ANEXA nr.1
Activităţile de instruire continuă a procurorilor în anul 2017
data desfăşurării,
organizatorii
17-18.01.2017

nr. procurorilor

activităţile

1
formator
Lungu R

24.01.2017

12
formatori

31-01.02.2017

6-8.02.2017

11
1 formator Caseway
15
1 formator Caseway
2

6-7.02.2017

15

8-9.02.2017

13

10.02.2017

15

13.02.2017
14.02.2017
14.02.2017

9
15
6

15.02.2017
15.02.2017

12
12
1 formator

15-16.02.2017

27

16-17.02.2017

16

„Sporirea capacității Guvernului
Republicii Moldova în elaborarea
și implementarea unei strategii de
reglementarea a conflictului
transnistrean”
„Metodologia scenariilor de
colectare a probelor într-un proces
penal potrivit standardelor
internaționale”
cursului de instruire în justiție
tranzițională
cursului de instruire în justiție
tranzițională
„Activitatea polițienească
comunitară”
„Convenția Europeană a
Drepturilor Omului: aspecte
penale”
„Statutul juridic al apatrizilor și
beneficiarilor formelor de
protecție în Republica Moldova”
„Asigurarea drepturilor
fundamentale ale persoanei în
contextul cooperării juridice
internaționale a statelor”
„Drepturile migranților”,
„Justiția pentru copii”
Lecția publică privind
comunicarea cu mass media
„Nediscriminarea și egalitatea”
„Asigurarea drepturilor victimelor
în cazul infracțiunilor privind viața
sexuală, analiza practicii judiciare
din Republica Moldova”
Atelierului de lucru, Consiliul
Superior al Procurorilor: relații,
provocări și soluții. Schimb de
bune practici cu colegii din
România
„Convenția Europeană a
Drepturilor Omului: aspecte

2-3.02.2017

17.02.2017

4
Iasi

20-21.02.2017

15

22.02.2017

15

23.02.2017

15

27.02.2017

15

27-28.02.2017

6

27-01.03.2017

1
Bordea
9

28.02.2017

28.02.2017

7
Proiect UE

28-01.03.2017

15

01.03.2017

12
Proiect UE
2
Vadul lui Vodă

9-10.03.2017

10.03.2017

10
Proiect UE

civile”
„Procedurile simplificate de
examinare a cauzelor penale:
Judecata pe baza probelor
administrate în faza de urmărire
penală RM, Procedura privind
acordul de recunoaștere a
vinovăției RM”
„Particularitățile investigării și
judecării infracțiunilor legate de
trafic de persoane și elementele
corporale”
„Investigarea și judecarea
infracțiunilor privind viața
sexuală”
„Standardele internaționale în
domeniul combaterii torturii,
tratamentului inuman sau
degradant”
„Securitatea informațională și
implementarea cerințelor față de
asigurarea securității datelor cu
caracter personal”
curs de instruire privind abilități
de comunicare
„Sporirea calității și eficienței
probațiunii în Republica Moldova”
„Comunicare. Gestionarea
relațiilor cu presa. Îmbunătățirea
abilităților de comunicare în
formatul audio-vizual”
„Drepturile victimelor
infracțiunilor în cadrul procesului
penal”
„Criminalitatea cibernetică:
metodici și tactici de investigare”
„Formarea Formatorilor”
„Simularea, investigarea și
susținerea acuzării de stat în
cauzele penale privind substanţele,
materialele şi deşeurile
radioactive”
„Prezentarea datelor sondajelor de
opinie în rîndul populației, în
rîndul justițiabililor și în rîndul
business-ului mic și mijlociu”,

6-7.03.2017

15

„Particularitățile urmăririi penale
și judecării cauzelor privind
infracțiunile informatice”

16.03.2017

5
NORLAM

„Femeile și minorii din detenție –
trecut, prezent…dar viitor?”

