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PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ NERAMBURSABILĂ POST-ADERARE (MECANISMUL 
FINANCIAR NORVEGIAN, PROGRAME SPECIFICE ALE CE, FONDURI EUROPENE) 

 
FINALIZATE 

 
 

I. MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014 

 

Ministerul Justiției este Operator de Program pentru următoarele programe de finanțare 

aferente sectorului „Justiție și afaceri interne”: 

 
A. RO20 „Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex” – 15 proiecte 

 
B. RO23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate” – 6 proiecte 

 
C. RO24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare” – 3 proiecte 

 

Pentru mai multe informații cu privire la Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada 2009-

2014 se poate consulta pagina MJ dedicată programelor http://norwaygrants.just.ro/ro-

ro/primapagina.aspx, a finanțatorului http://www.eeagrants.org/, dar și a Ministerului Fondurilor 

Europene http://www.asistentasee.fonduri-ue.ro/.  

 

 

II. FONDURI EUROPENE 

 
1. Proiectul „Implementarea portalului N-Lex” 

 
Buget: 20.443.694 Lei (din care 14.013.822,50 Lei finanțare externă nerambursabilă +  
2.473.027,50 Lei cofinanțare națională + 3.956.844 Lei cheltuieli neeligibile - TVA) 
Contractori: În cadrul proiectului au fost derulate următoarele proceduri de achiziție în 
conformitate cu O.U.G. 34/2006, în urma cărora: 

- s-a atribuit un contract către societatea Romsys S.R.L. în asociere cu Centrul Teritorial de 
Calcul Piatra Neamț, având ca obiect dezvoltarea unei aplicații electronice de legislație și 
furnizarea unei baze de date naționale legislative, precum și a echipamentelor hardware și 
a licențelor necesare în acest scop, în valoare de 19.288.199,95 lei (TVA inclus);     

- s-a atribuit un contract către societatea Technology Network Services S.R.L. în asociere cu 
Quantrio Consulting S.R.L., având ca obiect testarea externalizată a funcționării aplicației 
electronice de legislație dezvoltate în cadrul proiectului,                în valoare de 837.000 
lei (TVA inclus).                 

Durata: octombrie 2012 – februarie 2015 
Obiectiv:  

 Îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor furnizate către cetățeni și alinierea la 
standardele europene prin dezvoltarea unei aplicații electronice de legislație care să 
permită în mod gratuit accesul cetățenilor și al altor entități la o bază de date legislativă 
națională, precum și interconectarea aplicației electronice de legislație cu portalul 
european de legislație N-Lex. 

Rezultate: 
 A fost dezvoltată aplicația electronică de legislație (Portalul legislativ: legislatie.just.ro), 

gestionată de Ministerul Justiției, care permite accesul gratuit al cetățenilor și al 
entităților publice și private, atât de pe teritoriul României, cât și din spațiul Uniunii 
Europene (ca urmare a interconectării acesteia cu portalul european de legislație N-Lex) la 
o bază de date legislativă națională, în formă actualizată și consolidată. 

 

http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/primapagina.aspx
http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/primapagina.aspx
http://www.eeagrants.org/
http://www.asistentasee.fonduri-ue.ro/
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2. Proiectul „Platformă e-learning cu specific IT pentru Ministerul Justiției și sistemul 
judiciar din România” 

 
Buget: 18.596.153,52 Lei (din care 8.326.520 Lei finanțarea nerambursabilă + 10.269.633,52 Lei 
cofinanțarea națională și alte cheltuieli neeligibile)  
Contractor: Siveco România S.A., în parteneriat cu East European Business Architects S.R.L. 
Perioada de implementare: ianuarie 2012 – ianuarie 2014 
Obiectiv:  

 Dezvoltarea unei platforme de e-Learning care să permită furnizarea unor soluții de 
învățământ pentru sistemul judiciar, cu conținut specific, prin mijloace electronice, 
disponibile on-line; 

 Dotarea cu o serie de echipamente hardware și software a beneficiarilor direcți ai 
proiectului care să susțină funcționarea sistemului de e-Learning dezvoltat (MJ, Înalta 
Curte de Casație și Justiție, Tribunalul București și judecătoriile de sector, Curtea de Apel 
București, Institutul National al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri, Autoritatea 
Națională pentru Cetățenie, Curtea de Apel Timișoara). 

Rezultate:  
 A fost dezvoltat și pus în producție sistemul informatic de e-Learning care asigură 

furnizarea de servicii electronice de instruire on-line, permițând accesul la o serie de 
module de cursuri interactive cu conținut specific, de interes pentru sistemul judiciar, 
precum și la alte informații relevante. 

 Au fost livrate și instalate la nivelul instituțiilor beneficiare echipamentele hardware și 
software (licențe, servere, computere etc.). 

 
3. Proiectul „Analiză independentă privind eficiența sistemului judiciar”  

 
Buget: 3.367.492 Lei (din care 2.839.586,50 Lei finanțare externă nerambursabilă + 501.103,50 
Lei cofinanțare națională + 26.802 Lei cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA) 
Proiectul a fost implementat împreună cu Banca Mondială în calitate de consultant, contractul de 
consultanță dintre Ministerul Justiției și această organizație fiind încheiat în temeiul art. 14 lit. c) 
din OUG 34/2006 și având o valoare totală de 3.268.185 lei.  
Durata: februarie 2012 – martie 2013 
Obiectiv:  

 Realizarea unei analize a eficienței sistemului judiciar în ansamblul său din punct de 
vedere al organizării și funcționării instituțiilor sistemului judiciar, al managementului 
resurselor umane și materiale și al proceselor suport ale sistemului (de exemplu, eficiența 
administrării sistemului IT), în vederea dezvoltării sustenabile a sistemului judiciar și a 
fundamentării viitoarelor politici publice în domeniul justiției. 

Rezultate:  
 A fost efectuată analiza eficienței sistemului judiciar, aceasta conținând recomandări în 

cele mai importante domenii de interes pentru îmbunătățirea directă a performanței 
administrative a sistemului, și anume: organizarea și funcționarea instituțiilor, utilizarea 
resurselor umane și financiare alocate, sistemul informatic. Totodată, analiza are în 
vedere dezvoltarea unui sistem de identificare, prevenire și tratare a riscurilor la nivelul 
întregului sistem judiciar.  

 
  

 
 

III. PROIECTE FINANȚATE PRIN PROGRAMELE SPECIFICE  
ALE COMISIEI EUROPENE 

 
 

1. Proiecte în cadrul cărora Ministerul Justiției are calitatea de solicitant/coordonator 

  
 

http://elearning.just.ro/
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A. Programul specific „Prevenirea și combaterea criminalității” 
 

1. Proiectul „Noi instrumente operaționale pentru organele de cercetare penală și 
autoritățile judiciare din Uniunea Europeană în scopul efectuării de investigații 
financiare în cauze transnaționale cu componentă de recuperare a produselor 
infracțiunilor” 

 
Solicitant/ Coordonator: Ministerul Justiției din România 
Parteneri: Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (România), 
Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională – IRZ (Germania); 
Buget: 268.042 Euro (grant de la Comisia Europeană 241.237,8 Euro + 26.804,2 Euro cofinanțare 
parteneri – din care 10.940,6 Euro contribuția MJ) 
Perioadă de implementare: septembrie 2014 –  decembrie 2016 
Obiectiv: 

 creșterea eficienței specialiștilor implicați în lupta împotriva criminalității economice și 
financiare, prin perfecționarea profesională a specialiștilor vizați cu privire la cele mai 
bune metode de investigare, depistare și confiscare a produselor infracțiunilor, precum și 
prin elaborarea unui ghid de bune practici bazat pe experiența Statelor Membre partenere. 

Rezultate:  
 au fost organizate 4 sesiuni comune de lucru la care au participat 67 de specialiști în 

domeniu (procurori, polițiști, investigatori financiari, experți în domeniul recuperării 
creanțelor provenite din infracțiuni etc.);  

 a fost elaborat un ghid operațional pentru practicieni privind procedurile referitoare la 
indisponibilizarea/sechestrarea bunurilor provenite din infracțiuni. Ghidul a fost tipărit în 
500 de exemplare, distribuit în rândul specialiștilor în domeniu din statele partenere, atât 
în format hard copy, cât și în versiune electronică, înlesnind astfel accesul  la informații 
pentru un număr mare de specialiști. Totodată, ghidul a fost publicat pe website-ul creat 
în cadrul proiectului https://anabi.just.ro/, la secțiunea dedicată practicienilor; 

 au fost organizate 6 sesiuni comune de formare profesională pe parcursul cărora au fost 
instruiți 147 de specialiști în domeniul recuperării creanțelor (procurori, polițiști, 
investigatori financiari, experți în domeniul recuperării bunurilor provenite din infracțiuni, 
judecători etc.); 

 au fost organizate două conferințe internaționale pentru un număr total de 75 de 
specialiști în domeniu, în cadrul cărora au fost prezentate rezultatele proiectului, precum 
și recomandări privind aplicarea unor mecanisme eficiente de implementare a legislației 
europene și de utilizare eficace a instrumentelor de cooperare între statele membre 
partenere; 

 a fost creată pagina web oficială a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor 
Indisponibilizate (https://anabi.just.ro/), ce conține informații utile pentru practicienii  în 
domeniu. 

