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INVITATUL NOSTRU

– Doamnă Scobioală, peste două 
luni, se va încheia primul Dumnea-
voastră mandat în funcţia de Direc-
tor al Institutului Naţional al Justi-
ţiei. Ţin minte că, în cadrul concur-
sului pentru această funcţie, aţi fost 
întrebată şi despre faptul dacă aveţi 
capacităţile manageriale necesare, 
în primul rând, pentru reparaţia ca-
pitală a clădirii şi amenajarea curţii 
din jurul sediului INJ, care se aflau 
într-o stare critică, deplorabilă. Aţi 
făcut acest lucru mai bine decât în cazul în care 
acel concurs l-ar fi câştigat un bărbat. Cum de aţi 
reuşit? Începem interviul astfel, deoarece anume 
această întrebare îţi vine în cap atunci când intri 
în instituţia pe care o conduceţi: o bijuterie – în 
interior, dar şi în exterior… 

– Simt note misogine în această întrebare… 
Dar să o luăm de la bun început. Când am candi-

dat la funcţia de director, nici să-mi treacă prin cap 
că intru într-o clădire aflată în pericol de avariere. Fu-
sesem asigurată de foștii angajaţi că edificiul a fost 
reparat capital și necesită doar unele îmbunătăţiri 
cosmetice. Atunci, pentru mine adevărata provocare 
și catastrofă era curtea instituţiei: o enclavă a evului 
mediu în centrul capitalei. În primul an, bugetul ne-a 
permis doar să demolăm ruinele a ceea ce cândva 
erau laboratoare veterinare și să evacuăm tot gunoiul 
de pe teritoriul INJ. În 2016 nu am putut face nimic 
din lipsă de bani. Am obţinut finanţare din bugetul 
statului în 2017. Între timp, noua reformă a instrui-
rii iniţiale, bazată pe simulări de procese, reclama o 
nouă remodelare a arhitecturii interioare a clădirii INJ. 
Aveam toate proiectele pregătite și toată documen-
taţia coordonată. Amintesc: INJ își are sediul într-o 
clădire veche de 105 ani, fiind monument istoric. Toc-
mai pentru acest motiv, am solicitat o dată în plus de 
la persoana responsabilă de proiect să-mi furnizeze 
toate garanţiile că edificiul va suporta transformările 
interioare și că nu va fi afectată structura de rezistenţă 
a clădirii. Omul, surprins, probabil, de insistenţa mea, 
s-a documentat serios și a găsit o expertiză datată din 

2007, repetată în 2008, asupra clădirii noastre. Ceea 
ce era fixat în expertiză m-a făcut pentru prima dată 
să-mi doresc să demisionez. Cert, nu mai puteam în-
cepe nici o reparaţie, deoarece expertizele spuneau 
clar că edificiul nu avea nicio structură de rezistenţă 
și ea trebuia urgent creată, asta însemnând înlocui-
rea tuturor bârnelor de lemn de peste 100 de ani din 
planșeul care separă etajul unu de etajul doi, cu be-
ton armat și fixarea ulterioară a planșeului cu clame 
speciale, perforâd pereţii exteriori pe dinafară. Mai 
mult, unele sectoare de la etajul doi erau în pericol 
real de prăbușire și era necesară evacuarea imediată 
a oamenilor din birouri. Imaginaţi-vă în ce situaţie mă 
aflam. În primul rând, conduceam o instituţie a cărei 
rulaj uman pe an se ridica la circa 5000 de persoa-
ne, în orice moment susceptibile de risc. În al doilea 
rând, de unde să iau atâţia bani pentru reconstrucţie! 
Aveam alocaţi doar circa opt milioane de lei pentru 
totalul lucrărilor de amenajare a curţii institutului și 
celor interioare. Era mult prea puţin, pentru că aceste 
finanţe nu acopereau structura de rezistenţă, dar fără 
ea nicio remodelare a clădirii nu putea fi imaginată. 
Iar fără remodelarea clădirii, nu putea fi reformată in-
struirea iniţială în INJ. Experţii mă calmau precum că 
aproximativ 60% din clădirile din Chișinău sunt într-o 
situaţie comparabilă și nimeni nu știe. Dar era sufici-
ent că știu eu.