20-21.03.2017

6

20-21.03.2017

25
procurori sefi
30

22.03.2017
23.03.2017
24.03.2017
24.03.2017
28.03.2017

27
30
4
OSCE
10
AMNESTY

29.03.2017

11
AMNESTY

3-4.04.2017

12

3-6.04.2017

9
Co Europei

03.04.2017
04.04.2017
05.04.2017
07.04.2017
05.04.2017

10
9
8
7
NORLAM
15

06.04.2017
6-7.04.2017
18-19.05.2017

15
10
10

07.04.2017

15

18.04.2017

9

curs de instruire privind etica și
conduita profesională a
judecătorilor, procurorilor și
avocaților
„Management și leadership”
„Planificarea și gestionarea
timpului”
„Etica și deontologia profesională”
„Interacțiunea cu mass-media”
„Înregistrarea și investigarea
infracțiunilor de ură”
„Metodologia scenariilor de
investigare a cauzelor de aplicare a
mijloacelor speciale și a armelor
de foc de către agenții statului”
„Metodologia scenariilor de
chestionare conform standardelor
internaționale întru-un proces
penal cu identificarea posibilelor
încălcări ale drepturilor omului”
„Sănătatea mintală și maladiile
mintale”
„Cooperarea internațională în
domeniul combaterii crimelor
cibernetice pentru țările
parteneriatului de est”
„Umanizarea politicii penale, care
include un mecanism de prevenire
și compensare pentru condițiile
inumane de detenție, suspendarea
parțială a pedepsei”
„Profilaxia sindromului arderii
profesionale”
„Abuzul sexual asupra copilului”
„Investigarea infracțiunilor
financiare cu elemente de
extraneitate (off shore)”
„Depășirea traumei psihologice:
atelier de art-terapie”
„Profilaxia sindromului arderii

19-20.04.2017
26.04.2017
Curs-pilot HELP

30
9
CoE

27-28.04.2017

6
ABA ROLI

2-3.05.2017
formator Ciobanu

1
OIM

11.05.2017

6
NORLAM

11-12.05.2017
15.05.2017

5
TAIEX
20

16.05.2017

20

17.05.2017

20

18-19.05.2017

20

22.05.2017

20

22-23.05.2017
OIM
23.05.2017

3
Vadul lui Voda
15

24.05.2017

15

25.05.2017

12

25-26.05.2017
OIM

48
Vadul lui Voda

25,29.05.2017

1
Caracuian

profesionale”,
„Management și leadership”,
curs-pilot HELP „Urmărirea
penală și Convenția Europeană a
Drepturilor Omului”
programul de instruire și
dezvoltare profesională în
domeniul tehnicilor de pregătire și
prezentare a unei cauze în fața
instanței de judecată
„Aspecte privind investigarea și
judecarea crimelor de trafic de
ființe umane: tehnici de audiere a
victimelor/martorilor traficului de
ființe umane”
„Detențiunea pe viață și liberarea
condiționată înainte de termen”
Combaterea fraudelor TVA și a
economiei tenebre
„Garanții normative și
jurisprudențiale concurente
activității speciale de investigație”
„Exponenții procesuali în sfera
activității speciale de investigare”
Probele și administrarea lor prin
intermediul măsurilor speciale de
investigație”
„Investigația sub acoperire și
provocarea prin prisma CEDO și
practica CEDO”
„Comunicarea verbală, nonverbală
și paraverbală”
„Instrumentele și tehnici de
comunicare cu mass-media”
„Elemente de programare
neurolingvistică”
„Tipurile de
temperament/personalitate într-o
comunicare eficientă”
„Managementul timpului și
combaterea hoților de timp”
„Consolidarea capacităților
procurorilor din procuraturile
teritoriale la aplicarea legislației
de combatere a TFU și TC”
„Abilitarea capacităților
angajaților IGP în vederea

prevenirii torturii, reducerea
relelor tratamente, abuzului și
discriminării față de persoanele
aflate în custodia poliției”
26.05.2017

