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HOTĂRÂRE 
cu privire la modificarea Regulamentului privind formarea profesională continuă a judecătorilor 

şi procurorilor, grefierilor, asistenţilor judiciari, şefilor secretariatelor instanţelor 
judecătoreşti, consultanţilor procurorului, consilierilor de probaţiune, avocaţilor care acordă 

asistenţă juridică garantată de stat 
 

 
07 martie 2019                                                                                                    mun. Chişinău 
Nr. 2/8                            
 

Audiind informaţia prezentată de Diana SCOBIOALĂ, Director INJ, privind necesitatea modificării  

Regulamentului privind formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor, grefierilor, 
asistenţilor judiciari, şefilor secretariatelor instanţelor judecătoreşti, consultanţilor procurorului, 
consilierilor de probaţiune, avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat, în temeiul art. 7 
alin. (4) din Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei nr.152-XVI din 08.06.2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Regulamentul privind formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor, grefierilor, 

asistenţilor judiciari, şefilor secretariatelor instanţelor judecătoreşti, consultanţilor procurorului, 
consilierilor de probaţiune, avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat, se modifică 
după cum urmează: 

I. Se exclude pct. 3.17. 

II. Se modifică numerotarea întregului Regulament. 

III. Se adaugă pct.17 cu textul „Cursurile electronice sunt integrate în modulele planurilor 
modulare de formare continuă, conform domeniilor, în vederea familiarizării 
beneficiarilor cu oportunitățile de instruire la distanță pe segmentul dat, iar 
resposabilitatea de gestionare a acestor cursuri electronice, precum și controlul asupra 
implementării lor se pune în sarcina Secţiei e-Instruire şi a tutorelui cursului”.  

IV.  La pct. 29, textul „calității programelor de instruire continuă” se substituie cu textul 
„satisfacției părților interesate/beneficiarilor INJ”, după textul „Consiliul INJ” se 
completează cu „și a Procedurii cu privire la satisfacția părților înteresate”. 

V. La pct. 30, 10 zile se substituie cu 7 zile, textul „Directorii de modul întocmesc un 
raport (semestrial, după caz – anual), care va conține informația privind perioada și 
temele de desfășurare a modulului, aprecieri privind calitatea și utilitatea acestuia, 
acoperirea temelor aflate în agendele activităților de instruire, concluzii, recomandări, 
alte aspecte aferente” se exclude. 

VI.  La pct. 33, după textul ”Inspectoratul Național de Probațiune” se completează cu „vor 
avea acces”. 

VII. Se adaugă capitolul IV „DREPTURILE ȘI ATRIBUȚIILE DIRECTORILOR DE 



MODULE” pct. 34, pct. 35, lit. a), b), c), d),  pct. 36, lit. a), b), c), d), e),  pct. 37, lit. 
a), b), c), d), e),  f), g), h), i), j), k), pct. 38. 

VIII.  Se adaugă capitolul V „DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARILOR/ 
PARTICIPANȚILOR LA CURSURILE DE FORMARE CONTINUĂ”, pct. 39, lit. 
a), b), c), d), e), f), g), pct. 40, lit. a), b), c), d), e), f), g). 

 
2. A plasa Regulamentul privind formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor, 
grefierilor, asistenţilor judiciari, şefilor secretariatelor instanţelor judecătoreşti, consultanţilor 
procurorului, consilierilor de probaţiune, avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat 
pe pagina web oficială a Institutului. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării acesteia de către Consiliul Institutului Naţional 
al Justiţiei. 

4. Responsabil de executarea prezentei hotărâri se desemnează Directorul Institutului Naţional al 
Justiţiei. 

 
 
 
Preşedintele Consiliului                                                                          Mariana PITIC 
 