Diana SCOBIOALĂ,
doctor habilitat în drept, 
conferențiar universitar, 

Directorul Institutului Național al Justiției

„MEREU AM AVUT SUSŢINEREA 
CONSILIULUI INJ PENTRU 
A-MI REALIZA IDEILE”
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Şi iarăși mă conving că tot răul e spre bine. Finanţe 
suplimentare am obţinut din partea Guvernului SUA, 
care a susţinut generos toate reformele începute la INJ. 
Am separat cheltuielile legate de amenajare a curţii 
institutului de restul lucrărilor, ceea ce ne-a permis să 
demarăm lucrările în curte în același an. Pentru inte-
rior, am ordonat o expertiză repetată și un plan sepa-
rat pentru lucrările de rezistenţă a clădirii. Tot în 2017 
și INJ, și Ambasada SUA au încheiat un acord de cofi-
nanţare cu UNDP și am transferat împreună finanţele 
pentru reconstrucţia clădirii către Naţiunile Unite. Era 
logic și firesc ca o singură companie de construcţie să 
fie responsabilă de aceste lucrări serioase și, pentru 
aceste motive, am decis ca anume UNDP să orchestre-
ze reparaţia. 

Totul a durat un an și jumătate, ca, spre finele lui 
2018, să reinaugurăm sediul. Au fost doi ani extrem de 
grei, murdari la propriu, pentru că și staff-ul, și audienţii 
au activat ca pe șantier, deoarece INJ nici pentru o clipă 
nu a întrerupt procesul de instruire. Toţi au fost înţe-
legători și receptivi. Pentru asta, le mulţumesc enorm 
tuturor.

După cum vedeţi: un pic de susţinere, norocul și 
insistenţa sunt ingredientele oricărei reușite, indiferent 
de ești bărbat sau femeie.

– Totuşi, misiunea Directorului Institutului 
Naţional al Justiţiei este de a organiza şi desfăşura 
o bună pregătire profesională a viitorilor judecă-
tori şi procurori. Aţi promis mari schimbări şi la 
formarea iniţială. Pe ce aţi pus accentul în curri-
culumul iniţial?

– Pe două elemente-cheie – excluderea dublării 
universitare și aplicabilitatea practică. Când am lansat 
ideea în 2016 de a trece în formarea iniţială totalmen-
te la simulări de procese – asta părea ceva fantasma-
goric. Una e să vrei, alta – să faci. Mai ales că nimeni 
nu-și închipuia concret cum de realizat acest plan. În 
această privinţă foarte mult ne-au ajutat Naţiunile Uni-
te, graţie proiectului susţinut de guvernul Danemarcii 
și implementat de UNDP. Pentru asta a fost nevoie de 
o metodologie nouă de formare, bazată pe simulări de 
procese, de disponibilitatea formatorilor și de acordul 
Consiliului INJ. Apropo, fără aprobarea membrilor Con-
siliului INJ, nici o reformă la institut nu ar fi fost posibi-
lă. M-au indignat criticile absolut neîntemeiate aduse 
de fosta guvernare membrilor Consiliului INJ, dar fără 
girul lor nu aș fi putut nimic promova în INJ. Doar Con-
siliul este în drept să adopte politicile de dezvoltare ale 
INJ. Toţi membrii lui au acceptat reformele constructiv 
și fără ezitare, ceea ce ne-a ușurat mult misiunea. Este 
foarte important ca factorii de decizie să simtă briza 
schimbărilor și să nu se împotrivească lor, pentru că 
doar astfel se poate evolua. Anume așa este Consiliul 
INJ. Mereu am avut susţinerea lui pentru a-mi realiza 

ideile. În toţi acești ani, poate anume Consiliul INJ a fost 
cel mai echilibrat organ care a conciliat poziţiile diver-
gente în sistem, toate deciziile fiind luate prin consens.

