Proiectul româno-elveŃian
„AsistenŃă pentru consolidarea capacităŃii instituŃionale în domeniul formării
judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”
În perioada 2012 – 2014, Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul NaŃional al
Magistraturii vor derula proiectul „AsistenŃă pentru consolidarea capacităŃii instituŃionale în
domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”.
Acest proiect este co-finanŃat printr-un grant din partea ElveŃiei prin intermediul ContribuŃiei
ElveŃiene pentru Uniunea Europeană extinsă, având drept scop îmbunătăŃirea capacităŃii
profesionale ale judecătorilor şi procurorilor români cu privire la aplicarea noilor reglementări
legislative.
ContribuŃia elveŃiană va fi de 1.842.100 CHF (85%), co-finanŃarea din partea română,
asigurată de Consiliul Superior al Magistraturii, va fi în sumă de 325.075 CHF (15%), valoarea
totală a proiectului fiind de 2.167.175 CHF.
În cadrul proiectului româno-elveŃian se vor derula, atât activităŃi de formare profesională
adresate cu prioritate judecătorilor şi procurorilor români, cât şi activităŃi de elaborare a unor
materiale de fomare şi a unor modele de acte procedurale care vor fi puse la dispoziŃia sistemului
judiciar şi societăŃii civile, acestea fiind sintetizate în prezentarea de mai jos:
 Vor fi organizate 14 conferinŃe naŃionale la are vor fi invitate să susŃină prelegeri
personalităŃi recunoscute în domeniu; aceste conferinŃe vor fi transmise on-line, prin sistem estreaming, putând fi urmărite în direct de către toŃi magistraŃii şi specialiştii în drept interesaŃi, fiind
de asemenea, elaborat de către INM şi rezumatul prezentărilor, care va fi disponibil pe pagina de
internet a conferinŃelor. Pentru magistraŃii care, din diferite motive, nu au avut posibilitatea de a le
vizualiza în direct conferinŃele vor fi înregistrate video şi postate pe pagina de internet a INM;
 INM şi-a propus organizarea a 3 conferinŃe internaŃionale de drept comparat care vor fi
transmise on-line, unde vor fi invitaŃi să suŃină prezentări experŃi europeni şi români;
 La nivel descentralizat, în coordonarea INM, vor fi organizate în această perioadă peste
200 seminarii pentru toŃi judecătorii şi procurorii români din sistemul judiciar;
 Până la finalul proiectului, vor fi elaborate 24 de module de e-learning de către formatorii
INM specializaŃi în domeniile prioritare de formare ale noilor coduri (4 module generale în
domeniul noilor coduri şi 20 module specifice în domeniul noilor dispoziŃii ale Codului civil, Codului
de procedură civilă, Codului penal şi Codului de procedură penală);
 INM şi CSM au decis ca în cadrul acestui proiect şi fie redactate modele de acte
procedurale de către un grup de formatori şi specialişti INM, special selectat pentru aceste
activităŃi;
 Totodată, la nivelul curŃilor şi parchetelor de pe lângă curŃile de apel, precum şi a altor
instituŃii din cadrul sistemului judiciar vor fi distribuite CD-uri interactive cu cele 4 noi coduri
comentate;
 În cadrul proiectului, vor fi create broşuri/ghiduri de prezentare a noilor instituŃii introduse
de cele 4 noi coduri care vor fi distribuite tuturor celor 260 instanŃe şi parchete din Ńară dar şi
societăŃii civile.
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