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PROGRAME CU FINANȚARE EUROPEANĂ DE PRE-ADERARE (PHARE, FACILITATEA DE TRANZIȚIE) 
 

FINALIZATE 

 
 

I. PROIECTE PHARE 

 

A. Proiecte PHARE 2004 

 
 
1. PHARE RO 2004/016-772.01.05.03 - „Îmbunătățirea luptei împotriva corupției”. (Proiect de 
asistență tehnică). 

 
Contractor: Ramboll Management A/S, Danemarca, Transparency International România, Concept 
Foundation România și SC CAP SRL România 
Buget: 1.770.706 Euro (1.570.706 Euro PHARE și 200.000 Euro Cofinanțare) 
Perioada de implementare: decembrie 2006 – februarie 2008 
Obiective: 

 Conceperea și organizarea unei ample campanii de conștientizare publică cu privire la 
efectele negative ale fenomenului corupției. De asemenea, proiectul și-a propus evaluarea 
impactului campaniei desfășurate, precum și formarea personalului specializat în 
comunicare din instituțiile partenere, în vederea conceperii și organizării de campanii 
media în domeniul luptei împotriva corupției. 

Rezultate:  
 A fost efectuat un amplu sondaj de opinie asupra percepției populației cu privire la 

fenomenul corupției și cu privire la sectoarele percepute drept cele mai vulnerabile la 
corupție. Pe baza acestui sondaj a fost concepută strategia de campanie, care a fost 
aprobată de Ministerul Justiției, în calitate de beneficiar al proiectului.  

 Campania propriu-zisă a fost implementată în perioada octombrie 2007 – februarie 2008 și 
s-a realizat prin următoarele instrumente de comunicare: spoturi TV, radio, emisiuni TV, 
afișaj indoor-outdoor, presă scrisă, internet (www.fărășpagă.ro, joc video 3D on-line). De 
asemenea, au fost organizate întâlniri publice în 17 orașe din România cu scopul 
dezbaterii efectelor negative ale corupției și găsirii unor instrumente concrete de luptă 
împotriva corupției, conferințe de presă la nivel central și local (17 conferințe locale), 
seminarii pentru instituțiile publice (pentru domeniile justiției, muncii, sănătății, 
administrației publice și internelor, educației), mese rotunde pentru reprezentanți ai 
sectorului de afaceri, reuniuni informative dedicate jurnaliștilor, reprezentanților 
misiunilor diplomatice și actorilor sociali cheie și liderilor de opinie, precum și micro-
campanii educative în centre universitare. 

 În cadrul campaniei au fost elaborate și distribuite către instituții publice, ONG-uri, 
cetățeni 50.000 de ghiduri de informare cu privire la fenomenul corupției și instrumentele 
concrete de combatere a acestuia în 5 domenii (justiție, poliție, educație, sănătate și 
administrație publică) și 35 000 de afișe; 

 A fost elaborat un ghid de comunicare și au fost organizate seminarii de formare 
profesională pentru personalul specializat în comunicare din cadrul instituțiilor partenere.  

 Impactul campaniei „FĂRĂ ȘPAGĂ” a fost evaluat prin intermediul unei analize sociologice 
realizate în luna februarie 2008, care, raportat la datele sondajului efectuat în aprilie 
2007, a evidențiat următoarele evoluții: 
o a crescut gradul de conștientizare a efectelor negative ale corupției; 
o a scăzut gradul de acceptare socială a unor practici generatoare de corupție; 
o a crescut nivelul de informare cu privire la mijloacele legale de combatere a corupției. 
 

 
2. PHARE RO 2004/016-772.01.05.01 - “Îmbunătățirea luptei împotriva corupției” (Proiect de 
înfrățire instituțională) 

http://www.fărăşpagă.ro/
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Partener: Finlanda 
Buget: 1.650.697,05 Euro (1.550.697,05 Euro PHARE + 100.000 Euro Cofinanțare) 
Perioada de implementare: iulie 2006 – octombrie 2008 
Obiectiv:  

 Îmbunătățirea luptei împotriva corupției atât pe planul prevenirii cât și pe cel al 
combaterii acestui fenomen prin: 

o Evaluarea independentă a tuturor instituțiilor care au atribuții de control și 
inspecție a activităților desfășurate de agenții economici; 

o Consolidare instituțională a Agenției Naționale de Integritate și a Direcției 
Naționale Anticorupție 

o Asistență pentru consolidarea instituțională a Agenției Naționale de Integritate  
o Campanie pentru conștientizarea efectelor negative ale fenomenului de corupție, 

grupul țintă fiind profesiile din sectorul public.  
Rezultate:  

 În cadrul proiectului a avut loc o evaluare independentă a tuturor instituțiilor care au 
atribuții de control și inspecție a activităților desfășurate de agenții economici; 

 Au fost organizate seminarii de pregătire profesională și o vizită de studiu pentru 
personalul Agenției Naționale de Integritate, îmbunătățindu-se totodată strategia de 
management a acestei instituții; 

 A fost consolidată activitatea operațională a Direcției Naționale Anticorupție prin 
elaborarea de strategii de management, comunicare și formare profesională pentru 
personalul Direcția Națională Anticorupție; 

 În cadrul ultimei componente a proiectului au fost organizate de conferințe la nivel înalt și 
la nivel local în cadrul cărora au fost abordate tematici specifice domeniului prevenirii și 
combaterii corupției. 

 
 

3. PHARE RO 2004/016-772.01.04.12 - „Îmbunătățirea sistemului de asistență judiciară." 
(Proiect de asistență tehnică). 
 
Contractor: consorțiu condus de GDSI Limited – Irlanda, format din GDSI Limited Irlanda, Legal Aid 
Board Irlanda și Transparency International România 
Buget: 1.190.160 (1.140.160 Euro PHARE + 50.000 Euro Cofinanțare) 
Perioada de Implementare: decembrie 2006 - martie 2008 
Obiective:  

 Eficientizarea administrării justiției și facilitarea liberului acces la justiție, perfecționarea 
cadrului legal și instituțional privind sistemul de asistență juridică și creșterea nivelului de 
informare a populației în acest domeniu.  

Rezultate:  
 A fost elaborat un raport de evaluare a cadrului legal și instituțional în domeniul asistenței 

judiciare, ale cărui concluzii au constituit baza discuțiilor purtate în atelierele de lucru ce 
s-au desfășurat în iunie 2007 și respectiv în iulie 2007 simultan în București, Cluj-Napoca și 
Iași, la care au participat în total 152 de practicieni - judecători, procurori, avocați, 
executori judecătorești.  

 A fost creat un „program – instanță pilot”, în cadrul Judecătoriei Sectorului 2 București, 
prin intermediul căruia 464 de persoane au beneficiat de informare, consiliere și asistență 
juridică pre-litigiu.  

 S-a desfășurat o campanie de informare și conștientizare în rândul populației și a 
profesioniștilor, menită să promoveze dreptul persoanelor cu venituri limitate de a 
beneficia de asistență judiciară gratuită, ca o garanție a dreptului fundamental de acces 
la justiție. Derularea propriu-zisă a campaniei de informare „Legea e de partea ta ” s-a 
realizat prin utilizarea unor instrumentele de comunicare diverse: spoturi TV / radio 
(difuzate în regim de campanie socială, cu sprijinul Consiliului Național al 
Audiovizualului), site-ul proiectului, www.suport-legal.ro, afișaj outdoor / indoor în 
spațiile publice, inclusiv în mijloacele de transport (campania „Autobuzul” pentru 

http://www.suport-legal.ro/
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promovarea proiectului instanță pilot din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 București), 
materiale informative scrise (pliante, broșuri, ghidul privind asistența judiciară), 
organizarea Conferinței „Forum Judiciar” adresată profesioniștilor sistemului judiciar, 
desfășurată la București în data de 22 februarie 2008.  

 A fost elaborat un studiu de fezabilitate, cuprinzând recomandări privind o nouă politică 
publică în domeniul asistenței judiciare și analiza impactului socio-economic al acestora, 
din perspectiva studiului de drept comparat privind bunele practici în alte jurisdicții 
europene, legislației și precedentului european și internațional. O parte dintre aceste 
recomandări au fost avute în vedere la fundamentarea și elaborarea de către Ministerul 
Justiției a Ordonanței de Urgență nr. 51 din 21 aprilie 2008, privind ajutorul public 
judiciar în materie civilă, publicată în data de 25 aprilie 2008. 

 
 
4. PHARE RO 2004/016-772.01.04.13-15 - „Sprijin pentru continuarea procesului de 
informatizare” – Training IT pentru personalul din sistemul judiciar. (Proiect de asistență 
tehnică). 
 
Contractor: Intrarom S.A. 
Buget: 1.358.760 Euro PHARE 
Perioada de implementare: Decembrie 2006 – Noiembrie 2007 
Obiective:  

 Pregătirea judecătorilor, procurorilor, grefierilor și a personalului de probațiune în 
vederea dobândirii unor cunoștințe de bază și a dezvoltării unor abilități în domeniul 
informatic  

Rezultate: 
 Au fost organizate sesiuni de pregătire în peste 85 de locații, la nivelul întregii țări. Un 

număr de 10.183 persoane din cadrul sistemului judiciar (2.951 judecători, 1.759 
procurori, 5.293 grefieri și 180 consilieri de probațiune) au beneficiat de câte 50 de ore de 
pregătire în domeniul IT, precum și de accesul la programul de studiu individual (e - 
learning) care a fost creat în cadrul proiectului. 

 
 
5. PHARE RO 2004/016-772.01.04.13 „Continuarea procesului de informatizare a instanțelor 
și parchetelor – livrare de echipamente IT pentru sistemul judiciar” (Proiect de investiții). 
 
