ANEXA nr.1
Activităţile de instruire continuă a procurorilor în anul 2018
Data desfăşurării,
organizatorii
29.01.-01.02.18
ANRANR
05.02.18
INJ
5-9.02.18
Ambasada SUA/CCTFU
5.02.18
INJ/CoE
6.02.18
INJ
7.02.18
INJ
8.02.18
INJ
9.02.18
INJ
12.02.18
INJ/CoE
13.02.18
INJ/CoE
14-15.02.18
INJ/CoE
16.02.18
INJ/CoE
19-20.02.18
INJ/CoE CLEP
Vadul lui Vodă

Nr. procurorilor

19-21.02.18
Centrul pt Studii
Europene (Groningen,
Olanda)
19-20.02.18
INJ

5
1 formator
R. Lungu

20-21.02.18
ABA ROLI MD
21.02.18

9

2
10
13
18
5
6
12
12
16
1 formator
12
1 formator
16
1 formator
21
1 formator
15
1 formator

4

2

Activităţile
Curs “Managementul locului crimei
radiologice”
Seminar “Utilizarea cunoștințelor
speciale în justiția penală”
Curs “Traficul de ființe umane”
Curs la distanță“Cooperarea juridică
în materie penală”
Curs “Clasificarea expertizelor
judiciare”
Seminar“Conceptul acreditării în
expertiza judiciară”
Atelier “Dispunerea expertizei
judiciare”
Curs “Aprecierea juridică și științifică
a rapoartelor de expertiză judiciară”
Atelier“Planificarea și gestionarea
timpulului”
Seminar“Etica și deontologia
profesională”
Curs “Management și leadership”
Seminar “Relații cu mass-media și
crearea strategiilor de comunicare”
Seminar “Particularitățile investigării
și judecării infracțiunilor legate de
trafic de persoane, organe, țesuturi și
celule”
Curs “Implementarea justiției
tranziționale în Republica Moldova”

Seminar “Protecția proprietății
intelectuale: limita drepturilor
exclusive”
Atelier“Susținerea reformei justiției
penale în RM”
Seminar “Asigurarea respectării

INJ
21-22.02.18
INJ/La Strada
22.02.18
INJ
22.02.18
CNPAC
22-23.02.18
INJ/CoE
23.02.18
INJ
26.02.18
INJ
26-27.02.18
Cybercrime EAP

27.02.18
INJ
28.02.18
INJ
1-2.03.18
INJ/CDF
5.03.18
INJ

13-15.03.18
Anticorupție

21-22.03.18
UE
21,23.03.18

drepturilor de proprietate intelectuală
în instanțele de judecată”
10
Seminar “Investigarea și judecarea
2 formatori
infracțiunilor privind viața sexuală”
4
Seminar“Sursele informaționale în
domeniul proprietății intelectuale”
M. Gornea
Seminar “Prezentarea modelului
V. Tureac
sistemului de justiție prietenos
A. Păvăleanu
copilului și a serviciului Barnahus”
13
Atelier“Standardele internaționale în
1 formator
domeniul combaterii torturii,
tratamentului inuman sau degradant”
0
Seminar “Soluționarea extra-judiciară
Adunare Generală a conflictelor în domeniul proprietății
intelectuale”
15
Seminar “Investigarea și judecarea
infracțiunii de escrocherie și
delapidare”
5
Atelier “Aspectele juridice și practice
ale cooperării dintre agențiile de
aplicare a legii și furnizorii de servicii
internet”
15
Atelier “Particularitățile investigării și
judecării infracțiunilor în domeniul
transportului”
14
Curs “Particularitățile instrumentării
și judecării cauzelor penale de
contrabandă și crimă organizată”
16
Seminar“Practica judiciară privind
1 formator
examinarea cauzelor legate de
violența în familie”
15
Curs “Interpretarea legislației penale
și identificarea rolului judecătorului în
interpretarea cauzală a legislației
penale”
5
Twinning “Suport în consolidarea
capacităților operaționale ale
organelor de aplicare a legii din RM
în domeniul prevenirii și investigării
corupției”
7
Seminar “Suport pentru asigurarea
respectării drepturilor de proprietate
intelectuală DPI”
S. Bursacovschi Procurori-formatori seminare

