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INTRODUCERE

Dicţionarul Explicativ al Limbii Romane defineşte no-
ţiunea de „formare” ca fiind acţiunea de a educa, a creş-
te, a pregăti, a instrui, a crea ceva1. Noţiunea „iniţial” 
este definită de aceeaşi sursă ca ceva care este la înce-
put, începător. 
Îmbinarea logica a celor două noţiuni ne permite să 
determinăm sfera de cercetare a prezentei lucrări. In 
viziunea noastră, aceasta este constituită din totalitatea 
politicilor, mecanismelor, procedeelor precum şi insti-
tuţiilor implicate în educarea, pregătirea şi instruirea 
judecătorilor şi procurorilor. 
Noţiunile de educare şi instruire sunt elementele de-
finitorii cu ajutorul cărora legiuitorul moldav explică 
termenul „învăţământ”2. Art.12 din Legea Republicii 
Moldova nr.547 din  21.07.1995 cu privire la învăţămînt 
enunţă structura sistemului de învăţământ în Republica 
Moldova şi enumeră şase niveluri ale acestuia: învăţă-
mânt preşcolar, primar, secundar, mediu de specialita-
te, superior şi în final postuniversitar. Încercarea de a 
identifica locul formarii iniţiale a judecătorilor şi pro-
curorilor în sistemul respectiv, cel puţin ne va pune în 
încurcătura. Ori acest exerciţiu este imposibil. 
La 28.09.2001, Republica Moldova a adoptat Legea 
nr.484 pentru ratificarea parţială a Cartei Sociale Euro-
pene Revizuite3. Art. 10 al acestui act internaţional im-
pune statelor semnatare obligaţia de a garanta dreptul 
la formare profesională. Conform interpretărilor făcute 
de Comitetul European pentru Drepturile Sociale4, în 
cadrul acestui articol noţiunea de formare profesionala 
înglobează noţiunile de formare iniţială, învăţământ se-
cundar,  învăţământ general şi profesional, învăţământ 

universitar şi învăţământ superior non-universitar 
precum şi formarea continuă5. Posibil că prin prisma 
acestei interpretări am fi putut găsi o încadrare pentru 
noţiunea de formare iniţială a judecătorilor şi procuro-
rilor. Aceasta însă nu este o ipoteză viabilă. Ori Repu-
blica Moldova, în Legea nr.484 cu privire la ratificarea 
parţială a Cartei Sociale Europene Revizuite, a formulat 
rezerve la respectivul articol. 
În această situaţie, vom porni în mod firesc de la ceea ce 
ne este dovedit de realitate şi vom încerca sa argumen-
tăm ideea conform căreia formarea iniţială a judecăto-
rilor şi procurorilor este o noţiune diferită de ceea ce 
suntem obişnuiţi să înţelegem prin simpla noţiune de 
formare iniţială. 
Demonstrarea acestei teze o vom construi pe baza a 
două capitole. În capitolul I vom arăta că formarea ini-
ţială a judecătorilor si procurorilor este o noţiune spe-
cifică din punct de vedere instituţional, iar în cel de-al 
II-lea capitol vom arăta că formarea iniţială a judecăto-
rilor şi procurorilor este o noţiune specifică din punct 
de vedere teleologic. 

Formarea iniţială a judecătorilor si procurorilor 
− noţiune specifică din punct de vedere 
instituţional

Am menţionat mai sus că formarea iniţială a judecăto-
rilor şi procurorilor nu este prevăzută, şi chiar nu poate 
fi dedusă nici din Legea Republicii Moldova cu privire 
la învăţămînt şi nici din prevederile Cartei Sociale Eu-
ropene Revizuite6. Cu toate acestea, noţiunea respectivă 
este prevăzută de legea cu privire la Institutul Naţional 
al Justiţiei7. Conform art.12 din această lege, formarea 
iniţială reprezintă instruirea specialiştilor cu studii ju-
ridice superioare şi este, după caz, una din condiţiile 
obligatorii pentru numirea în funcţia de judecător sau 
de procuror. O serie de acte interne ale Institutului Na-
ţional al Justiţiei8 conţin această noţiune. 
Conform pct.1.2 din Regulamentul privind formarea 
iniţială şi absolvire9 formarea iniţială a candidaţilor la 
funcţiile de judecător şi procuror (în continuare – au-
dienţi) constituie garanţia supremaţiei legii şi a aplicării 
ei uniforme, înfăptuirii justiţiei în mod independent, 
imparţial şi profesional.

