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A. CONSIDERAȚII GENERALE

Proiectul ”Formarea și consolidarea capacității în sistemul judiciar”,
finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021
Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de promotor de proiect,
implementează în parteneriat cu Institutul Național al Magistraturii şi Școala Națională
de Grefieri, în calitate de parteneri naționali, precum și cu Administrația Instanțelor
Norvegiene (NCA) în calitate de partener de proiect, proiectul ”Formarea și consolidarea
capacității în sistemul judiciar” finanţat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian
2014-2021. Proiectul a demarat la data de 28 februarie 2019 și are o perioadă de
implementare de 36 de luni.
Obiectivul general urmărit de proiect este continuarea îmbunătățirii aplicării
conceptelor juridice europene de către sistemul judiciar din România. Astfel, formarea
profesională oferită de proiect se va desfășura ținând seama de relația dintre perspectiva
europeană și perspectiva națională, permițând judecătorilor, procurorilor și altor
profesioniști din domeniul juridic să înțeleagă pe deplin și să aplice conceptele juridice
europene în activitatea lor profesională, la nivel național.
Pe parcursul implementării proiectului se va avea în vedere reducerea
discrepanțelor economice și sociale în Spațiul Economic European și consolidarea
relațiilor bilaterale dintre Norvegia și statele beneficiare prin contribuții financiare în
sectoarele prioritare enumerate, prin îmbunătățirea cunoștințelor profesioniștilor din
domeniul juridic și al celor fără caracter juridic din România în domenii specifice, precum
și prin îmbunătățirea infrastructurii informatice a CSM, INM, SNG și a instanțelor de
judecată.
Proiectul abordează, printre altele, conceptul de cultură juridică europeană,
inclusiv Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)/Curtea Europeană a Drepturilor
Omului (CEDO) și cooperarea judiciară, precum și modernizarea infrastructurii de
formare și este structurat în patru componente, corespunzând celor patru rezultate ale
programului (1.1 — specialiști în domeniul juridic formați în concepte juridice europene,
1.2 — profesioniști cu specializare în domeniul juridic formați în tehnici de intervievare
a copiilor, 1.3 — profesioniști fără specializare în domeniul juridic formați în domeniul
căilor de atac pentru grupurile vulnerabile și 1.4 — modernizarea infrastructurii IT
judiciare).
Grupul-țintă al proiectului este reprezentat de profesioniștii din cadrul sistemului
judiciar (judecători, procurori, personalul auxiliar și alți profesioniști), precum și de
profesioniști cu altă specializare, care desfășoară activități concentrate pe aspecte
referitoare la grupurile vulnerabile. Grupul țintă va beneficia de cursuri de formare
specializate, care le vor îmbunătăți abilitățile și competențele în domeniul specific de
3
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expertiză, furnizate de experți români și străini, de schimb de bune practici cu alți
profesioniști din țara donatoare și din alte state europene, precum și de sprijin pentru
îmbunătățirea activităților specifice (de exemplu, furnizarea de cursuri de formare).
Beneficiarii finali ai proiectului sunt cetățenii și persoanele juridice, care vor
beneficia de un sistem judiciar mai eficient și de consolidarea statului de drept.
Activitățile specifice vizează dezvoltarea culturii judiciare europene în cadrul
sistemului judiciar din România, îmbunătățirea mediului de justiție pentru minori,
îmbunătățirea accesului la justiție, în special pentru grupurile vulnerabile (cu accent pe
populația romă), precum și consolidarea în continuare a capacității instituționale a
actorilor cheie din cadrul sistemului judiciar din România, pentru a ține pasul cu
progresul tehnologic și pentru a răspunde nevoilor diverse și complexe ale sistemului
judiciar, prin organizarea de sesiuni de formare după cum urmează:
Componenta 1 – dezvoltarea conceptului de cultură juridică europeană la nivelul
sistemului judiciar, prin abordarea din perspectiva europeană a activităților de formare
profesională, cu următoarele activități:
• Achiziții publice – 15 sesiuni de formare;
• Regulile procedurale aplicabile în litigiile de contencios administrativ – 9 sesiuni
de formare;
• Procedura fiscală - în mod special executarea silită fiscală și taxa pe valoare
adăugată (TVA) – 12 sesiuni de formare;
• Cooperare judiciară internațională în materie civilă și proceduri speciale – 5
sesiuni de formare;
• Cooperare judiciară în materie civilă și penală – 20 sesiuni de formare;
• Jurisprudența CJUE în materia drepturilor fundamentale – 5 sesiuni de formare;
• Jurisprudența CEDO în materia drepturilor fundamentale – 15 sesiuni de formare
(25 participanți/seminar);
•
Seminare dedicate judecătorilor delegați în instituțiile penitenciare și
judecătorilor care soluționează măsurile de siguranță (accent pe roma și grupuri
vulnerabile) – 10 sesiuni de formare; elaborare 1 ghid de bune practici în domeniu;
• Dezvoltarea a 4 curricule pe termen lung în următoarele domenii: achiziții
publice, procedură fiscală, crearea unui mediu judiciar favorabil minorilor (child-friendly
justice) și elaborarea unei scheme de formare pentru judecătorii delegați în penitenciare
cu accent pe aplicarea art. 3 CEDO.
Componenta 2 – formare dedicată tehnicilor de audiere pentru minori, cu următoarele
activități:
• Sesiuni de formare profesională pentru judecători, procurori și alți profesioniști
în domeniul tehnicilor de audiere a minorilor/implicații de ordin psihologic – 15 seminare;
• 1 schimb de bune practici în Norvegia, în vederea familiarizării judecătorilor
români cu metodologia și sistemele utilizate în Norvegia;
• Elaborarea unui ghid de bune practici în domeniu.
Componenta 3 – îmbunătățirea accesului la justiție, cu accent pe grupurile vulnerabile
(romi, persoane cu venituri mici, LGBT etc.) prin organizarea următoarelor activități:
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• 9 workshop-uri în vederea diseminării informațiilor relevante privind
mecanismele aferente ajutorului public judiciar unui grup țintă format din persoanele
care au contact direct cu grupurile vulnerabile (experți locali pentru romi, mediatori
sanitari și școlari, avocați, alți reprezentanți ai autorităților locale și ai ONG-urilor din
domeniul social);
• 2 conferințe pentru promovarea formelor alternative de soluționare a disputelor
și a altor mijloace legale de asigurare a unui acces efectiv la justiție.
Componenta 4 - IT
• Îmbunătățirea structurii informatice a INM prin achiziționarea de stații de lucru
(calculatoare) și imprimante, inclusiv copiatoare multifuncționale de mare capacitate, și
dotarea cu 160 scaune a Aulei INM.
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B. CATALOGUL ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE CONTINUĂ
ANUL 2019 - completare