Contractor: FORTE Business Services S.R.L. 
Buget: 10.425.713,28 Euro (7.048.824,75 Euro PHARE și 3.376.888,53 Euro Cofinanțare) 
Perioada de implementare: Decembrie 2006 – August 2007 
Obiective: 

 Achiziționarea de echipamente IT pentru sistemul judiciar  
Rezultate: 

 Au fost achiziționate echipamente IT, care au fost livrate și instalate în 562 de locații 
beneficiare din țară (judecătorii, tribunale, curți de apel, parchete, birouri teritoriale 
anticorupție și penitenciare). 

 
 

6. PHARE RO 2004/016-772.01.05.02.01- LOT 1- „Achiziționarea de echipamente IT și de 
software pentru dezvoltarea sistemului informatic al sediului central al Direcției Naționale 
Anticorupție și interconectarea cu sistemele serviciilor teritoriale” (Proiect de investiții) 
 
Contractor: Prima Limited S.R.L. 
Buget: 303.592,64 (239.200 Euro PHARE + 64 392,64 Euro Cofinanțare) 
Perioada de implementare: decembrie 2006 – octombrie 2007.  
Obiective: 
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 Conceperea și implementarea unui soft prin intermediul căruia să se asigure colaborarea 
între personalul DNA (procurori și alte categorii de personal care au acces la datele 
dosarelor). 

Rezultate: 
 Softul de colaborare (Collaborative Electronic System - CES) a fost dezvoltat și 

implementat la nivelul sediului central DNA, fiind livrate licențe de utilizare ale softului 
CES pentru 500 de utilizatori; 

 Au fost organizate sesiuni de formare profesională pentru 80 de utilizatori finali pentru 3 
administratori IT. 

 
 
7. PHARE RO 2004/016-772.01.05.02.02- LOT 2 - Achiziționarea de echipamente IT și de 
software și pentru dezvoltarea sistemului informatic al sediului central al Direcției Naționale 
Anticorupție și interconectarea cu sistemele serviciilor teritoriale – LOT 2. (Proiect de 
investiții) 
 
Contractor: Bull Romania S.R.L. 
Buget: 746.437,33 ( 588.116, 40 Euro PHARE + 158.320,93 Euro Cofinanțare) 
Perioada de implementare: decembrie 2006 - iulie 2007 
Obiective:  

 Dotarea cu echipamente IT a DNA (sediu central și servicii teritoriale) și asigurarea 
pregătirii de specialitate pentru cei care îl vor folosi. 

Rezultate: 
 Au fost livrate și instalate la sediile locațiilor beneficiare (DNA – sediu central și 18 servicii 

teritoriale) următoarele echipamente IT: 2 servere tip I, 4 servere tip II, 1 rack, 1 storage, 
17 aplicații firewall, 550 USB, 50 imprimante multifuncționale, 100 stații de lucru, și 50 
laptopuri. 

 Au fost organizate sesiuni de formare profesională pentru 4 administratori IT 
 
 
8. PHARE RO 2004/016-772.01.06.01 - „Continuarea îmbunătățirii sistemului penitenciar” 
(Proiect de înfrățire instituțională). 
 
Partener: Spania 
Buget: 1.118.089 (999.999 Euro PHARE și 118.090 Euro Cofinanțare) 
Perioada de implementare: iunie 2006- februarie 2008  
Obiective:  

 Pregătirea personalului însărcinat cu supravegherea deținuților periculoși, crearea și 
implementarea unui sistem de management potrivit noii legi a statutului personalului din 
sistemul penitenciar, precum și pregătirea personalului de conducere potrivit noilor 
atribuții. 

Rezultate: 
 A fost efectuată o evaluare a situației din penitenciare în ceea ce privește deținuții 

periculoși (controlul și măsurile de siguranță aplicate, condițiile de viață, regimul și 
programele derulate), precum și nivelul de siguranță din penitenciare;  

 Au fost instruite 415 persoane implicate în gestionarea deținuților periculoși; 
 A fost efectuată o evaluare a managementului practicat în penitenciarele românești după 

demilitarizare; 
 Au fost instruite 554 de persoane cu funcții de conducere din serviciile centrale și 

periferice, specialiști în intervenție psihosocială, responsabili resurse umane, ofițeri 
formare profesională, judecători delegați cu executarea pedepselor etc. pe tema 
managementului penitenciar. 

 
 
9. PHARE RO 2004/016-772.01.06.02 - „Continuarea îmbunătățirii sistemului penitenciar”. 
(Proiect de investiții). 
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Buget:1.549.515 (1.159.657,03 Euro PHARE și 389.857,97 Cofinanțare)  
Perioada de implementare: ianuarie 2007 - august 2007 
Obiective:  

 achiziționarea a 15 vehicule pentru transportul deținuților 
Rezultate:  

 Toate cele 15 vehicule au fost achiziționate și omologate de către Registrul Auto Român. 
 
 
10. PHARE RO 2004 Framework Contract NO. Rosu 64, LOT 12 – „Consolidarea capacității 
administrative în domeniul expertizei judiciare". (Proiect de asistență tehnică). 
 
Contractor: IBF International Consulting Belgia 
Buget : 147.353 Euro (145.620 Euro PHARE + 1.733 Euro Cofinanțare) 
Perioada de implementare: ianuarie 2007 - iulie 2007 
Obiective: 

 Pregătirea experților tehnici judiciari în vederea sporirii calității și eficienței expertizelor 
în domeniul instrumentelor financiare europene și a evitării prejudicierii fondurilor 
comunitare 

Rezultate:  
 Au fost pregătiți profesional 50 de experți tehnici judiciari 
 A fost elaborat un Ghid de referință cuprinzând reglementări comunitare și dispoziții 

naționale privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, reglementări 
privind fondurile europene, cazuri relevante în domeniu, recuperarea fondurilor 
comunitare folosite în mod necorespunzător.  

 
 
11. PHARE RO 2004/016-772.01.04 – „Promovarea medierii ca mijloc alternativ de rezolvare a 
litigiilor judiciare". (Proiect de înfrățire instituțională) 
  
Partener: Austria 
Buget: 238.061 Euro (213.061 Euro PHARE + 25.000 Euro Cofinanțare) 
Perioada de implementare: ianuarie 2007 - iulie 2007 
Obiective:  

 Punerea în practică a unei campanii de conștientizare și promovare a medierii, ca 
alternativă la rezolvarea litigiilor judiciare în diferite domenii de activitate, în rândul 
magistraților și a altor specialiști; elaborarea și diseminarea de materiale de promovare a 
medierii, precum și a Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de 
mediator. 

Rezultate: 
 Au fost organizate 8 seminarii pe tema medierii la care au participat 107 judecători și 38 

procurori, precum și 6 mese rotunde la care au participat judecători, procurori, avocați, 
psihologi, asistenți sociali, reprezentanți ai Poliției Române, Consiliului Superior al 
Magistraturii și Institutului Național al Magistraturi. 

 Au fost elaborate 5.000 de postere și 40.000 de pliante conținând informații generale 
privind medierea, care au fost distribuite la toate instanțele și parchetele din țară. 

 
12. PHARE RO 2004/016-772.01.04.14 – Continuarea informatizării sistemului judiciar – 
dezvoltarea sistemului ECRIS de management al cauzelor (Proiect de asistență tehnică) 
 
Contractor: European Dynamics S.A, în parteneriat cu Total Soft S.A. 
Buget: 1.650.500 Euro PHARE 
Perioadă de implementare: decembrie 2006 - mai 2008 
Obiectiv: 

 Analiza nevoilor și cerințelor beneficiarilor finali în legătură cu noua versiune a sistemului 
ECRIS; 
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 Dezvoltarea noului sistem ECRIS conform cerințelor beneficiarilor finali (modulul ECRIS și 
modulul de statistică pentru instanțe, modulul ECRIS și modulul de statistică pentru 
parchete, inclusiv DNA și DIICOT, situl web al Ministerului Justiției, portalul instanțelor de 
judecată, căutarea dosarelor și a soluțiilor, modulul pentru serviciile de probațiune, 
modulul privind registratura, integrarea cu aplicația pentru insolvență, integrarea cu 
aplicația Administrației Naționale a Penitenciarelor -EVDET); 

 Instalarea aplicațiilor din cadrul sistemului ECRIS în centrele pilot și testarea acestora; 
 Instalarea aplicațiilor la instituțiile beneficiare; 
 Formarea profesională a 1.500 de utilizatori din cadrul sistemului judiciar. 

 
 
 

B. Proiecte PHARE 2005 

 
1. PHARE RO 2005/017-553.01.04.04.01 - „Consolidarea cadrului instituțional și legislativ în 
domeniul cooperării judiciare internaționale”. (Proiect de înfrățire instituțională). 
 
Partener: Austria 
Buget: 1.436.190,19 Euro (1.199.990,19 Euro PHARE și 236.200 Euro Cofinanțare) 
Perioada de implementare: octombrie 2006– aprilie 2008. 
Obiective: 

 Stabilirea unui cadru instituțional pentru administrarea Rețelei judiciare române în 
materie penală și a Rețelei judiciare române în materie civilă și comercială (la nivel 
central și local); crearea unor metodologii de lucru ce vor guverna sistemul de cooperare 
judiciară; formarea profesională a judecătorilor, procurorilor și grefierilor în domeniul 
cooperării judiciare internaționale în materie civilă, comercială și penală; reconfigurarea 
secțiunii Cooperarea judiciară internațională a paginii de internet a Ministerului Justiției, 
în scopul prezentării acesteia într-o modalitate mai accesibilă („user - friendly”). 

Rezultate: 
 Elaborarea a 13 ghiduri ce cuprind metodologiile de lucru utilizate în domeniul cooperării 

judiciare internaționale în materie civilă, comercială și penală; 
 Elaborarea a trei manuale pentru judecători, procurori și grefieri care își desfășoară 

activitatea în domeniul cooperării judiciare internaționale: manualul de cooperare 
judiciară în materie penală pentru judecători și procurori; manualul de cooperare judiciară 
în materie civilă și comercială pentru judecători și procurori; manualul de cooperare 
judiciară în materie penală, civilă și comercială pentru grefieri. 