26-27.03.18

M. Gornea
15

28.03.18
Amnesty Int.

15

29.03.18
Amnesty Int.

15

28-29.03.18
CoE
27-30.03.18

15

30.03.18

15

30.03.18
ABA ROLI
02-03.04.18

5
12

04.04.18

12

6 și 12.04.18
ABA ROLI
12.04.18
INJ
18.04.18

11

18.04;
4,8,16,17,23.05.2018
ABA ROLI
20.04.18
INJ
19-20.04.18

31

8

12
5

12
Adrian Rusu
Andrei Balan

Curs “Convenția Europeană a
Drepturilor Omului, aplicarea
jurisprudenței CtEDO în ordinea
juridică internă”
Seminar “Probele și fructul pomului
otrăvit într-o cauză penală – practica
instanțelor naționale și recomandările
Curții Constituționale”
Seminar “Admisibilitatea probelor,
corelația dintre drepturile omului și
procedurile legale la urmărirea penală
și judecata cauzei”
Curs “Nediscriminare și egalitate”
Întâlnire 3egional “Exercițiu de
cooperare în domeniul criminalității
cibernetice”
Seminar “Asigurarea drepturilor
fundamentale ale persoanei în
contextul cooperării juridice a
statelor”
Instruire regional “Protecția victimei
în procesul penal”
Curs de instruire “Sănătatea mintală și
maladiile mintale”
Atelier de lucru“Abuzul asupra
copiilor”
Curs de instruire “Îmbunătățirea
abilităților IT”
Curs de instruire “Sănătatea mintală și
maladiile mintale”
Masa rotunda “Abordarea holistică în
procesul elaborării referatelor
presentințiale”
Curs de instruire “Îmbunătățirea
abilităților IT”
Atelier “Abuzul asupra copiilor”
Conferință Int. “Criminalistica și
expertiza judiciară: prezent și viitor,
arma eficientă în combaterea
corupției”

23.04.18
INJ

15

24-25.04.18

16

26-27.04.18

15

3-4.05.18
CLEP
4,8.05.18

20

8.05.18
INProbațiune
11.05.18
ABA ROLI
14.05.18
INJ

4
+ 2 consultanți
8

5
14

15.05.18
INJ

15

15-16.05.18
INJ
16.05.18
INJ
16.05.18
Ambasada SUA

13
15
Roman Eremciuc
Iulian Suhan

17.05.18
INJ

15

18.05.18
INJ

14

21.05.18
ABA ROLI

Cristina
Carajeleascov

Seminar “Securitatea informațională
și implementarea cerințelor față de
asigurarea securității datelor cu
caracter personal”
Curs de instruire “Metodici și tactici
de investigare și judecare a
infracțiunilor săvîrșite asupra copiilor
cu utilizarea tehnologiilor
informaționale”
Curs de instruire “Particularitățile
urmăririi penale și judecării cauzelor
privind infracțiunile informatice”
Curs de instruire “Investigarea
infracțiunii privind spălarea banilor”
Curs de instruire “Îmbunătățirea
abilităților IT”
Ședința de lucru “Monitorizarea
electronică a violenței în familie și
reintegrarea minorilor”
Instruire regională “Protecția victimei
în procesul penal”
Curs de instruire “Metode de
prevenire a comportamentului
corupțional”
Curs de instruire “Problematica
calificării unor infracțiuni economice,
de corupție și conexe:corupția
electorală”
Seminar “Abuzul sexual asupra
minorilor”
Seminar “Metodica investigării unor
categorii de infracțiuni economice”
Masa rotunda “Planul comun de
acțiuni pentru combaterea traficului
ilicit de materiale nucleare și
radiologice”
Seminar “Metodica investigării
infracțiunilor de corupție și a celor
conexe”
Atelier de lucru “Recuperarea
veniturilor dobândite din activități
infracționale”
Curs de instruire “Consolidarea
cadrului legal și practicii judiciare