15

31.05.2017
05.06.2017

38
NORLAM
15

06.06.2017

15

07.06.2017

15

08.06.2017

15

09.06.2017

15

8-9.06.2017

10

8-10.06.2017
Odiseu

2
formatori

12.06.2017

9

12-13.06.2017
NONEYVAL

8

12-13.06.2017

10

14.06.2017

7

15.06.2017

10

16.06.2017

10

„Tehnici și tactici de negociere și
manipulare”
Conferința anuală a actorilor din
domeniul justiției
„Metode de prevenire a
comportamentului corupțional.
Testarea integrității profesionale”
„Problematica calificării
infracțiunilor economice și a
infracțiunilor de corupție și
conexe”
„Metodica investigării
infracțiunilor de corupție și a celor
conexe”
„Metodica investigării
infracțiunilor economice”
„Recuperarea veniturilor
criminale”
„Examinarea cauzelor legate de
violența în familie”
„Simularea unui proces penal și
investigația preliminară, cu
indentificarea încălcărilor tipice de
tortură sau rele tratamente”
„Rolul procurorului în cazurile cu
implicarea minorilor în conflict cu
legea penală”
grupul de lucru pentru procesul de
evaluare asupra conformității
sistemului național de prevenire și
combatere a spălării banilor și
finanțarea terorismului cu
Recomandările FATF (2012)
„Protecția proprietății intelectuale:
limita drepturilor exclusive”
„Asigurarea respectării drepturilor
de proprietate intelectuală în
instanțele de judecată”
„Sursele informaționale în
domeniul proprietății intelectuale”
„Soluționarea extra-judiciară a
conflictelor în domeniul
proprietății intelectuale”

19-20.06.2017
21-22.06.2017
ABA ROLI
20.06.2017

20
21
1
Bulat

22-23.06.2017
IRZ

11

23.06.2017

5
Iași

27-30.06.2017
La Strada

4
Formatori
Vadul lui Voda

Sem. I
85 seminare

1086 procurori

10-11.07.2017
IRZ

8

31.07.2017

5
formatori

07.08.2017

4
Nichita
Bordea
Teţcu
Agatii
9

AGEPI

11-12 .09 2017
Consiliul Europei în
cadrul proiectului
Cybercrime @ EAP III
14.09.2017
INJ, Programul
European pentru
formarea juriştilor în
domeniul drepturilor
omului (Program HELP)
21-21.09.2017
Fundaţia Germană pentru
Cooperare Juridică
Internaţională (Fundaţia
IRZ) în colaborare cu
Asociaţia Judecătorilor

„Tehnicile de pregătire și
prezentare a unei cauze în instanța
de judecată”
„Schimbul de bune practici în
domeniul combaterii traficului de
ființe umane”
„Tehnicile de audiere a martorilor
în cadrul urmăririi penale și
cercetării judecătorești în
instanțele de fond”
Măsurile asiguratorii în procesul
penal și civil din România și
Republica Moldova
Contracararea infracțiunilor cu
caracter sexual în Republica
Moldova

„Constatarea circumstanțelor de
fapt în instanța de judecată,
audierea și credibilitatea
martorilor, teoria și aprecierea
probelor”
„Utilizarea tablei interactive smart
board și a softului educațional
smart notebook”
Conferinţa Regională „Gestiunea
colectivă a drepturilor de autor şi
drepturilor conexe”

Conferinţa Regională Garanţiile şi
Cooperarea cu furnizorii de
serviciu.

5

şedinţa de închidere a cursuluipilot de instruire la distanţă
„Urmărirea penală şi Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului”

10

seminar de formare continuă
„Lucrul metodologic al
judecătorilor penali şi procurorilor
în analiza juridică a cauzelor
penale”

din Republica Moldova
(AJRM)
21-21.09.2017
INJ, Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
20.09.2017
INJ, PNUD
20.09.2017
Asociaţia obştească
„Coaliţia
Nediscriminare” IP
Căuşeni
28-29.09.2017
INJ, CDF, OSCE,
Ambasada SUA în
Moldova
02.10.2017
05.10.2017
Centrul pentru Studii
Europene de Securitate
(Olanda)

12

seminar„Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului”

1

seminar de formare „Microsoft
Word”
Curs de instruire „Investigarea
Eficientă a Infracţiunilor Motivate
de URĂ”

Demers Căuşeni

6

Seminar „Implementarea
legislaţiei cu privire la violenţa în
familie”

2
Ruslan Lungu
Andrei Roşca

Atelier a Grupului de lucru InterInstituţional desfăşurat în cadrul
proiectului „Promovarea Justiţiei
de Tranzacţie: elaborarea şi
aplicarea unui mecanism pentru
contextul din Republica Moldova”
Atelier “Consolidarea cooperării
intersectoriale în procesul
asigurării unei justiții veritabil
prietenoase copilului.”
Seminar „Implementarea
legislaţiei cu privire la violenţa în
familie”