PENTRU

1. Seminar cu tema Achiziții publice
I. Grupul țintă
Seminarul cu tema Achiziții publice este destinat unui număr de aproximativ 20
de judecători, procurori precum și alți profesioniști din domeniul juridic, seminarul fiind
adresat cu precădere judecătorilor specializați în domeniul contenciosului
administrativ/achizițiilor publice.
II. Obiectivele de formare în domeniu
La finalul acestor seminare, participanții vor fi în măsură să aplice în activitatea
profesională desfăşurată următoarele acte normative:








Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
HG 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice la Legea 99/2016 (Normele
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016);
HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice la Legea 98/2016 (Normele
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016).

III. Descrierea activităților
În cursul anului 2019 va fi organizat un seminar de formare a magistraților în acest
domeniu, cu o durată de 2 zile, destinat formării unui număr de aproximativ 20 de
judecători, procurori, precum și alți profesioniști din domeniul juridic (seminarul fiind
adresat cu precădere judecătorilor specializați în domeniul contenciosului
administrativ/achizițiilor publice).
Formatul seminarului va fi unul interactiv, care să permită exprimarea punctelor de
vedere de către participanți și formatori asupra aspectelor puse în discuție.
IV. Formatorii
Seminarul va fi susținut de experți români și europeni, selectați în cadrul proiectului.
6
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V. Locul de desfășurare a activităților
Seminarul se va organiza la București.
VI. Finanțarea
Cheltuielile ocazionate de organizarea acestor seminare vor fi suportate din bugetul
proiectului ”Formarea și consolidarea capacității în sistemul judiciar”, în cadrul
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.
VII.

Responsabilul cu implementarea activităților

Nume: Maria DRAGU
 E-mail: maria.dragu@inm-lex.ro
 Telefon: 021.407.62.38
 Fax: 021.407.62.68
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2. Seminar cu tema Regulile procedurale aplicabile în litigiile de
contencios administrativ

I. Grupul țintă
Seminarul de formare continuă cu tema Regulile procedurale aplicabile în litigiile de
contencios administrativ este destinat unui număr de 20 participanți din rândul
judecătorilor şi procurorilor specializaţi în acest domeniu și a altor profesioniști din
domeniul juridic.
II. Obiectivele de formare în domeniu
La finalul seminarului, participanții vor fi în măsură să:
 identifice prevederile legislative și jurisprudența cu caracter de noutate în
domeniu, precum şi aspectele soluționate diferit în cadrul instanțelor în această
materie;
 cunoască jurisprudența obligatorie a instanțelor europene, a Înaltei Curți de
Casație și Justiție și Curții Constituționale, doctrina și jurisprudența relevante în
materie;
 aplice în activitatea curentă soluțiile identificate în urma dezbaterilor din cadrul
seminarului;
 formarea va avea în vedere aspecte precum controlul de legalitate al actelor
administrative, elemente legislative de noutate în domeniul achiziţiilor publice,
fondurilor structurale etc.
III. Descrierea activităților
În cursul anului 2019 se va organiza un seminar cu tema Regulile procedurale
aplicabile în litigiile de contencios administrativ, cu durata de 2 zile, destinat formării
unui număr de aproximativ 20 participanți din rândul judecătorilor şi procurorilor.
Formatul seminarului va fi unul interactiv, accentul fiind pus pe latura practică şi
rezolvarea de speţe complexe din acest domeniu.
IV. Formatorii
Seminarul va fi susținut de experți români selectați în cadrul proiectului.
V. Locul de desfășurare a activităților
Seminarul se va organiza la București.
VI. Finanțarea
Cheltuielile ocazionate de organizarea acestui seminar vor fi suportate din bugetul
proiectului ”Formarea și consolidarea capacității în sistemul judiciar”, în cadrul
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.
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Responsabilul cu implementarea activităților