Dar să revenim la formarea iniţială. Cel mai greu an 
de studii a fost 2017, când am început a implementa 
metodologia simulărilor. Lucram paralel la planul de 
formare, la formarea formatorilor și elaborarea scenari-
ilor proceselor simulate. Efectiv, în 2017 ne-am trezit cu 
trei planuri diferite pentru trei promoţii diferite, pentru 
că, într-un an calendaristic, INJ găzduiește trei promoţii 
consecutiv și simultan: o promoţie care vine după sta-
giul de șase luni ca să absolvească (februarie-martie), o 
promoţie care-și face studiile în semestrul II (ianuarie-
august) și o promoţie care intră la studii, promovează 
examenele de admitere și este în semestrul I (septem-
brie-decembrie). Pentru fiecare promoţie se aprobă 
un plan aparte și în fiecare plan gradual implementam 
schimbările. 

Anul 2018 a fost cel de rodaj, în care am testat 
plenar noul plan de formare, pe care l-am aprobat în 
versiune definitivă toamna pentru promoţia admisă în 
2018. În spatele acestui rodaj au fost trei sesiuni de vară 
pentru formatorii implicaţi în instruirea iniţială, cu care 
am lucrat mult la implementarea noului format.

Acestea au fost schimbările radicale. Dar, afară de 
ele, începând cu 2016, externalizăm la maximum au-
dienţii noștri. Cu ajutorul partenerilor de dezvoltare, 
reușim anual să trimitem audienţii noștri la formări și 
stagii în instanţele judiciare de peste hotare. Impactul 
este uriaș. Una este să le povestești cum funcţionează 
sistemul judiciar în SUA, Franţa, Bulgaria, România și cu 
totul altceva este ca ei să vadă și să facă parte din el.

– Înainte, mulţi puneau la îndoială lipsa co-
rupţiei în cadrul admiterii la Institutul Naţional 
al Justiţiei. Cum aţi spulberat asemenea îndoieli? 
Sau ele mai persistă?

– Îndoieli? Ele vor fi mereu. Tot ce presupune facto-
rul uman trezește îndoieli. Dar ele pot fi minimalizate 
pe măsură ce minimalizezi factorul uman. Paradoxul 
constă în faptul că admiterea și absolvirea sunt procese 
operate de două comisii distincte, numite de Consiliul 
INJ, la propunerea CSM și CSP, din care nu face parte 
directorul sau directorul adjunct al INJ, ori vreo persoa-
nă subordonată lor. Credeţi că directorul le poate da 
indicaţii acestor persoane, care sunt judecători, procu-
rori sau profesori universitari? Doar o persoană cu totul 
neiniţiată poate acuza INJ de practici de corupţie. Dar 
să revenim la factorul uman. Nu sunt naivă și înţeleg 
la ce vă referiţi. Nu pot să explic ori de câte ori fiecărui 
neiniţiat că INJ doar găzduiește și organizează procesul 
de admitere și absolvire, fără a se implica intrinsec. Ori-
cum, dubiile vor plana pe INJ. 

Anume din această cauză am intervenit și aici cu re-
formele pentru a transparentiza la maximum procesul 
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și minimaliza riscul corupţiei. Am implementat admite-
rea și absolvirea electronică, depunerea dosarului on-
line, introducerea testului psihologic, implementarea 
borderoului electronic și individualizarea aprecierii de 
către fiecare membru al comisiilor de admitere și ab-
solvire. Păcat că nu putem sesiza deocamdată impactul 
acestor reforme în sistemul judiciar. Dar, din moment 
ce CSM va angaja promoţiile noastre din 2017, 2018 și 
2019, vă asigur că sistemul va resimţi schimbările mult-
așteptate. 