04.10.2017

2
Ana Gureu
Eduard Camerzan

05.10.2017
06.10.2017
CDF
OSCE
Ambasada SUA în
Moldova
11.10.2017
INJ

10
1 formator

18-19.10.2017
SFS
TAIEX

2
Mariana Bocșanean
Irina Vîrlan

10.10.2017
CNC Trafic de Ființe
Umane
OSCE

5
V. Cebaniuc
I.Mîrza
N. Solomei
V.Sîrbu
M.Tomac
2
A. Scutaru

30.10.-10.11.2017
Parchetul de pe lângă

13

Seminar „Asigurarea drepturilor
fundamentale ale persoanei în
contextul cooperării juridice
internaționale a statelor”
Atelier de lucru “Elaborarea
sistemului de analiză a riscurilor
pentru eficientizarea activității
SFS”
Atelier regional “Schimbul de
bune practici în domeniul
prevenirii și combaterii traficului
de ființe umane”

Stagiu de schimb de experiență în
România

Înalta Curte de Casație și
Justiție din România
06-10.11.2017
Institut CEELI
Praga, Cehia
12-13.10.2017
INJ
16-20.10.2017
Consiliul Europei

A.Zlobin
6

10
2
R.Eremciuc
I.Suhan

17-18.10.2017
Ministerul Public din
România

2
A. Bețișor
A. Motuzoc

19-20.10.2017
INJ
Programul Națiunilor
Unite ptr. Dezvoltare
26.10.2017
INJ
06-10.11.2017
INJ

2 formatori
I. Caracuian
O. Iachimovschi

26.10.2017
Comitet Naț. ptr
Combaterea Traficului
de Ființe Umane
OSCE
26-27.10.2017
INJ
CDF
OSCE
Ambasada SUA
27.10.2017

9 procurori

12 procurori
1
Dumitru Purici

Curs de formare “Urmărirea
penală și judecarea corupției
publice”
Curs “ CEDO-aspecte penale”
Vizita de studiu “Consolidarea
capacităților de expertiză
criminalistică în investigarea
incidentelor CBRN ” în or.
Brussels, Belgia
Întâlnire regională “Combaterea
infracționalității în domeniile
prioritare ale Ministerului Public”
în Alba Iulia, România
Seminar „Proiectare pedagogică
pentru formatori - dezvoltarea de
scenarii pedagogice pentru ecursuri”
Seminar „Managementul timpului
si combaterea hoților de timp”
Curs de instruire „Criminalitatea
cibernetică:metodici și tactici de
investigare”
Atelier regional „Schimbul de
bune practici în domeniul
prevenirii și combaterii traficului
de ființe umane” or.Orhei

13 procurori
1 formator
M. Gornea

Seminar „Implementarea
legislaţiei cu privire la violenţa în
familie”

12 procurori

Seminar „Tehnici și tactici de
negociere și manipulare”
Curs de instruire „Investigarea
crimelor referitoare la corupție”

13-14.11.2017
Biroul Federal de
Investigație (FBI al
SUA)
30.10.2017
INJ

10 procurori

30.10.2017
INJ

10 procurori

9 procurori

Atelier „Standardele internaționale
în domeniul combaterii torturii,
tratamentului inuman sau
degradant”
Seminar „Garanții normative și
jurisprudențiale concurente
activității speciale de investigație”

31.10.2017
INJ

19 procurori

01.11.2017
INJ

14 procurori

01.11.2017
INJ

20 procurori

02-03.11.2017
INJ

15 procurori

02-03.11.2017
INJ

20 procurori

31.10.2017
Comitet Naț. Ptr
Combaterea Traficului
de Ființe Umane
OSCE
Per.30.10-03.11.2017
INJ

7 procurori

02-03.11.2017
INJ
IRZ
06-07.11.2017
INJ
08.11.2017
INJ
09.11.2017
Inspectoratul Național de
Probațiune
06-07.11.2017
INJ
10.11.2017
TAIEX

8 formatori
I. Caracuian
O. Iachimovschi
D. Compan
V. Munteanu
E.Rurac
S. Bursacovschi
I. Lealin
V.Ciobanu
12 procurori

Seminar „Exponenții procesuali în
sfera activității speciale de
investigație”
Seminar „Investigarea și judecarea
infracțiunilor privind viața
sexuală”
Seminar „Probele și administrarea
lor prin intermediul măsurilor
speciale de investigație”
Curs „Particularitățile investigării
și judecării infracțiunilor legate de
trafic de persoane și elemente
corporale”
Curs „Investigarea sub acoperire și
provocare prin prisma CEDO și
practica CEDO”
Atelier regional „Schimbul de
bune practici în domeniul
prevenirii și combaterii traficului
de ființe umane” or. Leova
4 seminare