Nume: Georgiana Diana CARPEN
 E-mail: diana.carpen@inm-lex.ro
 Telefon: 021 4076 248
 Fax: 021 4076 247
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3. Seminare cu tema Procedura fiscală - în mod special, executarea
silită fiscală și TVA

I. Grupul țintă
Fiecare seminar de formare continuă cu tema Procedura fiscală - în mod special,
executarea silită fiscală și TVA este destinat unui număr de 20 participanți din rândul
judecătorilor şi procurorilor specializaţi în acest domeniu și a altor profesioniști din
domeniul juridic.
II. Obiectivele de formare în domeniu
La finalul fiecărui seminar, participanții vor fi în măsură să:
 identifice prevederile legislative și jurisprudența cu caracter de noutate în
domeniu, precum şi aspectele soluționate diferit în cadrul instanțelor în această
materie;
 cunoască jurisprudența obligatorie a instanțelor europene, a Înaltei Curți de
Casație și Justiție și Curții Constituționale, doctrina și jurisprudența relevante în
materie;
 aplice în activitatea curentă soluțiile identificate în urma dezbaterilor din cadrul
seminarelor;
 formarea va avea în vedere aspecte precum controlul de legalitate al actelor
administrativ-fiscale, inspecţia fiscală, sfera de aplicare a Codului de procedură
Fiscală, TVA, probele şi sarcina probei în litigiile fiscale etc.
III. Descrierea activităților
În cursul anului 2019 se vor organiza două seminare cu tema Procedura fiscală - în
mod special, executarea silită fiscală și TVA, cu durata de 2 zile fiecare, destinate
formării unui număr de aproximativ 40 participanți din rândul judecătorilor şi
procurorilor.
Formatul seminarelor va fi unul interactiv, accentul fiind pus pe latura practică şi
rezolvarea de speţe complexe din acest domeniu.
IV. Formatorii
Seminarele vor fi susținute de experți români şi europeni selectați în cadrul
proiectului.
V. Locul de desfășurare a activităților
Seminarele se vor organiza la București.
VI. Finanțarea
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Cheltuielile ocazionate de organizarea acestor seminare vor fi suportate din bugetul
proiectului ”Formarea și consolidarea capacității în sistemul judiciar”, în cadrul
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.
VII.

Responsabilul cu implementarea activităților

Nume: Georgiana Diana CARPEN
 E-mail: diana.carpen@inm-lex.ro
 Telefon: 021 4076 248
 Fax: 021 4076 247

11

Institutul Național al Magistraturii

Programul de formare continuă 2019

4. Seminar cu tema Cooperare internațională în materie civilă
I. Grupul țintă
Seminarul de formare continuă în domeniul “Cooperare internațională în materie
civilă“ este destinat unui număr de 25 participanți din rândul judecătorilor și a altor
profesioniști din domeniul juridic.
II. Obiectivele de formare în domeniu
La finalul fiecărui seminar, participanții vor fi în măsură să:
 identifice elementele specifice ale principiului recunoașterii reciproce a
hotărârilor
judecătorești și a Deciziilor judiciare șii măsuri de apropiere a legislațiilor statelor
membre în mai multe domenii.
 aplice în activitatea profesională desfăşurată, dispozițiile din dreptul european în
domeniile dreptului familiei, dreptului succesiunilor, dreptului comercial etc.
 formarea va lua în considerare următoarele: Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 al
Consiliului din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei cooperări
consolidate în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept;
Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind
competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie
matrimonială și în materia răspunderii părintești; Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al
Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă,
recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materia de obligației de
întreținere; Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului din 4 iulie 2012 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și
executarea hotărârilor, precum și acceptarea și executarea actelor autentice în
materie de succesiuni și crearea unui certificat european de succesiune;
Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12
decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea
hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială etc.
III. Descrierea activităților
În cursul anului 2019 se va organiza un seminar cu tema Cooperare internațională
în materie civilă, cu durata de 2 zile, destinat formării unui număr de aproximativ 25
participanți din rândul judecătorilor și a altor specialiști în drept.
Formatul seminarelor va fi unul interactiv, accentul fiind pus pe latura practică şi
rezolvarea de speţe complexe din domeniul cooperării internaționale în materie civilă.
IV. Formatorii
Seminarul va fi susținut de experți români și europeni, selectați în cadrul proiectului.
V. Locul de desfășurare a activităților
Seminarul se va organiza la București.
12
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VI. Finanțarea
Cheltuielile ocazionate de organizarea acestor seminare vor fi suportate din bugetul
proiectului ”Formarea și consolidarea capacității în sistemul judiciar”, în cadrul
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.
VII.