 
 

B. Programul specific „Justiție Civilă” 
 
 

1. Proiectul „Îmbunătățirea cooperării dintre judecătorii și notarii publici în materie civilă 
cu caracter transfrontalier”  

 
Solicitant/ Coordonator: Ministerul Justiției din România 
Parteneri: Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Fundația Germană pentru 
Cooperare Juridică Internațională (Fundația IRZ), precum și doi parteneri asociați, respectiv 
Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană (Conseil des Notariats de l Union Europeenne - CNUE) 
și Consiliul Național al Notariatului Italian (Fondazione Italiana per il Notariato) 
Buget: 283.082,28 Euro (226.465,82 Euro grant de la Comisia Europeană + 56.616,46 Euro 
cofinanțare națională, din care 21.617,46 Euro contribuția MJ) 
Perioadă de implementare: ianuarie 2013 – ianuarie 2015 



 

 4 

Obiectiv:  
 îmbunătățirea contactului, schimbului de informații și de bune practici dintre notarii 

publici și instanțele judecătorești cu privire la aplicarea instrumentelor legislative 
europene adoptate în domeniul dreptului familiei și dreptului civil în temeiul art. 81 al 
Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

Rezultate: 
 Au fost organizate 2 conferințe pentru lansarea și închiderea proiectului. Totodată, au avut 

loc 6 sesiuni de instruire la București, Cluj, Iași și Timișoara, pe parcursul cărora au fost 
instruiți 262 de specialiști din statele partenere, cu competențe în domeniul vizat de 
proiect (judecători, notari, reprezentanți ai Autorității centrale etc.); 

 Au fost elaborate două ghiduri care conțin informații utile pentru familiarizarea 
specialiștilor din cadrul Statelor Membre partenere cu instrumentele juridice și procedurile 
aplicabile în domeniul dreptului internațional privat al familiei și al  succesiunilor. Cele 
două lucrări de specialitate au fost traduse în limbile franceză, germană și engleză și 
tipărite în câte 1.000 de exemplare, în vederea distribuirii către practicieni. 
 
 

2. Proiectul „Consolidarea cooperării judiciare internaționale în domeniul obligațiilor de 
întreținere” 

 
Solicitant/ Coordonator: Ministerul Justiției din România 
Parteneri: Școala Națională a Magistraturii (Franța), Conferința de la Haga de Drept Internațional 
Privat  
Buget: 395.769 Euro (316.615,2 Euro grant de la Comisia Europeană și 79.153,8 Euro cofinanțare 
națională) 
Perioadă de implementare: ianuarie 2012 – ianuarie 2014 
Obiectiv:  

 Îmbunătățirea cunoștințelor, precum și schimbul de informații și de bune practici între 
practicieni și reprezentanți ai autorităților din statele membre ale UE cu competențe în 
domeniul obligațiilor de întreținere, prin organizarea de conferințe, sesiuni de formare 
profesională, reuniuni de lucru pentru elaborarea și distribuirea unui ghid și a broșurilor 
informative incluzând informații privind implementarea Regulamentului (CE) nr. 4/2009 al 
Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și 
executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere, a Convenției de 
la Haga din 23 noiembrie 2007 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate 
pentru copii și alți membri ai familiei, altă legislație conexă.  

Rezultate: 
 Au fost organizate 2 conferințe (de deschidere și de închidere) la București la care au 

participat aprox. 85 de specialiști din statele partenere, cu competențe în domeniul vizat 
de proiect (judecători, reprezentanți ai Autorităților centrale etc.); 

 Au fost organizate opt sesiuni de formare profesională pentru aproximativ 200 de 
practicieni români și străini (București, Constanța, Timișoara, Iași, Suceava, Sibiu, Cluj, 
Paris - Franța); 

 Au fost organizate patru sesiuni de lucru în vederea elaborării manualului privind Convenția 
de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate 
pentru copii și alți membri ai familiei și Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 
decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea 
hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere, precum și a unor broșuri 
informative pentru  publicul larg; 

 A fost elaborat în limbile română, engleză și franceză manualul privind Convenția de la 
Haga din 23 noiembrie 2007 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate pentru 
copii și alți membri ai familiei și Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 
decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea 
hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere, precum și broșuri 
informative pentru publicul larg. 
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3. Proiectul „Promovarea medierii în cauzele transfrontaliere în materie civilă” 

 
Solicitant/ Coordonator:  Ministerul Justiției din România 
Parteneri: Ministerul Justiției din Olanda, Ministerul Justiției din Bulgaria, Asociația Europeană a 
judecătorilor care sprijină medierea – GEMME, Consiliul de Mediere din România, Organizația 
nonguvernamentală MIKK din Germania, precum și un partener asociat - Ministerul Justiției din 
Republica Moldova; 
Buget: 249.075 Euro (199.260 Euro grant de la Comisia Europeană + 49.815 Euro cofinanțare 
asigurată de parteneri, din care 41.815 Euro cofinanțare națională) 
Perioada de implementare: mai 2011 – martie 2013 
Obiectiv:  

 Promovarea medierii în cauzele cu elemente de extraneitate, prin intermediul organizării 
de sesiuni de formare profesională pentru judecători, mediatori, reprezentanți ai 
instituțiilor centrale din Statele Membre participante, elaborarea unui ghid de bune 
practici pentru specialiști, precum și elaborarea și distribuirea unor broșuri de informare 
către publicul larg, cu privire la avantajele folosirii medierii în cauzele cu elemente de 
extraneitate, precum și informații utile pentru contactarea celor mai buni mediatori 
specializați în domeniu. 

Rezultate:  
 Au fost organizate 2 conferințe pentru lansarea și închiderea proiectului. Totodată, au avut 

loc 5 ateliere de lucru, la București, Haga (Olanda), Craiova, Iași și Cluj, pe parcursul 
cărora au fost instruiți aproximativ 165 de specialiști din statele partenere, cu competențe 
în domeniul vizat de proiect (judecători, mediatori, reprezentanți ai Autorității centrale, 
etc.); 

 Au fost elaborate un ghid de bune practici destinat specialiștilor în domeniul medierii 
(tipărit în 150 de exemplare), precum și a unui pliant de informare către publicul larg 
(tipărit în 50.000 de exemplare), cu privire la avantajele folosirii medierii în cauzele cu 
elemente de extraneitate. Atât ghidul cât și pliantul de informare au fost traduse în 
limbile partenerilor de proiect și în limba engleză, fiind distribuite practicienilor și 
publicului larg din statele partenere. 

 
 

4. Proiectul „Îmbunătățirea cunoștințelor membrilor Rețelelor judiciare naționale ale 
Statelor Membre ale Uniunii Europene în materie civilă și comercială, în ceea ce 
privește noile regulamente comunitare în domeniu” 

 
Solicitant/ Coordonator:  Ministerul Justiției din România 
Partener:  Fundația Germană de Cooperare Juridică Internațională (IRZ) 
Buget: 151.154 Euro (120.923,2 Euro grant de la Comisia Europeană + 30.230,8 Euro cofinanțare 
națională)  
Perioada de implementare: mai 2011 - iulie 2012  
Obiective:  

 Îmbunătățirea cunoștințelor, precum și schimbul de informații și de bune practici între 
membrii rețelelor judiciare în materie civilă și comercială, autoritățile și profesioniștii 
din statele membre ale UE cu competențe în domeniul cooperării judiciare, prin 
intermediul organizării unor sesiuni de formare profesională.  

 Sesiunile de formare profesională vor viza în special următoarele Regulamente ale Uniunii 
Europene: Regulamentul nr. 44/2001 privind competența judiciară, recunoașterea și 
executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, Regulamentul nr. 593/2008 privind 
legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I), Regulamentul nr. 864/2007 privind 
legea aplicabilă obligațiilor ne-contractuale (Roma II); Regulamentul nr. 805/2004 privind 
crearea unui titlu executoriu european pentru creanțele necontestate; Regulamentul nr. 
861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă; 
Regulamentul nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată. 

Rezultate:  
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 Au fost organizate 4 sesiuni de formare profesională în București, Timișoara, Cluj-Napoca 
și Iași, la care au participat 105 persoane (membri ai Rețelei de cooperare judiciară în 
materie civilă și comercială și magistrați cu competențe în domeniul cooperării judiciare 
în materie civilă și comercială de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor și curților de apel, 
reprezentanții Ministerului Justiției, precum și experți din Franța, Germania, Portugalia și 
Croația). 

 A fost elaborat și distribuit un ghid practic adresat practicienilor (judecători români sau a 
celor din alte State Membre UE cu competențe în domeniul cooperării judiciare în 
materie civilă și comercială) care cuprinde informații utile și relevante privind 
recuperarea creanțelor, legea aplicabilă obligațiilor contractuale și necontractuale, 
jurisdicție, litigii transfrontaliere, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești 
în materie civilă și comercială etc.  

 
 

5. Proiectul JLS/2008/JCIV/AG/1013 „Consolidarea cooperării judiciare internaționale în 
domeniul responsabilității părintești (noul Regulament Brussels II)” 

 
Solicitant/ Coordonator: Ministerul Justiției din România 
Parteneri: Ministerul Justiției din Ungaria și Oficiul Consiliului Național al Justiției din Ungaria.  
Buget: 115.596 Euro (92.184,8 Euro grant de la Comisia Europeană + 23.411,2 Euro Cofinanțare 
asigurată de statele partenere, din care 20.000 Euro Cofinanțare națională) 
Perioada de implementare: octombrie 2009 - noiembrie 2010.  
Obiective:  

 Îmbunătățirea cooperării judiciare în materie civilă și realizarea de sesiuni de formare 
profesională a magistraților și a specialiștilor care activează în cadrul Autorității 
Centrale, cu privire la aplicarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2201/2003 privind 
responsabilitatea părintească. 

Rezultate:  
 Au fost organizate 2 conferințe pentru lansarea și închiderea proiectului. Totodată, au avut 

loc 4 ateliere de lucru la București, Mamaia, Iași și Timișoara, pe parcursul cărora au fost 
instruiți 94 de magistrați și specialiști din cadrul Autorităților Centrale din România și 
Ungaria.  

