ANEXA nr.1
Activităţile de instruire continuă a procurorilor în anul 2019
Data desfăşurării,
organizatorii
15-16.01.19
CoE/CLEP
25.01.19
CoE

Nr. procurorilor

Activităţile

7

07.02.19
La Strada/Min.Justiției

8

07.02.19
INJ

I.Caracuian
Iu.Lealin

11.02.19
INJ

12

12.02.19
INJ

12

12.02.19
INJ

5

13.02.19
INJ

12

13-14.02.19
INI/IGP MAI

E. Manolachi
D. Robu

14.02.19
INJ

12

15.02.19
INJ

11

Instruire “Recuperarea bunurilor
infracționale”
Atelier “Adaptarea cursului HELP
privind justiția în interesul copilului
la ordinea juridică a RM”
Atelier “Cadrul legal normativ în
domeniul combaterii infracțiunilor
privind viața sexuală. Schimb de
practici internaționale”
Curs formare formatori “Gestionarea
disciplinei pe platforma ILIAS în
cadrul formării inițiale”
Seminar “Importanța și regimul
juridic al expertizelor judiciare.
Jurisprudența CEDO privind
expertiza judiciară”
Curs “Utilizarea cunoștințelor
speciale și competența expertului
judiciar. Organizarea sistemului de
expertize judiciare”
Curs formare formatori “Utilizarea
tablelor inteligente în activitățile de
formare”
Seminar “Etapele de dispunere a
expertizelor judiciare. Temeiuri de
dispunere a expertizelor suplimentare,
repetate, complexe și în comisie”
Atelier “Dezvoltarea conceptului de
implementare a alternativelor în cazul
pedepselor asociate drogurilor”
Atelier “Raportul de expertiză
judiciară și aprecierea lui în procesul
judiciar. Acreditarea domeniilor de
expertiză judiciară.”
Seminar “Rolul și competențele
experților judiciari în cadrul efectuării
expertizei repetate, în comisie și
suplimentare. Delimitarea
competențelor experților judiciari în

M.Gornea
R.Perevoznic

25-26.02.19
INJ

10

26.02.19
INJ/CoE

3

26-27.02 și 19-20.03.19
CoE/Police Reform
28.02.19
INJ

7
15

04.03.19
INJ

15

05.03.19
INJ
06.03.19
INJ

15

06.03.19
IDOM/MSMPS

Eugeniu Gore

11-12.03.19
INJ
13.03.19
INJ

15

14-15.03.19
INJ

15

18.03.19
INJ

18

18.03.19
IGP/CoE
18-19.03.19
CoE/CLEP

12
Anticorupție
3

15

15

cadrul expertizei complexe”
Curs “Protecția proprietății
intelectuale: limita drepturilor
exclusive”
Curs electronic “Introducere în art.5
din Convenția Europeană privind
Drepturile Omului – dreptul la
libertate și securitate”
Atelier “Recuperarea bunurilor
infracționale”
Seminar “Statutul juridic al obiectelor
de proprietate intelectuală și
realizarea drepturilor de proprietate
intelectuală”
Curs “Interpretarea legislației penale
și identificarea rolului judecătorului
în interpretarea cauzală a legislației
penale”
Curs “Investigarea și judecarea
infracțiunilor ecologice”
Curs “Judecata pe baza probelor
administrate în faza de urmărire
penală”
Masă rotundă “Asigurarea respectării
drepturilor beneficiarilor din cadrul
Centrelor de Plasament temporar
pentru persoane cu dizabilități și din
cadrul Spitalelor de Psihiatrie”
Seminar “Investigarea și judecarea
infracțiunilor privind viața sexuală”
Seminar “Aplicarea legislației penale
și contravenționale în domeniul
infracțiunilor motivate de prejudecăți,
dispreț sau ură ”
Curs “Particularitățile investigării și
judecării infracțiunilor de trafic de
persoane, organe, țesuturi și celule”
Seminar “ Investigarea și judecarea
infracțiunii de escrocherie și
delapidare”
Atelier “Suportul reformei poliției în
RM”
Instruire “Evaluarea, administrarea și
valorificarea bunurilor infracționale
pentru Agenția de recuperare a
bunurilor infracționale și alte instituții

