
seminar „Recunoaşterea şi executarea
hotărîrilor
instanţelor
judecătoreşti
străine şi a hotărîrilor arbitrale străine”
seminar „Clauze contractuale abuziveparticularităţi de soluţionare a litigiilor ce
ţin
de
domeniul
protecţiei
consumatorului”
seminar „Securitatea informaţională şi
implementarea cerinţelor
faţă de
asigurarea securităţii datelor cu caracter
personal la prelucrarea acestora”
seminar „Traficul de fiinţe umane în scop
de muncă forţată”

seminar „Medierea şi arbitrajul-mijloace
alternative de soluţionare a litigiilor în
cauze penale, civile şi comerciale”
seminar „Accesul la informaţie. Aspecte
practice privind protecţia datelor cu
caracter
personal
şi
soluţionarea
problemelor ce ţin de accesul la
informaţie”
seminarului „Etica şi deontologia
profesională a procurorului. Procurorul în
relaţiile cu mass-media”
seminar „Stabilirea domiciliului copiilor
după divorţ. Criterii de apreciere a
interesului superior al cipilului în cazul
părinţilor cu reşedinţa în străinătate.
Decăderea din drepturile părinteşti.
Regimul juridic al adopţiei”
seminar „Practica CtEDO pe categorii de
litigii frecvent supuse examinării în
instanţele de judecată”
seminar „Aspecte practice privind
aplicarea
legislaţiei
în
domeniul
proprietăţii
intelectuale.
Stingerea
drepturilor asupra mărcilor, nclusive pe
motiv de nulitate. Protecţia drepturilor de
proprietate intelectuală”

23.03.2015
INJ

23

seminar „Aplicarea măsurilor preventive
şi a altor măsuri procesuale de
constrîngere”
23.03.2015
9
seminar
„Particularităţile
aplicării
INJ
legislaţiei în domeniul asigurărilor.
Soluţionarea litigiilor cu privire la
protecţia socială”
24.03.2015
17
seminar „Tehnologii informaţionale,
INJ
colectarea
probelor
electronice.
Utilizarea softului i2 Analyst, iBase şi
Encase”
26-27.03.2015
21
seminar „Bunele practici din regiune în
INJ, ABA ROLI
investigarea
îmbogăţirii ilicite şi
aplicarea confiscării extinse”
30.03.2015
14
seminar
„Interzicerea
discriminării
INJ, OHCHR
rasiale: domeniul de drept internaţional şi
aplicarea la nivel naţional”
31.03.2015
16
seminar „Posibilităţile asistenţei juridice
INJ
internaţionale în materie criminalistică în
procesul de combatere a criminalităţii”
06-07.04.2015
23
Atelier de lucru pentru crearea şi
INJ, ABA ROLI
fortificarea Grupului Resursă al Tinerilor
procurori pentru formarea şi promovarea
viitorilor lideri în procuratură
7
curs de instruire „Tehnici interactive de
23-24.04.2015
formatori
predare la adulţi. Comunicarea cu
NORLAM,
publicul”
ABA ROLI
1
Seminar “Contrabanda-aspecte teoretico17.04.2015
Judecătoria raionului Eduard Florea practice-prezentare comparativă conform
legislaţiei Republicii Moldova, a
Ungheni
României şi a practicii CEDO”, şi
“Noţiuni generale privind organizarea
judecătorească în Republica Moldova”
04-06.05.2015
7
curs de instriure „Infracţiunile săvîrşite
ABA ROLI
din motive de ură. Cazuistica CEDO, a
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi
experienţa României. Prevederi ale
legislaţiei Republicii Moldova”
25-29.05.2015
12
curs de instruire „Tehnici şi abilităţi de
ABA ROLI
prezentare a unei cauze în faţa instanţei
de judecată”
13
Atelier de lucru în scopul elaborării
29.04.2015
Planului de Dezvoltare Strategică a
07.05.2015
Procuraturii
ABA ROLI
30.04.2015
25
seminar „Traficul de fiinţe umane şi
Misiunea
traficul de copii. Aspecte de încadrare
Organizaţiei
juridică şi metode de combatere”