Ion Covalciuc

21.05.18
INJ
22.05.18
INJ
23.05.18
INJ

12

24.05.18
INJ
25.05.18
INJ
28-29.05.18
MOIM TFU

12

4.06.18
INJ

19

4-5.06.18
IGP

3

5.06.18
INJ

20

6.06.18

19

5-7.06.18
Twinning

3
+3 ofițeri de
investigație
3

6-7.06.18
AGEPI/OMPI

12
12

12
39

7-8.06.18
INJ

21

8.06.18
INProbațiune

14

18-19.06.18

Eugenia Zubco

pentru aplicarea uniformă a nulității și
admisibilității probelor în procesul
penal prin prisma CEDO”
Atelier de lucru “Comunicarea
verbală, nonverbală și paraverbală”
Seminar“Elemente de programare
neurolingvistică”
Seminar “Tipologia de
temperamente/personalitate într-o
comunicare eficientă ”
Seminar “Managementul timpului”
Atelier de lucru “Abilități de
negociere și convingere”
Seminar “Consolidarea capacităților
procurorilor din procuraturile
teritoriale la aplicarea legislației de
combatere a TFU și TC”
Curs de instruire “Garanții normative
și jurisprudențiale concurente
activității speciale de investigații”
Atelier “Schimb de bune practici
privind cooperarea inter-instituțională
și planificarea politicii de combatere a
traficului de ființe umane”
Seminar “Competența subiecților
procesuali în domeniul activității
speciale de investigație”
Seminar “Probele și administrarea lor
prin intermediul măsurilor speciale de
investigație”
Curs de instruire “Metode și tehnici
speciale de investigații utilizate de
organele de drept din Lituania”
Seminar regional “Asigurarea
respectării drepturilor de proprietate
intelectuală”
Atelier de lucru “Investigația sub
acoperire și provocarea prin prisma
CEDO și practica CtEDO”
Seminar “Dezvoltarea sistemului de
monitorizare electronică a persoanelor
ca alternativă la pedeapsa închisorii”
Atelier “Posibilele căi de abordare a

MAEI

Sergiu Moraru

18-22.06.18
Ambasada SUA
19-29.06.18
LaStrada

6
M.Gornea
R. Popov

27.06.18
OIM TFU

3

28.06.18
AJPP

4

29.06.18
ABA ROLI
5-7.06.18
Twinning

Conducerea
17 proc.-șefi
6

îmbogățirii ilicite pentru combaterea
corupției”
Curs intermediar „Cyber”
Seminar „Investigarea
infracțiunilor privind viața sexualăformatori”
Curs „Provocări în investigarea
traficului de ființe umane în Europa de
Est: Noi formede exploatare”
Curs“Referatul presentințial în calitate
de element-cheie al probațiunii
presentințiale în Republica Moldova”
Atelier“Justiția în Republica Moldova:
realizări, provocări și perspective”
Curs “Metode și tehnici speciale de
investigații utilizate de organele de
drept din Lituania”

Total I sem. – 82 seminare, procurori instruiți - 902
3-6.07.18
MAI
6.07.18

9-11.07.18
IRP

24-26.07.18
ABA ROLI
10.09.18
ABA ROLI
17 și 20.09.18
SPCS

21,24,27.09.18
AJPP

Gojan R.
Rotaru D.
3

Cursul de instruire „Europol ”

Masă rotundă„Promovarea unui
sistem de justiție
penală bazat pe respectarea drepturilor
omului în Republica Moldova”
Aurel Postica
Atelierul de lucru „Formare de
Adrian Pavaleanu formatori privind aplicarea
mecanismului de judiciarizare a
cauzelor cu implicarea copiilor în
conflict cu legea ”
75
Cursuri de intruire
în domeniul comunicării cu massmedia
10
Cursul de instruire „Libertatea de
exprimare și dreptul la viața privată
într-o lume digitală”
14
Atelier „Aspecte practice privind
desfășurareaevaluării în domeniul
prevenirii și combaterii spălării
banilor”
11
Masă rotunda „Dezvoltarea și
implementarea programului
probațional primar obligatoriu în trei
raioane