Responsabilul cu implementarea activităților

Nume: Ruxandra Elena STAN
 E-mail: ruxandra.stan@inm-lex.ro
 Telefon: 021 4076 243
 Fax: 021 4076 268
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5. Seminar cu tema Cooperare internațională în materie penală
I. Grupul țintă

Seminarul de formare continuă în domeniul “Cooperare internațională în materie
penală“ este destinat unui număr de 25 participanți din rândul judecătorilor și a altor
profesioniști din domeniul juridic.
II. Obiectivele de formare în domeniu
La finalul seminarului, participanții vor fi în măsură să:
 identifice elementele specifice ale principiului recunoașterii reciproce a
hotărârilor judecătorești și a Deciziilor judiciare șii măsuri de apropiere a
legislațiilor statelor membre în mai multe domenii;
 aplice în activitatea profesională desfăşurată, principiile precum ne bis in idem şi
măsuri specifice asistenței penale judiciare (ordin european de protecție,
recunoaștere și executare a hotărârilor penale etc.).
 formarea va lua în considerare următoarele: Decizia-cadru 2002/584 / JAI mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre,
Directiva 2011/99 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie
2011 privind ordinul european de protecție; Directiva 2012/29 / UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor standarde
minime privind drepturile, sprijinul și protecția victimelor infracțiunilor; Directiva
2012/13 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind
dreptul la informare în cadrul procedurilor penale; Directiva 2013/48 / UE a
Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de
acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurii mandatului
european de arestare și privind dreptul de informare a unui terț asupra privării de
libertate și să comunice cu terțe persoane și cu autoritățile consulare în timp ce
sunt private de libertate; Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a
Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției
de nevinovăție și a dreptului de a fi prezenți la proces în cadrul procedurilor
penale; Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European și a Consiliului din 26
octombrie 2016 privind asistența juridică acordată persoanelor suspectate și
acuzate în cadrul procedurilor penale și persoanelor solicitate în cadrul procedurii
mandatului european de arestare; Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului
European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile procedurale aplicabile
copiilor suspecți sau acuzați în cadrul procedurilor penale.
III. Descrierea activităților
În cursul anului 2019 se va organiza un seminar cu tema Cooperare internațională
în materie penală, cu durata de 2 zile, destinat formării unui număr de aproximativ 25
participanți din rândul judecătorilor și a altor specialiști în drept.
Formatul seminarului va fi unul interactiv, accentul fiind pus pe latura practică şi
rezolvarea de speţe complexe din domeniul Cooperare internațională în materie penală.
IV. Formatorii
14
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Seminarul va fi susținut de experți români și europeni, selectați în cadrul proiectului.
V. Locul de desfășurare a activităților
Seminarul se va organiza la București.
VI. Finanțarea
Cheltuielile ocazionate de organizarea acestei activități vor fi suportate din bugetul
proiectului ”Formarea și consolidarea capacității în sistemul judiciar”, în cadrul
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.
VII.

Responsabilul cu implementarea activităților

Nume: Tudor-Daniel GRIGOROAIA
 E-mail: tudor.grigoroaia@inm-lex.ro
 Telefon: 021 4076 292
 Fax: 021 4076 268
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6. Seminar cu tema Jurisprudența CEDO - aspecte civile
I.

Grupul țintă

Seminarul de formare în domeniul Jurisprudența CEDO - aspecte civile este
destinat unui număr de 25 participanți din rândul judecătorilor, procurorilor precum și
altor profesioniști din domeniul juridic.
II.

Obiectivele de formare în domeniu








III.

La finalul acestui seminar, participanții vor fi în măsură să:
identifice standardul european în materia drepturilor fundamentale ale omului
(precum dreptul la un proces echitabil, dreptul la respectarea vieții private și de
familie, dreptul la libertatea de exprimare, dreptul la libertate și la siguranță,
interzicerea discriminării, dreptul la viață);
aplice acest standard în dreptul intern, prin aplicarea directă a prevederilor
Convenției Europene a Drepturilor Omului sau interpretând dreptul intern în
conformitate cu Convenția;
abordeze comparativ și/sau interdisciplinar Jurisprudența CEDO și Jurisprudența
CJUE;
exerseze abilități de căutare a informației juridice pe site-ul Curții Europene a
Drepturilor Omului.
Descrierea activităților

În cursul anului 2019 se va organiza un seminar cu tema Jurisprudența CEDO –
aspecte civile, cu durata de 2 zile, destinat formării unui număr de aproximativ 25
participanți din rândul judecătorilor, procurorilor precum și altor profesioniști din
domeniul juridic.
Seminarul va fi axat pe nevoile de formare identificate la nivelul sistemului judiciar
român și în recenta jurisprudență a CEDO, accentul urmând a fi pus pe materia drepturilor
fundamentale.
Formatul seminarelor va fi unul interactiv, care să permită exprimarea punctelor
de vedere de către participanți și formatori asupra aspectelor puse în discuție.
IV.