7 procurori

Seminar „Principiile procesual
penale și desfășurarea procedurii în
procesul penal”
Curs „CEDO – aspecte civile”

14 procurori

Seminar „Justiția pentru copii”

9 procurori

Seminar „Prezentarea concepției
privind dezvoltarea sistemului de
monitorizare electronică ca
alternativă la detenție”
Curs „Criminalitatea cibernetică:
metodici și tactici de investigare”
Conferință internațională
„Debirocratizarea procesului
penal” – Hotel Jazz, mun. Chișinău

15 procurori
E. Harunjen
M. Roșioru
Iu. Garaba
I. Popa
21 procurori

09.11.2017
CSJ
10.11.2017
CSJ
13-14.11.2017
INJ (Călărași)
15-16.11.2017
INJ
16-17.11.2017
INJ
CDF
OSCE
Ambasada SUA
8-9.11.2017
INJ

13 procurori

10.11.2017
INJ

15 procurori

13-15.11.2017
Centrul pentru Studii
Europene de Securitate
din Olanda
14.11.2017
Inspectoratul Național de
Probațiune

5 procurori

14.11.2017/16.11.2017
La Strada
Bălți/Soroca

8 procurori

27,28,29.11.2017
INJ

3 formatori
Mariana Gornea
Viorel Ciobanu
Inga Furtună
25 procurori
5 procurori/formatori
3 procurori
Aurelian Buzdugan
Lilia Calugher
Maxim Ciugureanu
3 procurori
Aurel Postica
Alexandra Borodin
Natalia Braila
29 procurori

20-21.11.2017
INJ
21.11.2017
La Strada
Chișinău
Summit Events
22.11.2017
La Strada
Chișinău
Summit Events
22.11.2017

15 procurori
8 procurori
8 procurori
15 procurori
1 formator
M. Gornea

15 procurori

7 procurori

Seminar „Nediscriminare și
egalitate”
Atelier de lucru „Drepturile
migranților”
Seminar “Sănătatea mintală și
maladiile mintale”
Seminar “Sănătatea mintală și
maladiile mintale”
Seminar „Implementarea
legislaţiei cu privire la violenţa în
familie”

Curs “Particularitățile urmăririi
penale și judecării cauzelor privind
infracțiunile informatice”
Seminar „Securitatea
informațională și implementarea
cerințelor față de asigurarea
securității datelor cu caracter
personal”
Seminar „Implementarea justiției
tranziționale în Republica
Moldova”
Seminar „Prezentarea concepției
privind dezvoltarea sistemului de
monitorizare electronică ca
alternativă la detenție”
Seminar „Abuzul și exploatarea
sexuală a copiilor și măsuri
speciale de protecție a copiilor
victime/martori”
3 seminare

Curs de instruire „Management și
leadership”
Seminar „Abuzul și exploatarea
sexuală a copiilor și măsuri
speciale de protecție a copiilor
victime/martori”
Seminar „Abuzul și exploatarea
sexuală a copiilor și măsuri
speciale de protecție a copiilor
victime/martori”
Atelier de lucru „Planificarea și

INJ
23.11.2017
INJ
23.11.2017
La Strada
Chișinău
Summit Events
24.11.2017
La Strada
Chișinău
Summit Events
24.11.2017
INJ
23-25.11.2017
UNICEF
Chișinău
6-8.12.2017
27.11.17

30.11-1.12.2017
INJ
CDF
OSCE
Ambasada SUA
1.12.2017
CNPAC
UNICEF

28 procurori
Nicolae Pîrău

Mihail Țurcanu

30 procurori
Mariana Gornea
Maria Pîslaruc

Marian Tomic
Victor Bantîș
2 formatori
Mariana Gornea
Ion Caracuian
13 procurori
1 formator
M. Gornea