– Exista ideea ca Institutul Naţional al Justiţiei 
să fie singurul centru de pregătire a viitorilor ma-
gistraţi. Realizarea ei ar însemna ca în posturile 
vacante de magistraţi să nu mai fie admise per-
soane cu o vechime în muncă de cinci ani în anu-
mite profesii juridice?

– Norma va intra în vigoare din 1 ianuarie 2020. 
La examenele de capacitate vor putea să se înscrie 
doar persoanele cu o vechime în muncă de șapte ani, 
acumulată până la 1 ianuarie 2020. Deci, gradual, exa-
menele de capacitate vor dispărea și INJ va deveni, în 
sfârșit, calea unică de acces în profesie. Spun în sfârșit, 
deoarece atunci când s-a creat instituţia (2006) anume 
acesta era obiectivul Consiliului Europei. În genere, în 
ţările unde există scoală de magistratură este logic să 
fie așa. Accederea în profesie pe o altă cale va rămâne 
doar excepţie singulară, expres prevăzută de lege. 

– O altă misiune importantă a Institutului 
Naţional al Justiţiei este formarea continuă a ju-
decătorilor şi procurorilor aflaţi în funcţie. Ce aţi 
reuşit să perfecţionaţi pe acest segment?

– Pe acest segment am introdus o serie de nova-
ţii. În primul rând, am organizat planul de formare pe 
module de instruire, identificând pentru fiecare modul 
câte un director responsabil de domeniu, de formatorii 
implicaţi în formare, de subiectele incluse, de forma-
tul instruirii. Administraţia INJ nu intervine intruziv în 
acest plan, recunoscând o largă marjă de apreciere 
profesioniștilor în domeniu. Noi doar armonizăm și co-
ordonăm metodologia și tematica formărilor.

În al doilea rând, am pus accent pe crearea unui 
grup-resursă de tineri judecători, în care investim în 
mod particular. Ei urmează și formări peste hotare.

Practicăm pe larg cu partenerii noștri de dezvoltate 
școlile tematice de sezon, care sunt foarte eficiente și 
răspund cel mai bine necesităţilor de formare.

– Un rol important în activitatea Institutului 
Naţional al Justiţiei îl au partenerii noştri de dez-
voltare, donatorii externi. După îndoielile apăru-
te în reformarea sistemului de drept din cauza 

incertitudinilor politice din societatea noastră, 
aceştia mai susţin consolidarea capacităţii INJ? 
Vă întreb, deoarece manifestaţi ambiţia de a ridi-
ca prestigiul INJ la rang de instituţie de formaţie 
europeană…

– Partenerii de dezvoltare fideli instituţiei au rămas 
aceiași, în pofida curentelor politice. Farmecul INJ con-
stă în aceea că nu are treabă cu politicul, cel puţin legal 
– politicul nu poate să intervină în procesul de formare 
judiciară. Regula este dictată de imperativul separaţiei 
puterilor în stat. Este ca și cum Directorul INJ ar cere 
demisie ministrului justiţiei sau ar dicta strategii guver-
namentale. Vă vine să râdeţi? Așa am râs și eu în luna 
august. 

Aportul partenerilor de dezvoltare a fost crucial în 
toate etapele de reformare a INJ. Rămâne crucial și as-
tăzi pe unele segmente neacoperite, deocamdată, de 
bugetul de stat, cum ar fi stagiile peste hotare ale au-
dienţilor noștri, care sunt extrem de utile, dar și extrem 
de costisitoare.

Ambiţia de a ridica prestigiul INJ pe plan european 
și internaţional este bine să o aibă fiecare director și să 
o manifeste cu orice ocazie. Dar asta depinde, în primul 
rând, de noi și apoi de partenerii străini…

– Când V-aţi început mandatul de Director, INJ 
devenise membru cu statut de observator în Re-
ţeaua europeană a institutelor de magistratură 
din statele membre ale Uniunii Europene (EJTN). 
Acest statut a favorizat cumva Institutul Naţional 
al Justiţiei?