 Formarea a aproximativ 880 de judecători, procurori și grefieri care își desfășoară 
activitatea în domeniul cooperării judiciare internaționale, dintre care peste 200 de 
judecători și procurori au participat la sesiuni de formare profesională ce vizează formarea 
formatorilor în acest domeniu; 

 Efectuarea a două vizite de studiu în Franța (10 persoane) și respectiv Austria (10 
persoane), în vederea familiarizării cu cele mai bune practici la nivel european în ceea ce 
privește cooperarea judiciară internațională; 

 Evaluarea secțiunii cooperare judiciară internațională din cadrul site-ului Ministerului 
Justiției și formularea unor propuneri referitoare la o nouă structură a acestuia; 

 Organizarea a două videoconferințe între Curtea de Apel Timișoara și Ministerul Justiției 
din Austria, respectiv Curtea de Apel București și Ministerul Justiției din Austria, la care au 
participat aproximativ 50 persoane. 

 
 
2. PHARE RO 2005/017-553.01.04.05 – „Continuarea asistenței pentru consolidarea serviciilor 
de probațiune și de reintegrare a victimelor din România” (Proiect de înfrățire instituțională). 
 
Partener: Marea Britanie 
Buget: 1.590.450 euro (1.200.000 Euro PHARE și 390.450 Euro Cofinanțare) 
Perioada de implementare: aprilie 2007 – octombrie 2008 
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Obiectiv:  
 Creșterea eficienței sistemului de probațiune și de protecție a victimelor în conformitate 

cu cele mai bune practici UE prin: 
o Elaborarea de proceduri de lucru în domeniul protecției victimelor, precum și 

crearea la nivel local de echipe interdisciplinare; 
o Îmbunătățirea metodologiei actuale de lucru existente în cadrul sistemului de 

probațiune și dezvoltarea de parteneriate la nivel local în scopul creșterii gradului 
de reintegrare socială a persoanelor condamnate; 

o Formarea profesională a personalului de probațiune în domeniul protecției 
victimelor și al executării pedepselor neprivative de libertate; 

o Elaborarea unei politici educaționale naționale în domeniul probațiunii; 
o Achiziționarea unor cărți în domeniul probațiunii/ protecției victimelor, pentru 

fiecare serviciu local de probațiune. 
 
 

Rezultate: 
 Au fost constituite 5 grupuri de lucru la nivel local (Sibiu, Ialomița, Mehedinți, Suceava și 

Arad), precum și un grup de lucru la nivel național (București) în domeniul sprijinirii 
victimelor infracțiunilor; 

 Au fost constituite 4 grupuri de lucru la nivel local (Vaslui, Tulcea, București și Craiova), 
precum și un grup de lucru la nivel național (București) în scopul dezvoltării unui 
parteneriat pentru promovarea incluziunii sociale a persoanelor ce au comis infracțiuni; 

 Au fost elaborate proceduri de lucru cu victimele infracțiunilor, precum și ghiduri practice 
privind lucrul în parteneriat pentru promovarea incluziunii sociale a persoanelor ce au 
comis infracțiuni;  

 A fost elaborată strategia de dezvoltare a sistemului de probațiune pentru următorii 3 ani, 
însoțită de planul de acțiune aferent, respectiv strategia educațională și de dezvoltare 
profesională a personalului de probațiune 2008/2011 și planul de acțiune corespunzător; 

 A fost elaborat manualul de probațiune, ce cuprinde atât noțiuni teoretice cât și practice, 
precum și atribuțiile serviciilor de probațiune; 

 Au fost tipărite și distribuite pliante destinate victimelor infracțiunilor (aproximativ 21.000 
de exemplare în limbile română și maghiară); 

 Au fost tipărite și distribuite pliante referitoare la activitatea serviciilor de probațiune și 
destinate atât persoanelor care au săvârșit infracțiuni, aflate în evidenta serviciilor de 
probațiune, cât și publicului larg (aproximativ 50.000 de exemplare);  

 Au fost achiziționate 851 de cărți în domeniul probațiunii ce au fost distribuite celor 41 de 
servicii locale de probațiune; 

 Un număr de aproximativ 500 de consilieri de probațiune, viitori supervizori de practică și 
formatori au participat la seminarii de formare profesională susținute de experți români și 
britanici, precum și la vizite de studiu respectiv stagii de pregătire profesionala în 
domeniile următoare: sprijinirea victimelor, interviuri motivaționale, tactici de pregătire 
profesională, grupuri de lucru, managementul resurselor, supravegherea personalului, 
comunicare etc. 

 
 
3. PHARE RO 2005/017-553.01.04.04.03 – „Livrarea de echipamente audio–video pentru 
dotarea sediilor instanțelor de judecată” (Proiect de investiții) 
 
Contractor: S.C. AVITECH CO S.R.L. 
Buget: 676.844,98 Euro (506.076,99 Euro PHARE + 170.767,99 Euro Cofinanțare) 
Durată: noiembrie 2007 – iulie 2008 
Obiectiv:  

 Dotarea instanțelor de judecată din România și a Ministerului Justiției în vederea asigurării 
unei funcționări optime a acestora în domeniul cooperării judiciare internaționale.  

Rezultate: 
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 A fost achiziționat echipament tehnic audio-video specific pentru 88 de locații (86 de 
judecătorii, Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov și Ministerul Justiției), pentru a 
permite efectuarea de videoconferințe în cadrul cauzelor aflate pe rolul instanțelor în 
contextul cooperării judiciare internaționale, precum și pentru a permite audierea 
martorilor cu identitate protejată. În cazul Ministerului Justiției, prin acest contract se 
urmărește facilitarea îndeplinirii de către acesta, în calitatea sa de autoritate centrală în 
materia cooperării judiciare internaționale, a atribuțiilor specifice în acest domeniu. 

 
 
4. PHARE RO 2005/017-553.01.04.04.02 – „Livrarea de echipamente audio–video pentru 
dotarea sediilor instanțelor de judecată” 
 
Contractor: S.C. AVITECH CO S.R.L. 
Buget: 389.376 euro (290.591,31 euro PHARE + 98.784,69 euro cofinanțare) 
Durată: 8 luni: octombrie 2007 – iunie 2008 
Obiective:  

 Dotarea instanțelor de judecată din România în vederea asigurării unei funcționări optime 
a acestora în domeniul cooperării judiciare internaționale. 

Rezultate: 
 Au fost achiziționate echipamente audio – video pentru 51 de locații din cadrul sistemului 

judiciar (10 curți de apel și 41 de tribunale), pentru a permite efectuarea de 
videoconferințe în cadrul cauzelor aflate pe rolul instanțelor în contextul cooperării 
judiciare internaționale, precum și pentru a permite audierea martorilor cu identitate 
protejată. 

 
 

5. PHARE RO 2005/017-553.01.04.06 - „Consolidarea capacității instituționale și 
administrative a Ministerului Justiției și Ministerului Public, ca instituții publice centrale” 
(Proiect de asistență tehnică) 
 
Contractor: WYG International Ltd, Marea Britanie 
Buget : 1.080.500 Euro PHARE  
Perioada de implementare: noiembrie 2007- noiembrie 2008 
Obiectiv:  

 Consolidarea capacității administrative și instituționale a Ministerului Justiției și a 
Ministerului Public prin: 

o Evaluarea politicii de resurse umane și a structurii administrative a Ministerului 
Justiției și Ministerului Public și formularea de recomandări pentru îmbunătățirea 
acestora; îmbunătățirea capacității Ministerului Justiției în domeniul elaborării 
actelor normative; 

o Organizarea unor seminarii de formare profesională pentru personalul Ministerului 
Justiției și Ministerul Public, în următoarele domenii: resurse umane, management, 
economie, elaborare de acte normative, audit, drept comunitar, fonduri 
structurale. 

Rezultate: 
 Au fost evaluate strategiile de resurse umane și organizare administrativă ale Ministerului 

Justiției și Ministerului Public, fiind formulate recomandări pentru consolidarea acestora. 
 A fost evaluat procesul de elaborare a actelor normative la nivelul Ministerului Justiției, 

fiind formulate recomandări pentru îmbunătățirea acestuia. 
 Au fost analizate nevoile de formare profesională ale personalului celor 2 instituții 

beneficiare în următoarele domenii: resurse umane, management, economie, elaborare de 
acte normative, audit, drept comunitar, fonduri structurale, pe baza acestora fiind 
elaborat un plan de formare profesională. 

 Pe baza acestui plan de formare profesională au fost organizate 27 de seminarii de formare 
profesională la care au participat în total 480 de persoane din cadrul Ministerului Justiției 
și Ministerului Public în principalele domenii de interes. 
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 A fost organizată o vizită de studiu pentru 10 persoane și 7 intership-uri în instituții 
similare din state membre ale Uniunii Europene (Belgia, Luxemburg, Franța, Marea 
Britanie, Spania).  

 
 
6. PHARE RO 2005/017-553.01.04.08 – „Continuarea procesului de informatizare la nivelul 
sistemului judiciar”- Sistemul de Arhivare Electronică (Proiect de investiții) 
 
Contractor: FORTE Business Services S.R.L. 
Buget: 11.788.968 Euro (8.844.083,79 Euro PHARE + 2.944.884,21 Euro Cofinanțare) 
Perioada de implementare: septembrie 2007 – februarie 2009 
Obiectiv:  

 Realizarea unei aplicații software care să permită scanarea dosarelor și a altor documente 
specifice activităților instituțiilor beneficiare, arhivarea acestora, și posibilitatea de 
integrare sau relaționare cu alte aplicații software existente sau viitoare utilizate în cadrul 
instituțiilor din sistemul judiciar; 

 Instruirea la nivelul fiecărei locații beneficiare a 2 administratori și 10 utilizatori finali ai 
aplicației. 