Alexandru Negru
audient al INJ,

candidat la funcţia de judecător

Tri bu na  au di e n t u lu i :  i n v e st i g aţ i i  şt i i n ţ i f i c e

Formarea iniţială a judecătorilor  
şi procurorilor, analiză comparată
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mod satisfăcător și la un nivel înalt de competență obli-
gaţiunile statutare. Or, Legea privind INJ are scopul de 
a garanta implementarea unui sistem adecvat şi trans-
parent de selectare, instruire a candidaţilor şi numire în 
funcţiile de judecător și procuror30.
Sistemul de justiţie instituit prin acest model are sco-
pul de a extinde valorile şi responsabilităţile funcţiei de 
magistrat chiar şi asupra celor care doar tind să acceadă 
în funcţie. Astfel, candidaţii au posibilitatea de a se au-
toverifica şi de a fi verificaţi nu doar în privinţa cunoş-
tinţelor dreptului material sau procesual. Consideram 
că aceasta este o abordare corectă. Or, prin intermediul 
instituţiei de pregătire a magistraţilor și procurorilor 
urmează să fie formați specialiști cu un mare volum 
de cunoştinţe, capabili să încadreze situaţiile de fapt în 
normele juridice existente, dar și ca nişte persoane cu 
înalte valori umane, care realizează că justiţia rămâne, 
în cele din urmă, arta binelui şi a echitaţii. 

C. Formarea iniţială a judecătorilor si 
procurorilor − noţiune specifică din punct de 
vedere teleologic  

În lumina celor deja expuse în capitolul anterior, putem 
deduce că scopul formarii iniţiale este crearea cadrelor, 
competente şi calificate, pentru sistemul judiciar naţional. 
Materialul din care se vrea formarea respectivelor ca-
dre sunt audienţii Institutului Naţional al Justiţiei. În 
mod evident, calitatea cadrelor formate de către Insti-
tut depinde în mare măsură de „materia primă” – de 
cei admişi la formarea iniţială. Aceste raţionamente ne 
permit să apreciem că formarea iniţială a cadrelor pen-
tru funcţia de judecător şi procuror trebuie să înglobe-
ze în primul rând – selectarea candidaţilor la funcţiile 
respective și abia în al doilea rând formarea propriu-
zisă a celor selectaţi. 
În viziunea noastră, un exerciţiu util pentru prezenta 
lucrare ar fi verificarea metodei si scopurilor pe care le 
are statul (prin reprezentanţii săi evident) în faza orga-
nizării concursului de admitere la Institut, iar pe de alta 
parte – verificarea metodei și scopului în faza formării 
propriu-zise. 
În aceasta ordine de idei, considerăm necesară divi-
zarea în doua paragrafe a capitolului respectiv pentru 
ca în primul (A) vom analiza formarea iniţială ca pe 
o noţiune specifică neînţeleasă ce creează dificultăți și 
reticențe, iar în al doilea (B) – să analizăm formarea ini-
ţiala ca pe un garant al unei justiţii efective. 