– Am preluat conducerea institutului exact după 
obţinerea acestui statut. De fapt, avantajele unui ob-
servator în reţeaua EJTN constau în posibilitatea parti-
cipării pe cont propriu la reuniunile anuale ale reţelei. 
Un observator nu poate, în principiu, accede la progra-
mele de formare ale reţelei decât în limita disponibili-
tăţii locurilor neacoperite și doar pe cont propriu. INJ 
participă al doilea an la programele de formare, graţie 
școlilor de magistratură din România și Bulgaria, cu 
care avem semnate acorduri de cooperare. Bunăoară, 
toamna aceasta, doi audienţi de-ai noștri au participat 
la programul AIKOS la invitaţia directorului Institutului 
de Justiţie al Bulgariei, dna Miglena Tacheva, cu susţi-
nerea financiară a proiectului UE contra corupţiei, ges-
tionat de Katya Dormisheva. 

– Institutul Naţional al Justiţiei din Moldova 
este deja cunoscut în Europa şi are şansa de a de-
veni o platformă de discuţii pentru şcolile de ma-
gistratură din Parteneriatul Estic al Uniunii Euro-
pene. Asta înseamnă că aţi stabilit bune relaţii cu 
instituţii similare din România, Ucraina, Georgia, 
Armenia, Azerbaidjan, cu care aveţi semnate tra-
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tate de colaborare. Prin ce se manifestă această 
colaborare, în special – cu Institutul Naţional al 
Magistraturii din România?

– Pe durata mandatului meu, am semnat acorduri 
de cooperare cu Academia Naţională a Procuraturii din 
Ucraina, Şcoala Naţională de Magistratură din Ucraina, 
Academia de Justiţie din Republica Armenia, Academia 
de Justiţie din Republica Azerbaidjan, Institutul Naţio-
nal al Justiţiei din Bulgaria și Înalta Şcoală de Justiţie 
din Georgia. Cooperarea vizează diverse dimensiuni, 
de la formarea iniţială și continuă până la crearea unei 
platforme instituţionale de cooperare.

Cea mai adâncă și substanţială cooperare o avem, 
bineînţeles, cu Institutul Naţional al Magistraturii din 
București. Identitatea de spirit, cultură, istorie și limbă 
sunt factorii determinanţi care sporesc, evident, aceas-
tă cooperare. Dar cel mai mult contează, totuși, factorul 
uman. Graţie susţinerii și implicării actualei directoare, 
dna Cristina Radu-Rotaru, am realizat multiple proiecte 
comune. În plus, în septembrie 2018, dumneaei chiar a 
fost unul din membrii Comisiei de admitere la Institutul 
Național al Justiției. Anul trecut, în iunie, am celebrat într-
un mod inedit Centenarul Marii Uniri prin organizarea la 
Chișinău a unui concurs de referate între audienţii celor 
două instituţii de justiţie. Anul acesta, INM a găzduit pa-
tru audienţi într-un stagiu de o săptămână la București și 
șase formatori de-ai noștri în diverse seminare organiza-
te de INM la București. Evident, aceasta este cea mai pal-
pabilă cooperare între școlile noastre, fapt pentru care 
le mulţumim mult prietenilor de la București. Apropo, și 
statutul de observator în EJTN l-am obţinut inclusiv cu 
susţinerea necondiţionată din partea Institutului Naţio-
nal al Magistraturii din România.

– Nu pot să nu vă întreb despre atacurile ver-
bale lansate de ex-ministrul justiţiei, Olesea Sta-
mate, în adresa Institutului Naţional al Justiţiei. 
Ce se urmărea prin acele atacuri şi la ce s-a ajuns?