19.03.19
INJ

15

20.03.19
INJ

14

21-22.03.19
INJ

16

25-26.03.19
INJ

16

27.03.19
INJ
27.03.19
INJ

17

28.03.19
INJ/Amnesty Int.

15

28.03.19
INJ/Amnesty Int.

16

29.03.19
INJ

15

2-4.04.19
Twining/CNA

6

4.04.19
INJ
5.04.19
INJ

32

8.04.19
INJ

16

8-9.04.19
INJ/ABA ROLI
9.04.19
Ambasada SUA
9.04.19
INJ

20

15

33

17
14

de aplicare a legii”
Curs “Particularitățile instrumentării
și judecării infracțiunilor penale de
contrabandă și crimă organizată”
Curs “Particularitățile investigării și
judecării infracțiunilor din domeniul
transporturilor”
Seminar “Practica judiciară privind
examinarea cauzelor de violență în
familie”
Curs “Convenția Europeană a
Drepturilor Omului, aplicarea
jurisprudenței CtEDO în ordinea
juridică internă”
Curs “Nediscriminare și egalitate”
Curs “Particularitățile investigării și
judecării infracțiunilor de trafic de
persoane, organe, țesuturi și celule”
Seminar “Ridicarea excepției de
neconstituționalitate: probleme,
proceduri și dificultăți”
Seminar “Regulile cu privire la
judecarea cauzei în baza probelor:
bunele practici”
Seminar “Standarde universale de
protecție a drepturilor și libertăților
fundamentale ale omului”
Instruire “Îmbunătățirea capacităților
de investigație referitor la utilizarea
metodelor și tehnicilor speciale de
investigație”
Seminar “Relații cu mass-media și
crearea strategiilor de comunicare”
Seminar “Managementul conduitei
etice și profesionale și gestionarea
conflictelor”
Seminar “Desfășurarea activității
speciale de investigație în cadrul
procesului penal”
Curs “Tehnici de prezentare a unei
cauze în instanța de judecată”
Instruire “Sclavia modernă, comerțul
ascuns”
Seminar “Specificul activității
speciale de investigație la cercetarea

9.04.19
CSP/INJ
10.04.19
INJ

4
15

10.04.19
Twinning

4

9-10; 16-17.04.19
IGP/CoE

14

11-12.04.19
INJ

17

11-12.04.19
INJ/ABA ROLI
12.04.19
INJ/CoE

20

15-16.04.19
ABA ROLI
18.04.19
CDF UN WOMEN

6

22-24.04.19
TWINING
13.05.19
INJ
15.05.19
INJ
16.05.19
INJ
17.05.19
CoE
17.05.19
CNPAC

30

A. Păvăleanu

Maria Vieru
12
12
13
14
A. Păvăleanu

infracțiunilor din domeniul
informaticii”
Sesiune de instruire “Sindromul
arderii profesionale”
Seminar “Particularitățile investigării
infracțiunilor de criminalitate
organizată și a celor cu caracter
transfrontalier”
Masa rotundă “Implementarea
orientărilor pentru îmbunătățirea
procesului de luare a deciziilor,
procedurilor interne, precum și a
cooperării inter-instituționale,
coordonării și comunicării privitor la
cauzele de corupție”
Ateliere de lucru “Investigațiile
financiare” / “Cooperarea
internațională”
Atelier de lucru “Investigația sub
acoperire și provocarea prin prisma
CEDO și practica CtEDO”
Curs “Tehnici de prezentare a unei
cauze în instanța de judecată”
Seminar “Elaborarea documentelor
de politici și strategii, a planurilor de
acțiuni pentru implementarea lor ”
Curs “Tehnica legislativă și
elaborarea actelor normative”
Curs “Prevenirea și răspunsul la
violența în bază de gen – consolidarea
agenților de schimbare”
Instruire “Comunicarea publică și
tehnicile de prezentare”
Atelier “Comunicarea interpersonală”
Seminar “Limbajul nonverbal și
paraverbal”
Seminar “Managementul
conflictelor”
Atelier “Litigation Skills”
Atelier “Regulamentul-cadru cu
privire la organizarea și funcționarea
Serviciului regional de asistență
integrată a copiilor victime/martori ai
infracțiunilor și a standardelor