A. Formarea iniţială − noţiune specifică 
neînţeleasă ce creează dificultăți și reticențe

În cadrul prezentului paragraf ne propunem să eluci-
dăm dacă legislaţia naţională, la capitolul formare iniţi-

ală a judecătorilor și procurorilor are formulate anumi-
te scopuri și daca da, atunci care sunt acestea. Exerciţiul 
respectiv îl vom efectua atât în ceea ce priveşte admite-
rea în funcţia de judecător și procuror cât și nemijlocit 
în ceea ce priveşte formarea acestora.  
Cunoaştem că elaborarea mecanismului de formare 
iniţială a judecătorilor și procurorilor a fost puternic 
influenţat de modelul francez al Şcolii Naţionale de 
Magistratură. Din acest considerent, vom încerca să 
mergem la „origini” cu analiza problematicii propuse, 
pentru a vedea, eventual, ceea ce s-a mai „pierdut”, sau 
la ce s-a renunţat. 
Este important a menţiona că legislaţia franceză refe-
ritor la Şcoala Naţională de Magistratură şi formarea 
profesională a fost supusă pe parcurs unor reforme31. 
Aşa cum este și normal, orice activitate poate derula 
doar atunci cînd ştim exact ce vrem să realizăm și mai 
ştim cum să o facem. Pentru aceasta sunt fixate scopu-
rile pe termen scurt sau lung. În cazul formării iniţiale 
a judecătorilor și procurorilor e la fel. Astfel, scopul pe 
termen lung al Școlii Naţionale de Magistratură este 
obţinerea de către auditorii de justiţie a competențelor 
fundamentale profesiei de magistrat. 
Acest directiv este abordat pe etape, astfel încît: scopul 
concursului de admitere este de a evalua capacităţile 
candidaţilor, de a acumula aceste competențe; forma-
rea iniţială are scopul de a permite acumularea acestor 
competențe; evaluarea și examenul final au scopul de a 
verifica acumularea competențelor respective; formarea 
continuă are scopul de a actualiza aceste competențe32. 
În cele ce urmează vom analiza modul de reglementare a 
concursului de admitere la Şcoala Naţională de Magistra-
tură. Astfel, art.15 din secţiunea I a Ordonanţei ce regle-
mentează statutul magistraturii33 dispune că auditorii de 
justiţie sunt recrutaţi prin concurs și prin numire directă. 
Art.17 al aceluiaşi decret menţionează că pentru recru-
tarea auditorilor de justiţie sunt organizate trei concur-
suri. Primul este destinat persoanelor care dispun de o 
formare ce corespunde criteriului Bac+4 (art.16-17). 
Al doilea concurs este destinat unor funcţionari expres 
stabiliţi de statutul general al funcţionarilor de stat și de 
colectivităţi teritoriale, militarilor și altor agenţi de stat 
care dispun de o vechime în funcţie de 4 ani (art.17). Al 
treilea concurs este destinat persoanelor care au exer-
citat timp de 8 ani în total una sau mai multe activităţi 
profesionale, unul sau mai multe mandate de membru 
al unui organ colegial ales într-o colectivitate teritorială 
sau funcţii de jurisdicţie cu titlu neprofesional (art.17). 
Art.18-1 stabileşte că pot fi numiţi direct audienţi de 
justiţie persoanele care sunt titulari ai unei diplome de 
