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Ministerul Justiţiei a obţinut finanţare din partea Comisiei Europene pentru implementarea proiectului „Noi instrumente operaţionale
pentru organele de cercetare penală şi autorităţile judiciare din Uniunea Europeană în scopul efectuării de investigaţii
financiare în cauze transnaţionale cu componentă de recuperare a produselor infracţiunilor” în cadrul Programului
„Prevention of and Fight against Crime” 2013.
 
Proiectul va fi implementat de Ministerul Justiţiei, prin Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea
Creanţelor provenite din Infracţiuni (ONPCCRCI), în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi cu
Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ, Germania).
 
Proiectul are o durată de implementare de 24 de luni, cu începere din 1 septembrie 2014 şi beneficiază de un buget total de 268.042,00
Euro, dintre care 241.237,80 Euro reprezintă finanţare nerambursabilă din partea Comisiei Europene (90%).
 
Obiectivul proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei activității specialiştilor implicaţi în lupta împotriva criminalităţii economice şi financiare,
prin perfecţionarea profesională a acestora cu privire la cele mai noi metode de investigare, depistare şi confiscare a produselor
infracţiunilor, precum şi prin elaborarea unui ghid operaţional, ca instrument util destinat practicienilor.
 
Nucleul proiectului îl constituie realizarea unui schimb constructiv de bune practici între specialiştii din statele membre UE partenere
(investigatori financiari, procurori și experţi ai ONPCCRCI), precum şi sesiunile de instruire a practicienilor din cadrul instituţiilor cu atribuţii în
combaterea criminalităţii economice şi financiare.
 
Nu în ultimul rând, în cadrul proiectului vor fi formulate recomandări cu privire la aplicarea unor mecanisme pentru o mai bună punere în
aplicare a legislaţiei europene, precum şi cu privire la utilizarea intensivă în viitor a instrumentelor de cooperare între partenerii din statele
membre UE implicate în proiect.
 

 
           

 "Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union"
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