ANEXA nr.1

Activităţile de instruire continuă a procurorilor în anul 2016
data desfăşurării,
organizatorii
2016

19.01.2016
20.01.2016
25.01.2016
28.01.2016
AEP
28-29.01.2016
INJ

nr.
procurorilor
5

11
11
11
11

activităţile

Grup de lucru
în domeniul
consolidării mecanismului de referire
a copiilor sub vîrsta răspunderii
penale și a celor în conflict cu legea
mun. Bălți Seminar
”Asigurarea
egalității,
Anenii Noi organelor de ocrotire a normelor de
Ialoveni
drept”
Orhei
7

04.02.2016
INJ

15

08.02.2016
INJ

10

11.02.2016
FBI SUA

31

11.02.2016
CNPAC

6

11-12.02.2016
3-4.03.2016
11.12.03.2016
24-25.03.2016
7-8.04.2016

11
13
14
12
19

Seminar ”Dreptul la un proces
echitabil
potrivit
jurisprudenței
CEDO. Standardele jurisprudenței
CtEDO în materia obligației de
motivare a hotărîrilor judecătorești ca
una din garanțiile fundamentale ale
dreptului la un proces achitabil „
Seminar „Particularitățile examinării
cauzelor civile privind decăderea din
drepturile părintești și stabilirea
domiciliului
copilului
minor.
Obligațiile pozitive și coordonarea
activității autorităților în litigiile cu
privire la custodia copiilor”
Seminar „Standardele și procedurile
justiției pentru minori: componențele
și abilitățile speciale pentru lucrul cu
copiii”
Lucrările de instruire privind procesul
de cooperare și asistență juridică
internațională
între
organele
competente din RM și SUA
Seminar „Atitudinile, cunoștințele și
practicile specialiștilor cu referire la
aplicarea procedurilor prietenoase în
investigarea cazurilor cu implicarea
copiilor
victime/martori
ai
infracțiunilor sub 14 ani”
Seminar„Management și leadership.
Etica și deontologia procurorului”

11-12.04.2016
06-07.07.2016
INJ ABA ROLI
11-12.02.2016
INJ
18-19.02.2016
25-26.02.2016
3-4.03.2016
10-11.03.2016
CDF și OSCE

19
19
3
formatori
15
15
15
16

Seminar „Metodologia de formare
activ-participativ”
Seminar „Implementarea legislației
Republicii Moldova cu privire la
prevenirea și combaterea violenței în
familie”

18-19.02.2016
INJ
Consiliul Europei
18-20.02.2016
25-27.02.2016
ABA ROLI
22-23.02.2016
INJ
CoE
23-24.02.2016
1-2.03.2016
IRP

15

Seminarul „Jurisprudența CtEDO în
materia
securității
raporturilor
juridice”
Lucrările cursurilor de instruire în
domeniul informaticii

04.03.2016

2
formatori

17.03.2016
24.05.2016

15
15

17.03.2016
IRZ

6

18.03.2016

15

18.03.2016
23.05.2016
ABA ROLI
21.03.2016
22.03.2016
CoE
21-22.03.2016

15
15

Seminar „Protecția și prelucrarea
datelor cu caracter personal în
sistemul justiției”
Grupul de lucru în domeniul
consolidării mecanismului de referire
a copiilor sub vîrsta răspunderii
penale și a celor în conflict cu legea
Atelier de lucru „Dezvoltarea
competențelor în folosirea metodelor
de instruire”
Seminar „Sfera controlului judiciar al
procedurii pre-judiciare. Plîngerea
împotriva acţiunilor şi actelor ilegale
ale organului de urmărire penală şi ale
organului care exercită activitatea
specială de investigaţii”.
Lansarea
studiului
„Aplicarea
măsurilor alternative pentru arestarea
preventivă în Republica Moldova”
Seminar „Particularităţile urmăririi
penale şi judecării cauzelor privind
infracţiunile informatice”
Seminar „Activitatea specială de
investigații”

15
15

Seminar „Obligația pozitivă a statului
în temeiul art.2 și 3 din CEDO”