master în drept dacă acestea îndeplinesc toate condiţi-
ile de la art.16. De asemenea, pot fi numiţi direct au-
ditori de justiţie persoanele, care pe lîngă diploma de 
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doctor în drept, și diplomele necesare pentru luarea 
doctoratului, mai deţine o altă diplomă de studii su-
perioare. De asemenea, sunt direct numite persoanele 
care au exercitat funcţii de predare sau de cercetare în 
domeniul dreptului în cadrul unei instituţii publice de 
învăţământ superior timp de trei ani după obţinerea 
diplomei de masterat, dacă acestea deţin o diplomă de 
studii într-o disciplină juridică. 
Numărul de locuri pentru cele 3 categorii de concurs 
sunt strict delimitate de art.16 al Decretului nr.72-355 
din 4 mai 197234, după cum urmează: pentru primul 
concurs de la 65 % la 77 %; pentru al doilea concurs de 
la 18% la 25%; pentru al treilea concurs de la 5% la 10%. 
Este important a menţiona că accesul la fiecare din aceste 
concursuri este condiţionată și pe criterii de vârsta. 
Considerăm că prin acest mecanism se evită defavori-
zarea la concurs a persoanelor încadrate în practică sau 
a celor care s-au specializat într-un anumit domeniu. 
Or, menţionam la începutul acestui paragraf că scopul 
concursului de admitere este descoperirea capacităţilor 
de asimilare a calităţilor fundamentale ale magistratului 
și nu verificarea capacităţii memoriei acestuia.  
Legislaţia franceză cu privire la formarea iniţială a ju-
decătorilor rămâne fidelă scopului declarat mai sus și 
instituie și alte mecanisme întru realizarea acestuia. 
Astfel, este remarcabilă dispoziţia art. 13-1 din decre-
tul 72-35535, conform căruia studenţii titulari ai unei 
diplome de nivel Bac+2, în vederea pregătirii pentru 
concursul de acces la INM, pot participa la lucrările ne-
jurisdicţionale ale curţilor și tribunalelor Franceze. 
Mai mult, art.22 al aceluiaşi decret prevede posibilitatea 
pregătirii preliminare de către INM a persoanelor ce se 
înscriu la concursul de admitere la Institut. Numărul de 
locuri pentru pregătirea preliminară nu poate fi de trei 
ori mai mare decât numărul de locuri scoase la concurs 
pentru admiterea la Institut (art.27). Toate cele trei ca-
tegorii de participanţi la concurs pot accede la cursurile 
preliminare respective. 
Aceste reglementări, pe de o parte au menirea de a im-
plica potenţialii candidaţi la titlul de audient de justiţie în 
sistemul judecătoresc, iar pe de altă parte, le acordă posi-
bilitatea unei revizuiri a cunoştinţelor în conformitate cu 
cerinţele examenelor de admitere. Considerăm că acest 
exerciţiu are drept rezultat punerea tuturor participan-
ţilor pe picior de egalitate, astfel reducându-se la minim 
posibilitatea subaprecierii sau supraaprecierii lor.  
Mai punctăm în paragraful de față modul de evaluare în 
cadrul concursului de admitere la Şcoala Naţionala de 
Magistratură. Conform Decretului nr.72-355, cele trei 
concursuri de admitere sunt structurate în două probe: 
de admisibilitate și de admitere. 