24.09.18
CNPAC

5

26-28.09.18
IRP

4

01.10.18
INJ
02.10.18
INJ
2-5.10.18
ANRAR

29

3-4.10.18
INJ
3.10.18
INJ
9-12.10.18
IRP

30

29
4

Zanevici N.
6

5.10.18
INJ
8.10.18
INJ

28

8-9.10.18
INJ

10

8-10.10.18
MAI/OIM

8

10.10.18
INJ

9

11.10.18

9

16

ale Republicii Moldova ”
Atelier „Audierea copilului
victimă/martor al infracțiunii în
condiții speciale în cadrul serviciului
de tip Barnahus”
Proiect „Asigurarea unei intervenții
prompte în cazul copiilor în conflict
cu legea prin măsuri de prevenire și
colaborare inter-sectorială în 5 raioane
ale țării ”
Atelierul de lucru „Planificarea și
gestionarea timpului ”
Seminar „Etica și deontologia
profesională ”
Atelier „Aplicarea capacităților
existente în domeniul de criminalistică
nucleară în cadrul investigațiilor
penale”
Curs de instruire „Management și
leadership ”
Atelier „Utilizarea tablelor
inteligente”
Atelier „Aplicarea mecanismului de
dejudiciarizare a cauzelor cu
implicarea copiilor în conflict cu
legea”
Seminar „Relații cu mass-media și
crearea strategiilor de comunicare”
Seminar „Securitatea informațională și
implementarea cerințelor față de
asigurarea securității datelor cu
caracter personal ”
Curs „Protecția proprietății
intelectuale: limita drepturilor
exclusive”
Atelier „Consolidarea capacităților
instituționale privind identificarea,
investigarea, și urmărirea penală a
cazurilor de traffic de ființe umane,
inclusiv cooperarea internațională”
Seminar „Asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală
în instanțele de judecată”
Seminar „Sursele informaționale în

INJ
11-12.10.18
INJ

15

12.10.18
INJ

9

15.10.18
INJ
16.10.18
INJ
17.10.18
INJ
18.10.18
INJ
18-19.10.18
IRZ

12

19.10.18
UE/AGEPI
19.10.18
INJ

Alexei Lungu

22-26.10.18
IGP

5

22.10.18
INJ
23.10.18
INJ

15

23-24.10.18
INJ
24.10.18
INJ
24.10.18

16

12
11
12
23

11

16

15
Alexei Lungu

25.10.18
INJ

15

25.10.18

Corneliu Lavciuc

domeniul proprietății intelectuale”
Curs de instruire „Particularitățile
urmăririi penale și judecării cauzelor
privind infrcațiunile informatice”
Seminar „Soluționarea extra-judiciară
a conflictelor în domeniul proprietății
intelectuale”
Seminar „Utilizarea cunoștințelor
special în justiția penală”
Curs „Clasificarea expertizelor
judiciare”
Seminar „Conceptul acreditării în
expertiza judiciară”
Atelier „Dispunerea expertizei
judiciare”
Seminar „Investigarea efectivă a
infracțiunilor economice cu implicarea
întreprinderilor off-shore, în special cu
accent pe măsurile de investigare sub
acoperire”
Seminar „Proprietatea intelectuală și
concurența”
Seminar „Aprecierea juridică și
științifică a rapoartelor de expertiză
judiciară”
Curs „Misiunea de formare în
domeniul exploatării sexuale a
persoanelor”
Curs „Metode de prevenire a
comportamentului corupțional”
Curs „Problematica calificării unor
infracțiuni economice, de corupție și
conexe: corupția electorală”
Curs „Nediscriminare și egalitate”
Seminar „Metodica investigării unor
categorii de infracțiuni economice”
Seminar „Utilizarea operațională a
sistemului informatic eIPR”
Curs „Metodica investigării
infracțiunilor de corupție și a celor
conexe”
Seminar „Cerințe minime obligatorii
de securitate cibernetică”

26.10.18
INJ
26.10.18
INJ

15
Vlad. Guțan
S. Vasiliu

26.10.18
Proiect UE
30.10.18
IGP

Alexei Lungu

30.10.18
Proiect UE

Corneliu Lavciuc

30-31.10.18
CLEP
30-31.10.18
INJ/CoE

20

1.11.18
INJ

14

1-2.11.18
OIM

15

5-6.11.18
La Strada
5-6.11.18
La Strada
6-8.11.18
Twinning
7.11.18
Ambasada SUA

M. Gornea
R. Popov
14
2 formatori
8

7-8.11.18
CoE

15

8-9.11.18
Centrul de Drept al
Femeilor
8-9.11.18
UE Twinning

15

4

15

3

C. Lavciuc
A. Lungu

Atelier „Recuperarea veniturilor
dobândite din activități infracționale ”
Atelier formatori „Gestionarea
disciplinei pe platform ILIAS în
cadrul formării inițiale”
Curs „Utilizarea operațională a
sistemului informatic eIPR ”
Atelier „Promovarea capabilităților și
funcționalităților sistemului informatic
eIPR”
Seminar „Cerințe minime obligatorii
de securitate cibernetică”
Curs „Investigarea infracțiunii privind
spălarea banilor”
Curs „Convenția Europeană a
Drepturilor Omului, aplicarea
jurisprudenței CtEDO în ordinea
juridică internă”
Seminar „Asigurarea drepturilor
fundamentale ale persoanei în
contextul cooperării juridice
international a statelor ”
Curs „Particularitățile investigării și
judecării infracțiunilor legate de trafic
de persoane, organe, țesuturi și celule”
Seminar formatori „Investigarea
infracțiunilor privind viața sexuală”
Seminar „Investigarea și judecarea
infracțiunilor privind viața sexuală”
Activitățile Proiectului Twinning
Exercițiu de simulare a uni atac
cybernetic asupra sistemelor industrial
din domeniul energetic și de
infrastructură
Atelier „Standardele international în
domeniul combaterii torturii,
tratamentului inuman sau degradant”
Seminar „Practica judiciară privind
examinarea cauzelor legate de violența
în familie”
Seminar „Protecția datelor cu caracter
personal și instituțiile publice”