 Livrarea și instalarea la sediul celor 540 de locații beneficiare (Ministerul Justiției, Înalta 
Curte de Casație și Justiție și instanțe de judecată, Ministerul Public și parchete, Direcția 
Națională Anticorupție și sedii ale acesteia, Administrația Națională a Penitenciarelor și 
penitenciare, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Magistraturii și Școala 
Națională de Grefieri) a componentelor de infrastructură hardware necesare Sistemului de 
Arhivare Electronică, respectiv un total de 545 de dispozitive de stocare externă, 765 
scannere profesionale, 1302 servere, 1302 UPS-uri, 10.900 discuri UDO.  

 
Rezultate: 

 Au fost livrate și instalate la sediul celor 540 de locații beneficiare un total de 545 de 
dispozitive de stocare externă, 765 scannere profesionale, 1302 servere, 1302 UPS-uri, 
10900 discuri UDO – componente de infrastructură hardware necesare Sistemului de 
Arhivare Electronică. 

 A fost livrată și instalată aplicația software de arhivare electronică la nivelul locațiilor 
beneficiare. 

 A fost efectuată instruirea personalului din cadrul locațiilor beneficiare în ceea ce privește 
utilizarea și administrarea Sistemului de Arhivare Electronică. 

 
 

C. Proiecte PHARE 2006 

 
 

1. PHARE 2006/018-147.01.04.05.01- „Continuarea dezvoltării sistemului de probațiune din 
România” (Proiect de asistență tehnică) 
 
Contractor: Bernard Brunhes International în parteneriat cu Asociația “Alternative Sociale” 
Buget: 671.350 Euro PHARE 
Perioada de implementare: noiembrie 2008 – noiembrie 2009 
Obiective:  

 Consolidarea cooperării dintre serviciile de probațiune și sistemul penitenciar, în scopul 
asigurării efectului deplin al programelor de pregătire pentru liberare și de asistență post-
penală derulate de către acestea; 

 Derularea unei campanii de conștientizare cu privire la nevoia de cooperare inter-
instituțională la nivel local pentru asigurarea viabilității programelor de reintegrare socială 
a foștilor deținuți; 

 Formarea profesională a personalului penitenciar și de probațiune în domeniul programelor 
de pregătire pentru liberare și de asistență post-penală. 
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Rezultate: 
 A fost elaborat un raport de evaluare cu recomandări, cuprinzând o analiză a cadrului 

legislativ și instituțional din România cu privire la programele de pregătire pentru liberare 
și asistență post-penală și a mecanismelor de cooperare existente între serviciile de 
probațiune și unitățile penitenciare din România, precum și un studiu asupra cadrului 
legislativ și a bunelor practici din statele membre UE cu privire la programele de pregătire 
pentru liberare și asistență post-penală; 

 A fost elaborat un program de pregătire pentru liberare și asistență post-penală care a fost 
pilotat timp de 4 luni de către personalul penitenciar și de probațiune, în două locații 
diferite din țară (Baia Mare și Iași), în vederea testării și dezvoltării mecanismelor de 
cooperare dintre personalul penitenciar și personalul de probațiune, propuse în cadrul 
programului pilot; 

 A fost elaborat, tipărit in 400 de exemplare și distribuit specialiștilor din cadrul sistemului 
penitenciar si de probațiune un manual de utilizare al programului de pregătire pentru 
liberare și asistență post-penală; 

 A fost elaborată și tipărită în 200 de exemplare o nouă metodologie de lucru pentru 
programele de pregătire pentru liberare și de asistență post-penală, pe baza analizei 
realizate și a lecțiilor învățate din programul pilot; 

 Au fost organizate 15 evenimente locale având ca scop discutarea și diseminarea 
mijloacelor de dezvoltare și îmbunătățire a mecanismelor de cooperare și de lucru în 
parteneriat pentru incluziunea socială a persoanelor care au săvârșit infracțiuni; 

 Au fost organizate 4 evenimente regionale tip “Bursa locurilor de muncă – O a doua șansă”, 
la care au participat persoane condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni și operatori 
economici dornici sa le ofere locuri de muncă, în vederea încurajării reintegrării acestei 
categorii de persoane pe piața forței de muncă și, implicit, în comunitate; 

 Au fost organizate 8 sesiuni comune de formare profesională la care au participat 
aproximativ 80 de consilieri de probațiune și 79 de specialiști din cadrul sistemului 
penitenciar (în total 159 de persoane) pe teme de interes comun, precum tehnici de 
asistență și consiliere pentru persoanele condamnate, programul de pregătire pentru 
liberare și asistență post-penală elaborat în cadrul proiectului, cooperare si comunicare 
inter-instituțională; 

 A fost elaborat un manual de formare profesională cuprinzând informația sistematizată 
prezentată în cadrul sesiunilor de pregătire profesională, feedback-ul primit de la 
participanți în cadrul sesiunilor de pregătire și aspecte legate de activitatea practică 
efectivă a personalului penitenciar și de probațiune. Manualul a fost tipărit în 200 de 
exemplare și distribuit specialiștilor din cadrul sistemului penitenciar și de probațiune. 

 
 
2. PHARE 2006/018-147.01.04.05.02 - „Dotarea birourilor locale de probațiune” (Proiect de 
investiții) 
 
Contractor:  

 Lot 2 - Mobilier - SC Simal Exim SRL 
 Lot 3 – Autoturisme - SC Radacini Motors SRL  
 Lot 4 – Echipament de birou - SC Document SRL 

Buget:   
Lot 2: 32.882 Euro (24 355, 7 Euro PHARE + 8 526,3 Cofinanțare) 
Lot 3: 319.800 Euro (236 875,86 Euro PHARE + 82.924,14 Euro Cofinanțare) 
Lot 4: 18.158,8 Euro (13 450,22 Euro PHARE + 4 708,58 Euro Cofinanțare) 

Perioada de implementare:  
Lot 2 - noiembrie 2008 – iunie 2009 

  Lot 3 – noiembrie 2008 – august 2009 
  Lot 4 – noiembrie 2008 – iunie 2009 
Obiective:  
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 Lot 2 – Mobilier - achiziționarea de echipamente de mobilier (birouri, scaune, dulapuri de 
arhivare) pentru cele 41 de birouri locale de probațiune de pe teritoriul României (câte un 
birou de probațiune în fiecare județ). 

 Lot 3 – Autoturisme - achiziționarea de autoturisme pentru cele 41 de birouri locale de 
probațiune de pe teritoriul României (câte un birou de probațiune în fiecare județ). 

 Lot 4 – Echipament de birou - achiziționarea de echipamente de tehnică de calcul 
(multifuncționale) și de comunicații (telefon-fax) pentru cele 41 de birouri locale de 
probațiune (câte un birou de probațiune în fiecare județ). 

Rezultate: 
 Lot 2 – Mobilier – a fost achiziționat mobilier (82 de birouri, 123 de scaune ergonomice, 123 

de dulapuri de arhivare, 410 scaune pentru vizitatori, 123 de birouri pentru computer) 
pentru cele 41 de birouri locale de probațiune de pe teritoriul României (câte un birou de 
probațiune în fiecare județ) 

 Lot 3 – Autoturisme - au fost achiziționate 41 de autoturisme, câte un autoturism pentru 
fiecare birou local de probațiune de pe teritoriul României  

 Lot 4 – Echipament de birou – au fost achiziționate 41 de multifuncționale și 41 de 
telefoane/faxuri pentru cele 41 de birouri locale de probațiune (câte un birou de 
probațiune în fiecare județ). 

 
 
3. PHARE 2006/018-147.01.04.07.01 – „Dezvoltarea unităților penitenciare din România” 
(Proiect de asistență tehnică) 
 
Contractor: European Consultants Organisation – Belgia, în parteneriat cu Centre for Legal 
Competence – Austria 
Buget: 799.250 Euro PHARE 
Perioada de implementare: noiembrie 2008 – noiembrie 2009 
Obiective:  

 dezvoltarea unităților penitenciare prin:  
o evaluarea cadrului instituțional și procedural în domeniul gestionării situațiilor de 

criză ce pot apărea la nivelul unităților penitenciare din România; 
o elaborarea unui manual de proceduri/plan de intervenție care să fie aplicat în 

timpul tuturor situațiilor de criză ce pot apărea în fiecare tip de regim de detenție; 
o elaborarea profilului psihologic al persoanelor care vor deveni negociatori în cadrul 

unităților penitenciare; 
o elaborarea de criterii de selecție a acestora, precum și a unui manual de proceduri 

ce va fi folosit de aceștia pentru aplanarea situațiilor de criză; 
o elaborarea de planuri de formare profesională și instruirea negociatorilor și a 

specialiștilor din cadrul Direcției Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar/ Direcției 
Educație și Asistență Psihosocială. 

Rezultate: 
 Capacitatea sistemului penitenciar român de a gestiona situațiile de criză, în contextul Legii nr. 

275/2006 privind executarea pedepselor, a fost evaluată și au fost elaborate recomandări în 
vederea îmbunătățirii acesteia.  

 A fost elaborat profilul psihologic al persoanelor care vor deveni negociatori și s-au propus 
criterii de selectare a acestora, precum și un manual de proceduri spre a fi utilizat de către 
negociatori pentru soluționarea situațiilor de criză. A fost elaborat un plan de 
intervenție/manual de proceduri aplicabil tuturor situațiilor de criză și care acoperă toate 
tipurile de regim de detenție.  

 Au fost organizate 4 sesiuni de formare profesională, fiecare pentru aproximativ 25 specialiști 
din cadrul Direcției Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar, în cadrul cărora a fost prezentat 
planul de intervenție/manualul de proceduri anterior elaborat, fiind de asemenea discutate alte 
teme identificate de către Consultant și agreate de către beneficiar. 

 Au fost organizate 4 sesiuni de formare profesională, fiecare pentru aproximativ 23 de persoane 
din cadrul unităților penitenciare, care urmează sa devină negociatori.  
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 Au fost organizate 4 sesiuni de formare profesională, fiecare pentru aproximativ 25 de specialiști 
din cadrul Direcției de Educație și Asistență Psihosocială în domeniul utilizării metodelor 
specifice în cazul deținuților vulnerabili: deținuți dependenți de droguri, deținuți care manifestă 
un risc ridicat de sinucidere, deținuți sexuali, deținuți condamnați la pedepse privative de 
libertate pe termen lung sau pe viată, etc. 

