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Audiind informația prezentată de Diana SCOBIOALĂ, Director INJ, referitor la necesitatea 
modificării Regulamentului privind formarea la distanță în cadrul Institutului Național al Justiției, 
aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.7/4 din 08.06.2018, în temeiul prevederilor art.7 alin.(4) 
al Legii privind Institutul Național al Justiției, nr.l52-XVI din 08.06.2006, cu modificările 
ulterioare, Consiliul 
 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Regulamentul privind formarea la distanță în cadrul Institutului Național al Justiției, aprobat prin 
Hotărîrea Consiliului IBJ nr.7/4  din 08.06.2018, se modifică după cum urmează: 

I. Pe tot parcursul textului numerotarea punctelor de structură ale Regulamentului se 
efectuează succesiv 

II. Pct.1.5 lit e) după cuvântul “formare” se introduce textul “inițială, continua și 
formarea formatorilor”; 

III. Pct.2.2 se exclude textul “conform planului elaborat și aprobat anual de către 
Consiliul INJ.” 

IV. La pct.3.1 după textul “planului de formare” se introduce textul “inițială, continuă 
și formare de formatori care conține activitățile de formare la distanță.” 

V. La pct.3.5 cuvântul  “Ghid” se substituie cu “Curriculum”, textul “, care reprezintă 
un suport informativ cu privire la particularitățile activităților din cadrul cursului și în 
care sunt descrise activitățile didactice, calendarul academic și alte informații necesare” 
se exclude. 

VI. Pct.4.1 lit b) se exclude 

VII. Pct,4.5 se exclude 

VIII. Pct.4.6 textul “în Planul de formare la distanță” se exlude 

IX. Pct.4.12 textul “potrivit prevederilor Metodologiei de evaluare a calității 
programelor de formare din cadrul Institutului Național al Justiției nr.5/6 din 
24.04.2014.” se substituie cu “de către beneficiarii formării la distanță în baza unor 
chestionare completate individual de fiecare participant al cursului.” 



2. A plasa Regulamentul privind formarea la distanță în cadrul Institutului Național al Justiției pe 
pagina web oficială a Institutului. 

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

4. Responsabil de executarea prezentei hotărâri se desemnează Directorul Institutului Național al 
Justiției. 

 

 

Mariana PITIC                                                                                          Președintele Consiliului 
 