– Acea ministră a ajuns a fi un „ex”, ca și mulţi al-
ţii în acest șir. Dar, spre deosebire de predecesorii săi, 
a pornit o reformă ratată din start, a lansat zvonuri și 
bârfe fără dovezi, a organizat un concurs și apoi tot ea 
l-a anulat, ca, ulterior, să se adeverească că a minţit că 
l-a anulat. Mai grav e că s-a dat cu păreri destructive 
despre procese, cum ar fi formarea judiciară, despre 
care nu are de unde ști, ţinând cont de backround-ul 
cu care a venit să conducă un minister al justiţiei. Ştiţi, 
am lucrat în Ministerul Justiţiei mai bine de șapte ani, 
sub conducerea a patru miniștri, iar apoi am conlucrat 
cu cinci miniștri ai justiţiei, dar la ce am asistat după opt 
iunie au fost „cinci luni de râs”. Până acum, nu-mi pot 
explica ce a urmărit prin acele atacuri josnice la adresa 
INJ și care a fost scopul lor real. Dacă își dorea funcţia 
de director pentru vreo cumătră ong-istă, nu se cade, 

totuși, să modifici pentru asta legea și să umbli să cauţi 
noroi acolo unde nu-i.

– Ce regretaţi şi de ce vă bucuraţi după aproa-
pe cinci ani de activitate la Institutul Naţional al 
Justiţiei?

– Bună întrebare. Cinci ani de activitate este o 
scadenţă potrivită pentru a face bilanţ. Să faci în via-
ţă ceea ce-ţi place este un mare prilej de bucurie. Mă 
bucur că am acumulat o experienţă care nu te învaţă 
nimeni. Mă bucur că am avut oportunităţile pentru a 
schimba multe procese și primi confirmare că direcţia 
a fost bine aleasă. Îmi aduc aminte ce ravagii emoţi-
onale a provocat acreditarea ISO în institut. Ne-am 
bucurat ca niște copii, de parcă am fi susţinut cu to-
ţii cu brio BAC-ul! Mă bucur sincer că am parte de o 
echipă de profesioniști cu care am reușit toate aceste 
realizări, pe care am putut miza în orice circumstanţe. 
Apropo, de asta m-am convins atunci când INJ-lui și 
conducerii lui i-au fost aduse cu rea-credinţă acuzaţii 
aberante și false. Deși eu eram atunci tocmai plecată 
în vacanţă, am simţit cum tot staff-ul s-a coagulat și 
mobilizat în jurul meu. Absolut toţi au luat-o în nume 
personal. S-au simţit toţi jigniţi și afectaţi, în egală mă-
sură, de parcă le-au cerut tuturor demisia. Şi știţi de 
ce? Pentru că toţi au fost parte la acele reforme despre 
care am vorbit. Nu le-am făcut de una singură. Fieca-
re a fost responsabil de un segment, eu doar am unit 
acest puzzle. Să le spui oamenilor – care au muncit 
din greu pentru a exclude orice element de corupţie 
în procesul de admitere și absolvire, pentru a schimba 
radical procesul de formare și a-l face inedit, pentru 
a ridica prestigiul INJ dincolo de hotarele ţării – să le 
spui că sunt corupţi și promovează instruiri sub orice 
standarde, fără a face un minim efort de a verifica ele-
mentar cele spuse, mie mi se pare o mare nesimţire și 
josnicie. Dar să știţi că pentru mine, personal, a fost o 
confirmare în plus că am o echipă minunată, iar asta 
este o bucurie.

În privinţa regretelor, vă spun că ele sunt cele mai 
periculoase himere. Dacă nu le puteţi remedia, atunci 
vă sfătui să vă debarasaţi mai repede de ele… 

– Doamnă Scobioală, ştiu că membrii colecti-
vului INJ doresc, de aceea Vă întreb: veţi candida, 
peste două luni, pentru al doilea mandat la postul 
pe care îl deţineţi acum? 

– Păzea! Invocând ce-și dorește „colectivul”, riscaţi 
să fiţi acuzat de unii blogheri de reminiscenţe comu-
niste, de aia lor nu o să le dau nicio satisfacţie și nu voi 
răspunde la această întrebare. Cât privește staff-ul INJ, 
el știe exact ce voi face eu peste două luni.

– Am înţeles răspunsul dintre rânduri. Vă dorim 
noi succese, iar în ajun de Revelion: La mulţi ani! 
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