 A fost organizată o vizită de studiu pentru 10 persoane într-un Stat Membru care dispune de un 
sistem performant de sprijin psihologic în vederea reintegrării sociale a deținuților vulnerabili.  

 
 
4. PHARE 2006/018-147.01.04.07.02 - „Dezvoltarea capacității sistemului penitenciar de a 
asigura securitatea la toate nivelurile, precum și îmbunătățirea condițiilor de detenție” 
(Proiect de investiții)  
 
Contractor:   

Lot 1-  Săli și terenuri de sport - S.C. HISTRIA INTERNATIONAL S.R.L. 
Lot 2 - Echipamente de securitate - S.C. MIRA TELECOM S.R.L. 

       Lot 3 - Mijloace pentru transportul deținuților -  S.C. GRIVITA REMORCI S.R.L. 
       Lot 4 - Mijloace pentru transportul deținuților -  S.C. GRIVITA REMORCI S.R.L. 
Buget:  

Lot 1- 172.531,81 Euro (43.132,9 Euro Cofinanțare și 129.398,8 Euro PHARE) 
Lot 2 - 453.325 Euro (113.331,25 Euro Cofinanțare și 339.993,75 Euro PHARE) 
Lot 3 - 375.000 Euro (93.750 Euro Cofinanțare și 281.250 Euro PHARE) 
Lot 4 - 560.000 Euro (40.000 Euro Cofinanțare și 420.000 Euro PHARE) 

Perioada de implementare: Loturile 1 și 2 – noiembrie 2008 – iunie 2009 
                Loturile 3 și 4 – noiembrie 2008 – august 2009 
Obiective:  

 Lotul 1 – achiziționarea de echipamente sportive pentru dotarea sălilor și a terenurilor de 
sport din 35 de unități penitenciare; 

 Lotul 2 – achiziționarea de echipamente de control acces: aparate de scanat cu raze X 
(pentru 12 penitenciare) și porți detectare metale (pentru 36 penitenciare) și detectoare 
de metale portabile (pentru 20 de penitenciare); 

 Lotul 3 și lotul 4 - achiziționarea a 15 autovehicule pentru transportul deținuților (5 
vehicule de 22 de locuri și 10 vehicule de 10 locuri). 

Rezultate: 
 Lot. 1 – 35 de unități penitenciare au fost dotate cu echipamente pentru săli și terenuri de 

sport; 
 Lot 2 -  au fost achiziționate echipamente de control acces: 12 aparate de scanat cu raze X 

(pentru 12 penitenciare) și 45 porți detectare metale (pentru 36 penitenciare) și 20 
detectoare de metale portabile (pentru 20 de penitenciare); 

 Lot 3 –Administrația Națională a Penitenciarelor a fost dotată cu 5 autovehicule (de 22 de 
locuri) pentru transportul deținuților; 

 Lot 4 – Administrația Națională a Penitenciarelor a fost dotată cu 10 autovehicule (de 10 
locuri) pentru transportul deținuților. 

 
 
5. PHARE RO 2006/018-147.01.04.09.01 - „Asistență pentru eficientizarea sistemului judiciar 
prin dezvoltarea instituției managerului de instanță” (Proiect de înfrățire instituțională) 
 
Partener: Germania, prin Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (IRZ) 
Buget: 1.100.000 Euro (1.000.000 Euro fonduri PHARE + 100.000 Euro Cofinanțare) 
Perioada de implementare: noiembrie 2008 – noiembrie 2009 
Obiectiv:  

 implementarea unui proiect pilot în cadrul a 6 instanțe, la diferite niveluri de jurisdicție; 
 evaluarea cadrului instituțional și legislativ actual și elaborarea de recomandări pentru 

adaptarea legislației; 
 stabilirea responsabilităților administrative care trebuie avute în vedere de către 
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managerul de instanță și elaborarea unei descrieri a responsabilităților acestei funcții; 
 pregătirea profesională a persoanelor care vor desfășura activități specifice managerului 

de instanță sau pentru alți reprezentanți ai instanțelor;  
 elaborarea de propuneri privind metodologia de lucru necesară pentru stabilirea unei 

practici unitare în domeniul managementului de instanță.  
Rezultate: 

 Implementarea programului pilot la nivelul a 6 instanțe de grade diferite de jurisdicție 
(Curtea de Apel București, Curtea de Apel Brașov, Tribunalul București, Tribunalul Brașov, 
Tribunalul Călărași și Judecătoria Sector 1 București) selectate de grupul mixt de experți 
constituit în cadrul proiectului (alcătuit din experți germani, reprezentanți ai instanțelor 
pilot, ai Ministerului Justiției și ai Consiliului Superior al Magistraturii);  

 Elaborarea de către grupul mixt de experți a Ghidului de pilotare, precum și a bazelor de 
lucru: „Dispoziție generală cu privire la desemnarea și atribuțiile managerilor de instanță”, 
„Profilul cerințelor pentru managerul de instanță”, „Organigrama-model pentru o curte de 
apel, un tribunal și o judecătorie (volum mare de activitate)”, „Modelul unui plan de 
repartizare a activităților administrative pentru o Curte de Apel”, „Organigrame 
individualizate și planuri de repartizare a activităților administrative pentru cele 6 instanțe 
implicate în pilotare”; 

 Organizarea unei vizite de studiu pentru personalul cu rol esențial în cadrul celor 6 
instanțe în implementarea programului pilot la instanțe din Germania și Olanda în vederea 
familiarizării acestora cu sistemul administrativ managerial existent la nivelul acestor 
state; 

 Organizarea de misiuni de monitorizare a implementării programului și a unui atelier de 
lucru în vederea implementării unitare a acestuia în cadrul tuturor instanțelor pilot;  

 Pregătirea profesională a personalului pentru a îndeplini rolul de manager de instanță: 
organizarea unei vizite de studiu și a două stagii de pregătire, precum și a unui seminar 
introductiv; 

 Elaborarea unui raport de evaluare cuprinzând recomandări în vederea îmbunătățirii 
metodologiei de lucru elaborate pentru asigurarea unei practici unitare în domeniul 
managementului instanței; 

 Organizarea a 4 întâlniri regionale cu participarea a aproximativ 150 de persoane 
(judecători, manageri economici și grefieri) în vederea diseminării rezultatelor 
programului pilot. 

 
 
6. PHARE RO 2006/018-147.01.04.09.02 - „Îmbunătățirea condițiilor de lucru ale 
judecătorilor” (Proiect de investiții) 
 
Contractor: S.C. MIRA TELECOM S.R.L - Lot 1: Echipament tehnic de securitate 
  S.C.GLOBAL DESIGN S.R.L. – Lot 2: Mobilier 
Buget: Lot 1: 260.459,96 Euro (194589,6 Euro PHARE + 65.870,32 Euro Cofinanțare) 
   Lot 2: 118.147,48 Euro (88.267,98 Euro Phare + 29.879,50 Euro Cofinanțare) 
Perioada de implementare: Lot 1 – noiembrie 2008 – iunie 2009  
         Lot 2 - noiembrie 2008 – septembrie 2009  
Obiective: 

 Lot 1 – achiziționarea de filtre de securitate (porți detectoare de metale și detectoare de 
metale portabile) destinate controlului accesului publicului în 60 de instanțe de judecată 
(curți de apel și tribunale) 

 Lot 2 - îmbunătățirea condițiilor de lucru ale judecătorilor prin dotarea cu piese de 
mobilier a birourilor de lucru ale acestora din cadrul a 24 de instanțe judecătorești. 

Rezultate: 
 Lot 1: au fost achiziționate filtre de securitate: 87 de porți detectoare de metale și 105 

detectoare de metale portabile destinate controlului accesului publicului pentru 62 de 
instanțe de judecată (curți de apel și tribunale); 

 Lot 2: au fost livrate și montate piese de mobilier la sediile a 24 de instanțe judecătorești 
(19 judecătorii, 4 tribunale și o curte de apel). 
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7. PHARE RO 2006/018-147.01.04.10.01 – „Continuarea informatizării sistemului judiciar I” 
(Proiect de investiții) 
 
Contractor: S.C. INTRAROM S.A. (lider de asociere) în asociere cu S.C. SIVECO ROMANIA S.A. și 
CENTRUL DE PREGATIRE IN INFORMATICA 
Buget: 4.708.579,48 Euro (3.259.278,71 PHARE + 1.449.300,76 Cofinanțare) 
Perioada de implementare: noiembrie 2008 – noiembrie 2009 
Obiective:  

 consolidarea infrastructurii IT existente prin dotarea a 608 de locații beneficiare 
(Ministerul Justiției, Ministerul Public, Înalta Curte de Casație și Justiție, instanțe 
judecătorești, sedii ale Direcției Naționale Anticorupție, ale parchetelor si ale Direcției de 
Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, sedii ale Administrației 
Naționale a Penitenciarelor și ale serviciilor de probațiune) cu echipamente IT (servere, 
rack-uri, SAN-uri, UPS-uri, stații de lucru, calculatoare portabile, imprimante, scannere și 
mașini multifuncționale, software antivirus) și instruirea personalului relevant din cadrul 
acestora cu privire la utilizarea echipamentelor IT. 

 formare profesională a personalului de specialitate informatică din cadrul instanțelor de 
judecată (cursuri specializate Microsoft). 

Rezultate:  
 Toate cele 5.529 de echipamente IT (112 servere, 75 rack-uri, 73 SAN-uri, 968 UPS-uri, 

2977 stații de lucru și calculatoare portabile, 1323 – imprimante, scanere și mașini 
multifuncționale, software antivirus) au fost livrate și instalate la nivelul celor 608 de 
locații beneficiare și personalul relevant din cadrul acestora a fost instruit cu privire la 
utilizarea echipamentelor. 