Proba de admisibilitate constă din: a) o compunere pe o 
temă actuală în societatea franceză din domeniul judici-
ar, juridic, social, politic, istoriei, economiei, filosofiei sau 
culturii; b) o compunere asupra unui subiect de drept ci-
vil sau de procedură civilă; c) un caz practic asupra unui 
subiect de drept civil sau de procedură civilă; d)  un caz 
practic asupra unui subiect de drept penal sau procedu-
ră penală; e) o proba constând în întrebări și răspunsuri 
scurte în domeniul organizării statale, organizării justiţi-
ei, a libertăţilor publice și la dreptul public. 
Proba de admitere constă din: a) o notă de sinteză pe pro-
bleme judiciare, juridice sau administrative; b) o probă 
verbală de limba engleză; c) o probă verbală referitoare 
la dreptul european și la dreptul internaţional privat; d) 
o probă verbală în domeniul dreptului social si comer-
cial; e) o probă de confruntare cu membrii juriului. Pe 
lîngă aceste probe, fiecare candidat este supus unor teste 
psihologice (de personalitate și de aptitudine), în baza 
cărora un psiholog întocmeşte un aviz scris. 
Din cele relatate mai sus putem conchide că scopul ur-
mărit în cadrul concursului de admitere este realizat 
inclusiv prin aprecierea pluriaspectuală a candidatului. 
Legislaţia României are un mod de abordare similar. Ast-
fel, art.15 din Regulamentul cu privire la concursul de 
admitere și examenul de absolvire a Institutului Naţio-
nal al Magistraturii36 prevede că examinarea candidaţilor 
se face în două etape. Prima etapă constă în verificarea 
cunoştinţelor juridice prin susţinerea unei probe elimi-
natorii de tip grilă, iar a doua etapă constă în susţinerea 
unui test grilă constând în verificarea raţionamentului 
juridic și susţinerea unui interviu. Conform art.23(1), 
din comisia de examinare face parte un psiholog. 
Similitudini evidente există între cele două sisteme le-
gislative, însă se poate observa că o largă majoritate din 
mecanismele prevăzute de legislaţia franceză nu au fost 
preluate de legislaţia României. 
Legislaţia Republicii Moldova în termeni destul de 
exacţi prevede calităţile de care trebuie să dea dovadă 
un candidat la funcţia de judecător sau procuror37. Din 
acestea fac parte o bună cunoaştere a principalelor ra-
muri şi instituţii de drept, capacitatea de a interpreta şi 
aplica legislaţia, existenţa unei gândiri logice juridice, 
structurate, inteligenţă, abilităţi de memorare, capaci-
tate de analiză şi sinteză, capacitatea de a lucra sub pre-
siunea timpului, calităţi morale specifice profesiei de 
judecător sau de procuror. 
Cu toate acestea, considerăm că mecanismele de apre-
ciere a acestor calităţi este mai slab reglementat în le-
gislaţia autohtonă. Conform prevederilor art.4.1 din 
Regulamentul cu privire la organizarea concursului de 
admitere în Institutul Naţional al Justiţiei38, concursul 
de admitere constă din două probe: proba eliminato-
rie scrisă ce cuprinde un test grilă de evaluare a cunoş-
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tinţelor și proba orală de verificare a aptitudinilor de 
interpretare şi aplicare a legislaţiei, a capacităţilor de 
inteligenţă, gândire logică şi a celor profesionale, care 
include  rezolvarea a două speţe în domeniile drept civil 
– drept procesual civil şi drept penal – drept procesual 
penal.
Se poate observa că norma respectivă conţine o 
reminiscență a mecanismelor pe care le-am identificat 
în procedura franceză (verificarea capacităţii de gândi-
re, a inteligenței, logicii). Cu toate acestea, nu este clar 
cum membrii comisiei vor putea, fără nişte teste sau 
probe special adaptate, să verifice fiecare din aceste ca-
lităţi. 
În viziunea noastră, această carență în realizarea con-
cursului prezintă un risc sporit de apreciere subiectivă a 
candidaţilor la titlul de audient al Institutului Naţional 
al Justiţiei. În nici un caz prin această afirmaţie nu în-
cercăm a spune că membrii comisiilor de admitere sunt 
subiectivi în aprecierile pe care le fac. Ceea ce sublini-
em este faptul că mecanismul legal instituit prezintă un 
asemenea risc. Astfel, în anumite situaţii, doar morala 
celor care sunt incluşi în respectivele comisii prezintă 
garanţia realizării scopurilor concursului (pe care l-am 
menţionat mai sus). Or, în viziunea noastră aceasta este 
o garanţie prea iluzorie și prea firavă pentru a rezista 
criticilor pe care unii le aduc, chiar și cu rea credinţă.    
În legislaţia naţională nu găsim pregătirea preliminară 
a pretendenţilor la susţinerea concursului de admite-
re, nu găsim o încadrare prealabilă a acestora în sis-
temul judiciar, nu găsim o diferenţiere a probelor în 
dependență de cei ce acced la concursul de admitere. 
La fel, în legislaţia noastră nu este clar stabilit scopul 
urmărit de concurs. 
Mai mult, în legislația referitor la formarea iniţială pot 
fi întâlnite chiar și norme juridice contradictorii. În 
acest sens, menţionăm că pct.1b din Strategia formării 
judecătorilor si procurorilor39 prevede că în cadrul con-
cursului are loc verificarea capacităţii de a interpreta şi 
aplica legislaţia, prin punerea la dispoziţia candidaţilor, 
în timpul concursului, a legislaţiei, practicii şi doctrinei 
relevante. Din contra, articolele 4.4, 4.35 și 4.36 din Re-
gulamentul privind organizarea concursului de admi-
tere interzic prezența obiectelor străine altele decât cele 
prevăzute de regulament. 
Toate aceste aspecte luate împreună fac din formarea 
iniţială o noţiune neînțeleasă, fapt ce creează reticențe 
și dificultatea de aplicare. 
Cu toate acestea, nu ar fi corect să negăm importanța 
instituţiei formării iniţiale din simplul motiv că aceas-
ta are neajunsuri. Scopul paragrafului dat a fost de a 
puncta aceste neajunsuri și de a explica reticențele pe 
care le manifestă, în special practicienii, față de această 
instituţie. 

