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INTRODUCERE 

 
Formarea iniţială a asistenților judiciari şi a grefierilor este una dintre prerogativele strategice de reformare a sistemului 

judiciar, precum şi una din atribuţiile de bază ale Institutului Naţional al Justiţiei. Ea constituie pregătirea pentru asigurarea 
unei asistenţe calitative şi adecvate judecătorului în exercitarea de către acesta a funcţiilor de înfăptuire a justiţiei.  

În temeiul Legii cu privire la Institutul Naţional al Justiţiei nr.152-XVI din 08.06.2006, durata cursurilor de formare 
inițială a asistenților judiciari şi a grefierilor este de 3 luni.  

Instruirea se va realiza sub formă de cursuri/ore practice și stagii de practică, respectiv: 
a) cursurile/orele practice vor avea loc în cadrul INJ, cu durata de 6 săptămîni pînă la stagiul de practică; 
b) stagiul de practică se va desfăşura la locul de muncă în cadrul instanțelor judecătoreşti şi va dura 6 săptămîni. 

        Stagiul de practică constituie o parte integrantă a procesului de formare  profesională iniţială. Fiind  un element al acestui 
proces, el asigură formarea competenţelor profesionale şi acumularea experienţei privitor la organizarea şi realizarea  
activităţilor de asistent judiciar şi de grefier. Stagiul de practică se va desfăşura sub îndrumarea judecătorului.  
        La sfîrşitul stagiul de practică, judecătorul perfectează o referinţă-caracteristică a asistentului judiciar-stagiar, şi/sau, după 
caz, a grefierului-stagiar în care face evaluarea activităţii practice a acestuia, incluzînd o prezentare generală a stagiului de 
practică cu descrierea compartimentelor acestuia, activitatea desfăşurată, va consemna o evaluare a cunoştinţelor, capacitatea 
de a aplica în practică cunoştinţele/abilităţile dobîndite, va face referire la trăsăturile personalităţii acestuia. 

După absolvirea cursurilor de formare inițială, asistenții judiciari şi grefierii susțin examene de capacitate, care vor fi 
precedate de 8 ore de sinteză. După promovarea examenelor de capacitate, asistenților judiciari şi grefierilor li se înmînează un 
atestat, de modelul aprobat de Consiliul Institutului.  

Scopul instruirii iniţiale în cadrul INJ: formarea de asistenți judiciari şi grefieri competenţi, care să acorde asistenţa 
administrativă,  organizațională şi profesională calitativă judecătorului în activitatea de înfăptuire a justiţiei, asigurarea 
garanţiei supremaţiei legii şi aplicării ei uniforme, înfăptuirii justiţiei în mod independent, imparţial şi profesional. 
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Pentru atingerea acestui scop, INJ îşi propune formarea de asistenți judiciari cu următoarele competenţe: 
• cunoașterea și aplicarea corectă şi uniform a legislaţiei materiale şi procedurale penale, civile şi contravenţionale ce 
ţine de desfăşurarea eficientă a procesului de judecată; 

• dezvoltarea aptitudinilor de generalizare a problemelor de drept, formulare de recomandări pe marginea problemelor 
legate de interpretarea şi aplicarea uniformă a legii; 

• dezvoltarea capacităţilor ce ţin de întocmirea actelor procesuale civile, penale şi contravenţionale corespunzător 
specificului activităţii; 

• cunoașterea și posedarea standardelor naţionale de deontologie profesională;  
• cunoașterea și utilizarea celor mai eficiente şi moderne tehnologii în exercitarea atribuțiilor; 
• autoinstruire şi perfecționare profesională continuă; 
• autoanaliză, autoevaluare și capacități de identificare a soluțiilor la problemele din domeniul de activitate; 
• contribuirea la promovarea imaginii justiției în societate; 
• îmbunătățirea calității actului de justiție. 



 4 

I. Discipline de studiu – 240 ore 
 

Nr. 
d/o Denumirea disciplinei Total ore 

(curs/practice) 
Metodologia 
de evaluare 

1.  Activitatea administrativ-judiciară a instanţelor judecătorești 10(2/8) 
 

Teste pentru 
verificarea 

cunoștințelor 

2.  Drept civil 28(8/20) 
 

Teste pentru 
verificarea 

cunoștințelor 

3.  Drept penal 28(8/20) 
 

Teste pentru 
verificarea 

cunoștințelor 

4.  Procesul civil 28(10/18) 
 

Teste pentru 
verificarea 

cunoștințelor 

5.  Procesul penal 28(6/22) 
 

Teste pentru 
verificarea 

cunoștințelor 

6.  Metodologia întocmirii actelor procesuale civile 12(2/10) 
 

Teste pentru 
verificarea 

cunoștințelor 

7.  Metodologia întocmirii actelor procedurale penale 12(0/12) 
 

Teste pentru 
verificarea 

cunoștințelor 

8.  Procesul contravențional 16(4/12)  
   

Teste pentru 
verificarea 

cunoștințelor 

9.  Contenciosul administrativ 16(4/12) 
Teste pentru 
verificarea 

cunoștințelor 
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10.  Jurisprudența CtEDO 12(4/8) 
Teste pentru 
verificarea 

cunoștințelor 

11.  Cooperare judiciară internațională 10(4/6) 
Teste pentru 
verificarea 

cunoștințelor 

12.  
Cadrul legal ce reglementează statutul și activitatea asistentului judiciar şi a 
grefierului. Deontologia profesională a asistentului judiciar şi a grefierului 
 

12(4/8) 
   

Teste pentru 
verificarea 

cunoștințelor 

13.  Comunicare persuasivă 12(4/8) 
Teste pentru 
verificarea 

cunoștințelor 

14.  Utilizarea tehnologiilor informaţionale în domeniul profesional 16(4/12) 
Teste pentru 
verificarea 

cunoștințelor 
 
II.  Stagiu de practică la instanțele de judecată – 240 ore 

 
III. Examen de capacitate 

1. Ore de sinteză = 8 ore 
2. Examenele de capacitate:  

a) proba scrisă constă în:  
- elaborarea proiectului unei hotărîri judecătorești și a unei sentințe judecătorești (asistenţii judiciari); 
- elaborarea proiectului unui proces – verbal al şedinţei de judecată pe o categorie concretă a unui dosar civil şi a unui  
  dosar penal (grefierii); 
b) proba orală, constă în verificarea cunoștințelor la disciplinele:   

- procesul civil; 
- procesul penal. 
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CALENDAR ACADEMIC  
 

pentru desfăşurarea formării iniţiale a asistenţilor judiciari şi a grefierilor 
 
 

Activitatea didactică Perioada 
(06.07.2015 –09.11.2015) 

Cursuri şi seminare  6 iulie – 16 august 2015 

Stagiul de practică 14 septembrie – 25 octombrie 2015 

8 ore de sinteză  26 octombrie 2015 

Examene de capacitate 27 octombrie – 6 noiembrie 2015 

Contestaţii 28 octombrie – 6 noiembrie 2015 

Eliberarea atestatelor   

	  
 