 A fost elaborat raportul final al proiectului, document ce se adresează specialiștilor în 
domeniu și care cuprinde o sinteză a rezultatelor proiectului, precum și recomandări în 
vederea îmbunătățirii modalităților de aplicare la nivel național a Consiliului (CE) nr. 
2201/2003 privind responsabilitatea părintească.  

 Au fost distribuite 50.000 de broșuri adresate justițiabililor, care conțin informații utile 
pentru cetățenii aflați în diverse situații juridice pe teritoriul unui alt stat membru 
privitoare la divorț, separarea de corp, anularea căsătoriei sau răspunderea părintească, 
etc. 

 
 

C. Programul specific „Justiție Penală” 
 

1. Proiectul „Drink and Drive - Schimb de bune practici în vederea elaborării unui program 
specific de reabilitare a persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite pe fondul 
conducerii autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice”  

 
Solicitant/ Coordonator: Ministerul Justiției 
Parteneri: Direcția Națională de Probațiune, Stichting Reclassering Nederland (Dutch Probation 
Service – Olanda), Stichting Verslavingsreclassering GGZ (Association for Addiction and Probation / 
Mental Health – Olanda) 
Buget: 244.749,48 euro (195.799,58 Euro grant de la Comisia Europeană și 48.949,90 Euro 
cofinanțarea partenerilor, din care 11.820,20 Euro contribuția MJ, iar 13.392,40 contribuția DNP) 
Perioada de implementare: ianuarie 2013 – ianuarie 2015 
Obiectiv:  
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 Elaborarea unui program specific de reabilitare a persoanelor condamnate pentru 
infracțiuni săvârșite pe fondul conducerii autovehiculelor sub influența băuturilor 
alcoolice, care să contribuie la reducerea riscului de recidivă în ceea ce privește săvârșirea 
unor astfel de infracțiuni. 

Rezultate: 
 A fost elaborat programul specific de reabilitare a persoanelor condamnate pentru 

infracțiuni săvârșite pe fondul conducerii autovehiculelor sub influența băuturilor 
alcoolice; 

 Au fost organizate sesiuni de formare profesională pentru specialiștii români cu privire la 
implementarea programului creat în cadrul proiectului; 

 A fost elaborat un ghid de bune practici privind elaborarea și punerea în practică a unor 
astfel de programe, care a fost pus la dispoziția specialiștilor interesați din statele 
membre. 

 
 

2. Proiectul „Seminar european pentru practicieni în drept în domeniul drepturilor omului 
și a strângerii transnaționale a materialului probator. Dezvoltarea unei culturi judiciare 
europene” 

 
Solicitant/ Coordonator: Ministerul Justiției din România 
Parteneri: Instanța de District din Amsterdam (Olanda), Procuratura Generală din Spania,   Școala 
Națională de Formare a Judecătorilor și Procurorilor (Polonia) și Academia de Drept European 
(ERA) 
Buget: 178.125 Euro (142.500 Euro grant de la Comisia Europeană + 35.625 Euro cofinanțare 
asigurată de Ministerul Justiției) 
Perioadă de implementare: februarie 2013 – februarie 2014 
Obiectiv: 

 îmbunătățirea punerii în aplicare a instrumentelor legislative adoptate de UE, prin crearea 
de rețele și schimbul de bune practici între practicieni în drept, cu scopul de a crește 
înțelegerea reciprocă între diferitele sisteme judiciare din statele membre UE. 

Rezultate: 
 În perioada 28 - 29 noiembrie 2013 a avut loc la București, o acțiune majoră (seminar) de 

cooperare juridică internațională în materie penală, la care au participat aproximativ 160 
de judecători, procurori și practicieni în drept cu competențe în domeniul proiectului din 
toate Statele Membre UE.  

 Experți de renume internațional au abordat subiecte precum încrederea reciprocă în 
procesul de colectare a materialului probator, tehnici moderne de investigare, rolul avut 
de Eurojust în colectarea materialului probator, evoluții recente și provocări în ceea ce 
privește consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în 
cadrul procedurilor penale; investigații sub acoperire și drepturile omului, admisibilitatea 
în instanță a materialului probator colectat de diferite instituții naționale și europene, 
soluționarea conflictelor de competență și transferul de proceduri, materialul probator în 
format electronic și admisibilitatea acestuia în procesul penal, informații privind conturile 
și tranzacțiile bancare, indisponibilizarea, confiscarea și predarea instrumentelor provenite 
din infracțiuni, aplicarea măsurilor de anchetă intrusive și de prevenire a criminalității, 
audierea victimelor/martorilor/inculpaților prin videoconferință, tehnici de investigare 
folosite în mediul virtual (online) etc. 

 A fost elaborat un raport care reflectă imaginea de ansamblu a seminarului privind 
drepturile omului și strângerea materialului probator la nivelul UE. Specialiștii în drept 
penal care au participat la acest eveniment  au elaborat prezentări privind tema centrală a 
seminarului, în funcție de competențele fiecăruia,  prin realizarea unei analize a diverselor 
instrumente legislative, a jurisprudenței Curții de Justiție a UE, a aspectelor legate de 
respectarea drepturilor omului, precum și prin compararea practicilor naționale. Raportul 
a fost tipărit în 200 de exemplare (100 în limba română și 100 în limba engleză) și 
diseminat grupului țintă vizat prin proiect. 
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3. Proiectul „Cooperarea internațională în vederea sprijinirii implementării deciziei - 

cadru 2008/947/JAI din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii 
reciproce în cazul hotărârilor judecătorești și a deciziilor de probațiune în vederea 
supravegherii măsurilor de probațiune și a sancțiunilor alternative” 

 
Solicitant/ Coordonator: Ministerul Justiției din România 
Parteneri: Serviciul de Probațiune (Irlanda); Ministerul de Justiție -Departamentul de Justiție 
Juvenilă (Italia) 
Buget: 321.001 Euro (256.800,80 Euro grant de la Comisia Europeană + 64.200,20 Euro Cofinanțare 
asigurată de parteneri, din care  46.450,20 Euro cofinanțare națională) 
Perioadă de implementare: iunie 2011 – mai 2013 
Obiectiv: 

 Acordarea de sprijin în vederea implementării corespunzătoare a deciziei-cadru a 
Consiliului 2008/947/JAI, pentru creșterea nivelului de cunoaștere reciprocă a măsurilor de 
probațiune naționale, identificarea dificultăților de ordin legislativ și practic în procesul de 
punere în aplicare a deciziei și dezvoltarea de mecanisme și instrumente de cooperare 
eficiente între autoritățile de probațiune ale statelor membre ale Uniunii Europene.   

Rezultate: 
 Au fost elaborate descrieri detaliate ale sistemelor de probațiune naționale din cele trei 

state partenere; 
 Au fost organizate întâlniri de schimb de experiență și bune practici în vederea discutării și 

identificării celor mai adecvate și eficiente mecanisme de cooperare între statele membre 
partenere în domeniul recunoașterii hotărârilor/ deciziilor de probațiune, transferului de 
responsabilitate, supravegherii aplicării măsurilor de probațiune, a sancțiunilor alternative 
etc.; 

Au fost elaborate un program comun de management al comportamentului agresiv pentru 
persoanele care săvârșesc infracțiuni, precum și ghiduri pentru aplicarea practică a acestui 
program (150 de exemplare tipărite în limbile română, engleză și italiană), fiind organizate, 
totodată, sesiuni de formare profesională pentru aproximativ 100 de specialiști din statele 
membre partenere în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a noului program. 
 
 

4. Proiectul „Consolidarea cooperării judiciare cu privire la combaterea traficului de ființe 
umane în cadrul Uniunii Europene”  

 
Solicitant/ Coordonator: Ministerul Justiției din România 
Parteneri: Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională – IRZ (Germania); 
Institutul Național al Magistraturii (Ecole Nationale de Magistrature) (Franța), respectiv EUROJUST 
în calitate de partener asociat 
Buget: 191.803 Euro (153.442,40 Euro grant de la Comisia Europeană + 38.360,60 Euro 
cofinanțarea partenerilor, din care 22.027,80 Euro  cofinanțarea națională) 
Perioadă de implementare: ianuarie 2012 – mai 2013 
Obiectiv: 

 Realizarea unui schimb de bune practici și îmbunătățirea cunoștințelor profesioniștilor din 
statele partenere, cu competențe în domeniul cooperării judiciare, prin identificarea 
regulilor aplicabile în aceste state în ceea ce privește infracțiunile de trafic de ființe 
umane, trafic de migranți și exploatarea sexuală a copiilor, precum și facilitarea cooperării 
cu Eurojust și Rețeaua Judiciară Europeană. 

Rezultate: 
În urma organizării a 4 sesiuni comune de lucru și a unei vizite de studiu la EUROJUST, experții din 
statele partenere au elaborat un Manual de bune practici destinat practicienilor în domeniul 
cooperării judiciare în materie penală. Manualul a fost tipărit în 100 de exemplare și distribuit 
practicienilor din statele membre partenere. 
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D. Programul Specific „Justiție Penală” – cererea specială de proiecte e–Justiție 
 

1. Proiectul „Dezvoltarea utilizării de instrumente electronice de gestionare a 
procedurilor de comunicare a citațiilor și inserarea în cadrul portalului instanțelor a 
unui motor de căutare generală” 

 
Solicitant/ Coordonator: Ministerul Justiției din România 
Buget alocat: 632.300 Euro (500.000 Euro grant de la Comisia Europeană și 132.300 Euro 
cofinanțare națională) 
Contractor: SC INDACO SYSTEMS SRL 
Perioadă de implementare: martie 2011 - martie 2013 
Obiectiv: 

 Dezvoltarea de instrumente electronice și proceduri informatizate care vor facilita accesul 
la informații referitoare la cauzele aflate pe rolul instanțelor din România, atât pentru 
cetățenii români, cât și pentru cetățenii altor State Membre. Astfel, proiectul vizează 
punerea la dispoziția cetățenilor UE a unei variante îmbunătățite a portalului instanțelor, 
prin prisma comunicării electronice a citațiilor pentru persoanele al căror domiciliu nu este 
cunoscut, precum și prin inserarea unui motor de căutare generală. 