Formatorii
Seminarul va fi susținut de experți români și europeni, selectați în cadrul proiectului.

V.

Locul de desfășurare a activităților
Seminarul se va organiza la București.
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VI.
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Finanțare

Cheltuielile ocazionate de organizarea acestui seminar vor fi suportate din bugetul
proiectului ”Formarea și consolidarea capacității în sistemul judiciar”, în cadrul
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.
VII.

Responsabilul cu implementarea activităților

Nume: Tania MIU
•
E-mail: tania.stere@inm-lex.ro
•
Telefon : 021.407.62.46
•
Fax: 021.407.62. 67
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7. Seminare cu tema Formare specializată pentru judecătorii delegați
la penitenciare si pentru judecătorii care soluționează măsurile de
siguranță medicală, cu accent pe aspecte specifice referitoare la
populația de etnie romă

I. Grupul țintă
Fiecare seminar privind formarea specializată pentru judecătorii delegați la
penitenciare si pentru judecătorii care soluționează măsurile de siguranță medicală, cu
accent pe aspecte specifice referitoare la populația de etnie romă, este destinat unui
număr de aproximativ 20 de participanți din rândul judecătorilor delegați la
penitenciare, a judecătorilor care soluționează măsurile de siguranță medicală și a altor
profesioniști din domeniul juridic.
II. Obiectivele de formare în domeniu
La finalul acestor seminare, participanții vor fi în măsură să:
• aprofundeze prevederile legislative (art. 3 CEDO și Legea nr. 254/2013 privind
executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare) și jurisprudența cu
caracter de noutate în domeniu;
• identifice aspectele de practică judiciară neunitară intervenite în interpretarea și
aplicarea dispozițiilor actelor normative din domeniu, cu referire la jurisprudența Curții
Europene a Drepturilor Omului în materia interzicerii torturii;
• înțeleagă necesitatea prevenirii discriminării și să faciliteze accesul la un tratament
egal, cu accent pe specificitățile referitoare la populația de etnie romă;
• aplice în activitatea curentă textele legale dezbătute, cu respectarea aspectelor
nuanțate în cadrul seminarului, precum și problemelor legate de aplicarea concretă;
III. Descrierea activităților
În cursul anului 2019 vor fi organizate 2 seminare de formare a magistraților în acest
domeniu, cu o durată de 2 zile fiecare, destinate formării unui număr de aproximativ 40
de judecători delegați la penitenciare și care soluționează măsurile de siguranță medicală
ori alți profesioniști din domeniul juridic.
Formatul seminarelor va fi unul interactiv, care să permită exprimarea punctelor de
vedere de către participanți și formatori asupra aspectelor puse în discuție.
IV. Formatorii
Seminarele vor fi susținute de experți români și norvegieni, selectați în cadrul
proiectului.
V. Locul de desfășurare a activităților
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Seminarele se vor organiza la București.
VI. Finanțarea
Cheltuielile ocazionate de organizarea acestor seminare vor fi suportate din bugetul
proiectului ”Formarea și consolidarea capacității în sistemul judiciar”, în cadrul
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.
VII.

Responsabilul cu implementarea activităților

Nume: Răzvan MIHĂILĂ
 E-mail: răzvan.mihaila@inm-lex.ro
 Telefon: 021.407.62.51
 Fax: 021.407.62.59
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8. Seminare cu tema Tehnici de audiere a minorilor, în special pentru
minorii aparținând etniei rome

I. Grupul țintă
Fiecare seminar privind tehnicile de intervievare a minorilor, cu precădere a copiilor
de etnie romă, este destinat unui număr de aproximativ 25 de judecători, procurori
precum și alți profesioniști din domeniul juridic.
II. Obiectivele de formare în domeniu
La finalul acestor seminare, participanții vor fi în măsură să:







promoveze o justiție prietenoasă cu copiii, ca preocupare preponderentă a
sistemului judiciar român, prin asimilarea unor tehnici de intervievare a copiilor
și prin familiarizarea cu metodologia și sistemele utilizate în Norvegia în tratarea
cazurilor judiciare care implică minori;
asimileze tehnici de audiere a minorilor, atât în cauze civile, cât și penale, prin
asimilarea unor aspecte din domeniul psihologiei copiilor, acordând o atenție
deosebită acelora care aparțin etniei rome, inclusiv prin înțelegerea consecințelor
asupra comportamentului copiilor a mediul social în care trăiesc, dar și a relațiilor
sociale și psihologice cu membrii familiei lor, mai ales cu privire la dificultățile
generate de executarea deciziilor judecătorești privind minorii;
asimileze tehnici de audiere a copiilor, care acționează fie ca infractori, victime
sau martori, cu acordarea unei atenții speciale tehnicilor de intervievare a copiilor
de etnie romă, luând în considerare specificul unor astfel de cazuri;
se familiarizeze cu următoarele acte normative: Regulamentul (UE) nr. 606/2013
al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind recunoașterea
reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă și Directiva 2012/29 / UE a
Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor
standarde minime cu privire la drepturile, sprijinul și protecția victimelor
infracțiunilor.