17.05.19
INJ/CoE

30

17.05.19
INJ
16-17.05.19
OIM

10

20.05.19
INJ
20-21.05.19
INJ/ABA ROLI
21.05.19
INJ

16

21-22.05.19
CLEP

23

22.05.19
INJ

16

23.05.19
INJ

17

24.05.19
INJ

18

27.05.19
INJ
27-31.05.19
Ministerul Educației

13

29

10
15

Adrian Rusu
Alex. Caraman

03.06.19
INJ

19

04.06.19
INJ/CoE

3

3-4.06.19
INJ/ABA ROLI

10

minime de calitate”
Seminar “Monitorizare, raportare și
evaluare a documentelor de politici,
coordonarea activităților prin care se
realizează implementarea acestora”
Atelier “Discursul public”
Atelier “Consolidarea răspunsului
Guvernului la fenomenul traficului de
ființe umane și îmbunătățirea
protecției victimelor traficului și
martorilor în RM”
Curs “Metode de prevenire a
comportamentului corupțional”
Curs “Etica profesiilor juridice”
Curs “Problematica calificării unor
infracțiuni economice de corupție și
conexe, corupția electorală”
Curs “Colectarea și prezentarea
probelor în instanța de judecată în
cazul infracțiunilor economice și
financiare”
Seminar “Particularitățile investigării
și judecării unor categorii de
infracțiuni economice”
Seminar “Particularitățile investigării
și judecării infracțiunilor de corupție
și a celor conexe”
Atelier de lucru “Recuperarea
veniturilor dobândite din activități
infracționale”
Seminar “Inteligența emoțională”
Workshop “Protecția patrimoniului
cultural și combaterea traficului ilicit
de bunuri culturale”
Curs “Particularitățile urmăririi
penale și judecării cauzelor privind
infracțiunile informatice”
Conferință internațională “Art.5 din
Convenția Europeană a Drepturilor
Omului – dreptul la libertate și
securitate”
Curs “Etica profesiilor juridice”

04-05.06.19
INJ

16

Seminar “Metodici și tactici de
investigare și judecare a infracțiunilor
săvârșite asupra copiilor cu utilizarea
tehnologiilor informaționalee”
5-6.06.19
5
Seminar regional “Asigurarea
AGEPI
respectării drepturilor de proprietate
intelectuală”
6-7.06.19
16
Curs “Criminalitatea informatică,
INJ
crima organizată, infracțiunile
economice și alte categorii de
infracțiuni:aspecte relaționale”
6-7 și 10-11.06.19
14
Curs “Tehnicile și abilitățile de
INJ/ABA ROLI
pregătire și prezentare a unei cauze în
instanța de judecată”
14.06.19
31
Seminar “Managementul proiectelor
INJ
în cadrul procuraturii”
12.06.-01.08.19
7
Curs de instruire la distanță
INJ/CoE
“Principiile fundamentale ale
drepturilor omului în biomedicină”
17.06.19
15
Seminar “Biomedicina și drepturile
INJ
omului”
19.06.19
15
Seminar “Sănătatea mintală și
INJ
maladiile mintale”
20.06.19
5
Seminar “Schimb de experiență
INJ/Ambasada Franței
franco-moldovenesc cu privire la
deontologia magistraților”
26-28.06.19
10
Instruire “Elaborarea politicilor
INJ/ABA ROLI
publice”
Sem. I : Total instruiri - 81 / Total procurori - 1036
4-5.07.19
27
Curs de instruire “Relații cu publicul
INJ/ABA ROLI
și comunicarea cu media”
15-16.07.19
A. Nichita
Seminar formare formatori
INJ
N. Zanevici “Pregătirea scenariului și încărcarea
unui E-curs pe ILIAS”
18.07.19
14
Seminar “Responsabilitatea medicală
INJ
(Malpraxisul medical)”
18-19.07.19
M. Gornea Atelier “Crearea și funcționarea
CDF/Global Rights
T. Gulea
comisiei de analiză a cazurilor de
deces, rezultate din acte de violență în
familie”
19-20.07.19
18
Curs de instruire “Comunicarea și
ABA ROLI
dialogul interprofesional”
22-24.07.19
12
Școala de vară “Rolul judecătorilor și
INJ/CDF
M. Gornea procurorilor în asigurarea
răspunsurilor la cazurile de violență
în familie”