Rezultate:  
 A fost îmbunătățit Portalul instanțelor de judecată prin introducerea unui motor de 

căutare generală și prin dezvoltarea unui modul care permite publicarea online a citațiilor 
pentru persoanele al căror domiciliu necunoscut. 

 
 

E. Programul Specific “Prevenirea și Combaterea Criminalității” 
 

1. Proiectul „Întărirea capacității ARO-urilor (Assets Recovery Offices) și a organelor 
judiciare din UE în lupta împotriva criminalității economice și în recuperarea 
creanțelor” 

 
Solicitant/ Coordonator: Ministerul Justiției din România 
Parteneri: Franța - Școala Națională a Magistraturii și Ministerul Justiției (Franța), Biroul Național 
de Investigații (Ungaria) și Biroul de recuperare a creanțelor (Olanda) 
Buget: 344.266 Euro (309.839 Euro grant de la Comisia Europeană + 34.427 Euro cofinanțare 
asigurată de parteneri, din care 11.339 Euro  contribuția MJ)  
Perioadă de implementare: ianuarie 2013 – ianuarie 2015 
Obiectiv: 

 creșterea eficienței birourilor de recuperare a creanțelor și a organelor judiciare din 
Statele Membre partenere prin intensificarea cooperării în lupta împotriva criminalității 
economice și financiare, prin perfecționarea profesională a specialiștilor vizați cu privire la 
cele mai bune metode de investigare, depistare și confiscare a produselor infracțiunilor, 
precum și prin elaborarea unui ghid de bune practici bazat pe experiența Statelor Membre 
partenere; 

 îmbunătățirea cooperării între ARO-urile nou înființate din Statele Membre partenere în 
domeniul luptei împotriva criminalității economice și recuperării creanțelor cu dimensiune 
europeană. 

Rezultate: 
 Au fost organizate 2 conferințe (de deschidere și de închidere) la București la care au 

participat aprox. 80 de specialiști din statele partenere, cu competențe în domeniul vizat 
de proiect (judecători, procurori, membri ai oficiilor de recuperare a creanțelor, polițiști, 
membri ai oficiilor de prevenire si combatere a spălării banilor, atât din România, cât și 
din statele membre partenere etc.); 

 Au fost organizate patru sesiuni de lucru în Franța, Olanda, Ungaria, România în vederea 
schimbului de bune practici si intensificării cooperării între membrii birourilor de 
recuperare a creanțelor din statele membre partenere; 
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 Au fost organizate patru sesiuni de formare profesională pentru aproximativ 110 specialiști 
din statele membre partenere; 

 A fost elaborat în limbile română, engleză, franceză, olandeză și maghiară ghidul pentru 
investigațiile financiare în domeniul identificării, sechestrării și recuperării bunurilor 
provenite din săvârșirea de infracțiuni. 

 
2. Proiectul „Sporirea eficienței și a eficacității în domeniul spălării de bani și al 

recuperării creanțelor” 
 
Solicitant/ Coordonator: Ministerul Justiției din România 
Parteneri: Școala Națională al Magistraturii (Franța); Institutul Spaniol de Studii Fiscale (Spania); 
Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională - IRZ (Germania ) 
Buget: 268.532 Euro (214.825,60 Euro grant de la Comisia Europeană + 53.707 Euro Cofinanțare 
asigurată de parteneri, din care 28.706,40 Euro contribuția MJ) 
Perioadă de implementare: martie 2011 – septembrie 2012 
Obiectiv: 

 sporirea capacității de prevenire a luptei împotriva criminalității economice și financiare în 
cadrul Uniunii Europene, prin îmbunătățirea cunoștințelor practicienilor din statele 
membre, precum și prin schimbul de bune practici în domeniul luptei împotriva spălării 
banilor la nivelul UE și al confiscării și recuperării creanțelor. 

Rezultate: 
 Au fost organizate 2 conferințe (de deschidere și de închidere) la București la care au 

participat aprox. 75 de specialiști din statele partenere, cu competențe în domeniul vizat 
de proiect (judecători, procurori, polițiști etc.); 

 Au fost organizate șase sesiuni de formare profesională pentru aproximativ 200 de 
practicieni români și străini (Constanța, Timișoara, Iași, Suceava, Cluj, Paris – Franța, Koln 
- Germania); 

 
 

2. Proiecte în cadrul cărora Ministerul Justiției are calitatea de partener 

 
A. Programul specific „Justiție 2014-2020” 

 
1. Proiectul „Building on ECLI (BO-ECLI)” 

 
Solicitant/ Coordonator: Knowledge Centre for Official Governmental Publications (KOOP), din 
cadrul Ministerului de Interne din Olanda 
Parteneri: Alma Mater Studiorum –Universitatea din Bologna (Italia), Centrul de Registre și 
Sisteme Informatice (Estonia),  Consiliul de Stat (Olanda), Centrul de documentare al Consiliului 
Judiciar General (Spania), Organizația Europeană de Drept Public (Grecia),    Serviciul Public 
Federal de Justiție (Belgia), Institutul pentru teorie și tehnici informatice (Italia), Ministerul 
Justiției (România), Ministerul Justiției (Ungaria), Curtea Supremă de Justiție (Croația), 
Universitatea din Torino (Italia).  
Buget: 1.099.475,45 Euro (777.462,95 Euro grant de la Comisia Europeană și 322.012,50 Euro 
cofinanțare asigurată de parteneri, din care contribuția MJ este de 1.073,52 Euro) 
Perioada de implementare: octombrie 2015 – octombrie 2017 
Obiectiv: 

 implementarea la nivelul bazelor de date cuprinzând jurisprudența Statelor Membre 
partenere în proiect (hotărâri judecătorești emise de instanțe naționale) a codului unic de 
identificare (ECLI – European Case Law Identifier) și, ulterior, interconectarea acestora cu 
motorul de căutare ECLI al portalului european e-Justice, în vederea facilitării accesului la 
jurisprudența UE. 

Rezultate:  
 Implementarea ECLI în Italia, Estonia, Croația, Cehia și Belgia și conectarea acestor baze 

de date la motorul de căutare ECLI din cadrul Portalului e-Justiție; 
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 S-a dezvoltat software cu surse deschise pentru detectarea și standardizarea referințelor la 
legislație și jurisprudență națională și europeană. 

 S-a analizat utilizarea actualului standard ECLI, precum și s-a elaborat structura versiunii 
2.0 a acestuia; 

 S-a realizat un raport detaliat cu privire la situația de fapt în Statele Membre UE 
referitoare la publicarea online a hotărârilor judecătorești, în baza căruia s-au elaborat 
linii directoare în acest domeniu. 
  

2. Proiectul „Instruirea judecătorilor cu privire la drepturile cetățenilor din Uniunea 
Europeană pe parcursul procedurilor penale” 

 
Solicitant/ Coordonator: Ministerul Justiției din România 
Parteneri: Curțile de Apel Brașov, Constanța, Craiova și Suceava (România), Fundația Germană 
pentru Cooperare Juridică Internațională – IRZ (Germania) și Academia Judiciară (Croația); 
Buget: 297.027,28 Euro (grant de la Comisia Europeană 237.621,82 Euro + 59.405,46 Euro 
cofinanțare parteneri – din care 29.700,46  Euro contribuția MJ) 
Perioadă de implementare: noiembrie 2015 –  ianuarie 2018 
Obiectiv: 

 formarea profesională a  judecătorilor cu privire la drepturile procedurale ale persoanelor 
investigate sau urmărite penal în conformitate cu reglementările europene în materie 
(Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 
privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale și Directiva 
2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la 
informare în cadrul procedurilor penale). 

Rezultate:  
 S-a realizat formarea profesională a  judecătorilor cu privire la drepturile procedurale ale 

persoanelor investigate sau urmărite penal în conformitate cu reglementările europene în 
materie - 6 sesiuni comune de formare pentru 169 de judecători români, croați și germani; 

 S-a elaborat și diseminat un ghid privind drepturile procedurale ale persoanelor suspecte 
sau acuzate: dreptul la informare și dreptul la traducere și interpretare, în limbile română 
și engleză. 

 
B. Programul specific „Justiție Civilă” 

 
1. Proiectul „iSupport (sistemul de mangement de caz și de comunicație) pentru 

recuperarea pensiilor de întreținere din străinătate" 
 
Solicitant/ Coordonator: Conferința de Drept Internațional Privat de la Haga 
Parteneri: Ministerul Justiției, Consiliul Barourilor Europene (Belgia), Ministerul Justiției din 
Austria, Institutul Teoriei și Tehnicilor Informației Juridice (Italia), Uniunea Internațională a 
executorilor judecătorești, precum și alte instituții din Finlanda, Franța, Germania, Letonia, 
Olanda, Norvegia și Elveția 
Buget: 926.658,10 Euro (717.572,64 Euro grant CE + 209.085,46 Euro - cofinanțare asigurata de 
parteneri, din care 6.000 Euro contribuția MJ) 
Perioada de implementare: septembrie 2014 – august 2016 
Obiective:  

 Facilitarea recuperării transfrontaliere a obligațiilor de întreținere în temeiul Convenției 
de la Haga din 2007 și a Regulamentului UE Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 
18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea şi executarea 
hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere prin dezvoltarea unui sistem 
electronic de gestionare a cazurilor și a unui sistem de comunicații securizate. 