Internaţionale pentru
Migraţie (OIM)
04.05.2015
INJ

11

06.05.2015
INJ

17

08.05.2015
INJ

15

08.05.2015
INJ
12.05.2015
INJ

17

12.05.2015
INJ
13.05.2015
INJ

15

15.05.2015
INJ
14-15.05.2015
29.05.2015
01-02.06.2015
09-10.06.2015
18-19.06.2015
23.06.2015
25-26.06.2015

11

14

16

16
16
18
18
15
16
15

INJ, CoE
19.05.2015
INJ
21-22.05.2015
Biroul migraţie

25

2
şi

seminar
„Particularităţile soluţionării
litigiilor de muncă. Metodologia şi
procedura investigării infracţiunilor de
încălcare a regulilor de protecţie a
muncii”
seminar „Particularităţile instrumentării
şi judecării cauzelor penale de
contrabandă şi crimă organizată”
seminar
„Procedura
unitară
de
instrumentare a cazurilor de încălcare a
drepturilor
omului
în
regiunea
transnistreană. Examinarea cazurilor cu
privire la nulitatea actelor emise de către
reprezentanţii secesioniste din regiunea
transnistrană ”
seminar „Aspecte privind aplicarea Legii
insolvabilităţii ”
Seminar
„Contestarea
actelor
executorului judecătoresc. Procedura de
judecare a recursului împotriva hotărîrii
primei instanţe”
seminar
„Aplicarea legislaţiei ce
reglementează activitatea de probaţiune”
seminar „Bazele de date în Republica
Moldova şi posibilităţile lor şi modul de
utilizare. Protecţia datelor cu caracter
personal conţinute în bazele de date.
Standarde UE”
seminar
„Particularităţile
aplicării
legislaţiei în domeniul locativ”
seminar „Standardele Curţii Europene
pentru Drepturile Omului şi aplicarea lor
de către procurori şi judecători”

seminar
„Particularităţile
ierarhiei
procesuale şi administrative. Examinarea
plîngerilor de către procurorul ierarhic
superior”
Atelierul de lucru „Dreptul migranţilor”

azil al MAI, Biroul
OSCE
25.05.2015
17
INJ
29.06.-02.07.2015
10
ABA ROLI
anticorupţie
6
21-22.05.2015
6
11-12.06.2015
INJ, Centrul de Drept
al Femeilor
22.05.2015
13
9
18.05.2015
9
27.05.2015
INJ, ABA ROLI
5
25-28.05.2015
5
29 iunie-2 iulie 2015
Centrului Naţional de
Prevenire a Abuzului
faţă
de
Copii
(CNPAC)
14
27.05.2015
12
28.05.2015
INJ, Centrul pentru
soluţionarea eficientă
a litigiilor (CEDR)
1
în perioadele 29 mai,
9 iunie, 18 iunie şi 23 Formator
I.Oboroceanu
iunie 2015
1
10 iunie şi 26 iunie
Formator
2015
A.Cladco
03.06.2015
15
INJ, OHCHR
11.06.2015
12.06.2015
INJ,
Centrul
de
Analiză şi Prevenire
a Corupţiei (CAPC)
25-28.05.2015
INJ, CNPAC
15.06.2015

7
7

4

19

seminar „Practica aplicării legislaţiei ce
ţine de contenciosul administrativ”
curs de instruire „Tehnici avansate de
investigare a cazurilor de corupţie”
Atelier de lucru „Metode şi tehnici de
instruire a adulţilor”,
Atelier de lucru în scopul elaborării
Planului de Dezvoltare Strategică a
Procuraturii
seminar „Infracţiunile motivate de ură”
curs de instruire a intervievatorilor pentru
procedura de audiere a copiilor
victime/martori al infracţiunilor, în
contextul aplicării art.110/1 CPP al RM
seminar „Recunoaşterea şi executarea
hotărîrilor
instanţelor
judecătoreşti
străine şi a hotărîrilor arbitrale străine”
seminar cascad de formare continuă în
domeniul Convenţiei Europene privind
Drepturile Omului şi a jurisprudenţei
CtEDO
seminar
„Interzicerea
discriminării
persoanelor cu dizabilităţi conform
Convenţiei
Internaţionale
privind
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi”
seminar „Aplicarea în practică a
măsurilor restaurative în cazurile de
corupţie”
curs de instruire a intervievatorilor pentru
procedura de audiere a copiilor
victime/martori al infracţiunilor, în
contextul aplicării art.110/1 CPP al RM
seminar „Infracţiunile de corupţie şi cele

INJ, ABA ROLI
1
formator
29.05.2015
09.06.2015
18.06.2015
23.06.2015

1
I.Oboroceanu

conexe. Metodologia şi procedura
investigării infracţiunilor în cazul
abuzului de putere sau abuzului de
serviciu, excesului de putere sau
depăşirea atribuţiilor de serviciu”
Seminare
cascade
în
domeniul
Convenţiei Europene privind Drepturile
Omului şi a jurisprudenţei CtEDO