III. Descrierea activităților
În cursul anului 2019 vor fi organizate 4 seminare de formare a magistraților în acest
domeniu, cu o durată de 2 zile fiecare, destinate formării unui număr de aproximativ 100
de judecători, procurori precum și alți profesioniști din domeniul juridic.
Formatul seminarelor va fi unul interactiv, care să permită exprimarea punctelor de
vedere de către participanți și formatori asupra aspectelor puse în discuție.
IV. Formatorii
Seminarele vor fi susținute de experți români și norvegieni, selectați în cadrul
proiectului.
V. Locul de desfășurare a activităților
20

Institutul Național al Magistraturii

Programul de formare continuă 2019

Seminarele se vor organiza la București.
VI. Finanțarea
Cheltuielile ocazionate de organizarea acestor seminare vor fi suportate din bugetul
proiectului ”Formarea și consolidarea capacității în sistemul judiciar”, în cadrul
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.
VII.

Responsabilul cu implementarea activităților

Nume: Maria SCARLAT
 E-mail: maria.scarlat@inm-lex.ro
 Telefon: 021.407.62.66
 Fax: 021.407.62.47
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ANEXĂ
SINTEZA ACȚIUNILOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ANUL 2019
Total activități: 124 (activitățile de completare a PFC 2019 sunt evidențiate distinct in sinteza acțiunilor de formare)
Domeniu

Subdomeniu

Sursă de finanțare

Nr
activități

Zile/
activitate

1. Drept civil și drept
procesual civil

1.1.Conferința de unificare a practicii
judiciare cu tema Noul cod civil. Noul
cod de procedură civilă.
1.2.Întâlniri ale președinților secțiilor
civile din cadrul ICCJ și al curților de
apel dedicate identificării și discutării
aspectelor de practică judiciară
neunitară
1.3.Seminare cu tema Noul cod civil și
Noul cod de procedură civilă – organizate
la nivel centralizat
1.4. Seminare cu tema Noul cod civil și
Noul cod de procedură civilă – organizate
la nivel descentralizat

Proiect ”Justiția 2020:
profesionalism și integritate”, cod
SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978
Bugetul INM și Proiect ”Justiția 2020:
profesionalism și integritate”, cod
SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978

1

2

Număr
participanți/
activitate
60

2

2

30

Proiect ”Justiția 2020:
profesionalism și integritate”, cod
SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978
Proiect ”Justiția 2020:
profesionalism și integritate”, cod
SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978

2

2

20

15

2

16

2.1. Conferința de unificare a practicii
judiciare cu tema Noul cod penal. Noul
cod de procedură penală.
2.2.Întâlnirea președinților secțiilor
penale din cadrul ICCJ și al curților de
apel dedicată identificării și discutării
aspectelor de practică judiciară
neunitară
2.3.Întâlnirea procurorilor șefi secție din
cadrul PICCJ și al parchetelor de pe
lângă curțile de apel dedicată
identificării și discutării aspectelor de
practică neunitară

Proiect ”Justiția 2020:
profesionalism și integritate”, cod
SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978
Bugetul INM

1

2

60

1

2

30

Proiect ”Justiția 2020:
profesionalism și integritate”, cod
SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978

1

2

30

2. Drept penal și
drept procesual penal
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2.4. Seminar cu tema Noul cod penal și
Noul cod de procedură penală – organizat
la nivel centralizat
2.5. Seminare cu tema Noul cod penal și
Noul cod de procedură penală –
organizate la nivel descentralizat
2.6. Seminare cu tema Tehnici de
audiere în procesul penal

Proiect ”Justiția 2020:
profesionalism și integritate”, cod
SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978
Proiect ”Justiția 2020:
profesionalism și integritate”, cod
SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978
Proiect ”Justiția 2020:
profesionalism și integritate”, cod
SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978
2.7. Seminare cu tema Administrarea
Proiect ”Justiția 2020:
probatoriului în cauzele penale
profesionalism și integritate”, cod
SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978
2.8. Combaterea corupției și a criminalității economico-financiare
2.8.1 Conferință cu tema Combaterea
Bugetul INM
corupției în Uniunea Europeană
2.8.2.Seminare cu tema Combaterea
Proiect ”Justiția 2020:
corupției și a criminalității economicoprofesionalism și integritate”, cod
financiare
SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978
2.8.3. Seminarul cu tema Mecanisme
Proiect ROFSIP2016OS5A08P01,
eficiente pentru prevenirea și
finanțat din Fondul de Securitate
combaterea corupției în administrația
Internă, Direcția Generală Antifraudă
publică, inclusiv în achizițiile publice și
din cadrul Ministerului Afacerilor
gestionarea proiectelor cu finanțare UE
Interne
2.9. Conferința cu tema Metode speciale Bugetul INM
de supraveghere și cercetare –
supraveghere tehnică
2.10. Seminar cu tema Combaterea
Proiect ”Justiția 2020:
criminalității informatice
profesionalism și integritate”, cod
SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978
2.11. Seminar cu tema Combaterea
Proiect ”Justiția 2020:
traficului de droguri
profesionalism și integritate”, cod
SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978
2.12. Seminar cu tema Combaterea
Proiect ”Justiția 2020:
traficului de persoane
profesionalism și integritate”, cod
SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978
2.13. Conferință cu tema Reuniunea
Program POAT 2014-2020, coordonat
partenerilor antifraudă din statele
de Departamentul de Luptă
membre UE
Antifraudă