Rezultate: 
 Au fost organizate o serie de videoconferințe ale grupurilor de lucru constituite în cadrul 

proiectului în vederea elaborării specificațiilor tehnice și funcționale ale sistemului; 
 Prin cooperarea instituțiilor partenere, a fost realizat softul iSupport, creând premisele 

pentru autoritățile centrale de a procesa în mod eficient cererile privind obținerea în 
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străinătate a pensiei de întreținere pentru minori, precum și de a comunica informațiile 
solicitate prin e-CODEX. 

 
 

2. Proiectul „Concept de cooperare electronică transfrontalieră pentru mijlocirea 
procedurii electronice a somației europene de plată” 

 
Solicitant/ Coordonator: Ministerul Justiției din Austria  
Parteneri: Centrul de Calcul Federal (Austria), Ministerul Justiției din landul Westfalia de Nord și 
instanța partener din Berlin „Amtsgericht Wedding” (Germania), Ministerul Justiției și Oficiul 
pentru cadastru (Olanda), Ministerul Justiției (România). 
Buget: 360.390 Euro (288.312 Euro grant de la Comisia Europeană și 72.078 Euro Cofinanțare 
asigurată de parteneri, dintre care 2.126,8 Euro Cofinanțare națională) 
Perioada de implementare: noiembrie 2009 - ianuarie 2011  
Obiectiv:  

 Conceperea unei modalități de comunicare IT între sistemele informatice judiciare ale 
Austriei și ale celorlalți parteneri, pentru a facilita implementarea viitoare a procedurii 
europene a somației de plată și a crea premisele implementării altor proceduri 
electronice europene (ex. procedura europeană a cererilor cu valoare redusă, procedura 
cererilor privind creanțe necontestate etc.). 

Rezultate:  
 A fost facilitată implementarea viitoare a procedurii europene a somației de plată și au 

fost create premisele implementării altor proceduri electronice europene, ca urmare a 
conceperii unei modalități de comunicare IT între sistemele informatice judiciare ale 
Austriei și ale celorlalți parteneri din proiect. 

 
3. Proiectul AGIS JLS/2006/AGIS/188 - „STOP/CAR – Stop the deviant careers of juvenile 

criminals”  
 
Solicitant/ Coordonator: Ministerul Justiției - Departamentul de Justiție Juvenilă din Italia 
Parteneri: Ministerul Justiției din România, instituții din Germania (Organizația CJD) și Portugalia 
(Organizația Questao de equilibrio) 
Perioada de implementare: februarie 2007 – decembrie 2008  
Buget: 258.390 Euro (180.873 Euro - grant primit de la Comisia Europeană și 77.517 Cofinanțare 
parteneri)   
Obiectiv:  

 Realizarea unui studiu privind factorii care influențează posibilitatea recidivei în rândul 
delincvenților minori, precum și identificarea celor mai eficiente strategii operaționale 
pentru reducerea numărului de tineri recidiviști în fiecare dintre țările partenere  

Rezultate: 
 Au fost organizate 4 reuniuni de lucru transnaționale la nivel de experți din cadrul celor 4 

state partenere, precum și conferința internațională finală în cadrul proiectului.  
 A fost elaborat și editat Raportul de cercetare cuprinzând un studiu referitor la recidiva în 

rândul delincvenților minori, precum și o analiză a sistemelor de justiție pentru minori din 
statele partenere implicate în proiect. 

 
C. Programul specific „Justiție Penală” 

 
1. Proiectul „Exportul automat al datelor naționale către Baza de Date Europeană a 

Instanțelor” 
 
Solicitant/ Coordonator: Ministerul Federal al Justiției din Austria 
Parteneri: Ministerul Justiției (România), Ministerul Justiției din Landul Renania de Nord-Westfalia 
(Germania), Secretariatul General al Administrației Justiției (Spania), Ministerul Justiției din 
Slovacia, Camera Națională a Executorilor Judecătorești (Franța), Curtea Supremă de Justiție din 
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Slovenia – Centrul de Informatică, Consiliul Superior al Magistraturii din Ungaria, Ministerul 
Administrației și Justiției (Ungaria) 
Buget: 469.169,00 Euro (375.335,20 Euro grant de la Comisia Europeană și 93.833,80 Euro 
cofinanțare asigurată de parteneri, din care contribuția MJ este de 3.126,54 Euro) 
Perioada de implementare: februarie 2014 – iulie 2015 
Obiectiv: 

 Dezvoltarea și implementarea funcționalităților necesare bazei de date naționale a fiecărui 
Stat Membru partener în vederea interconectării cu Baza de Date Europeană a Instanțelor, 
pentru preluarea automată a datelor existente în bazele de date naționale ale instanțelor. 

Rezultate: 
 A fost realizat un concept arhitectural pentru interconectarea și exportul de date din 

bazele de date naționale către Baza de Date Europeană a Instanțelor prin portalul 
instanțelor, pentru a fi folosit de către Statele Membre; 

 Au fost implementate componentele de soft, atât cele comune, care pot fi folosite de 
către toate Statele Membre, cât și cele specifice fiecărui stat partener, pentru realizarea 
interconectării bazelor de date; 

 A fost realizat un plan de test pentru interconectare; 
 A fost elaborat planul pentru implementarea interconectării.   

 
2. Proiectul „Exportul automat al datelor naționale către Baza de Date Europeană a 

Instanțelor” 
 
Solicitant/ Coordonator: Ministerul Federal al Justiției din Austria 
Parteneri: Ministerul Justiției (România), Ministerul Justiției din Landul Renania de Nord-Westfalia 
(Germania), Secretariatul General al Administrației Justiției (Spania), Ministerul Justiției din 
Slovacia, Camera Națională a Executorilor Judecătorești (Franța), Curtea Supremă de Justiție din 
Slovenia – Centrul de Informatică, Consiliul Superior al Magistraturii din Ungaria, Ministerul 
Administrației și Justiției (Ungaria) 
Buget: 469.169,00 Euro (375.335,20 Euro grant de la Comisia Europeană și 93.833,80 Euro 
cofinanțare asigurată de parteneri, din care contribuția MJ este de 3.126,54 Euro) 
Perioada de implementare: februarie 2014 – iulie 2015 
Obiectiv: 

 Dezvoltarea și implementarea funcționalităților necesare bazei de date naționale a fiecărui 
Stat Membru partener în vederea interconectării cu Baza de Date Europeană a Instanțelor, 
pentru preluarea automată a datelor existente în bazele de date naționale ale instanțelor. 

Rezultate: 
 A fost realizat un concept arhitectural pentru interconectarea și exportul de date din 

bazele de date naționale către Baza de Date Europeană a Instanțelor prin portalul 
instanțelor, pentru a fi folosit de către Statele Membre; 

 Au fost implementate componentele de soft, atât cele comune, care pot fi folosite de 
către toate Statele Membre, cât și cele specifice fiecărui stat partener, pentru realizarea 
interconectării bazelor de date; 

 A fost realizat un plan de test pentru interconectare; 
 A fost elaborat planul pentru implementarea interconectării.   

 
3. Proiectul „STREAM: Țintirea strategică a recidivismului prin măsurare și evaluare. 

Consolidarea la nivel european a capacității de evaluare a măsurilor care funcționează 
în ceea ce privește reducerea riscului de recidivă în Europa” 

 
 
Solicitant/ Coordonator: Serviciul de Probațiune (Marea Britanie)  
Parteneri: Ministerul Justiției (România), Asociația Școlilor de Asistență Socială (România), 
Universitatea Sheffield (Marea Britanie), Universitatea De Montfort (Marea Britanie), Fundația San 
Patrignano (Italia), Organizația Europeană a Probațiunii (Olanda), Serviciul de Probațiune (Malta), 
Fundația pentru Servicii de Asistență Socială (Malta), Warwickshire Probation Trust (Marea 
Britanie), Ubique Partnerships Ltd (Marea Britanie) 
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Buget: 855.380,07 Euro (681.130,18 euro grant de la Comisia Europeană și 174.249,89 euro 
cofinanțare asigurată de parteneri și alte contribuții, din care contribuția MJ este de 6.262 euro) 
Perioada de implementare: decembrie 2012- noiembrie 2014 
Obiectiv: 

 Creșterea capacității Statelor Membre implicate în acest proiect de a lucra eficient cu 
persoanele care au săvârșit infracțiuni, precum și facilitarea schimbului de bune practici 
între specialiști, practicieni și mediul academic prin: sprijinirea organizațiilor care 
activează în domeniul justiției (cum ar fi serviciile de probațiune) să-și evalueze 
activitatea proprie și să aplice proceduri demonstrate în practică a fi funcționale. 

Rezultate: 
 A fost realizată o cercetare cu privire la practicile existente în statele membre ale Uniunii 

Europene în domeniul evaluării efectuate în cadrul activității specifice de probațiune; 

 A fost elaborat un ghid de evaluare cu recomandări privind modalitățile optime de 
realizare a activității de evaluare de către serviciile de probațiune, cuprinzând inclusiv 
metode de evitare/ depășire a obstacolelor în evaluare; 

 A fost pilotat ghidul de evaluare în 2 state membre partenere pentru a testa eficiența 
acestuia, precum și pentru a contribui la sprijinirea dezvoltării unor practici eficiente în 
activitatea de probațiune; 

 A fost creat un instrument specific de evaluare, care să permită testarea gradului în care 
modalitățile de lucru utilizate de consilierii de probațiune în raporturile cu infractorii 
contribuie la reducerea riscului de recidivă, și a fost testată adaptabilitatea instrumentului 
de evaluare nou creat la jurisdicțiile altor state membre; 

 Au fost organizate ateliere de lucru internaționale vizând promovarea la nivel regional a 
importanței practicii în activitatea de probațiune. 

