JUST/2013/JPEN/AG/4475 - Întărirea cooperării judiciare la nivel european
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a obţinut finanţare pentru
implementarea proiectului JUST/2013/JPEN/AG/4475 „Întărirea cooperării judiciare la nivel
european”. Finanţarea este acordată de către Directoratul General Justiţie prin linia de
finanţare Justiţie Penală 2013.
Acest proiect are o durată de 24 de luni, un buget de 410.512,48 euro şi va fi
implementat alături de următorii parteneri:
 Parchetul General din Spania
 Ministerul Public din Suedia
 Parchetul General din Saxonia
 British Council din România
 Institutul Cervantes din România
 Institutul Goethe din România
Structura proiectului Întărirea cooperării judiciare la nivel european JUST/2013/JPEN/AG/4475 presupune trei activităţi :
Activitatea 1: organizarea de cursuri de limbi străine pentru 80 de angajaţi ai
Ministerului Public (procurori, grefieri şi funcţionari publici)
 50 de persoane vor participa la cursuri de limba engleză organizate de British Council
România
 15 persoane vor participa la cursuri de limba spaniolă organizate de Institutul Cervantes
din România
 15 persoane vor participa la cursuri de limba germană organizate de Institutul Goethe din
România
Activitatea 2: organizarea de stagii în statele partenere în proiect pentru îmbunătăţirea
cooperării judiciare. Statele partenere în acest proiect sunt: Spania, Suedia şi Germania.
 5 procurori care au participat la cursul de limba engleză vor putea participa la un stagiu de
două săptămâni în Suedia în cadrul parchetelor din Gothenburg şi Malmö;
 5 procurori care au participat la cursul de limba spaniolă vor putea participa la un stagiu de
două săptămâni în cadrul unor parchete din Spania;
 5 procurori care au participat la cursul de limba germană vor putea participa la un stagiu de
două săptămâni în cadrul Parchetului General din Saxonia, Germania;
 15 procurori vor veni într-un stagiu de două săptămâni în România: 5 procurori din Suedia,
5 procurori din Spania şi 5 procurori din Germania.
Activitatea 3: elaborarea unui manual ce va conţine o analiză comparativă a
instrumentelor de cooperare folosite de statele participante în proiect. Acest manual,
redactat în limba engleză, va fi tradus în spaniolă, suedeză, germană şi română. La finalul
proiectului, se va organiza o masa rotundă pentru a facilita diseminarea acestui manual şi
pentru a se prezenta rezultatele proiectului.
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