1
10.06.2015
A.Cladco
26.06.2015
INJ,
Consiliul
Europei
2
01.02.06.2015
03-05.06.2015
Guvernul Republicii
Moldova
în
cooperare
cu
Ministerul Apărării şi
Sporturilor
al
Republicii Austria şi
Colegiul European de
Securitate şi Apărare
15.06.2015
1
ABA ROLI, INJ
Formator
M.Ivanov

23.06.2015
INJ, CoE

11
Cahul

25.06.2015

20

29.06.2015
–
02.07.2015
INJ, Centrul Naţional
de
Prevenire
a
Abuzului faţă de

5

Cursului de instruire „Democraţie, Bună
guvernare şi Stabilitate”

curs de instruire
„Infracţiunile de corupţie şi cele conexe.
Metodologia şi procedura investigării
infracţiunilor în cazul abuzului de putere
sau abuzului de serviciu, excesul de
putere sau depăşirea atribuţiilor de
serviciu”
seminar „Standardele Curţii Europene
pentru Drepturile Omului şi aplicarea lor
de către procurori şi judecători”
Atelier de formare „Administrarea şi
Conducerea” „Facilitarea procesului de
dezvoltare a abilităţilor de gestionare a
proiectului, monitorizare şi planificare
strategică”
Curs de instruire a intervienţilor pentru
procedura de audiere a copiilor
victime/martori a infracţiunilor, în
contexul aplicării art.110/1 CPP al RM
(ord.693-p din 11.06.2015)

copii (CNPAC)
26.06.2015
ABA ROLI

25

1
10.07.2015
Oficiul Avocatului I.Oboroceanu
Poporului
din
Republica Moldova
Total: 130

1462

Atelier de lucru
pentru membrii
Grupului Resursă al Tinerilor Procurori
privind etica şi conduita procurorilor şi o
prezentare a sistemului informaţional edosar, care actualment este elaborat
pentru Procuratură cu susţinerea PNUD.
Atelier de lucru „Accesul la justiţie a
persoanelor cu dizabilităţi”

6 luni

Semestru II
24.07.2015
30-31.07.2015

2
2

04-13.08.2015
Departamentul
Programului
Internaţional
de
apărare
împotriva
proliferării
01-04.09.2015
INJ, Centrul Naţional
de
Prevenire
a
Abuzului faţă de
Copii (CNPAC)
16.09.2015
INJ, CoE
10-11.09.2015
INJ,
Asociaţia
Judecătorilor din RM

3

18.09.2015
INJ,
Programul
European
pentru
formarea Juriştilor în
Domeniul

Sesiune de instruire în domeniul
comunicării.
Întroducerea în elaborarea mesajelor
corporative.
Consolidarea abilităţilor de comunicare
strictă.
Curs de instruire privind analiza
investigativă a armelor de distrugere în
masă”

5

Curs de instruire a intervievatorilor
pentru procedura de audiere a copiilor
victime/martori a infracţiunilor, în
contextual aplicării art.110/1 CPP al RM

59

seminar „Asigurarea comunicării interne
privind reforma Procuraturii”
Seminar „Cooperarea
internaţională
pentru reforma sistemului de justiţie din
Moldova. Combaterea fraudei în achiziţii
publice şi mplementarea confiscării
extinse”
Curs de instruire la distanţă „Întroducere
în Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului şi Curtea Europeană a
Drepturilor Omului”

10

5

Drepturilor Omului
(HELP)
16-17.09.2015
Proiectul
Uniunii Europene de
sprijinire
a
coordonării reformei
din sectorul justiţiei
în
Republica
Moldova,
în
parteneriat
cu
Proiectul UE pentru
susţinerea
transparenţei,
responsabilităţii
şi
eficienţei instanţelor
judecătoreşti
din
Moldova
(ATRECO),
23.09.2015
ABA ROLI
29.09.2015
or.Edineţ
30.09.2015
Orhei
06.10.15
Drochia
7.10.2015
Ungheni
8.10.2015
Căuşeni
09.10.2015
Chişinău
13.10.2015
Bălţi
15.10.2015
Cahul
15.10.2015
mun.Chişinău
20.10.2015
Comrat
Cancelaria de Stat a
Republicii
Moldova
prin
Secretariatul
permanent
al
Consiliului
Naţional

3

sesiunea de instruire
comunicării de criză.