7

Seminarul „Abilitățile de prezentare și

5
10
15

1
2

2

NORLAM
24.03.2016

formatori
13

29.03.2016
Leavitt Institute

10

moderare”
Seminar „Protecţia dreptului de autor
şi a drepturilor conexe. Aspecte
practice privind aplicarea legislaţiei în
domeniul proprietății intelectuale”
Seminar „Unele aspecte privind
prevenirea şi combaterea
comportamentului corupţional. Etica
şi deontologia profesională”,

35 sem/393 procurori
05.04.2016
Leavitt Institute

10

5-6.04.2016
8-9.06.2016
CoE
11.04.2016

15
13

11.04.2016
22.04.2016
NORLAM

13
12
teritoriu

12-13.04.2016
OIM

5

12-14.04.2016
Delegația UE
14.04.2016

20

14.04.2016
15.04.2016
CoE

15
15

18-19.04.2016
NORLAM

10

21.04.2016

15

Seminar „Unele aspecte privind
prevenirea şi combaterea
comportamentului corupţional. Etica
şi deontologia profesională”
Seminar „Drepturile femeilor.
Accesul la justiție. Accederea în
profesie”
Seminar „Asistență juridică
internațională în materie penală”
Seminar „Particularitățile motivării
unor hotărîri procesuale penale.
Asigurarea principiului egalității
armelor în procesul penal”
Seminar „Investigarea traficului de
ființe umane și a crimelor conexe prin
prisma investigațiilor financiare
paralele”
Seminar „Investigații în achiziții
publice”
Seminar „Particularităţile soluţionării
litigiilor ce rezultă din protecţia
socială. Repararea prejudiciului
cauzat de accidentele de muncă”
Seminar „Standardele investigării
eficiente a cazurilor de tortură,
tratament inuman şi degradant.
Analiza juridico-penală a
componenţei de infracţiune prevăzută
de art.1661 din CP”
Seminar „Standardele jurisprudenţei
CtEDO în materia provocării.
Prezumţia nevinovăţiei-garanţia
conform art.6 din CEDO”
Seminar „Particularitățile
instrumentării și judecării cauzelor

15

10

3

19-21.04.2016
Delegația UE
21-22.04.2016
23-24.06.2016
OIM
Vadul lui Vodă

19
15
15
1
formator

26.04.2016
OHCHR

10

27.04.2016
OHCHR

12

26-27.04.2016
23-24.05.2016
IRZ
5-6.05.2016
Leavitt Institute

5
formatori

11.05.2016

15

12.05.2016

1
formator
5
5

10-13.05.2016
13-17.06.2016
Delegație UE

penale de contrabandă. Crima
organizată”
Seminar „Infracțiuni de corupție în
domeniul privat”
Seminar „Aspecte privind
investigarea și judecarea crimelor de
trafic de ființe umane: tehnici de
audiere a victimelor/martorilor
traficului de ființe umane”
Seminar „Aplicarea reglementărilor
Pactului internațional cu privire la
drepturile economice, sociale și
culturale”
Seminar „Practica internă a aplicării
tratatelor ONU în domeniul
drepturilor omului”
Seminar „Tehnici metodologice
moderne de predare în cadrul INJ”

15

16.05.2016
18.05.2016
20.05.2016
Leavitt Institute

10
10
10

18.05.2016

3

16.05.2016
17.05.2016
OHCHR

5
5

Seminar „Audierea în condiții
speciale a copilului victimă/martor al
infracțiunilor”
Seminar „Aspecte practice privind
examinarea cauzelor pe baza probelor
administrate în faza de urmărire
penală (art. 3641 CPP)”
Seminar
Utilizarea tablelor interactive
Training Bunele practici,
Managementul Probelor Biologice
Recoltate de la Locul Faptei și a celor
recoltate de la persoane și a
activităților de cercetare la fața
locului”
Seminarul „Drept contravenţional:
aspecte teoretice şi practice. Rolul
procurorului în procesul
contravenţional: bune practici în
domeniu”
Seminarul „Regulile acordării
reparațiilor echitabile conform art.41
din CEDO”
Seminarul „Particularităţile de
examinare a litigiilor civile privind
limitarea în capacitatea de exerciţiu şi
declararea incapacităţii persoanei
4