1

2

20

19

2

16

2

2

20

3

2

20

1

2

60

2

2

20

1

3

8

1

2

60

1

2

20

1

2

20

1

2

20

1

2

8
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3. Drept civil.
Aspecte specifice
litigiilor cu
profesioniștii
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2.14. Conferință cu tema Aspecte de
drept penal întâlnite în procedura
insolvenței și în procedura executării
silite
2.15. Seminare cu tema
Formare
specializată pentru judecătorii delegați
la penitenciare si pentru judecătorii care
soluționează măsurile de siguranță
medicală, cu accent pe aspecte specifice
referitoare la populația de etnie romă
2.16. Seminar cu tema Investigarea și
urmărirea penală a infracțiunilor în
domeniul
dreptului
proprietății
intelectuale comise prin intermediul
calculatorului

Bugetul INM

1

2

60

Proiectul ”Formarea și consolidarea
capacității în sistemul judiciar”, în
cadrul Mecanismului Financiar
Norvegian 2014-2021

2

2

40

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție și Ambasada
Statelor Unite ale Americii la
București, în colaborare cu INM.

1

1

25

3.1.Întâlnirea președinților secțiilor
specializate (foste comerciale) din cadrul
ICCJ și al curților de apel dedicată
identificării și discutării aspectelor de
practică judiciară neunitară
3.2.Conferințe cu tema Insolvența
persoanei juridice

Bugetul INM

1

2

30

Parteneriat INM - Institutul Național
pentru Pregătirea Practicienilor în
Insolvență, fonduri mixte
Proiect ”Justiția 2020:
profesionalism și integritate”, cod
SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978
Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare şi
Organizația Internațională de
Dezvoltare a Dreptului
Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare şi
Organizația Internațională de
Dezvoltare a Dreptului
Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare şi
Organizația Internațională de
Dezvoltare a Dreptului

3

1

25

2

2

20

3

2

20

1

2

20

1

1

20

3.3.Seminare cu tema Insolvența
persoanei juridice
3.4.Seminare cu tema Contracte
internaționale
3.5. Seminar cu tema Piața de capital

3.6.Seminar cu tema Mediere comercială
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4. Drept
administrativ
și fiscal
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3.7. Conferință cu tema Probleme de
practică neunitară în litigiile cu băncile,
în materia raporturilor consumatorprofesionist
3.8. Conferința cu tema State Court
intervention during and after the
arbitration proceedings
4.1.Întâlniri ale președinților secțiilor de
contencios administrativ și fiscal din
cadrul ICCJ și al curților de apel dedicate
identificării și discutării aspectelor de
practică judiciară neunitară
4.2. Seminar cu tema Schimb de bune
practici în domeniul protecției
intereselor financiare ale Uniunii
Europene în România – abordarea
administrativă
4.3. Seminar cu tema Achiziții publice

4.4. Seminar cu tema Regulile
procedurale aplicabile în litigiile de
contencios administrativ
4.5. Seminare cu tema Procedura fiscală
- în mod special, executarea silită fiscală
și TVA
5. CEDO

5.1. Conferința de lansare a cursului online HELP cu tema Data protection and
privacy rights
5.2. Seminar cu tema Aplicarea directă a
CEDO de către instanțele naționale
5.3. Seminare cu tema Combaterea
discriminării. Infracțiuni motivate de ură

Bugetul INM

1

2

60

Curtea Internațională de Arbitraj de
pe lângă Camera de Comerț
Internațională
Bugetul INM și proiect ”Justiția 2020:
profesionalism și integritate”, cod
SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978

1

1

70

2

2

30

Program POAT 2014-2020, coordonat
de Departamentul de Luptă
Antifraudă

1

2

15

Proiectul ”Formarea și consolidarea
capacității în sistemul judiciar”, în
cadrul Mecanismului Financiar
Norvegian 2014-2021
Proiectul ”Formarea și consolidarea
capacității în sistemul judiciar”, în
cadrul Mecanismului Financiar
Norvegian 2014-2021
Proiectul ”Formarea și consolidarea
capacității în sistemul judiciar”, în
cadrul Mecanismului Financiar
Norvegian 2014-2021
Programul “Human Rights Education
for Legal Professionals in the 28”,
Consiliul Europei

