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Anexă  
la Hotărîrea Consiliului INJ 

 nr.5/4 din 24.04.2014 
 

PLAN DE ACȚIUNI  
pentru implementarea Concepției formării iniţiale a candidaţilor la funcții de judecător şi procuror,  

precum şi a altor juriști care contribuie la înfăptuirea justiției și a Concepției formării continue a judecătorilor, procurorilor  
şi altor profesioniști din sectorul justiției (perioada mai 2014 – decembrie 2015) 

 
Numărul și denumirea 

acțiunii Numărul și denumirea subacțiunii Responsabili  Termenul 
 limită Indicatori de rezultat 

1. Ajustarea cadrului 
legislativ și normativ în 
conformitate cu 
obiectivele Concepției 

1.1. Modificarea Legii privind Institutul Naţional al 
Justiţiei nr.152-XVI din 08.06.2006 și a altor legi prevăzute 
în Concepție. 

Ministerul Justiției,  
Institutul Național al Justiției 

Octombrie 2014 Legea RM privind modificarea și 
completarea Legii privind 
Institutul Naţional al Justiţiei și a 
altor legi 

1.2. Elaborarea și aprobarea Statutului formatorului. Direcția instruire și cercetare,  
Secția didactico-metodică și cercetări   

Mai 2014 Hotărîrea Consiliului INJ privind 
aprobarea Statutului formatorului 

1.3. Modificarea Regulamentului privind formarea inițială 
și absolvirea. 

Direcția instruire și cercetare,  
Secția formare inițială  

Ianuarie 2015 Hotărîrea Consiliului INJ privind 
modificarea Regulamentului 

1.4. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind 
examinarea persoanelor care candidează la funcția de 
judecător în baza vechimii în muncă. 

Direcția instruire și cercetare,  
Secția formare inițială  

Mai 2014 Hotărîrea Consiliului INJ privind 
aprobarea Regulamentului 

1.5. Modificarea Regulamentului privind formarea 
continuă. 

Direcția instruire și cercetare, 
Secția formare continuă  

Decembrie 2014 Hotărîrea Consiliului INJ privind 
modificarea Regulamentului 

1.6. Elaborarea și aprobarea Regulamentului de formare la 
distanţă şi a blended-learningului. 

Direcția instruire și cercetare,  
Secția e-transformare, e-instruire și 

tehnologii informaționale  

Mai 2014 Hotărîrea Consiliului INJ privind 
aprobarea Regulamentului 

2. Consolidarea 
capacităților 

2.1. Rectificarea bugetului Institutul Național al Justiției 
prin solicitarea surselor financiare suplimentare. 

Direcția economico-administrativă,  
Secția financiară  

Iulie 2014 Bugetul INJ majorat. 
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instituționale 2.2. Majorarea statelor de personal, inclusiv metodişti şi 
formatori. 

Secția resurse umane și documentare,  
Secția didactico-metodică și cercetări  

Mai 2014 Statele de personal ale INJ 
majorate. 

2.3. Atragerea unui număr suplimentar de formatori, 
inclusiv formatori cu normă întreagă. 

Secția formare formatori și relații 
internaționale,  

Secția resurse umane și documentare  

Permanent Unitățile de formator completate. 

3. Întărirea proceselor 
didactico-metodice și de 
formare 

3.1. Crearea condiţiilor moderne de studiu: săli de studiu 
dotate cu echipamentul didactic necesar aplicării metodelor 
moderne de formare, cabinet metodologic dotat adecvat. 

Direcția economico-administrativă,  
Secția logistică și administrativă 

Decembrie 2015 Sălile de studiu dotate cu 
echipamentul didactic necesar 

3.2. Elaborarea și aprobarea metodologiilor de evaluare a 
necesităţilor de formare iniţială și continuă pentru grefieri, 
asistenți judiciari, șefii secretariatelor, consilieri de 
probațiune. 

Secția didactico-metodică și 
cercetări, 

Secția formare inițială, 
Secția formare continuă 

Decembrie 2014 Hotărîrile Consiliului INJ privind 
aprobarea Metodologiilor  

3.3. Elaborarea și aprobarea Metodologiei de evaluare a 
calității programelor de formare din cadrul INJ. 

Secția didactico-metodică și 
cercetări, 

Secția formare inițială, 
Secția formare continuă  

Mai 2014 Hotărîrile Consiliului INJ privind 
aprobarea Metodologiei 

3.4. Dezvoltarea sistemului on-line de înscriere la cursuri. Secția e-transformare, e-instruire și 
tehnologii informaționale,  
Secția formare continuă, 

Secția didactico-metodică și cercetări 

Decembrie 2014 Sistem on-line funcțional 

3.5. Crearea și perfecţionarea bazei de date de evidenţă a 
întregului proces de formare şi a beneficiarilor, activitatea 
formatorilor etc. 

Secția e-transformare, e-instruire și 
tehnologii informaționale,  
Secția formare continuă, 
Secția formare inițială,  

Secția didactico-metodică și cercetări 

Decembrie 2014 Baza de date funcțională 

3.6. Formarea formatorilor privind crearea cursurilor de 
formare la distanță. 

Secția e-transformare, e-instruire și 
tehnologii informaționale,  
Secția formare continuă 

Februarie 2015 Numărul de cursuri organizate. 
Numărul de formatori formați.  

3.7. Dezvoltarea instruirii la distanță. Secția e-transformare, e-instruire și 
tehnologii informaționale,  
Secția formare continuă, 
Secția formare inițială,  

Secția didactico-metodică și cercetări 

Permanent Numărul de cursuri dezvoltate 
anual. 
Numărul de beneficiari certificați. 

3.8. Formarea formatorilor în domeniul dezvoltării 
aptitudinilor profesionale şi al abilităţilor de formare a 
adulților. 

Secția formare formatori și relații 
internaționale, 

Secția didactico-metodică și cercetări 

Permanent Numărul de cursuri organizate. 
Numărul de formatori formați.  

 