23-24.05.2016
26-27.05.2016
NORLAM

10
10

25.05.2016

15

25.06.2016
26.05.2016

15
15

26, 28.05.2016

4
formatori

30.05.2016

13

02.06.2016
Promo-Lex

15

2-3.06.2016

15
formatori

03.06.2016
ABA ROLI

15

7-8.06.2016
ABA ROLI
NORLAM

2

9-10.06.2016
ETAP4

3

24.06.2016
26.06.2016

10
8

fizice”
Seminarul „Consolidarea sistemului
de probaţiune juvenilă. Aplicarea
legislaţiei ce reglementează activitatea
de probaţiune”, „Liberarea
condiţionată de pedeapsă înainte de
termen a persoanelor care execută
pedeapsa cu închisoarea şi înlocuirea
părţii neexecutate cu o pedeapsă mai
blîndă”
Seminarul „Tehnologii
informaţionale, colectarea probelor
electronice. Utilizarea softului i2,
Analyst, iBase şi Encase. Posibilități
de cercetare a surselor credibile din
țara de origine”
Seminarul „Examinarea cauzelor
penale în privinţa persoanelor
incapabile. Aplicarea măsurilor de
constrîngere cu caracter medical”
Seminarul „Modalitățile de evaluare a
eficienței/nivelului de dezvoltare al
unei instituții și de identificare a
lacunelor în dezvoltarea acesteia”
Seminarul „Particularităţile aplicării
legislaţiei vamale”
Seminarul „Jurisdicția Republicii
Moldova în regiunea transnistreană,
obligațiile pozitive și negative în
materie”
Conferință „Aspecte ce țin de
aplicarea și individualizarea pedepsei
penale”
Seminarul „Instrumentarea şi
judecarea cauzelor de corupţie și a
celor conexe”
Sesiunii de instruire„Combaterea
fenomenului de spălare a banilor,
fraudei și corupției, precum și a
infracțiunilor financiare și fiscale”
Masa rotundă „Probațiunea și
Penitenciarele – efort conjugat în
pregătirea pentru reintegrarea socială
a deținuților”
Seminarul „Medierea şi arbitrajul mijloace alternative de soluţionare a
5

Leavitt Institute
17.06.2016
ABA ROLI

15

16-17.06.2016

11

17.06.2016

10

17.06.2016

2
formatori

24.06.2016
Iași

4
formatori

27-29.06.2016
Delegația UE
28.06.2016

15

litigiilor în cauze penale, civile şi
comerciale”
Seminarul „Bunele practici din
regiune în investigarea îmbogăţirii
ilicite şi aplicarea confiscării extinse”
Seminar „Conlucrarea organelor de
urmărire penală și efectivitatea
urmăririi penale”
Seminarul „Acţiunile ce reies din
aplicarea Legii cu privire la asigurări
nr.407 din 21.12.2006 şi
Legii
nr.414 din 22.12.2006 cu privire la
asigurarea obligatorie de răspundere
civilă pentru pagube produse de
autovehicule.
Repararea
despăgubirilor în urma accidentelor
rutiere”
Seminarul „Bunele practici din
regiune în investigarea îmbogățirii
ilicite și aplicarea confiscării extinse”
Seminarul „Elemente de deontologie
profesională și disciplinar în cariera
magistraților
din
România
și
Republica Moldova”
Seminarul „Metode de investigare a
evaziunii fiscale”
ședința grupului de lucru în cadrul
proiectului Programmatic Cooperation
Framework (PCF),
Seminarul
„Constatarea
circumstanțelor de fapt în instanța de
judecată, doctrină și credibilitatea
probei martorilor”
Atelierul de lucru „Cum pot schimba
tinerii juriști fața justiției din
Republica Moldova”
Seminarul „Standardele Consiliului
Europei și cele mai bune practici
europene în domeniul Internetului și
drepturile omului, inclusiv a protecției
minorilor în spațiul on-line”

2
formatori

30 iunie-1 iulie 2016
IRZ

15

08.07.2016
CO Europei

25

11-12.07.2016
Co Europei

1
formator
4

56 sem/619 procurori
91sem/1011 procurori

TOTAL sem. I:

6