7

în

domeniul

atelier de lucru cu privire la scrierea
raportului anual de activitate

3
4
4
3
4
5
4
3
5
4

Seminar „Copilul în contact cu sistemul
de justiţie”

pentru
Protecţia
Drepturilor Copilului,
în
parteneriat
cu
Reprezentanţa
Fundaţiei Terre des
Hommes,
LausanneElveţia în Republica
Moldova

05-07.10.2015
ABA ROLI

16
Vadul lui
Vodă

16.09.2015
INJ, CoE
18.09.2015
27.11.2015
INJ, CAPC, SOROS
22.09.2015
06.10.2015
26.10.2015
INJ, Promo-LEX
07-08.10.2015
Oficiul Consiliului
Europei la Chişinău

59
5
7

programul de instruire a viitorilor
formatori în domeniul managementului şi
leadershipului în procuratură
seminar „Asigurarea comunicării interne
privind reforma Procuraturii”
Seminar
„Promovarea
măsurilor
restaurative în cazurile de corupţie”

11
8
7

seminar
„Procedura
unitară
de
instrumentare a cazurilor de încălcare a
drepturilor
omului
în
regiunea
transnistreană”

24

Conferinaţă internaţională „Reformarea
organelor
procuraturii:
standarde
Europene şi practice pozitive”.

5
01-02.10.2015
16
07-08.10.2015
16
20-21.10.2015
14
29-30.10.2015
9
17-18.11.2015
14
26-27.11.2015
INJ, OSCE, CDE
1
12-13.10.2015
02-03.11.2015
INJ,
Centrului
Naţional
de
Prevenire a Abuzului
faţă
de
Copii
(CNPAC)
1
01-02.10.2015,
07-08.10.2015,
29-30.10.2015,
17-18.11.2015,
26-27.11. 2015
INJ, Centrul de Drept
M.Gornea
al Femeilor
02-03.11.2015

Seminar
„Implementarea
legislaţiei
Republicii Moldova cu privire la
prevenirea şi combaterea violenţei în
familie”

curs de instruire pentru judecători şi
procurori pentru procedura de audiere a
copiilor victime/martori al infracţiunilor,
în contextul aplicării art.110/1 CPP al
RM
Curs de instruire „Implementarea
Legislaţiei Republicii Moldova cu privire
la prevenirea şi combaterea violenţei în
familie”

atelierului de lucru „Practica CEDO cu

INJ,
NORLAM,
7
ABA ROLI
formatori
02.10.2015
07.12.2015
INJ
05.10.2015
23.11.2015
INJ

17
19

01.12.2015
INJ, CtEDO
08-09.10.2015
22-23.10.2015
INJ, USAID ROLISP

12

12-13.10.2015
02-03.11.2015
INJ, CNAPAC
23.10.2015
INJ, NORLAM

8
7

17
11

19
20

10

privire la libertatea de exprimare pentru
actorii din justiţie. Consolidarea şi
aplicarea în practică a abilităţilor de
predare. Contactul cu mass-media”
seminar
„Standardele
investigării
eficiente a cazurilor de tortură, tratament
inuman sau degradant”
seminar „Tactica efectuării măsurilor
speciale de investigaţie. Examinarea
plîngerilor împotriva acţiunilor şi actelor
ilegale ale organului care exercită
activitatea specială de investigaţii”
seminar „Dezvoltările jurisprudenţiale
recente ale CtEDO”
seminar „Aspecte privind calificarea şi
investigarea juridică a infracţiunilor de
Trafic de Fiinţe Umane. Tehnici de
audiere a victimelor/martorilor TFU”
seminar
„Audierea
copiilor
victime/martori ai infracţiunilor sexuale”

seminar „Aplicarea legislaţiei ce
reglementează activitatea de probaţiune.
Implementarea pedepselor comunitare”
26.10.2015
19
seminar „Particularităţile aplicării noului
INJ
mecanism de reparare de către stat a
prejudiciului cauzat prin încălcarea
dreptului la judecarea sau executarea în
termeni
rezonabili
a
hotărîrilor
judecătoreşti”
2
seminar „Elemente de asistenţă juridică
23.10.2015
în materie civilă şi penală între
Republica Moldova şi România.
Judecătoria Ungheni
Cooperarea juridică internaţională între
şi Tribunalul Iaşi,
Republica Moldova şi România”,
România
curs de instruire privind funcţionalitatea
27
29.10.2015
Mun.Chişinău PIGD 4.1 şi modul în care, cu ajutorul
PIGD 4.1., se crează şi administrează
20
04.11.2015
dosarul electronic
Or.Cahul
20
11.11.2015
Programul USAID de Mun.Bălţi
Consolidare
a
Instituţiilor Statului
de Drept (USAID
ROLISP),
în
parteneriat
cu

