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Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), în calitate de beneficiar, alături 

de Institutul Naţional al Magistraturii (INM) şi Consiliul Europei (CoE), în calitate de parteneri, anunţă 

finalizarea proiectului Dezvoltare instituţională şi formare profesională pentru magistraţi în 

domeniul managementului cauzelor de violenţă domestică (Capacity building and training for 

magistrates in domestic violence case management). 

Proiectul a beneficiat de un buget total de 185.000 euro şi de finanţare externă nerambursabilă, 

prin Fondul pentru Relaţii Bilaterale de la nivelul Programului RO20 ”Violență domestică și violență 

bazată pe deosebirea de sex” din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.  

Activităţile proiectului s-au desfăşurat în perioada 27 iulie 2016 – 27 aprilie 2017 şi au inclus: 

A1. Elaborarea unui ghid de acțiune pentru managementul cazurilor de violență domestică 

pentru uzul judecătorilor și procurorilor, care activează în cadrul judecătoriilor şi tribunalelor, 

respectiv parchetelor de pe lângă judecătorii şi tribunale, 

A2. Realizarea a trei sesiuni de formare a formatorilor, cu scopul constituirii unui corp de 

formatori specializați în materia violenței domestice, 

A3. Desfăşurarea a opt sesiuni de cursuri de formare pentru procurori și judecători implicați în 

investigarea cauzelor de violență domestică.  

Rezultatele directe, atinse în urma derulării proiectului: 

R1. Ghidul de acţiune pentru managementul cazurilor de violenţă domestică aflate pe rolul 

parchetelor şi instanţelor a fost elaborat de o echipă de trei experți (2 magistraţi români şi un 

consultant CoE), tipărit în 500 de exemplare şi distribuit judecătoriilor şi tribunalelor, precum și 

parchetelor de pe lângă judecătorii și tribunale. In plus, ghidul este disponibil online, pe site-urile 

instituţiilor partenere de proiect, 

R2. Un corp de 16 magistraţi (10 judecători și 6 procurori) s-a specializat în domeniul combaterii 

violenţei domestice prin finalizarea unui program intens de formare de formatori, 

R3. Un număr total de 158 magistraţi (74 judecători și 84 procurori) au fost instruiți în domeniul 

managementului cazurilor de violență domestică.  

La cele opt sesiuni de formare profesională continuă desfăşurate în Bucureşti, Predeal, Sibiu, Iaşi, 

Oradea şi Constanţa au participat şi invitaţi specialişti din cadrul IGPR, DGASPC, Direcţia Naţională de 

Probaţiune, Colegiul Psihologilor din România, Asociaţia Necuvinte, Asociaţia Telefonul Copilului, 

Fundaţia Sensiblu şi Asociaţia Anais. 

*** 

Echipa de proiect mulţumeşte tuturor partenerilor de proiect, formatorilor, experţilor, participanţilor, 

furnizorilor şi colaboratorilor pentru efortul depus şi excelenta colaborare în realizarea proiectului. 

http://www.mpublic.ro/sites/default/files/PDF/ghid_-_managementul_cauzelor_de_violenta_domestica.pdf
http://www.mpublic.ro/sites/default/files/PDF/ghid_-_managementul_cauzelor_de_violenta_domestica.pdf