 

4. Proiectul „Implementarea utilizării videoconferinței în cauze transfrontaliere (True-to-
Life Videoconferencing)” 

 
Solicitant/ Coordonator: Ministerul Justiției din Olanda    
Parteneri: Ministerul Justiției din România, Ministerul Justiției din Cehia, Ministerul Justiției din 
Slovenia, Administrația instanțelor judecătorești din Letonia, Serviciul Public Federal de Justiție 
din Belgia și sistemul instanțelor judecătorești din Irlanda 
Buget contractat: 560.226,72 Euro (496.226,72 Euro grant de la Comisia Europeană și 64.000 
Euro cofinanțarea partenerilor, din care 5.000 Euro cofinanțarea națională) 
Perioada de implementare: martie 2011 – martie 2013 
Obiectiv:  

 Continuarea utilizării transfrontaliere a videoconferinței în cauze judiciare, prin evaluarea 
conformității tehnice a echipamentelor de videoconferință existente la nivelul statelor 
membre participante cu cerința asigurării la momentul realizării videoconferinței a unor 
condiții tehnice de redare a imaginii și a sunetului identice cu realitatea („True-to-Life 
video conferencing”), precum și prin schimbul de informații și bune practici în vederea 
utilizării efective a videoconferinței în cauze judiciare. 

Rezultate:  
 Au fost organizate 5 întâlniri trans-naționale în cadrul proiectului vizând evaluarea 

conformității tehnice a echipamentelor de videoconferință existente la nivelul statelor 
membre participante cu cerința asigurării la momentul realizării videoconferinței a unor 
condiții tehnice de redare a imaginii și a sunetului identice cu realitatea („True-to-Life 
videoconferencing”), precum și schimbul de informații și bune practici în vederea utilizării 
efective a videoconferinței în cauze judiciare. 

 
5. Proiectul „Implementarea utilizării videoconferinței în cauze transfrontaliere” 

 
Solicitant/ Coordonator: Ministerul Justiției din Olanda    
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Parteneri: Ministerul Federal al Justiției din Austria, Ministerul Justiției din Bulgaria, Ministerul 
Justiției din Cehia, Ministerul Justiției din Landul Nord-Rin Westfalia din Germania, sistemul 
instanțelor judecătorești din Malta, Institutul de Cercetare a Sistemelor Judiciare din Italia, 
Ministerul Justiției din România 
Buget contractat: 560.000 Euro (392.000 Euro grant de la Comisia Europeană și 168.000 Euro 
cofinanțarea tuturor partenerilor, din care 9.000 Euro cofinanțarea națională) 
Perioada de implementare: septembrie 2010 - septembrie 2012 
Obiectiv:  

 Identificarea unor cerințe funcționale și standarde comune de calitate privind utilizarea 
videoconferinței în cauze transfrontaliere, pe baza evaluării condițiilor tehnice existente 
la nivelul statelor membre participante (ex. tipuri de echipamente de videoconferință 
utilizate, modalități posibile de stabilire a conexiunii pentru mijlocirea videoconferinței 
etc.), precum și prezentarea de exemple de bune practici în utilizarea videoconferinței. 

Rezultate:  
 Au fost organizate 4 întâlniri trans-naționale în cadrul proiectului vizând prezentarea, 

discutarea pe fond a caracteristicilor tehnice ale sistemelor de videoconferință existente 
la nivelul statelor membre participante în proiect, precum și schimbul de bune-practici 
între acestea, în vederea identificării unor cerințe funcționale și a unor standarde comune 
de calitate pentru utilizarea videoconferinței în cauze judiciare transfrontaliere. 

 
6. Proiectul „Seminar european pentru judecători în cauze penale UE având drept obiect 

recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești. Dezvoltarea unei culturi judiciare 
europene” 

 
Coordonator: Instanța de District din Amsterdam – Departamentul de Drept Penal (Olanda)  
Parteneri: Ministerul Justiției (Olanda), Școala Națională de Formare a Judecătorilor și 
Procurorilor (Polonia), Ministerul Justiției (România)  
Buget: 284.412 Euro (199.088 Euro grant de la Comisia Europeană și 85.324 Euro Cofinanțare 
asigurată de parteneri; Ministerului Justiției a asigurat costurile de transport internațional pentru 
6 participanți români) 
Perioada de implementare: octombrie 2010 – februarie 2011 
Obiectiv:  

 Organizarea unui seminar internațional pentru judecători în cauze penale și personal de 
specialitate al Ministerului Justiției.  

 
Rezultate:  

 În perioada 9 – 10 decembrie 2010, a avut loc la Amsterdam (Olanda) seminarul cu tema 
„Recunoaștere reciprocă și încredere reciprocă”, la care au participat 11 judecători 
români, membri ai Rețelei Judiciare Române în Materie Penală, precum și doi experți 
români în calitate de formatori. Sesiunea de formare a avut ca obiect recunoașterea 
reciprocă a hotărârilor judecătorești în materie penală. Seminarul a beneficiat de sprijinul 
unor instituții renumite la nivel european: Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare 
(ENCJ), Rețeaua Judiciară Europeană (EJN), Rețeaua Europeană de Formare Judiciară 
(EJTN) și Centrul Olandez de Formare Judiciară (Stichting Studiecentrum Rechtspleging 
(SSR). 

 
 

D. Programul Specific “Prevenirea și combaterea criminalității” 
 
 

1. Proiectul „Combaterea criminalității în achizițiile publice. O abordare operațională” 
  

Solicitant/ Coordonator: Fundația Freedom House Romania 
Parteneri: Magistrats européens pour la démocratie et les libertés (MEDEL), fundația Friedrich 
Ebert Stiftung (FES), Ministerul Justiției din România, Direcția Națională Anticorupție, Institutul 
Național al Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii, Direcția de Investigare a Fraudelor 
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(IGPR), Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, Unitatea 
pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice, Consiliul Național de Soluționare a 
Contestațiilor, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Asociația Națională a 
Specialiștilor în Achiziții, Expert Forum și Euractiv. 
Buget: 474.620 Euro (grant CE 427.120 Euro + 47.500 Euro cofinanțare) 
Durata: decembrie 2012 - martie 2015  
Obiectiv:  

 Creșterea capacității instituționale de prevenire și combatere a criminalității în domeniul 
achizițiilor publice prin pregătirea profesională a practicienilor români, realizarea 
schimbului de experiență și de bune practici între aceștia și experții omologi din alte State 
Membre ale UE, dezvoltarea unor mijloace și căi de comunicare între judecătorii, 
procurorii și ofițerii operativi implicați în combaterea criminalității în domeniul achizițiilor 
publice, dezvoltarea interoperabilității instituțiilor implicate în procesul de reglementare 
și monitorizare a achizițiilor publice. 

Rezultate: 
 A fost organizată conferința de deschidere a proiectului cu tema Achizițiile publice. O 

abordare operațională în data de 20 martie 2013, la București; 
 A fost organizat workshop-ul de schimb de bune practici pe tema Fraudarea fondurilor 

naționale și europene: o abordare penală și administrativă în data de 20 martie 2013, la 
București; 

 Au fost organizate 15 seminarii la care au participat judecători, procurori și ofițeri 
operativi; 

 A fost creată platforma „Dosare de Achiziții Publice”,realizată de Hotnews.ro și Freedom 
House România în cadrul proiectului în scopul transparentizării procesului de achiziții 
publice prin monitorizarea felului în care se desfășoară contractele de achiziții publice 
încheiate în România, precum și a stadiului dosarelor de achiziții publice instrumentate de 
instanțele judecătorești. 

 
2. Proiectul „JUST JLS/2008/ISEC/AG/097 – Juvenile Justice. Development of child rights 

based methods of intervention to prevent juvenile crime and promote re-integration of 
young offenders” 

 
Solicitant/ Coordonator: Organizația “Salvați Copiii” Italia 
Parteneri: Ministerul Justiției din Italia, Ministerul Justiției din România, Ministerul Justiției din 
Grecia, Organizația „Salvați Copiii” România și Organizația ARSIS din Grecia 
Buget : 481.049,83 Euro (336.730,68 Euro grant de la Comisia Europeană + 144.319,15 Euro 
Cofinanțare)  
Perioada de implementare: septembrie 2009 – august 2011 
Obiectiv:  

 Elaborarea și dezvoltarea unor metode multidisciplinare de intervenție menite să prevină 
criminalitatea și recidivismul în rândul minorilor și să promoveze reintegrarea socială a 
tinerilor delincvenți din țările partenere. De asemenea, proiectul urmărește dezvoltarea 
abilităților și cunoștințelor profesionale ale celor implicați în domeniul justiției pentru 
minori (oficiali din cadrul sistemului judiciar, reprezentanți ai organizațiilor 
nonguvernamentale, etc.). 

Rezultate: 
 Identificarea și analiza practicilor în domeniul prevenirii criminalității în rândul minorilor; 
 Elaborarea și dezvoltarea unor metode multidisciplinare de intervenție menite să prevină 

criminalitatea și recidivismul în rândul minorilor; 
 Organizarea în statele partenere a 3 seminarii transnaționale având drept scop consultarea 

beneficiarilor cu privire la metodele multidisciplinare de intervenție, precum și 
organizarea a 3 sesiuni de training multidisciplinare adresate beneficiarilor; 

 Testarea metodelor multidisciplinare de intervenție, prin elaborarea în acest sens a unor 
rapoarte și a unor materiale privind minorii;  
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 Dezvoltarea pe website-urile partenerilor a unor secțiuni conținând informații referitoare 
la practicile în domeniu identificate, metodele multidisciplinare de intervenție dezvoltate, 
alte informații relevante etc. 

