
 
CONSILIUL INSTITUTULUI NAŢIONAL  

AL JUSTIŢIEI  
AL REPUBLICII MOLDOVA 

         

   
 

COUNCIL OF THE NATIONAL INSTITUTE  
OF JUSTICE  

                REPUBLIC OF MOLDOVA 

 

 
 
 

HOTĂRÎRE  
privind modificarea Statutului formatorului 

 
31 ianuarie 2017 
nr. 1/5                mun. Chişinău 
 

Audiind informaţia prezentată de Alexandra NICA, şef direcţiei instruire şi cercetare, privind 
necesitatea modificării Statutului formatorului, aprobată prin hotărîrea Consiliului INJ nr. nr.5/5 din 
24.04.2014 (cu modificări de la 29.01.2016), în temeiul prevederilor art.7 alin.(1) lit.g), alin.(4) din 
Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei nr.l52-XVI din 08.06.2006, cu modificările ulterioare, 
Consiliul,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
    1. Statutul formatorului se modifică şi se completează după cum urmează: 

1) Capitolul I   

a) punctul 1.3., va avea următorul conţinut: 

 „Misiunea formatorilor este de a participa activ la desfăşurarea programelor și activităților ce țin de 
formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror, formarea continuă a 
judecătorilor în funcţie şi a procurorilor în funcţie, a grefierilor, a asistenţilor judiciari, a şefilor 
secretariatelor instanţelor judecătoreşti, a consultanţilor procurorului, a consilierilor de probaţiune, a 
avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat, precum şi formarea iniţială şi continuă a altor 
persoane care activează în sectorul justiţiei, în cazurile prevăzute de legislaţie.”; 

 
2) Capitolul II  

a) se completează cu punctul 2.1. cu un nou conţinut, după cum urmează:   

 „Formatorii sînt selectaţi din cei mai buni profesionişti din rîndul judecătorilor, procurorilor, cadrelor 
didactice din învăţămîntul juridic superior, precum şi al altor specialişti care activează în domenii ce 
fac obiect al cursurilor de formare iniţială şi de formare continuă organizate de Institut.  

Selectarea formatorilor se face după următoarele criterii: 
a) experienţa didactică în domeniile specificate în planurile de formare aprobate de Consiliu; 
b) experienţa profesională; 
c) lucrările publicate; 



d) reputaţia ireproşabilă în domeniul în care activează; 
e) integritatea.”; 

b) la punctul 2.4. după lit. c) se introduce lit. c1 cu urmîtorul conţinut „ c1) referinţa de la locul de 
muncă, după caz;” 

c) punctul 2.6., propoziţia a doua se completează  la final cu sintagma „pentru includerea în Registrul 
de evidenţă a participanţilor la concursul pentru completarea rețelei de formatori.”; 

d) la punctele 2.9. şi 2.18 sintagma „secţia formare formatori şi relaţii internaţionale” se substituie cu 
cuvintele „secţia didactico-metodică şi formare formatori” ; 

c) actualele puncte 2.1.-2.21. devin 2.2 -2.22. 
 

3)Capitolul III   

a) punctul 3.1: 

- după lit.c) se completează cu lit.c1) cu următorul conţimut „c1) elaborarea și    revizuirea/ajustarea 
modulelor”; 

-  după lit. j) se completează cu lit. k) şi lit.l) cu următorul conţinut: 
„ k) participarea la efectuarea unor studii de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului şi al justiţiei; 
   l) alte activităţi prevăzute de regulamentele Institutului.” 

b) la punctul 3.4., lit.f) după cuvîntul „formatori” se introduce sintagma „obligatoriu, o data la 2 ani în 
domeniul metodelor şi tehnicilor didactice”, mai departe după text. 

 
4) Capitolul IV 

La punctul 4.5. în prima propoziţie cifra „3” se substituie cu cifra „2”. 
 

5) Capitolul V 
a) Punctul 5.5., va avea următorul cuprins: 
 „5.5. Pe lîngă formatorii incluși în rețea, la activitățile de formare iniţială sau formare continuă, 
inclusiv de formare a formatorilor, se invită formatori ocazionali într-un anumit domeniu. Invitarea 
acestora se dispune de către Directorul Institutului pe baze contractuale”. 

b) La punctul 5.61., după cuvîntul „simulat” se introduce sintagma „elaborarea, revizuirea/ajustarea 
modulelor”, mai departe după text. 

c) Punctul 5.8. va avea următorul cuprins: 
„5.8. Formatorii pot fi excluși din rețea în următoarele cazuri: 

a) refuzul de a participa la programele de formare formatori, atunci cînd procedura Institutului 
instituie caracterul obligatoriu al acestora; 

b) prestația formatorului a fost evaluată sub nivelul minim prevăzut de metodologia Institutului; 
c) depunerea cererii de excludere din rețeaua de formatori; 
d) neparticiparea la activităţi de formare în calitate de formator timp de doi ani  



     consecutiv din motive imputabile; 
     e)  comiterea abaterilor de la normele deontologice ale profesiei; 
     f)  în alte cazuri prevăzute de lege.” 

 
6) În tot textul Statutului denumirile „Directorul executiv”, „secţia didactico-metodică şi 

cercetări”, „secţia formare iniţială”, „secţia formare continuă” şi derivatele acestora se substituie prin 
„Directorul”, „secţia didactico-metodică şi formare formatori”, „secţia instruire iniţială”, „secţia 
instruire continuă”, şi, respectiv, derivatele lor. 

   2. Responsabil de executarea prezentei hotărîri se desemnează Directorul Institutului Naţional al 
Justiţiei. 

 

Preşedintele Consiliului                                                                         Mariana PITIC 
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