Proiectul româno-elveŃian
„Întărirea capacităŃii Ministerului Public de a obŃine rezultate mai bune
în lupta împotriva corupŃiei mici”
În perioada 2013 – 2014, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul NaŃional al
Magistraturii şi Ministerul Public vor derula proiectul „Întărirea capacităŃii Ministerului Public de a
obŃine rezultate mai bune în lupta împotriva corupŃiei mici”.
Acest proiect este co-finanŃat printr-un grant din partea ElveŃiei prin intermediul ContribuŃiei
ElveŃiene pentru Uniunea Europeană extinsă, având drept scop dezvoltarea

abilităților

procurorilor români în lupta împotriva corupției mici, prin asigurarea unei formări profesionale
intensive în cadrul unor activităŃi de formare care vor include schimburi de experienŃă cu omologii
lor din Europa.
În cadrul proiectului vor fi organizate activităŃi de formare moderate de către o echipă
comună de experŃi selectaŃi de către Ministerul Public, precum şi din formatorii INM specializaŃi în
acest domeniu. Grupul Ńintă este constituit din procurorii români cu competențe în domeniul
cercetării și urmăririi penale a cazurilor de corupție, cu accent pe tehnicile speciale de investigare
pentru mica corupție.
ContribuŃia elveŃiană va fi de 90.165 CHF (85%), co-finanŃarea din partea română,
asigurată de Consiliul Superior al Magistraturii, va fi în sumă de 15.911 CHF (15%), valoarea
totală a proiectului fiind de 106.076 CHF.
ActivităŃile proiectului sunt sintetizate în prezentarea de mai jos:
 În cadrul proiectului vor fi organizate 5 ateliere de lucru cu durata de 4 zile pentru
procurorii români, în cadrul acestor activităŃi urmând a fi tratate cu prioritate aspecte privind
investigarea și urmărirea penală a cazurilor de corupție mică. În scopul de a permite o
reprezentare teritorială cât mai bună, activitățile de formare profesională au fost programate a fi
organizate în următoarele localităŃi: București, Timișoara, Iași, Cluj și Brașov;
 Totodată, materialele de formare elaborate de către echipa comună de formatori INM şi
MP vor fi publicate pe site-urile INM și MP.
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