 
 
 

III. PROIECTE CU FINANȚARE PE LINIE BILATERALĂ  
(ELVEȚIA, GERMANIA, FRANȚA, OLANDA) 

 

 
 
 

A. COOPERARE BILATERALĂ ROMÂNO-ELVEȚIANĂ ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE 
COOPERARE ELVEȚIANO-ROMÂN 

 
1. Proiectul "Consolidarea competențelor în domeniul recuperării creanțelor” (“Assets 

Recovery Competences”) 
 
Coordonator: Ministerul Justiției 
Partener: Basel Institute on Governance, Elveția 
Buget: de 257.365 CHF (dintre care 85% - 218.760 CHF contribuția Guvernului Elvețian și 15% - 
38.604 CHF co-finanțarea asigurată de către Ministerul Justiției ) 
Perioada de implementare: mai 2012 – martie 2014 
Obiectiv: 

 îmbunătățirea activității de recuperare a creanțelor în Romania prin creșterea eficienței 
tuturor instituțiilor implicate în activitatea de recuperare a produsului infracțiunii, precum 
și a cunoștințelor și cooperării dintre practicienii în domeniu.  

 
Rezultate: 

 elaborarea unui raport de evaluare a activității desfășurate de Oficiul Național de 
Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor Provenite din 
Infracțiuni; 

 organizarea a două ateliere de lucru, în cadrul cărora au fost prezentate concluziile 
Raportului de audit anterior menționat precum și a două seminarii de formare profesională 
dedicate investigațiilor financiare, la care au participat aproximativ 80 de procurori, 
judecători, ofițeri de poliție judiciară, experți din cadrul Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală, ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor 
(ONPCSB) și ai Agenției Naționale de Integritate; 

 două vizite de studiu, în Elveția, Liechtenstein și Franța, pentru aproximativ 10 experți din 
cadrul instituțiilor implicate în procesul de recuperare a creanțelor infracționale;  

 achiziționarea de echipament IT și a programelor de software necesare pentru buna 
desfășurare a activității ONPCCRCPI, precum și formarea personalului care utilizează 
programele achiziționate. 

 
 
 

B. COOPERARE BILATERALĂ ROMÂNO-GERMANĂ ÎN CADRUL PROGRAMULUI FUNDAȚIEI 
KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG „STATUL DE DREPT - EUROPA DE SUD-EST” 

 
 
 

1. Proiectul „Consolidarea cooperării între agențiile și organismele specializate în 
domeniul gestionării și administrării bunurilor recuperate din infracțiuni în statele din 
Sud - Estul Europei” 

 
Coordonator: Ministerul Justiției din România 
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Partener: Fundația Konrad Adenauer  
Buget: 14.685 Euro (8.800 Euro KAS și 5.885 Euro cofinanțare MJ) 
Perioadă de implementare: 8 luni (aprilie – noiembrie 2014)  
Obiectiv:  

 Schimbul de bune practici și îmbunătățirea cooperării între statele din Sud – Estul Europei 
în domeniul gestionării și administrării bunurilor recuperate din infracțiuni, prin 
organizarea unei conferințe de 2 zile în România, cu participarea reprezentanților din 
statele membre partenere (și anume Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, 
Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia și Kosovo). 

 Proiectul vine în continuarea unei acțiuni similare derulate în cursul anului 2012, care a 
beneficiat de finanțare tot prin intermediul KAS. 

Rezultate: 
 În perioada 4 - 5 noiembrie 2014 a avut loc la București o conferință regională la care au 

participat 30 de persoane, 16 reprezentanți ai birourilor de recuperare a creanțelor din 
statele din Sud - Estul Europei (Serbia, Bulgaria, Croația, Bosnia și Herțegovina, 
Muntenegru, Albania, Macedonia, Republica Moldova), precum și aproximativ 14 
reprezentanți de la ONPCCRCPI, DIICOT, DNA, ANAF, curți de apel etc. 

 Evenimentul a urmărit facilitarea schimbului de bune practici și îmbunătățirea cooperării 
între statele din Sud – Estul Europei în domeniul administrării bunurilor sechestrate și/sau 
confiscate.  

 
2. Proiectul „Etică, integritate și transparență în sistemul românesc de probațiune” 

 
Coordonator: Ministerul Justiției din România 
Partener: Fundația Konrad – Adenauer, Germania 
Buget: 17.418 Euro (10.000 Euro KAS si 7.418 Euro cofinanțare MJ) 
Perioadă de implementare: 6 luni (februarie 2013 – iulie 2013) 
Obiectiv: 

 Consolidarea acestor principii în cadrul sistemului românesc de probațiune prin intermediul 
creșterii gradului de conștientizare de către personalul din acest sistem cu privire la 
importanța principiilor și valorilor etice, a promovării de măsuri de prevenire și combatere 
a faptelor de corupție în exercitarea activității profesionale, precum și a elaborării unei 
culegeri de dileme etice și practici specifice sistemului de probațiune. 

Rezultate: 
 A fost derulată o misiune de evaluare pentru a ajuta specialiștii implicați în proiect să se 

familiarizeze cu cadrul legislativ și instituțional al sistemului românesc de probațiune, a 
identifica particularitățile sale etice și deontologice și a elabora o agendă pentru atelierele 
de lucru adaptată nevoilor grupului țintă. 

 50 de consilieri de probațiune de pe întreg teritoriul țării au participat la două ateliere de 
lucru derulate la București și Timișoara, în domeniul  eticii, integrității și transparenței în 
sistemul românesc de probațiune, susținute de 2 specialiști români. 

 A fost elaborat și diseminat un ghid care cuprinde soluții pentru dilemele etice și 
deontologice care pot apărea pe parcursul derulării activității personalului din cadrul 
sistemului de probațiune.  

 
3. Proiectul „Consolidarea cooperării dintre agențiile și organismele specializate în 

domeniul traficării, confiscării și recuperării de bunuri în țările din Europa de Sud – 
Est” 

 
Coordonator: Ministerul Justiției din România 
Partener: Fundația Konrad – Adenauer, Germania 
Buget: 14.684 Euro (10.000 Euro fonduri primite de la Fundația KAS, plus 4.684 Euro cofinanțare 
națională) 
Perioadă de implementare: 3 luni (octombrie –decembrie 2012) 
Obiectiv: 
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 Schimbul de bune practici și îmbunătățirea cooperării între statele din Sud - Estul Europei 
în domeniul traficării, confiscării și recuperării de bunuri în țările din Europa de Sud – Est. 

Rezultate: 
 În perioada 22 – 23 noiembrie 2012 a avut loc la București, conferința regională cu tema 

„Consolidarea mecanismelor de recuperare a creanțelor în Statele din Sud Estul Europei”. 
La eveniment au participat aproximativ 30 de persoane, printre care reprezentanți ai 
Statelor din Sud Estul Europei - experți din cadrul Oficiilor Naționale de Recuperare a 
Creanțelor și de Administrare a Bunurilor, sau din instituții cu atribuții similare, precum și 
practicieni în materia recuperării creanțelor din România (judecători, procurori și 
polițiști). 

 Evenimentul a urmărit, printre altele, identificarea mecanismelor de recuperare a 
creanțelor folosite de Statele din Sud Estul Europei și diseminarea bunelor practici. De 
asemenea, unul dintre subiectele conferinței l-au constituit Documentul strategic regional 
cu privire la justiție și afaceri interne pentru anii 2011-2013 și Planul de acțiune pentru 
implementarea acestui document, adoptat la Budva, la data de 18 martie 2011. 

 
 

4. Proiectul „Asistență în domeniul justiției pentru integrarea în UE a Republicii Moldova” 
 
Coordonator: Ministerul Justiției din România 
Partener: Fundația Konrad – Adenauer, Germania 
Buget: 13.500 Euro (10.000 Euro fonduri primite de la Fundația KAS, plus 3.500 Euro cofinanțare 
națională) 
Perioadă de implementare: 6 luni (iulie – decembrie 2012) 
Obiective: 

 Consolidarea capacității instituționale a Ministerului de Justiție din Republica Moldova de a 
coordona mai bine cadrul juridic intern cu standardele și recomandările UE;  

 Oferirea de asistență în domeniul afacerilor europene și al cooperării în justiției;  
 Consolidarea capacității de gestionare a asistenței financiare internaționale acordată în 

acest domeniu. 
Rezultate: 

 A avut loc o misiune de evaluare de 2 zile în Chișinău, pe parcursul căreia specialiști din MJ 
România au evaluat situația la nivelul MJ din Republica Moldova privind problemele cu care 
se confruntă omologii moldoveni în armonizarea legislației naționale cu standardele UE, 
managementul fondurilor externe nerambursabile, monitorizarea implementării Strategiei 
de reformă a sectorului justiției etc.  

 Aproximativ 25 de specialiști din cadrul MJ Moldova au participat la un atelier de lucru de 2 
zile la Chișinău, în cadrul căruia 7 specialiști din MJ România au susținut prezentări cu 
privire la metodologia de transpunere a actelor UE, precum și acordarea de asistență în 
procesul de elaborare a proiectelor de legi pentru aplicarea Strategiei de reformare a 
sectorului justiției; legilor de modificare a reglementărilor din domeniul organizării și 
funcționării sistemului judecătoresc, reformare a procedurii penale, reformare a 
procedurii civile, asistență tehnică pe legislația în domeniul probațiunii etc. 

 
5. Proiectul „Pregătirea profesională a consilierilor de probațiune cu privire la prevederile 

noului cod penal și a noului cod de procedură penală” 
 
Coordonator: Ministerul Justiției din România 
Partener: Fundația Konrad – Adenauer, Germania 
Buget: 16.395 Euro (14.895 Euro fonduri primite de la Fundația KAS, plus 1.500 Euro cofinanțare 
națională) 
Perioadă de implementare: 6 luni (mai-octombrie 2011) 
Obiectiv: 

 Consolidarea capacității consilierilor de probațiune în vederea pregătirii punerii în aplicare 
a prevederilor noilor Coduri, prin organizarea a 3 sesiuni de formală profesională, pentru 
60 de consilieri de probațiune, în vederea pregătirii aplicării noii legislații penale și 
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elaborarea unui set de principii care vor fi dezvoltate în practici de lucru comune ale 
judecătorilor și consilierilor de probațiune. 