23.07.19
Guvernul RM
26.07.19
INJ
29-31.07.19
CoE/CLEP
5-6.08.19
ABA ROLI

14
Iu. Lealin
17
5

20-21.08.19
Twinning

10

29.08.19
Twinning

6

02-06, 16-20.09.19
7-11/14-18 și 2125.10.19
Twinning
04.09.19
Twinning

V. Bordea

9-11.09.19
INJ/ABA ROLI
10,25, și 27.09.19
Guv. RM/OIM

12-13.09.19
OIM

16-17.09.19
INJ/La Strada
16-17.09.19
CoE CLEP

Gh. Borș
N. Mătăsaru
41
V. Ciobanu

29

15
12
4 procurori., 8
ofițeri

Forum “Reforma justiției și
combaterea corupției ”
Seminar formatori “Stresul
profesional, somatizare și recuperare”
Școala de vară “Recuperarea
bunurilor infracționale”
Curs de instruire “Tehnici de
prezentare a unei cauze în instanța de
judecată”
Curs de formare “Metodele și
tehnicile de investigații speciale în
practica Finlandei ”
Masă rotundă “Implementarea
orientărilor elaborate de experții
Proiectului în domeniul îmbunătățirii
procedurilor interne de luare a
deciziilor, cooperării
interinstituționale, coordonării și
comunicării referitoare la investigarea
cauzelor de corupție”
Curs de instruire “Consolidarea
capacităților Centrului pentru
Protecția Datelor cu Caracter
Personal”
Atelier de lucru “Testarea integrității
profesionale și evaluarea riscurilor de
corupție”
Instruiri “Relații cu publicul și
comunicarea cu media”
Atelier de lucru “Consolidarea
capacităților reprezentanților
Companiei aeriene FLYONE și MGH
Handling/inspectorilor de control din
cadrul Agenției
Naționale Transport Auto în
prevenirea și combaterea traficului de
ființe umane”
Atelier de lucru “Consolidarea
capacităților procurorilor privind
desfășurarea investigațiilor financiare
paralele”
Seminar “Investigarea și judecarea
infracțiunilor privind viața sexuală”
Curs de instruire “Noi tendințe în
domeniul investigațiilor financiare și
analizei financiare”

18.09.19
INJ

16

19-20.09.19
INJ

16

20.09.19
AGEPI-REACT

A. Lungu
C. Vicol

16-27.09.19
INJ

M. Gornea
R. Popov
V. Ciobanu
12

26.09.19
CoE
30.09.-04.10.19
CoE CLEP

7

24-27.09.19
Centrul Cooperare
Polițienească
30.09.19
INJ

Sergiu Russu

30.09.19
INJ

2

01.10.19
INJ

17

02.10.19
INJ

18

07.10.19
INJ

15

08.10.19
CNA

2

09-10.10.19
OIM

28

18

Curs de instruire “Interpretarea
legislației penale și identificarea
rolului judecătorului în interpretarea
cauzală a legislației penale”
Curs de instruire “Particularitățile
investigării și judecării infracțiunilor
de trafic de persoane, organe, țesuturi
și celule”
Seminar “Protecția drepturilor de
proprietate intelectuală și anticontrafacere”
Formatori seminare

Panel de discuții “Rezultatele
intermediare ale cercetării privind
aplicarea arestului preventiv în RM”
Instruire “Utilizarea licențelor I2 IBM
Analysts Notebook, iBase Designer și
IBase”
Proiectul “INTERPOL de combatere
a TFU”
Seminar “Investigarea și judecarea
infracțiunilor de escrocherie și
delapidare”
Seminar “Declararea averii personale,
conflicte de interese și
incompatibilități”
Curs de instruire “Particularitățile
instrumentării și judecării cauzelor
penale de contrabandă și crimă
organizată”
Atelier de lucru “Particularitățile
investigării și judecării infracțiunilor
din domeniul transportului”
Seminar “Importanța și regimul
juridic al expertizelor judiciare.
Jurisprudența CtEDO privind
expertiza judiciară”
Atelier de lucru “Procedurile de
monitorizare și raportare a politicilor
anticorupție”
Atelier de lucru “consolidarea
capacităților procurorilor privind
desfășurarea investigațiilor financiare

08.10.19
INJ

13

09.10.19
INJ

14

09-11.10.19
INJ/OSCE

10

09-10.10.19
INJ

Vlad. Guțan

10.10.19
INJ

11

11.10.19
INJ

12

17-18.10.19
UE/CLEP

9 proc.
5 ofițeri
2 cons.proc.

