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                                                            HOTĂRÂRE 

Cu privire la aprobarea Curriculumurilor disciplinare pentru formarea iniţială 
a candidaților la funcțiile de judecător şi de procuror, în semestrul I și semestrul II,  

conform Planului de formare inițială 2018-2020 (Promoția XII) 
 
30 noiembrie 2018                                    mun.Chişinău 
nr. 12/5 
 
       Audiind informația prezentată de Diana SCOBIOALĂ, Director INJ, privind necesitatea aprobării 
Curriculumurilor disciplinare pentru formare inițială a candidaților la funcțiile de judecător și de 
procuror, în semestrul I și semestrul II, conform Planului de formare inițială 2018 – 2020, în temeiul 
prevederilor art. 7 alin.(2) lit.e) din Legea privind Institutul Național al Justiției nr. 152-XVI din 
08.06.2006, Consiliul, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se aprobă Curriculumurile disciplinare pentru formare inițială a candidaților la funcțiile de 
judecător și de procuror, în semestrul I și semestrul II, conform Planului de formare inițială 
2018 – 2020 (promoția XII), conform Anexelor: 
 

1) Metodica investigării anumitor categorii de infracțiuni (candidații la funcția de procuror); 
2) Metodica investigării anumitor categorii de infracțiuni (candidații la funcția de judecător); 
3) Reprezentarea învinuirii în instanța de judecată; 
4) Managementul activităţii instanţelor de judecată şi etica profesională a judecătorului; 
5) Managementul activităţii organelor procuraturii şi etica profesională a procurorului; 
6) Comunicarea persuasivă; 
7) Punerea în executare a hotărârilor judecătorești în materie penală; 
8) Limba engleză – nivel începtăror, semestrul I (candidații la funcția de judecător și procuror); 
9) Limba engleză – nivel începtăror, semestrul II (candidații la funcția de judecător și procuror); 
10) Limba engleză – nivel intermediar, semestrul I (candidații la funcția de judecător și procuror); 
11) Limba engleză – nivel intermediar, semestrul II (candidații la funcția de judecător și procuror); 
12) Limba engleză – nivel avansat, semestrul I (candidații la funcția de judecător și procuror); 
13) Limba engleză – nivel avansat, semestrul II (candidații la funcția de judecător și procuror); 
 
2. Responsabil de executarea prezentei hotărâri se desemnează Directorul Institutului Naţional al 

Justiţiei. 
 
 
 
       Preşedintele Consiliului                                                                                          Mariana PITIC 
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