8-10.11.18
OIM

S. Russu
V. Ciobanu

13-15.11.18
OSCE

10

13-15.11.18
Twinning
14-15.11.18
IGP

8

15.11.18
INJ

15

19-20.11.18
INJ
21.11.18
INJ
21-23.11.18
CoE

13

23.11.18
INJ
26.11.18
INJ
27.11.18
INJ
27.11.18
INJ/Ambasada Franceză
28.11.18
AJPP

4

9

12
24

11
11
14
4

28.11.18
INJ

12

28-30.11.18
Twinning
29.11.18
INJ
30.11.18
INJ

10
12
12

Formatori Școala de toamnă –
Judecarea cauzelor de traffic de ființe
umane
Atelier „Crearea echipei commune de
investigații în cadrul investigării
infracțiunilor de traffic de ființe
umane”
Activitățile Proiectului Twinning
Atelier „Procurori și polițiști
conducători în domeniul
investigațiilor sub acoperire”
Curs „Interpretarea legislației penale
și identificarea rolului judecătorului în
interpretarea cauzală a legislației
penale”
Curs „Sănătatea mintală și maladiile
mintale”
Atelier „Abuzul asupra copiilor”
Seminare „Managementul proiectelor.
/Documente de politici publice.
Noțiuni, metode și tehnici de lucru”
Curs formatori „Protocol și etichetă
diplomatică”
Atelier „Comunicarea verbală,
nonverbală și paraverbală”
Seminar „Elemente de programare
neurolingvistică”
Seminar „Combaterea traficului de
ființe umane”
Masă rotundă „Importanța
programelor probaționale în calitate de
alternative la detenție pentru copii în
conflict cu legea”
Seminar „Tipologia de
temperamente/personalitate într-o
comunicare eficientă”
Proiect „Prevenirea și combaterea
spălării banilor”
Seminar „Managementul timpului”
Atelier „Abilități de negociere și
convingere”

3.12.18
INJ

21

4.12.18
INJ

21

4-5.12.18
CDF
5.12.18
INJ

M. Gornea
M. Tomic
24

5-6.12.18
CoE

7

6-7.12.18
INJ

28

7.12.2018
INJ

R. Popov
V. Guțan
S. Vasiliu
4

11.12.18
INJ
11-13.12.18
CoE/CLEP
13-14.12.18
CoE
17.12.18
Ag. de Guvernare
Electronică
17-18.12.18
CoE/CLEP
20-21.12.18
INJ

8
4
C. Lavciuc

8

S. Vasiliu

Curs „Garanții normative și
jurisprudențiale concurente activității
special de investigație”
Seminar „Competența subiecților
procesuali în domeniul activității
special de investigații”
Atelier „Prevenirea și combaterea
violenței în familie”
Seminar „Probele și administrarea lor
prin intermediul măsurilor special de
investigație”
Atelier „Îmbunătățirea procesului de
monitorizare a fluxurilor
trasnfrontaliere de numerar și
combaterea spălării banilor în RM”
Atelier „Investigația sub acoperire și
provocarea prin prisma CEDO și
practica CtEDO”
Seminar „Utilizarea aplicației
Authoring Tools pentru dezvoltarea Ecursuri interactive”
Trening „Taste of Cyber”
Instruire OSINT „Recuperarea
bunurilor infracționale”
Seminar „Leadership, managementul
echipelor și comunicare”
Seminar „Organizarea sistemului
intern de securitate cibernetică”
Atelier „Schimbul de informații dintre
instituțiile de control și specializate,
provocări și oportunități”
Seminar „Pregătirea scenariului și
încărcarea unui E-curs pe ILIAS”

Total II sem. – 84 seminare, procurori instruiți - 959
Total 2018 – 166 instruiri, 1861 procurori instruți