Rezultate: 
 60 de consilieri de probațiune și 7 magistrați au participat la 3 sesiuni de formare 

profesională desfășurate în București, Iași și Cluj-Napoca în vederea pregătirii punerii în 
aplicare a prevederilor noilor Coduri; 

 A fost elaborat un set de principii care vor fi dezvoltate în practici de lucru comune ale 
judecătorilor și consilierilor de probațiune. 

 
6. Proiectul „Pregătirea profesională a judecătorilor cu privire la Carta Drepturilor 

Fundamentale a Uniunii Europene în contextul modificărilor survenite prin Tratatul de 
la Lisabona” 

 
Coordonator: Ministerul Justiției din România 
Partener: Fundația Konrad – Adenauer, Germania 
Buget: 16.176 Euro (15.000 Euro fonduri primite de la Fundația KAS, plus 1.176 Euro cofinanțare 
națională) 
Perioadă de implementare: 3 luni (aprilie-iunie 2011) 
Obiectiv: 

 Îmbunătățirea cunoștințelor judecătorilor români în domeniu prin organizarea a 2 sesiuni 
de formare profesională, pentru aproximativ 50 de judecători români și 6 specialiști din 
cadrul Ministerului Justiției. 

Rezultate: 
 Aproximativ 50 de participanți (judecători români și specialiști din cadrul Ministerului 

Justiției) au fost instruiți cu privire la Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene 
în contextul modificărilor survenite prin Tratatul de la Lisabona în cadrul a 2 sesiuni de 
formare profesională desfășurate în București. 

 
 
 

 

C. COOPERARE BILATERALĂ ROMÂNO-FRANCEZĂ  

 

1. Proiectul  „AUDIS: pentru o mai bună audiere a minorilor” 

Parteneri: Ministerul Justiției, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice (MMFPSPV), Ministerul Afacerilor Interne -  Inspectoratul General al Poliției Române (MAI 
-IGPR), Ministerul Afacerilor Interne - Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANTIP), 
Federația Organizațiilor Neguvernamentale privind protecția Copilului (FONPC), Asociația 
federativă „La Voix de l’Enfant” Franța, Ambasada Franței la București, Fundația “Terre des 
hommes”, DGASPC Dolj și DGASPC Cluj. 
Buget: 82.640 euro (contribuție Asociația „Voix de l’enfant” și Ambasada Franței în România) 
Perioadă de implementare: aprilie 2013 – decembrie 2014 
Obiectiv: 

 Îmbunătățirea practicilor existente în România în instrumentarea cauzelor cu minori în 
cadrul procedurilor judiciare 

Rezultate: 
 Amenajarea și dotarea cu echipament de înregistrare audio-video a două săli specializate 

în audierea minorilor aflați în diferite proceduri judiciare și/sau administrative la nivelul 
Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Dolj și Cluj; 

 Organizarea a două sesiuni de training pentru formarea a 30 de profesioniști (judecători, 
procurori, polițiști, asistenți sociali, consilieri de probațiune, psihologi, etc.) în tehnici de 
audiere a minorilor și în utilizarea sălilor de audiere a minorilor); 

 10 practicieni care intervin în procedura de audiere, din România, Bulgaria și Republica 
Moldova au beneficiat, în cadrul unei vizite de studiu în Franța, de un schimb de bune 
practici cu profesioniști francezi (magistrați, polițiști, medici, asistenți sociali etc.) 
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Continuare proiect „AUDIS: pentru o mai bună audiere a minorilor”: 2015- 2016 
 
Parteneri:  Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public – Parchetul de 
pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) – Autoritatea Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului și 
Adopție (ANPDCA), Ministerul Afacerilor Interne -  Inspectoratul General al Poliției Române (MAI -
IGPR) – Direcția Generală a Poliției Municipiului București, Ministerul Afacerilor Interne - Agenția 
Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANTIP), Federația Organizațiilor Neguvernamentale 
privind protecția Copilului (FONPC), Asociația federativă „La Voix de l’Enfant” Franța și Ambasada 
Franței la București 
 
Buget: 30.800 euro  
Perioadă de implementare: septembrie 2015 –decembrie 2016  
Obiectiv: 

 Îmbunătățirea practicilor existente în România în instrumentarea cauzelor cu minori în 
cadrul procedurilor judiciare 

Rezultate: 
 Amenajarea și dotarea cu echipament de înregistrare audio-video a unei săli specializate 

pentru audierea minorilor, la Parchetul de pe lângă Tribunalul București (iunie 2016) ;  
 Organizarea a două sesiuni de formare pluridisciplinară în tehnici de audiere a minorilor, 

pentru 35 de profesioniști; 
 Organizarea unei vizite de studiu în Franța (Angers) pentru un grup de profesioniști din 

Romania/București (judecători, procurori, polițiști, specialist din domeniul protecției 
copilului, etc.) în vederea cunoașterii bunelor practici din Franța în ceea ce privește 
audierea minorilor victime ale unor infracțiuni 

 Elaborarea unei broșuri informative despre camerele de audiere, drepturile victimelor, 
înainte / în timpul și după procesul de audiere, pe lângă alte informații utile; 

 Monitorizarea modului de utilizare a celor trei săli de audiere (Craiova, Cluj, București), 
camerelor de audiere pentru minori, înființate la Cluj-Napoca și Craiova, în cadrul 
proiectului AUDIS I. 
 

 

D. COOPERARE BILATERALĂ ROMÂNO-OLANDEZĂ 

 

1. Proiectul „Continuarea măsurilor pentru realizarea de progrese privind atingerea 

obiectivelor de referință stabilite prin Mecanismul de Cooperare și Verificare” 

Parteneri: Ministerul Justiției, experți din Olanda, Institutul Național al Magistraturii din România  
Buget: 100.628 Euro (80.000 Euro finanțare acordată de guvernul olandez + 20.628 Euro 
contribuția MJ) 
Perioadă de implementare: octombrie 2012 – octombrie 2014 
Obiectiv: 

 Sprijinirea implementării măsurilor adoptate de către statul român în vederea  atingerii 
obiectivelor de referință stabilite prin Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV), 
respectiv a celor din domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției, 
prin acordarea de sprijin pentru pregătirea sistemului judiciar în ceea ce privește aplicarea 
noilor coduri, precum și pentru monitorizarea implementării Strategiei Naționale 
Anticorupție. 

Obiectivele proiectului, aferente celor două componente: 
Componenta I -  corespunde obiectivului de referință “Reforma sistemului judiciar” din cadrul 
MCV: 

 Organizarea a trei conferințe pentru promovarea noilor coduri, din care două conferințe în 
materie penală, adresate judecătorilor, procurilor și specialiștilor MJ și o conferință cu 
privire la impactul noilor coduri asupra mediului de afaceri, pentru profesioniști din 
sistemul judiciar și reprezentanți ai mediului de afaceri.  
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 Componenta II -  corespunde obiectivului de referință “Combaterea corupției” din cadrul 
MCV: 

 Organizarea a două conferințe în vederea discutării evoluțiilor cheie în aplicarea Strategiei 
Naționale Anticorupție, a bunelor practici dezvoltate și a principalelor măsuri care 
urmează să fie luate în cu privire la aplicarea prevederilor acesteia.  

Rezultate: 
Componenta I -  corespunde obiectivului de referință “Reforma sistemului judiciar” din cadrul 
MCV: 

 Au fost organizate în București 2 conferințe în materie penală (15-16 aprilie 2014 și 27-28 
mai 2014)  privind modificările aduse de Noul cod penal și de Noul cod de procedură penală 
și aspecte de drept comparat, pentru 100 de participanți (judecători, procurori, specialiști 
din cadrul Ministerului Justiției); 

 A fost organizată în București o conferință în materie civilă (12-13 mai 2014) privind 
impactul noilor coduri asupra mediului de afaceri pentru aproximativ 50 de participanți 
(judecători, specialiști din cadrul Ministerului Justiției, reprezentanți ai mediului de 
afaceri); 

 Au fost traduse în limba engleză Noul Cod penal și Noul Cod de procedură penală.  
 
Componenta II -  corespunde obiectivului de referință “Combaterea corupției” din cadrul MCV: 

 10.000 de broșuri au fost elaborate, tipărite și diseminate instituțiilor publice de la nivel 
central și local, precum și factorilor interesați 

 Au fost organizate în martie 2013 și octombrie 2014 două conferințe în vederea discutării 
evoluțiilor cheie în aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA), a bunelor practici 
dezvoltate și a principalelor măsuri care urmează să fie luate în cu privire la aplicarea 
prevederilor acesteia. La fiecare dintre aceste conferințe au participat peste 150 de 
persoane, incluzând reprezentanți la nivel înall din instituțiile publice, precum și 
reprezentanți ai celor 5 platforme create pentru monitorizarea SNA 

 A fost elaborat un raport de către secretariatul SNA privind stadiul implementării 
strategiei, deficiențele identificate și recomandări de îmbunătățire, cuprinzând: 

a) un studiu criminologic academic „Offenders on Corruption – A study on corruption in 
Romania” (Un studiu privind corupția din România), elaborat de o echipă de specialiști sub 
coordonarea dr. Willem Huisman, profesor de criminologie la Universitatea VU Amsterdam 
b) Un studiu privind "Costurile și percepția corupției în România", elaborat de secretariatul 
SNA 

 Au fost tipărite 10.000 de broșuri cuprinzând prevederile noului cod penal. 5.000 de 
broșuri au fost recepționate de Directoratul General al Poliției Municipiului București, 
urmând ca restul să fie diseminate magistraților (aproximativ 500 de judecători și 
procurori) înscriși în programul privind educația juridică în școli și licee.  


