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Denumirea
practicii

Formare profesională în domeniul capacităților de conducere și al
managementului

Caracteristici
principale:

EIPA a elaborat programe de formare profesională care combină teme
legate de dreptul UE și teme legate de organizarea și gestionarea
instituțiilor de justiție (tribunale și parchete). Programul este alcătuit
dintr-o serie de seminare referitoare la introducerea unui management
total al calității în sistemul judiciar. Acestea sunt destinate președinților
de instanțe, prim-procurorilor și șefilor de administrație.
Având ca obiectiv general introducerea unui management total al
calității în cadrul serviciilor tribunalelor și parchetelor, participanții
analizează situația din instituțiile lor, inclusiv modul în care activitatea
desfășurată de instituțiile lor este percepută de „client”, de presă, de
politicieni etc. și dacă sunt necesare îmbunătățiri ale procedurilor și
practicilor actuale. Aceste programe sunt împărțite pe diferite niveluri (i)
sensibilizare; (ii) management total al calității specific (instrumente de
autoevaluare și modalități de utilizare a acestora); (iii) modalități de
planificare și de punere în aplicare de planuri de îmbunătățire; (iv)
modalități de asigurare a unei îmbunătățiri continue a managementului
total al calității.

Detalii
contact
instituției

de Institutul European de Administrație Publică (EIPA)
ale 2 Circuit de la Foire Internationale
1347, Luxemburg
Luxemburg
Telefon: + 352 426 230-1
Fax: +352 426 237
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Adresă de e-mail: info-lux@eipa.eu
Site: http://www.eipa.nl/en/antenna/Luxembourg

Alte observații

Acest program este o PRACTICĂ PROMIȚĂTOARE aflată într-un stadiu
de dezvoltare semnificativă. Se preconizează că acest tip de activități va
cunoaște o creștere exponențială în următorii ani.

Sursa: Proiect-pilot - Formare judiciară europeană: „Lotul 1 – Studiu privind cele mai bune practici în
materie de formare profesională a judecătorilor și procurorilor ", realizat de Rețeaua Europeană de
Formare Judiciară (EJTN)
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