 Au fost instruiți (cursuri specializate IT) 370 de cursanți (specialiști IT din cadrul sistemului 
judiciar).  

 
 

8. PHARE RO 2006/018-147.01.04.10.01.01 – „Continuarea informatizării sistemului judiciar 
II” (Proiect de investiții) 
 
Contractor: S.C. INTRAROM S.A. (lider de asociere) în asociere cu S.C. SIVECO ROMANIA S.A.  
Buget: 1.379.282,96 Euro (954.739,66 Euro PHARE + 424.543,30 Euro Cofinanțare) 
Perioada de implementare: noiembrie 2008 – noiembrie 2009 
Obiective:  

 consolidarea infrastructurii IT existente prin dotarea a 511 de locații beneficiare 
(Ministerul Justiției, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor 
de Criminalitate Organizată și Terorism, Administrația Națională a Penitenciarelor, Înalta 
Curte de Casație și Justiție, sedii ale instanțelor judecătorești, Ministerul Public, sedii ale 
parchetelor și ale serviciilor de probațiune), cu echipamente IT hardware și software 
(servere, rack-uri, SAN, UPS-uri, stații de lucru și calculatoare portabile, imprimante, 
upgrade-uri de memorie, licențe SQL server 2008 și software antivirus) și instruirea 
personalului relevant din cadrul acestora cu privire la utilizarea echipamentelor IT. 

Rezultate: 
 Toate cele 14.962 de echipamente IT (18 servere, 2 rack-uri, 1 SAN, 34 UPS-uri, 336 stații 

de lucru și calculatoare portabile, 41 imprimante, 13092 upgrade-uri de memorie, 1437 
licențe SQL server 2008 și o soluție antivirus) au fost livrate și instalate la nivelul 
celor 511 locații beneficiare și personalul relevant din cadrul acestora a fost instruit cu 
privire la utilizarea echipamentelor. 

 
 
9. PHARE RO 2006/018-147.01.04.10.03 – „Dotarea instanțelor de judecată cu sisteme de 
supraveghere video” (Proiect de investiții) 
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Contractor: S.C. TECHNOSEC S.R.L. împreună cu S.C. GENESYS SYSTEMS RO S.R.L. 
Buget: 2.246.287 Euro (1.557.350,77 Euro PHARE + 688.936,22 Euro Cofinanțare) 
Perioada de implementare: noiembrie 2008 – mai 2010 
Obiectiv:  

 Dotarea sediilor a 241 de instituții judiciare (Ministerul Justiției, 15 curți de apel, 47 de 
tribunale, 178 de judecătorii) cu sisteme de supraveghere video (camere de supraveghere 
IP de interior și exterior, servere de achiziție și de stocare a datelor, software-uri de 
management, switch-uri, rack-uri cu UPS pentru alimentarea camerelor de supraveghere și 
UPS-uri pentru alimentarea serverelor de aplicații și de stocare) destinate monitorizării 
locațiilor arhivelor, registraturilor și a holurilor tranzitate de către deținuți. 

Rezultate:  
 Ministerul Justiției, 15 curți de apel, 47 de tribunale și 178 de judecătorii au fost dotate cu 

sisteme de supraveghere video;  
 Un număr de 3.127 de camere de supraveghere IP de interior și exterior, 246 de servere de 

achiziție și de stocare a datelor, 278 de switch-uri, 240 de rack-uri cu UPS pentru 
alimentarea camerelor de supraveghere, 246 de UPS-uri pentru alimentarea serverelor de 
aplicații și de stocare și 246 de software-uri de management au fost livrate și instalate la 
cele 241 de instituții judiciare beneficiare; 

 Personalul din cadrul instituțiilor judiciare beneficiare desemnat să utilizeze sistemele de 
supraveghere video a beneficiat de instruire în acest sens. 

 
 

D. Proiecte contractate în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la 
bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea și implementarea proiectelor 

necontractate din fondurile Programului PHARE 

 
1. „Dotări pentru funcționarea în practică a principiului specializării ” (Proiect de investiții) 
 
Contractor: S.C. Elvila S.A. București 
Buget: 478.455,24 Lei din care 92.604,24 LEI este TVA 
Perioada de implementare: noiembrie 2010 – decembrie 2010 
Obiective:  

 Dotarea a cel puțin 30 de săli de judecată cu mobilier specific. 
Rezultate: 

 30 de săli de judecată au fost dotate cu mobilier specific. Toate piesele de mobilier au fost 
livrate și instalate în locațiile prevăzute în contract. 

 
2. „Dotarea birourilor locale de probațiune” (Proiect de investiții) – Lot 1 Echipament IT 
 
Contractor: SC Maguay Impex SRL 
Buget: 362.692,56 Lei din care 70.198,56 Lei este TVA 
Perioada de implementare: noiembrie 2010 – decembrie 2010 
Obiective:  

 Dotarea a 41 de servicii locale de probațiune cu echipament IT (stații de lucru). 
Rezultate: 

 Cele 41 de birouri locale de probațiune au fost dotate fiecare cu câte 3 stații de 
lucru/computere (123 computere/stații de lucru în total). Toate echipamentele IT au fost 
livrate și instalate în locațiile prevăzute în contract. 

 
3. „Îmbunătățirea dotărilor necesare pentru sistemul de justiție pentru minori din România” 
(Proiect de investiții)  
 
Contractor: Lotul nr. 1 Atelier spălătorie - S.C. Dactrust S.R.L. București 

Lotul nr. 7 Atelier pregătire vocațională – multimedia - S.C. Elsaco Electronic S.R.L. 
Botoșani 
Lotul nr. 9 Autovehicule - S.C. Grivița Remorci S.R.L. Ilfov 
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Lotul nr. 10 Microbuze - S.C. Grivița Remorci S.R.L. Ilfov 
Buget: Lotul nr. 1 Atelier spălătorie – 91.897,07 Lei 

 Lotul nr. 7 Atelier pregătire vocațională – multimedia – 81.114,62 Lei 
 Lotul nr. 9 Autovehicule – 965.092 Lei 
 Lotul nr. 10 Microbuze – 1.919.520 Lei 

Perioada de implementare: noiembrie 2010 – decembrie 2010 
Obiective:  

 Dotarea cu atelier de spălătorie, echipament multimedia și autoturisme/microbuze a 
penitenciarelor pentru minori și tineri și a centrelor de reeducare de pe teritoriul 
României. 

Rezultate: 
 Lot 1 Atelier spălătorie – a fost dotat Penitenciarul pentru Minori și tineri de la Craiova cu 1 

uscător industrial de rufe și 1 mașină industrială de spălat cu storcător; 
 Lot 7 Atelier pregătire vocațională – multimedia – au fost dotate Penitenciarele pentru 

Minori și tineri de la Tichilești și Craiova cu 6 aparate foto digitale, 2 imprimante foto, 200 
de seturi de hârtie fotografică A4 pentru imprimantă, 16 stații de lucru cu monitor, 2 
imprimante laser monocrom A4, 4 camere video, 2 home cinema și 2 LCD-uri; 

 Loturile 9 - Autovehicule și 10 – Microbuze – au fost dotate Penitenciarele pentru Minori și 
tineri de la Tichilești și Craiova, precum și Centrele de Reeducare de la Tg. Ocna, Buziaș și 
Găești cu 2 ambulanțe, 3 microbuze pentru transport de persoane și 10 microbuze pentru 
transportul deținuților. 

 
4. „Îmbunătățirea condițiilor de lucru ale judecătorilor” (Proiect de investiții) 
 
Contractor: S.C. Mobteco Product S.R.L. București 
Buget: 731.257,76 Lei din care 141.533,76 Lei este TVA 
Perioada de implementare: noiembrie 2010 – decembrie 2010 
Obiective:  

 Dotarea a 56 de instanțe cu mobilier de birou pentru uzul judecătorilor (Lot 3 – 27 de 
instanțe și lot 4 – 29 de instanțe). 

Rezultate: 
 56 de instanțe au fost dotate cu mobilier specific pentru birourile judecătorilor. Toate 

piesele de mobilier au fost livrate și instalate în locațiile prevăzute în contract. 
 
5. „Dezvoltarea sistemului de justiție pentru minori în România” (Proiect de asistență tehnică) 
 
Partener: Germania – Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (IRZ) 
Buget: 2.655.000 Lei, fondurile sunt de la bugetul de stat, pentru proiectul de asistență 
bilaterală; împrumutul Băncii Mondiale 
Perioada de implementare: noiembrie 2010 – aprilie 2012 
Obiective: 

 consolidarea cadrului național referitor la protecția drepturilor minorilor prin implicarea 
tuturor profesioniștilor în domeniul justiției pentru minori: personal de poliție, procurori, 
judecători, grefieri, personal de probațiune, personal din penitenciare, personalul din 
cadrul direcțiilor pentru protecția copilului, ONG-uri, reprezentanți ai școlilor, avocați, 
viitori mediatori etc.; 

 formare multidisciplinară a tuturor profesioniștilor implicați în domeniul justiției pentru 
minori 

 Dezvoltarea centrului de documentare creat prin PHARE 2003, adăugând o funcție de 
informare; 

Rezultate: 
 Luând în considerare faptul că, în contextul adoptării și intrării în vigoare a noilor coduri - 

civil, penal și de procedură, cadrul juridic național referitor la protecția drepturilor 
minorilor era în curs de schimbare, unele dintre activitățile prevăzute în  fișa de proiect 
PHARE 2006, precum evaluarea cadrului legal în domeniu, nu mai erau nici necesare, nici 
sustenabile în prezent. Astfel, Ministerul Justiției a beneficiat, în cadrul asistenței de la 
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Banca Mondială, de un proiect privind "Pregătirea aplicării noului Cod Civil, Cod Penal, Cod 
de Procedură Civilă și Cod de Procedură Penală", având drept obiectiv evaluarea 
impactului noilor coduri asupra sistemului de justiție (instanțe, parchete, servicii de 
probațiune, etc.), din perspectiva noilor reglementări legale, a resurselor umane și  
bugetare existente. 

