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JUSTIȚIA 2020: PROFESIONALISM ȘI INTEGRITATE

Institutul Național al Magistraturii anunță demararea proiectului ”Justiția 2020:
profesionalism și integritate”, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Componenta 1 IP9/2017 – Calitate,
transparență, etică și integritate la nivelul sistemului judiciar, Axa priorita ră 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.3:
Asigurarea unei transparențe si integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea
îmbunătățirii accesului si a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.
TITLU PROIECT:
”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453/MySMIS2014+ 118978
BENEFICIAR: Institutul Național al Magistraturii
OBIECTIV GENERAL/SCOP:
Îmbunătățirea cunoștințelor profesionale și abilitaților membrilor sistemului judiciar vizați
de proiect (judecători, procurori, magistrați-asistenți și personal din cadrul instituțiilor
sistemului judiciar asimilat judecătorilor și procurorilor), necesare desfășurării activității în
cadrul instanțelor și parchetelor.
OBIECTIVE SPECIFICE:
Implementarea unui program de formare profesională continuă adaptat nevoilor actuale
ale sistemului judiciar, în special în ceea ce privește schimbările aduse de aplicarea noilor
coduri și care să contribuie la eforturile instituțiilor sistemului judiciar privind unificarea
practicii judiciare.
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REZULTATE:
Cunoștințe profesionale și abilitați îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în
ceea ce privește noile coduri juridice - pregătirea membrilor sistemului judiciar
(judecători, procurori, magistrați-asistenți și personal din cadrul instituțiilor sistemului
judiciar asimilat judecătorilor și procurorilor) în cadrul Programului de formare continuă
elaborat de către INM, în special în ceea ce privește schimbările aduse de aplicarea noilor
coduri.
ACTIVITĂȚI
Proiectul își propune organizarea unui număr de 434 acțiuni de formare, în special în ceea
ce privește schimbările aduse de aplicarea noilor coduri și care să contribuie la eforturile
instituțiilor sistemului judiciar privind unificarea practicii judiciare. Acest efort se va
realiza după un program de formare structurat pe următoarele componente:
Componenta 1 – Astfel, un număr total de 296 de activități de formare profesionala sunt
preconizate a fi organizate în domeniul unificării practicii judiciare, în domenii precum:
Noul cod civil – Noul cod de procedură civilă, Noul cod penal – Noul cod de procedură
penală, Tehnici de audiere sau Administrarea probatoriului. Totodată, vor fi organizate 214
workshop-uri in materia Noul cod civil – Noul cod de procedură civilă și Noul cod penal –
Noul cod de procedura penală care vor fi organizate cu sprijinul Formării Continue
Descentralizate.
Institutul Naţional al Magistraturii își propune sprijinirea magistraților români în aplicarea
unitară a prevederilor legale în vigoare prin oferirea unor instrumente practice și
accesibile, apte să ofere răspunsuri concrete, idei de eficientizare a activității practice,
propuneri de abordări noi, moderne ale unor instituții clasice, în conformitate cu evoluțiile
înregistrate în materie la nivel european. Astfel, vor fi postate pe site-ul INM minutele
elaborate ca urmare a organizării celor 22 de întâlniri ale președinților secțiilor
specializate/procurorilor șefi de secție.
Componenta 2 – Dată fiind nevoia acută de formare într-o serie de domenii importante,
specializate, cu impact asupra sistemului judiciar, care se suprapun noilor coduri sau care
sunt conexe acestuia, proiectul are în vedere organizarea a 76 seminarii în materi i cum
sunt: recuperarea prejudiciului infracțiunii, combaterea corupției și a criminalității
economico-financiare, combaterea traficului de persoane, combaterea traficului de
droguri, combaterea criminalității informatice, dreptul muncii, combaterea violen ței în
familie - insolvența persoanei juridice, justiție pentru minori.
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Componenta 3 - Obiectivul vizând formarea magistraților în ceea ce privește abilitățile non
juridice ocupă o pondere importantă între preocupările INM, în acest proiect fiind propuse
62 activități în domenii precum: etică și deontologie, dezvoltarea personală și programarea
neuro-lingvistică, metodologia actului de justiție, managementul judiciar sau formarea
formatorilor.
În afara acțiunilor de formare menționate, Institutul Național al Magistraturii are în vedere
și continuarea unui demers care s-a bucurat de un succes deosebit în rândul magistraților,
beneficiari finali ai proiectelor cu finanțare europeană, respectiv dezvoltarea de ghiduri în
domeniul unificării practicii judiciare. Proiectul își propune, așadar, elaborarea și
distribuirea a 3 ghiduri de bune practici: 1 ghid de bune practici privind tehnicile de
audiere, 1 ghid de bune practici privind administrarea probatoriului și 1 ghid de bune
practici în domeniul managementului judiciar.
DATĂ DE ÎNCEPERE:
6 iunie 2018
PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE:
24 luni
VALOARE TOTALĂ:
14.506.361,92 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FSE 10.919.952,98 lei și
cofinanțare eligibilă a Beneficiarului 2.082.488,94 lei.
PRINCIPII ORIZONTALE:
Pe parcursul implementării proiectului se va avea în vedere cadrul strategic și legislativ în
vigoare relevant pentru domeniul egalității de șanse, respectiv domeniul dezvoltării
durabile, la nivel european și național.
Date de contact:
Institutul Național al Magistraturii
Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5
Tel.: +4 (021) 310.21.10 Fax: +4 (021) 311.02.34
Website: www.inm-lex.ro
E-mail: proiect_poca@inm-lex.ro
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