21-22.10.19
ABA ROLI

18

21-22.10.19
INJ

18

23.10.19
INJ
23-24.10.19
INJ

18
Iu. Lealin

24.10.19
INJ

18

24-25.10.19

20

paralele”
Curs de instruire “Utilizarea
cunoștințelor speciale și competența
expertului judiciar. Organizarea
sistemului de expertize judiciare”
Seminar “Etapele de dispunere a
expertizelor judiciare. Temeiuri de
dispunere a expertizelor suplimentare,
repetate, complexe și în comisie”
Școala de toamnă “Drepturile
victimelor infracțiunii la reabilitare și
compensare în context național
(Legea nr.137) și experiența
portugheză”
Seminar formare formatori
“Pregătirea scenariului și încărcarea
unui E-curs pe ILIAS”
Atelier de lucru “Raportul de
expertiză judiciară și aprecierea lui în
procesul judiciar. Acreditarea
domeniilor de expertiză judiciară”
Seminar “Rolul și competențele
experților judiciari în cadrul efectuării
expertizei repetate, în comisie și
suplimentare”
Curs de instr.“Colectarea probelor
digitale și prezentarea tehnologiilor
noi în domeniul investigării
infracțiunilor informatice”
Curs instr. “Tehnici de pregătire și
prezentare a unei cauze în instanța de
judecată”
Curs instr. “Convenția Europeană a
Drepturilor Omului, aplicarea
jurisprudenței CtEDO în ordinea
juridică internă”
Curs instr. “Nediscriminare și
egalitate”
Seminar formare formatori
“Utilizarea aplicației Authoring Tools
pentru dezvoltarea de E-cursuri
interactive”
Seminar “Protecția drepturilor
fundamentale ale omului în contextul
cooperării juridice ale statelor”
Curs instr. “Tehnici de pregătire și

ABA ROLI
28.10.19
INJ
29.10.19
INJ

26

28-29.10.19
IGP/TAIEX

Roman Chihai

29

29-30.10.19
OIM

18

30.10.19
INJ

27

31.10.19
INJ

29

05/10.11.19
OIM/Ambasada SUA

S. Russu
formator

06.11.19
INJ

18

07-08.11.19
INJ

19

08.11.19
INJ
11.11.19
INJ
12.11.19
INJ
13.11.19
INJ

30

14.11.19
INJ

17

15.11.19
INJ

18

17
17
18

prezentare a unei cauze în instanța de
judecată”
Seminar “Relații cu mass-media și
crearea strategiilor de comunicare”
Seminar “Managementul conduitei
etice și profesionale și gestionarea
conflictelor”
Atelier de lucru “Crearea în R.
Moldova a parteneriatului de schimb
de informații în domeniul securității
cibernetice”
Atelier de lucru “Consolidarea
capacităților procurorilor privind
desfășurarea investigațiilor financiare
paralele ”
Seminar “Elaborarea documentelor
de politici și strategii, a planurilor de
acțiuni pentru implementarea lor”
Seminar “Monitorizare, raportare și
evaluare a documentelor de politici,
coordonarea activităților prin care se
realizează implementarea acestora”
Proiect “Consolidarea capacităților
procurorilor privind desfășurarea
investigațiilor financiare paralele”
Curs “Particularitățile urmăririi
penale și judecării cauzelor privind
infracțiunile informatice”
Curs “Criminalitatea informatică,
crima organizată, infracțiunile
economice și alte categorii de
infracțiuni: aspecte relaționale”
Seminar “Managementul proiectelor
în cadrul Procuraturii”
Curs “Metode de prevenire a
comportamentului corupțional”
Curs “Problematica calificării unor
infracțiuni economice”
Seminar “Particularitățile investigării
și judecării unor categorii de
infracțiuni economice”
Seminar “Particularitățile investigării
și judecării infracțiunilor de corupție
și a celor conexe”
Atelier “Recuperarea veniturilor
dobândite din activități infracționale”

18.11.19
INJ
19.11.19
INJ
20.11.19
INJ
21.11.19
INJ
22.11.19
INJ
18-19/21-22.11.19
INJ/ABA ROLI

14

Atelier “Comunicarea interpersonală”

15

Seminar “Inteligența emoțională”

15

Seminar “Limbajul nonverbal și
paraverbal”
Seminar “Managementul
conflictelor”
Atelier “Discursul public”