Adrian Păvăleanu

4.12.2017
INJ

18 procurori

4-5.12.2017
IRZ
INJ

10 procurori

gestionarea timpului”
Seminar „Etica și deontologia
profesională”
Seminar „Abuzul și exploatarea
sexuală a copiilor și măsuri
speciale de protecție a copiilor
victime/martori”
Seminar „Abuzul și exploatarea
sexuală a copiilor și măsuri
speciale de protecție a copiilor
victime/martori”
Seminar „Interacțiunea cu massmedia”
Curs de instr. „Integrarea
principiilor directoare ale
Convenției ONU privind drepturile
copilului în procesul de elaborare a
legislației în RM”
Seminar „Introducere în Convenția
Europeană a Drepturilor Omului”
Seminar „Implementarea
legislaţiei cu privire la violenţa în
familie”

Proiect „Crearea unui mediu
favorabil și oferirea asistenței
specializate copiilor victime ale
infracțiunilor în două raioane ale
Republicii Moldova”
Seminar „Metode de prevenire a
comportamentului corupțional.
Testarea integrității profesionale”
Masa rotundă
„Discuții de specialitate cu
reprezentanții poliției,
procuraturii și judecătorilor de
instrucție pe tema
inițierii procesului penal și
structurarea procedurii
de urmărire penală în situații de
comportament
sancționabil prevăzut de articolele
184, 285, 287 și 349
Codul penal al Republicii
Moldova”

5.12.2017
INJ

19 procurori
2 formatori

6.12.2017
INJ

19 procurori
3 formatori

29-30.11.2017/
7-8.12.2017
INJ/La Strada
Chișinău/Zentrum
7.12.2017
INJ
7.12.2017
INJ

14 procurori
2 formatori

19 procurori
3 formatori

Seminar „Abuzul sexual asupra
copilului”
Seminar „Metodica investigării
infracțiunilor economice”

8.12.2017
INJ

21 procurori
1 formator

Seminar „Recuperarea veniturilor
criminale”

6-8.12.17
La Strada

Maxim Motînga
Alina Nicolaev

6-8.12.2017

3 procurori

7-8.12.2017
IRZ

9 procurori

11-12.12.2017
INJ

12 procurori

11-13.12.2017

6 procurori
1 formator

11-13.12.2017
Ambasada SUA
FBI
13.12.2017

6 procurori

13.12.2017
IDOM
Agenția Suedeză

10 procurori

12 procurori

Ion Caracuian

Seminar „Problematica calificării
infracțiunilor economice și a
infracțiunilor de corupție și
conexe”
Seminar „Metodica investigării
infracțiunilor de corupție și a celor
conexe”
Seminar „Contracararea
infracțiunilor privind viața
sexuală”

Seminar „Exploatarea sexuală a
copiilor și măsuri de protecție a
copiilor victime”
Școala de iarnă „Implementarea la
nivel național a Convenției
Europene a Drepturilor Omului în
Republica Moldova-remedii pentru
sporirea calității actului de justiție”
Seminar „Specificul cercetării și
examinării judiciare în domeniul
infracțiunilor economice conexe cu
actele de corupție”
Curs de instruire „Protecția
proprietății intelectuale: limita
drepturilor exclusive”
Seminar „Implementarea justiției
tranziționale în Republica
Moldova”
Curs de instruire „Analiza și
tehnici malware (softuri
malițioase)”
Seminar „Asigurarea respectării
drepturilor de proprietate
intelectuală în instanțele de
judecată”
Curs „Respectarea drepturilor
persoanelor cu dizabilități mintale
și intelectuale în instituțiile
psihiatrice”

13-14.12.2017
UNICEF
OIM
14.12.2017

Anatolie Pitel
Vladimir Moșneaga

14.12.2017
INJ
14.12.2017
UN Women
Guvernul Suediei

4 procurori
Lilia Agapie

15.12.2017

9 procurori

11 și 18 decembrie 2017
INJ

41 procurori

21.12.2017
INJ
Total

Octavian
Iachimovschi

12 procurori

Atelier „Protecția copiilor/victime
a exploatării. Tehnici de audiere a
victimelor minore”.
Seminar „Sursele informaționale în
domeniul proprietății intelectuale”
Seminar „Elemente de programare
neurolingvistică”
Atelier Co-crearea instrucțiunilor
pentru Echipele Multi-Disciplinare
(EMD) privind îmbunătățirea
mecanismului de soluționare
a actelor de violență în familie
Seminar „Soluționarea extrajudiciară a conflictelor în domeniul
proprietății intelectuale”
Seminar „Rolul procurorului în
cazurile cu implicarea copiilor în
conflict cu legea penală”
Seminar „Prevenirea și combaterea
corupției”