 Organizarea pe parcursul anilor 2010 și 2011 de către Ministerul Justiției, în cadrul unui 
proiect de asistență bilaterală cu Germania, prin Fundația Germană pentru Cooperare 
Judiciară IRZ, a 10 sesiuni de formare interdisciplinare, la care au participat 275 de 
specialiști din cadrul sistemului judiciar (de exemplu, judecători, procurori, consilieri de 
probațiune, personal penitenciar, specialiști care lucrează în domeniul protecției copilului, 
etc.). În plus, două ghiduri metodologice în materie civilă și penală privind lucrul cu 
minorii au fost elaborate la sfârșitul anului 2011, acestea fiind tipărite și distribuite la 
sfârșitul anului 2012, respectiv începutul anului 2013; 

 Desfășurarea în Germania, în luna aprilie 2012, a două vizite de studiu privind schimbul de 
bune practici în domeniul justiției pentru minori (una privind aspectele civile și cealaltă 
privind aspecte penale ale acestui domeniu), la care au participat experți formatori din 
cadrul Institutului Național al Magistraturii, judecători din cadrul Tribunalului pentru 
Minori și Familie de la Brașov, cât și reprezentanți ai Ministerului Justiției; 

 În scopul dotării centrului de documentare de la nivelul Ministerului Justiției, aproximativ 
30 de cărți privind justiția juvenilă au fost achiziționate în luna decembrie 2010. 

 
 

II. PROIECTE ÎN CADRUL EXERCIȚIULUI DE PROGRAMARE FACILITATEA DE TRANZIȚIE 

 
 

A. Proiecte Facilitatea de Tranziție 

 
1. TF 2007/19343.01.08 - „Asistență pentru consolidarea respectării drepturilor omului în 
penitenciare și creșterea eficienței sistemului penitenciar român” (Proiect de înfrățire 
instituțională) 
 
Stat Membru partener: Germania – Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională 
(IRZ) 
Perioada de implementare: martie 2009-iulie 2010 
Buget: 760.000 Euro (660.000 Euro Facilitatea de Tranziție + 100.000 Euro Cofinanțare) 
Obiectiv:  

 Sprijin pentru îmbunătățirea politicii de resurse umane din cadrul sistemului penitenciar 
din România, conducând la o aplicare unitară a Legii nr.275/2006 privind executarea 
pedepselor. 

Rezultate: 
 A fost elaborată o metodologie de lucru pentru aplicarea eficientă și unitară a prevederilor 

Legii 275/2006 privind executarea pedepselor privative de libertate, de către judecătorii 
delegați și specialiștii unităților penitenciare; 

 5 judecători delegați și 5 directori de penitenciare au participat la o sesiune de formare de 
formatori, aceștia participând la rândul lor în calitate de formatori la următoarele 9 
seminarii, organizate la nivel național în cadrul proiectului; 

 48 de judecători delegați și 175 de specialiști din sistemul penitenciar au participat la 9 
sesiuni de formare profesională care au avut ca principal obiect explicarea prevederilor 
metodologiei de lucru elaborate, inclusiv prin studii de caz, în vederea aplicării unitare a 
prevederilor Legii 275/2006; 

 Au avut loc 2 vizite de studiu în Germania pentru 16 participanți (7 judecători delegați, 8 
directori de penitenciare și un reprezentant al Ministerului Justiției); 

 Au fost organizate la nivel regional 3 mese rotunde la care au participat judecătorii 
delegați și conducătorii tuturor unităților penitenciare din România, principalul subiect de 
discuții fiind metodologia de lucru. 
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 A fost elaborat un ghid destinat practicienilor în domeniul executării pedepselor privative 
de libertate, care include cazuri practice privind aplicarea Legii nr. 275/2006, 
jurisprudență națională, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la 
executarea pedepselor privative de libertate, precum și legislația națională relevantă. 

 Strategia privind resursele umane a Administrației Naționale a Penitenciarelor a fost 
evaluată, în urma acestei proceduri fiind întocmit un raport care cuprinde recomandări în 
vederea îmbunătățirii acestei politici. 

 
 
2. TF 2007/19343.01.05 - „Îmbunătățirea sistemului românesc de statistică judiciară” (Proiect 
de asistență tehnică) 
 
Contractor: Consorțiul reprezentat de AAM Management Information Consulting Ltd.(Ungaria) și 
AAM Management Information Consulting SRL (România) 
Buget: 609.950 Euro (473929,47 Euro Facilitatea de Tranziție + 136020,53 Euro Cofinanțare 
națională) 
Perioada de implementare: decembrie 2009-decembrie 2010 
Obiectiv:  

 Îmbunătățirea și modernizarea sistemului de statistică judiciară din România în vederea 
creșterii calității datelor statistice. 

Rezultate: 
 Au fost evaluate situația actuală și deficiențele sistemului român de statistică judiciară 

(inclusiv metodologia de colectare, comunicare și centralizare a datelor statistice de la 
nivel local până la nivel central, indicatorii statistici, cadrul instituțional etc.), fiind 
elaborat un raport cu recomandări în vederea îmbunătățirii metodologiei utilizate în 
statisticile judiciare; 

 A fost îmbunătățită metodologia (inclusiv planul de implementare și noul set de indicatori) 
pentru realizarea statisticilor judiciare în România; 

 Manualul cu privire la utilizarea practică a metodologiei, care include informații detaliate 
privind definirea indicatorilor statistici, precum și instrucțiuni de completare a datelor 
statistice necesare, a fost redactat, editat, imprimat în 1.000 de copii și distribuit Școlii 
Naționale de Grefieri; 

 2 sesiuni de formare a viitorilor formatori au fost organizate, 56 de specialiști 
(reprezentanți ai Ministerului justiției, ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai 
Ministerului Public, ai instanțelor și parchetelor) implicați în activitatea de statistică fiind 
instruiți. 

 
 

B. Proiecte Facilitatea de Tranziție – Anvelopa Nealocată 

 
 
1. TF 2007/19343.07.01/IB/JH-09 TL „Continuarea asistenței în domeniul cooperării 
judiciare în materie penală și civilă” (Proiect de înfrățire instituțională de scurtă durată) 
 
Stat Membru partener: Austria - Ministerul Justiției din Austria în cooperare cu Austrian Center 
for the Promotion of Legal Competence in Eastern Europe and Central Asia (CLC) 
Perioada de Implementare: Decembrie 2009 – Iulie 2010  
Buget: 279.994 Euro (249.994 Euro Facilitatea de Tranziție + 30.000 Euro Cofinanțare națională) 
Obiectiv:  

 Îmbunătățirea cunoștințelor practicienilor (judecători, procurori, grefieri și personal de 
specialitate care își desfășoară activitatea în cadrul Ministerului Justiției) în domeniul 
cooperării judiciare în materie penală și civilă. 

Rezultate: 
 Elaborarea unui manual de cooperare judiciară în materie penală care tratează 

instrumentele de „generație nouă” existente la nivelul Uniunii Europene în acest domeniu. 
Manualul se adresează practicienilor (judecători, procurori, grefieri, personal de 
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specialitate din cadrul Ministerului Justiției etc), fiind tipărit în 100 de exemplare și 
distribuit la nivelul instanțelor și parchetelor din toată țara; 

 Realizarea a trei sesiuni de formare profesională de tipul „formare de formatori”, în cadrul 
cărora aceleași aproximativ 20 de persoane au fost pregătite în domeniul cooperării 
judiciare în materie penală ; 

 Elaborarea unui manual de cooperare judiciară în materie civilă și comercială care 
tratează instrumentele de „generație nouă” existente la nivelul Uniunii Europene în acest 
domeniu. Manualul se adresează practicienilor (judecători, grefieri, personal de 
specialitate din cadrul Ministerului Justiției etc.), fiind tipărit în 100 de exemplare și 
distribuit membrilor Rețelei judiciare române de cooperare în materie civilă și comercială, 
judecătorilor și grefierilor de la nivelul instanțelor din toată țara. 

 
 
2. TF 2007/19343.07.01/IB/JH -10 TL „Sprijinirea schimbului de bune practici în domeniul 
investigării faptelor de (mare) corupție” (Proiect de înfrățire instituțională de scurtă durată) 
 
Stat Membru partener: Germania – Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională 
(IRZ) 
Buget: 310.000 Euro (250.000 Euro Facilitatea de Tranziție + 60.000 Euro Cofinanțare națională) 
Perioada de implementare: decembrie 2009 – iunie 2010  
Obiectiv:  

 Creșterea capacității profesionale a magistraților români implicați în soluționarea cauzelor 
de (mare) corupție prin intermediul unui schimb de bune practici în domeniu între 
magistrații români și omologii acestora din alte State Membre. 

Rezultate: 
 Creșterea nivelului de cunoaștere a magistraților a bunelor practici și a metodelor aplicate 

la nivelul altor state membre ale Uniunii Europene în domeniul investigării și judecării 
faptelor de (mare) corupție;  

 Organizarea a cinci ateliere de lucru cu participarea a aproximativ 116 magistrați 
(judecători și procurori implicați în investigarea și judecarea faptelor de (mare) corupție;  

 Elaborarea și diseminarea către practicieni a unui raport cuprinzând concluziile atelierelor 
de lucru, recomandări și bunele practici în domeniul investigării și judecării cazurilor de 
(mare) corupție; 

 Organizarea unei conferințe finale în vederea prezentării și diseminării concluziilor 
atelierelor de lucru, a recomandărilor și a bunelor practici în domeniul investigării și 
judecării cazurilor de (mare) corupție cuprinse în raportul final. 