1

2

20

1

2

20

2

2

40

1

2

20

Bugetul INM

1

2

20

Proiectul ”10 ani de Implementare a
Deciziei Cadru UE privind rasismul și
xenofobia în România: provocări și
abordări noi a acțiunilor privind

5

3

12

25
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5.4. Seminar cu tema Jurisprudența
CEDO - aspecte civile
6. Dreptul muncii

7. Dreptul
Europene

Uniunii

6.1.Întâlnirea președinților secțiilor
pentru cauze privind conflicte de muncă
și asigurări sociale din cadrul ICCJ și al
curților de apel dedicată identificării și
discutării aspectelor de practică
judiciară neunitară
6.2. Seminar cu tema Dreptul muncii
7.1. Conferință dedicată formării
membrilor Rețelei EuRoQuod
7.2. Seminar cu tema Aspecte privind
responsabilitatea parentală în UE
7.3. Seminar cu tema Cooperare
internațională în materie civilă
7.4. Seminar cu tema Cooperare
internațională în materie penală

8. Justiția pentru
minori

8.1. Seminare cu tema Justiția pentru
minori
8.2.Conferință de lansare a cursului online HELP – “Child-friendly justice”
8.3 Seminare cu tema Tehnici de audiere
a minorilor, în special pentru minorii
aparținând etniei rome

infracțiunile motivate de ură” –
NoIntoHate2018, Consiliul Național
pentru Combaterea Discriminării
Proiectul ”Formarea și consolidarea
capacității în sistemul judiciar”, în
cadrul Mecanismului Financiar
Norvegian 2014-2021
Bugetul INM

1

2

25

1

2

30

Proiect ”Justiția 2020:
profesionalism și integritate”, cod
SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978
Bugetul INM

1

2

20

1

2

45

Bugetul INM

1

2

20

Proiectul ”Formarea și consolidarea
capacității în sistemul judiciar”, în
cadrul Mecanismului Financiar
Norvegian 2014-2021
Proiectul ”Formarea și consolidarea
capacității în sistemul judiciar”, în
cadrul Mecanismului Financiar
Norvegian 2014-2021
Proiect ”Justiția 2020:
profesionalism și integritate”, cod
SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978
Proiectul “HELP (Human Rights
Education for Legal Professionals)”,
Consiliul Europei
Bugetul INM
Proiectul ”Formarea și consolidarea
capacității în sistemul judiciar”, în
cadrul Mecanismului Financiar
Norvegian 2014-2021

1

2

25

1

2

25

2

2

20

1

1

25-30

4

2

100
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9. Combaterea
violenței în familie

9.1.Seminar cu tema Combaterea
violenței în familie

10. Abilități nonjuridice

10.1. Comunicare
10.1.1. Seminar cu tema Comunicare în
sala de judecată
10.1.2.Seminare cu tema Comunicare
publică și relația cu mass-media

Programul de formare continuă 2019

Proiect ”Justiția 2020:
profesionalism și integritate”, cod
SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978

1

2

20

Bugetul INM

1

2

20

Proiect ”Transparență, accesibilitate
și educație juridică prin
îmbunătățirea comunicării publice la
nivelul sistemului judiciar” - cod
MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Proiect ”Transparență, accesibilitate
și educație juridică prin
îmbunătățirea comunicării publice la
nivelul sistemului judiciar” - cod
MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Proiect ”Justiția 2020:
profesionalism și integritate”, cod
SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978

3

2

32

4

2

32

3

2

20

Bugetul INM

1

5

30

1

2

60

2

2

20

2

2

20

1

2

20

10.6. Seminar cu tema Engleză juridică

Proiect ”Justiția 2020:
profesionalism și integritate”, cod
SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978
Proiect ”Justiția 2020:
profesionalism și integritate”, cod
SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978
Proiect ”Justiția 2020:
profesionalism și integritate”, cod
SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978
Proiect ”Justiția 2020:
profesionalism și integritate”, cod
SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978
Bugetul INM

1

3

20

10.7. Seminar cu tema Franceză juridică

Bugetul INM

1

3

25

10.1.3.Seminare cu tema Comunicare
publică cu justițiabilii și ceilalți
participanți la înfăptuirea actului de
justiție
10.2.Seminare cu tema Dezvoltare
personală și programare neurolingvistică
10.3. Etică și deontologie
10.3.1. Școala de vară cu tema Etică și
deontologie
10.3.2. Conferință cu tema Etică și
deontologie
10.3.3.Seminare cu tema Etică si
deontologie
10.4. Seminare cu tema Management
judiciar
10.5. Seminar cu tema Metodologia
actului de justiție
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10.8. Întâlniri cu responsabilii cu
activitatea de formare continuă la nivel
descentralizat
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Proiect ”Justiția 2020:
profesionalism și integritate”, cod
SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978

2

2

16
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