25-26.11.19
CoE
26.11.19
Twinning

5

18
13
27

10

26.11.19
AJP

7

28.11.19
INJ

20

26-29.11.19
OIM
29.11.19
OSCE

8
15

02.12.19
INJ

18

03.12.19
INJ

16

04.12.19
INJ

22

05-06.12.19
INJ
12-13.12.19
Twinning

19
3

Curs “Investigarea infracțiunilor ce
țin de circulația ilegală a drogurilor și
investigarea infracțiunii de organizare
a migrației ilegale”
Seminar “Discursul public”
Curs “Consolidarea capacităților
Centrului Național pentru Protecția
Datelor cu Caracter Personal”
Masă rotundă “Modelarea
programului probațional primar
obligatoriu pentru copiii în conflict cu
legea RM”
Seminar “Declararea averii personale:
conflicte de interese și
incompatibilități”
Atelier “Dezvoltarea și monitorizarea
politicilor anti-trafic”
Conferința “Independența funcțională
a procurorilor din RM – provocări și
perspective”
Seminar “Desfășurarea activității
speciale de investigație în cadrul
procesului penal”
Seminar “Specificul activității
speciale de investigație la cercetarea
infracțiunilor din domeniul
informaticii”
Seminar “Particularitățile investigării
infracțiunilor de criminalitate
organizată și a celor cu caracter
transfrontalier”
Atelier “Investigația sub acoperire și
provocarea prin prisma CEDO”
Curs “Cerințe privind protecția
datelor personale în cadrul sistemelor

de supraveghere video ”
16.12.19
15
Seminar “Biomedicina și drepturile
INJ
omului”
16-17.12.19
16
Curs “Protecția proprietății
INJ
intelectuale: limita drepturilor
exclusive”
17.12.19
18
Seminar “Responsabilitatea medicală
INJ
(Malpraxisul medical)”
17.12.19
V. Boldesco
Seminar “Respectarea drepturilor
OAP (Of. Avocatului
I. Lambă
cetățenilor străini aflați în custodia
Pop.)
publică”
19.12.19
13
Seminar “Statutul juridic al obiectelor
INJ
de proprietate intelectuală și
realizarea drepturilor de proprietate
intelectuală”
19-20.12.19
15
Atelier “Consolidarea capacităților
OIM
procurorilor privind desfășurarea
investigațiilor financiare paralele”
Sem. II: Total instruiri – 84 / Total procurori - 1160
Total instruiri 2019 – 165/ Total procurori instruiți - 2196

12.02.19
INJ
11.02.19
INJ

13.02.19
INJ
14.02.19
INJ
15.02.19
INJ
18.02.19
INJ
19.02.19
INJ
21-22.02.19
INJ
04.03.19

Consultanți ai procurorilor
16
Seminar “Metodologia întocmirii
actelor procedurale și desfășurarea
acțiunilor de urmărire penală”
16
Seminar “Competențele procesuale și
statutul consultantului procurorului,
metode de prevenire a
comportamentului corupțional”
16
Seminar “Realizarea activităților de
urmărire penală sub conducerea
procurorului”
30
Seminar “Probatoriul în procesul
penal”
35
Seminar “Managementul activității
consultantului procurorului”
10
Curs “Particularitățile investigării și
judecării infracțiunilor de trafic de
persoane și elemente corporale”
10
Seminar “Investigarea și judecarea
infracțiunilor privind viața sexuală”
10
Seminar “Practica judiciară privind
examinarea cauzelor de violență în
familie”
10
Seminar “Metodici și tactici de

INJ

05.03.19
INJ

10

06.03.19
INJ

10

08.04.19
INJ

10

9.04.19
INJ

10

10.04.19
INJ

10

15.04.19
INJ
16.04.19
INJ
17.04.19
INJ
18.04.19
INJ
3-4.06.19
INJ

5

identificare, investigare și judecare a
infracțiunilor săvârșite asupra copiilor
cu utilizarea tehnologiilor
informaționale”
Seminar “Particularitățile UP și
judecării cauzelor privind
infracțiunile în domeniul informaticii
și telecomunicațiilor”
Seminar “Securitatea informațională
și implementarea cerințelor față de
asigurarea securității datelor cu
caracter personal”
Seminar “Investigarea și judecarea
infracțiunilor de escrocherie și
delapidare ”
Curs “Judecata pe baza probelor
administrate în faza de urmărire
penală”
Curs “Particularitățile instrumentării
și judecării cauzelor penale de
contrabandă și crimă organizată”
Atelier “Comunicarea interpersonală”