 
 
3. TF 2007/19343.07.01/IB/JH-11 TL „Creșterea eficienței sistemului de expertiză judiciară 
din România” (Proiect de înfrățire instituțională de scurtă durată) 
 
Stat Membru partener: Austria - Ministerul Jusțiției din Austria în cooperare cu Austrian Center 
for the Promotion of Legal Competence in Eastern Europe and Central Asia (CLC) 
Buget: 257.998 Euro (242.998 Euro Facilitatea de Tranziție + 15.000 Euro Cofinanțare națională) 
Perioada de implementare: decembrie 2009 - iulie 2010 
Obiectiv:  

 Familiarizarea practicienilor cu noul cadru legal din domeniul expertizei judiciare 
Rezultate: 

 Organizarea a 5 ateliere de lucru la care au participat aproximativ 120 de specialiști în 
domeniu (experți judiciari, reprezentanți ai birourilor locale de expertiză judiciară, 
reprezentanți ai Biroului Central de Expertiză Judiciară, judecători de la nivelul a 41 de 
tribunale din toată țara etc.). În cadrul acestora, au fost discutate problemele cu care se 
confruntă practicienii în ceea ce privește aplicarea legislației, precum și bunele practici 
existente la nivel european în domeniu. 

 Organizarea a 2 mese rotunde la care au participat aproximativ 65 de practicieni în 
domeniul expertizei judiciare în cadrul cărora au fost dezbătute concluziile și 
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recomandările rezultate în urma atelierelor de lucru, precum și bunele practici în domeniu 
în vederea elaborării unui ghid informativ privind expertiza judiciară. 

 Elaborarea unui ghid informativ privind expertiza judiciară ce prezintă, pe baza cadrului 
legislativ actual, o serie de soluții pentru problemele speciale care intervin în desfășurarea 
activității experților judiciari și extrajudiciari, în vederea asigurării unui cadru unitar de 
aplicare a normelor existente. Acest ghid a fost tipărit în 500 de exemplare și distribuit la 
nivel central și local (Biroul Central de Expertiză Judiciară respectiv birourile locale de 
expertiză judiciară ce funcționează la nivelul tribunalelor).  

 
 
4. TF 2007/19343.07.01/IB/JH 13 TL „Asistență pentru îmbunătățirea proiectului de act 
normativ pentru remediile judiciare aplicabile în cazul duratei nerezonabile a procedurilor 
civile și penale” (Proiect de înfrățire instituțională de scurtă durată) 
 
Stat Membru partener: Spania – Spanish General Council for Judiciary 
Buget: 232.000 Euro (216.000 Euro Facilitatea de Tranziție + 16.000 Euro Cofinanțare națională) 
Perioada de implementare: decembrie 2009-iunie 2010 
Obiectiv:  

 Elaborarea unui cadru legislativ care să permită identificarea unor soluții în vederea 
reducerii duratei nerezonabile a procedurilor civile și penale existente. 

Rezultate:  
 Elaborarea unui raport de evaluare a proiectului de act normativ privind remediile 

judiciare în cazul duratei nerezonabile a proceselor, precum și a legislației conexe; 
 Organizarea a două mese rotunde și a două ateliere de lucru cu participarea a aproximativ 

42, respectiv 22 persoane (reprezentanți ai Ministerului Justiției, ai Consiliului Superior al 
Magistraturii, ai Ministerul Public, precum și ai agentului guvernamental al României la 
CEDO) în vederea identificării cauzelor de întârziere a judecării proceselor, precum și a 
soluțiilor de scurtare a duratei proceselor în România; 

 Elaborarea unui raport final cuprinzând atât un studiu comparativ al legislațiilor existente 
la nivelul a trei state membre UE (Spania, Portugalia și Polonia) în domeniul remediilor 
acordate în cazul duratei nerezonabile a procedurilor, cat și recomandări în vederea 
îmbunătățirii proiectului de act normativ privind remediile judiciare în cazul duratei 
nerezonabile a proceselor. 

 
 
5. TF 2007/19343.07.01/IB/JH 14 TL -„Îmbunătățirea sistemului românesc de combatere a 
spălării banilor” (Proiect de înfrățire instituțională de scurtă durată) 
 
Stat Membru partener: Spania – Spanish Institute of Fiscal Studies 
Buget: 255.000 Euro (220.000 Euro Facilitatea de Tranziție + 35.000 Euro Cofinanțare națională) 
Perioada de implementare: decembrie 2009-iunie 2010 
Obiectiv:  

 Consolidarea sistemului de luptă împotriva spălării banilor prin îmbunătățirea procedurilor 
privind asigurarea condamnărilor, precum și prin continuarea specializării persoanelor 
implicate în desfășurarea procesului penal. 

Rezultate: 
 A fost elaborat de către experții spanioli un raport de evaluare privind procedurile 

legislative care reglementează în prezent în România urmărirea penală și judecarea 
infracțiunilor de spălare a banilor; 

 Au fost organizate 3 ateliere de lucru la București (14-16 aprilie 2010), Cluj (6-7 mai 2010), 
respectiv la Iași (27-28 mai 2010), la care au participat aproximativ 60 de persoane 
(judecători, procurori, reprezentanți ai Ministerului Justiției, precum și alți specialiști 
implicați în prevenirea și combaterea spălării banilor) în cadrul cărora au fost discutate 
aspecte legislative și practice privind prevenirea și combaterea spălării banilor; 

 Experții spanioli au elaborat un raport final care cuprinde atât un studiu comparativ 
privind cadrul legislativ care reglementează urmărirea și judecarea infracțiunilor de 
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spălare a banilor de la nivelul a două state Membre UE selectate (Spania, Bulgaria), cât și 
recomandări în vederea îmbunătățirii procedurilor menite să asigure prevenirea și 
combaterea infracțiunilor de spălare a banilor în România. 

 
 
6. TF 2007/19343.07.01/IB/JH 16 TL „Asistență pentru facilitarea schimbului de bune 
practici în domeniul recrutării, selectării și evaluării resurselor umane ale Administrației 
Naționale” (Proiect de înfrățire instituțională de scurtă durată ) 
 
Stat Membru partener: Austria - Ministerul Justiției din Austria în cooperare cu Austrian Center 
for the Promotion of Legal Competence in Eastern Europe and Central Asia (CLC) 
Buget: 229.000 Euro (211.000 Euro Facilitatea de Tranziție + 18.000 Euro Cofinanțare națională) 
Perioada de implementare: decembrie 2009-august 2010 
Obiectiv:  

 Îmbunătățirea procesului de recrutare, selecție și evaluare a personalului ce își desfășoară 
activitatea în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor prin realizarea unui schimb 
de bune practici între specialiștii români și omologii lor din statele membre ale Uniunii 
Europene. 

Rezultate: 
 Metodologia și practicile de lucru existente la nivelul Serviciului Psihologia Personalului din 

cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor au fost evaluate și îmbunătățite având în 
vedere practicile de lucru întâlnite la nivelul altor state membre UE, cum ar fi Germania, 
Grecia și Olanda, în domeniul recrutării, selectării și evaluării resurselor umane. 

 Specialiștii din cadrul Serviciului Psihologia Personalului s-au familiarizat cu utilizarea 
instrumentelor moderne de intervenție (de exemplu, "Interviu structurat" și "Grup de 
discuții"), aplicate în alte state membre ale UE, care au fost adaptate la particularitatea 
sistemului românesc, în domeniul recrutării, selectării și evaluării personalului.  

 
 
 
 
7. Facilitatea de Tranziție 2007/19343.07.01 (IB/JH/21TL) „Sprijin în vederea stabilirii unui 
mecanism național de prevenire pentru o mai bună promovare și protecție a drepturilor 
omului în locurile de detenție” (Proiect de înfrățire instituțională de scurtă durată)  
 
Stat Membru partener: Germania – Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională 
(IRZ) 
Buget: 198.603,93 Euro (185.603,93 Euro Facilitatea de Tranziție + 13.000,00 Euro Cofinanțare 
națională) 
Perioada de implementare: decembrie 2009 – iulie 2010 
Obiectiv:  

 Identificarea de soluții adecvate pentru implementarea în România a unuia sau mai multor 
mecanisme pentru prevenirea torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, 
inumane sau degradante care ar putea fi aplicate persoanelor private de libertate în 
„locurile de detenție” (mecanisme naționale de prevenire), obligație asumată de România 
prin ratificarea Protocolului opțional la Convenția împotriva torturii și a altor pedepse ori 
tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, Protocol adoptat la New York la 18 
decembrie 2002 

Rezultate:  
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 Au fost organizate 2 mese rotunde la care au participat reprezentanți ai instituțiilor cu rol 
esențial în elaborarea actului normativ privind instituirea și implementarea mecanismului 
de prevenire în România (reprezentanți ai Ministerului Justiției, ai instituțiilor care pot 
avea în subordine sau coordonare „locuri de detenție”, ai instituțiilor cu atribuții în 
domeniul garantării respectării drepturilor omului, ai organizațiilor non-guvernamentale) în 
vederea discutării tuturor aspectelor care trebuie avute în vedere pentru înființarea și 
buna funcționare a mecanismului de prevenire în România; 

 A fost elaborat un raport cu privire la situația actuală din România în domeniul 
mecanismelor de control al „locurilor de detenție”; 

 A fost elaborat un studiu comparativ cu privire la 6 state membre ale Uniunii Europene 
care au obținut rezultate pozitive în urma implementării mecanismului de prevenire 
(Slovenia, Polonia, Cehia, Franța, Germania și Austria); 

 Au fost organizate 2 ateliere de lucru cu reprezentanți ai instituțiilor cu rol esențial în 
elaborarea actului normativ privind instituirea și implementarea mecanismului de 
prevenire în România, în vederea discutării posibilelor soluții pentru implementarea 
acestui mecanism în România, ținând cont și de studiul comparativ elaborat în cadrul 
proiectului; 

 A fost elaborat un raport final cuprinzând recomandări concrete privind implementarea 
mecanismului național de prevenire în sistemul juridic român, ținând cont și de bunele 
practici din statele membre ale Uniunii Europene care au obținut rezultate pozitive prin 
implementarea mecanismului de prevenire.    