B. Formarea iniţială − garant al unei justiţii 
efective

Aşa cum arătam în unul din capitolele anterioare (a se 
vedea pag.4), pct.1.2 din Regulamentul privind forma-
rea iniţială şi absolvire40 declară că formarea iniţială a 
candidaţilor la funcţiile de judecător şi procuror con-
stituie garanţia supremaţiei legii şi a aplicării ei unifor-
me, înfăptuirii justiţiei în mod independent, imparţial 
şi profesional. 
Paragraful 13 din Avizul nr.4 (2003)41 al  Consiliul 
Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) stabi-
leşte: Carta Europeană privind statutul judecătorilor 
(alin.(2.3)) prevede că orice autoritate cu atribuţii în 
supravegherea calităţii programului de formare trebuie 
să fie independentă de puterea executivă şi cea legisla-
tivă şi că cel puţin o jumătate din membrii săi trebuie 
să aibă funcţia de judecător. Memorandumul explica-
tiv indică, de asemenea, că formarea judecătorilor nu 
trebuie să se limiteze la formarea juridică tehnică, ci 
trebuie să ia în considerare faptul că natura funcţiei ju-
decătoreşti necesită deseori intervenţia judecătorului în 
anumite situaţii dificile sau complexe.
În pct.16 şi 17 din acelaşi aviz, CCJE recomandă ca 
aceste responsabilităţi să fie preluate în fiecare stat nu 
de către ministerul de Justiţie sau de către o altă autori-
tate subordonată legislativului sau executivului, ci chiar 
de către autoritatea judecătorească sau de către un alt 
organism independent (incluzând o Comisie a Servi-
ciului Judiciar). 
Asociaţiile de judecători pot juca un rol important în 
încurajarea şi facilitarea activităţii de formare dacă lu-
crează în strânsă legătură cu organismele judiciare sau 
cu alte autorităţi care prezintă o responsabilitate directă 
în acest sens.
CCJE recomandă ca activitatea de formare să fie încre-
dinţată unei instituţii speciale autonome cu buget pro-
priu subordonat autorităţii judecătoreşti sau unui alt 
organism independent. O astfel de instituţie specială ar 
putea elabora, prin consultare cu judecătorii, programe 
de formare şi punerea în aplicare a acestora.
În cele ce urmează, vom încerca să sesizăm de ce in-
stituţia formării iniţiale este atît de importantă pentru 
buna funcţionare a justiţiei. De asemenea, vom observa 
dacă posibilităţile oferite de această instituţie sunt rea-
lizate la justa lor valoare.  
În paragraful anterior, cercetând instituţia Școlii Na-
ţionale de Magistratură din Franţa, am stabilit că sar-
cina pe termen lung al acesteia și, implicit, a formării 
iniţiale este obţinerea de către auditorii de justiţie a 
competențelor fundamentale profesiei de magistrat.
În legislaţia franceză competențele respective sunt clar 
stabilite și constau din: 
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• Capacitatea de a identifica, a însuşi și de a respecta 
regulile deontologice; 

• Capacitatea de a analiza și a sintetiza o situaţie sau 
un dosar; 

• Capacitatea de a identifica, de a respecta și a garanta 
un cadru procedural; 

• Capacitatea de adaptare; 
• Capacitatea de a lua o poziţie de autoritate sau de a fi 

modest în funcţie de circumstanţe; 
• Capacitatea de a comunica, de  a asculta și de a se 

transforma;
• Capacitatea de a pregăti și a dirija o audientă sau un 

interogatoriu judiciar cu respectarea principiului 
contradictorialității; 

• Capacitatea de a concilia părţile și de a le determina 
la încheierea unui acord;

• Capacitatea de a lua o decizie, fondată în fapt și în 
drept, care manifestă bun simț, încadrată în contex-
tul cauzei și executabilă;