5

Seminar “Inteligența emoțională”

5

Seminar “Limbajul nonverbal și
paraverbal”
Atelier “Managementul conflictelor”

5
10

04.06.19
INJ

5

05.06.19
INJ
05.06.19
INJ
06.06.19
INJ
06.06.19
INJ

5
10
5

Seminar “Principiile interpretării și
aplicării CEDO în ordinea juridică
internă”
Seminar “Aspecte psiho-fiziologice
ale minorilor implicați în infracțiuni
cu caracter sexual”
Curs “Psihodiagnosticul – instrument
de cunoaștere a sinelui”
Seminar “Nediscriminare și egalitate”

Curs “Psihologia relațiilor dintre
femei-bărbați”
9
Seminar “Protecția drepturilor omului
în contextul cooperării juridice
internaționale a statelor”
Sem. I - Total: Instruiri – 24/ consultanți - 267

17-19.09.19

4

3-4.10.19
Twinning

A. Țîgău
E. Goro

28.10.19
INJ
29.10.19
INJ
30.10.19
INJ
31.10.19
INJ
4-5.11.19
INJ
06.11.19
INJ
07.11.19
INJ

6
5
6
5
10

10
10

11.11.19
INJ

13

12.11.19
INJ

19

13.11.19
INJ

19

14.11.19
INJ
15.11.19
INJ
25.11.19
INJ

30

26.11.19
INJ

10

27.11.19

10

24
10

Eveniment “Rule of Law SeedCamp”
Curs de instruire „Cerințele privind
protecția datelor cu caracter
profesional în domeniul resurselor
umane”
Atelier de lucru “Comunicarea
interpersonală”
Seminar “Inteligența emoțională”
Seminar “Limbajul nonverbal și
paraverbal”
Atelier de lucru “Managementul
conflictelor”
Curs “Principiile interpretării și
aplicării CEDO în ordinea juridică
internă”
Seminar “Nediscriminare și
egalitate”
Seminar “Protecția drepturilor
omului în contextul cooperării
juridice a statelor”
Seminar “Competențele procesuale și
statutul consultantului procurorului,
metode de prevenire a
comportamentului corupțional”
Seminar “Metodologia întocmirii
actelor procedurale și desfășurarea
acțiunilor de urmărire penală”
Seminar “Realizarea activităților de
urmărire penală sub conducerea
procurorilor”
Seminar “Probatoriul în procesul
penal”
Seminar “Managementul activității
consultantului procurorului”
Seminar “Metodici și tactici de
identificare, investigare și judecare a
infracțiunilor săvârșite asupra copiilor
cu utilizarea tehnologiilor
informaționale”
Seminar “Particularitățile urmăririi
penale și judecării cauzelor privind
infracțiunile în domeniul informaticii
și telecomunicațiilor”
Seminar “Securitatea informațională

INJ

și implementarea cerințelor față de
asigurarea față de asigurarea
securității datelor cu caracter
personal”
04.12.19
5
Seminar “Aspecte psiho-fiziologice
INJ
ale minorilor implicați în infracțiuni
cu caracter sexual”
05.12.19
5
Curs “Psihodiagnosticul – instrument
INJ
de cunoaștere a sinelui”
06.12.19
5
Curs “Psihologia relațiilor dintre
INJ
femei-bărbați”
11.12.19
12
Seminar “Investigarea și judecarea
INJ
infracțiunilor de escrocherie și
delapidare”
12.12.19
12
Curs “Judecata pe baza probelor
INJ
administrate în faza de urmărire
penală”
13.12.19
11
Curs “Particularitățile instrumentării
INJ
și judecării cauzelor penale de
contrabandă și crimă organizată”
17.12.19
12
Curs “Particularitățile investigării și
INJ
judecării infracțiunilor de trafic de
persoane și elemente corporale”
19-20.12.19
10
Seminar “Practica judiciară privind
INJ
examinarea cauzelor de violență în
familie”
Sem. II - Total: Instruiri - 25/ consultanți - 265
Total instruiri 2019 - 49/ consultanți - 532