Consiliul Superior al
Magistraturii
şi
Ministerul Justiţiei
05-06.11.2015
Secretariatul
permanent
al
Comitetului naţional
pentru
combaterea
TFU în colaborare cu
Secţia
pentru
combatere a TFU
10-11.11.2015
08-09.12.2015
INJ, NORLAM
18.11.2015
INJ

45

atelier de lucru „Prevenirea şi
combaterea traficului de fiinţe umane”

12
11

Seminar
„Consolidarea
abilităţilor
practice în vederea asigurării respectării
dreptului la un proces echitabil”
seminar
„Standardele şi procedurile
justiţiei pentru minori. Colectarea datelor
privind copiii aflaţi în conflict cu legea.
Rolul Medierii în cauzele minorului”
seminar „Bazele de date în Republica
Moldova şi modul de utilizare. Protecţia
datelor cu caracter personal conţinute în
bazele de date. Standarde UE”
seminar „Securitatea informaţională şi
implementarea cerinţelor
faţă de
asigurarea securităţii datelor cu caracter
personal la prelucrarea acestora”
seminar „Aspecte practice privind
aplicarea
legislaţiei
în
domeniul
proprietăţii intelectuale”
Curs de instruire „Managementul şi
Leadershipul în Procuratură”

19

20.11.2015
INJ

7

30.11.2015
INJ

6

30.11.2015
INJ

11

18-20.11.2015
03-04.12.2015
ABA ROLI
19.11.2015
Curtea
Constituţională,
18.11.2015
ABA ROLI

16

24-25.11.2015
INJ,
Organizaţia
Internaţională pentru
Migraţie
27.11.2015
Centrul Naţional de
Prevenire a Abuzului
faşă de Copil în

formatori
5
5

1
formator
7
Orhei

seminar
„Accesul
la
jurisdicţia
constituţională în lumina jurisprudenţei
Curţii Europene”
Sesiune de evaluare (focus-grupe)
“Aplicarea legislaţiei anti-discriminare şi
investigarea infracţiunilor motivate de
ură”
seminar „Răspunsul justiţiei la traficul de
copii şi la violenţa domestică: metode
avansate de combatere prin abordare
multidisciplinară”
Atelier de lucru „Dezvoltarea unui sistem
de
justiţie
prietenos
copilului
victimă/martor al infracţiunilor ”

colaborare
cu
procuratura raionului
Orhei
02.12.2015
23
INJ
Membrii CSP,
Colegiului de
calificare,
Colegiului
disciplinar
02.12.2015
INJ
18
04.12.2015
INJ, ABA ROLI
08.12.2015
INJ, OHCHR
09.12.2015
10.12.2015
INJ, OHCHR
14-15.12.2015
Fundaţia
Germană
pentru
Cooperare
Juridică
Internaţională
(Fundaţia IRZ)

18
2
formatori
15
15
17
20
2
formatori

8
11.12.2015
1
Cahul
formator
18.12.2015
9
Bălţi
2 formatori
INJ, NORLAM
15-17.12.2015
2
Centrul Internaţional
pentru Protecţia şi
Promovarea
Drepturilor Femeii
„La Strada”
10
17-18.12.2015
8
21-22.12.2015
1formator
PNUD Moldova
81
211

1808
3270

seminar
în domeniul
investigării
abaterilor de la etica profesională

Seminar
„Unele
aspecte
privind
prevenirea
şi
combaterea
comportamentului corupţional. Etica şi
deontologia profesională”
seminar „Confiscarea extinsă şi specială
în cazurile de corupţie. Crima
organizată”
seminar
„Aplicarea
reglementărilor
Pactului cu privire la drepturile
economice, sociale şi culturale”
seminar „Legislaţia internaţională în
domeniul Drepturilor Omului cu privire
la infracţiunile ce ţin de viaţa sexuală”
seminar „Sarcinile procurorilor şi
judecătorilor în cadrul investigaţiilor
penale şi examinărilor judiciare în special
în domeniul delictelor de corupţie şi
celor economice conexe”
seminar „Combaterea violenţei
familie. Aplicarea
ordonanţei
protecţie. Avantaje şi provocări”

în
de

training-ul „Prevenirea şi combaterea
violenţei
sexuale-bune
practici
internaţionale”

Curs de instruire „Consolidarea statului
de drept și a protecției drepturilor omului
în Moldova”
6 luni
Total 2015