• Capacitatea de a formaliza, a motiva și a explica o 
decizie; 

• Capacitatea de a lua în consideraţie conjunctura in-
stituţională și internaţională; 

• Capacitatea de a lucra în echipă;
• Capacitatea de a organiza, gestiona și a inova42. 
În ţara noastră scopul formării iniţiale este formulat la art. 
6 din Strategia cu privire la formarea iniţială a judecători-
lor şi procurorilor. Conform acestuia, formarea iniţială și 
continuă trebuie să ofere candidaţilor selectaţi cunoştinţe 
juridice aprofundate de drept material naţional şi interna-
ţional şi de procedură, însă fără a se limita la iniţierea în 
tehnica soluţionării litigiilor, presupunând şi dezvoltarea 
unei sensibilităţi asupra complexităţii vieţii sociale. 
Formarea iniţială este realizată prin programa de învăţă-
mânt la care sunt supuşi candidaţii la funcţia de judecă-
tor. Conform capitolului II din regulamentul cu privire la 
formarea iniţiala43, în țara noastră formarea iniţială este 
divizată în 4 semestre: primul − început de specializare 
şi pregătire fundamentală; al doilea − de specializare, in-
clude discipline de specializare; al treilea − de stagiere la 
instanţele de judecată sau procuraturi; al patrulea − de 
încheiere a cursurilor de formare iniţială. 
Modelul francez al planului de învăţămînt este diferit de 
cel autohton și prevede: stagiul în Tribunale (1 săptămâ-
nă), stagiul la avocatură (21 săptămâni), concediul de vară 
(5 săptămâni), studii (27 săptămâni), stagiul la organele 
de anchetă, poliție, jandarmerie (2 săptămâni), stagiu la 
serviciul penitenciar (2 săptămâni), stagiul jurisdicţional 
(38 săptămâni), stagiul în exterior (9 săptămâni, dintre 
care 4 în străinătate), stagiul de perfecţionare a limbii (1 
săptămână), pregătire teoretică pentru prima funcţie (6 
săptămâni), stagiul la curtea de apel (1 săptămână), sta-
giul de pregătire pentru prima funcţie (10 săptămâni), 
concedii și permisiuni de plecare (17 săptămâni)44. 

Programa de formare iniţială pentru anul 2009-2010 a 
Institutului Naţional al Magistraturii din România45, ca 
și programă de studii franceză, prevede efectuarea unui 
stagiu de scurtă durată la instanţele de judecată și par-
chete la debutul formării iniţiale.  
Planul de învăţământ pentru cursurile de instruire ini-
ţială din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei prevede 
o perioadă a stagiului de practică de 5 luni (iulie-de-
cembrie 2011). 
Practica altor state demonstrează că mecanismul for-
mării iniţiale a judecătorilor şi procurorilor este un ga-
rant al profesionalismului, independenţei şi imparţiali-
tăţii acestora. 
Pct.34 al Notei explicative din Declaraţia de la Bordeaux 
a CCJE şi CCPE „Judecătorii şi procurorii într-o societa-
te democratică”46, stabileşte că independenţa judecători-
lor şi a procurorilor este inseparabilă de statul de drept.
În acest context, concluzionăm că formarea iniţială a 
judecătorilor şi procurorilor, este un mecanism indis-
pensabil implementării valorilor statului de drept pe 
vectorul justiţie.  
Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor 
Omului și a Libertăţilor Fundamentale,  în special Arti-
colul 6 al acesteia, impun statelor obligaţia de a garanta 
o justiţie efectivă. Art.114 din Constituţia Republicii 
Moldova stabileşte că justiţia se înfăptuieşte în numele 
legii numai de instanţele judecătoreşti. Or, putem afir-
ma că statul, pentru ca să-și onoreze obligaţia respecti-
vă, trebuie sa fie interesat direct și să depună eforturi în 
vederea implementării procedeelor enumerate mai sus 
și care au menirea de a educa magistraţi competenţi în 
realizarea unei justiţii efective. 
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