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ANEXA I 

Activitățile programului 

Obiectivele specifice ale programului menționate la articolul 3 alineatul (2) vor fi urmărite în 

special prin sprijinirea următoarelor activități: 

1. sensibilizarea, diseminarea informației pentru o mai bună cunoaștere a politicilor 

Uniunii și a dreptului Uniunii, inclusiv a dreptului material și procedural, a 

instrumentelor de cooperare judiciară, a jurisprudenței relevante a Curții de Justiție a 

Uniunii Europene și a dreptului comparat și a standardelor europene și internaționale; 

2. învățarea reciprocă prin schimbul de bune practici între părțile interesate, pentru o 

mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă a dreptului civil și penal și a sistemelor 

juridice și judiciare ale statelor membre, inclusiv a statului de drept, precum și pentru 

consolidarea încrederii reciproce; 

3. activități analitice și de monitorizare
1
 pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere a 

potențialelor obstacole aflate în calea bunei funcționări a unui spațiu european de 

justiție și pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a dreptului și a politicilor Uniunii 

în statele membre; 

4. formarea părților interesate relevante pentru o mai bună cunoaștere a politicilor și a 

dreptului Uniunii, inclusiv, printre altele, a dreptului material și procedural, a 

utilizării instrumentelor de cooperare judiciară ale UE, a jurisprudenței relevante a 

Curții de Justiție a Uniunii Europene, a limbajului juridic și a dreptului comparat; 

5. dezvoltarea și întreținerea instrumentelor de tehnologie a informației și 

comunicațiilor (TIC) pentru îmbunătățirea eficienței sistemelor judiciare și a 

cooperării acestora prin intermediul tehnologiei informației și comunicațiilor, 

inclusiv a interoperabilității transfrontaliere a sistemelor și aplicațiilor; 

6. dezvoltarea capacităților rețelelor-cheie la nivel european și ale rețelelor judiciare 

europene, inclusiv ale rețelelor instituite prin dreptul Uniunii pentru garantarea 

aplicării efective și a respectării dreptului Uniunii, pentru promovarea și dezvoltarea 

în continuare a dreptului Uniunii, a obiectivelor și a strategiilor de politică ale 

Uniunii în domeniile programului, precum și pentru susținerea organizațiilor 

societății civile care desfășoară activități în domeniile acoperite de program; 

7. o mai bună cunoaștere a programului și a îmbunătățirea diseminării și a 

transferabilității rezultatelor sale și promovarea informării cetățenilor, inclusiv prin 

înființarea și sprijinirea birourilor de programe/rețelei naționale de contact. 

                                                 
1 Aceste activități includ, de exemplu, colectarea de date și statistici; elaborarea de metodologii comune și, după 

caz, de indicatori sau criterii de referință; studii, cercetări, analize și anchete; evaluări; evaluarea impactului; 

elaborarea și publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale educaționale. 
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ANEXA II 

Indicatori 

Programul va fi monitorizat pe baza unui set de indicatori care au scopul de a analiza măsura 

în care au fost îndeplinite obiectivele generale și specifice ale programului și de a reduce la 

minimum sarcinile și costurile administrative. În acest scop, se vor colecta date cu privire la 

următorul set de indicatori-cheie: 

numărul magistraților și al personalului din justiție care a participat la activități de formare (inclusiv schimburi de personal, 

vizite de studiu, ateliere și seminare) finanțate prin program, inclusiv prin grantul de funcționare al Rețelei Europene de 

Formare Judiciară (EJTN); 

numărul de schimburi de informații din sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS);  

numărul de accesări din portalul e-justiție sau paginile acestuia, pe care se abordează tema nevoii de informații privind cazurile 

civile transfrontaliere; 

numărul de persoane care au beneficiat de: 

(i) activități de învățare reciprocă și de schimb de bune practici; 

(ii) activități de sensibilizare, informare și diseminare.  

 


