
 

  

 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR/PARTICIPANŢILOR 

LA CURSURILE DE FORMARE CONTINUĂ: 

 

 

1. Beneficiarii formării continue în cadrul INJ au dreptul: 

a) să beneficieze de formare profesională continuă de calitate în baza Planurilor de formare 

aprobate de Consiliul INJ; 

b) să-și selecteze traseul educațional optând pentru tematicile care prezintă interes; 

c) să-și expună opinia asupra calităţii formării și să înainteze propuneri pentru perfecţionarea 

procesului de formare; 

d) să li se genereze certificate electronice în urma participării la activitățile de formare 

continuă; 

e) să vizualizeze contul personal din SI al INJ, deținând nume de utilizator și parolă și să-și 

verifice validitatea certificatului conform ID–ului (număr unic) și să-și imprime, la necesitate, 

certificatul electronic;   

f) să-şi desfăşoare activitatea în spaţii care respectă normele de igienă socială, de protecţia 

muncii, de protecţie civilă şi paza contra incendiilor, beneficiind de baza tehnico-materială a 

Institutului; 

g) să exercite și alte drepturi prevăzute de lege. 

 

 

2. Beneficiarii formării continue sunt obligaţi:  

a) să se înscrie în Lista de înregistrare a participanților la activitatea de formare continuă (actul 

confirmativ pentru a fi  promovat la această instruire în SI al INJ și a i se genera certificat);  

b) să fie prezenți la activitatea de formare continuă minim 75% din durata instruirii, în caz 

contrar nu va fi promovat, respectiv nu i se va oferi certificat; 

c) să anunțe Secția instruire continuă despre imposibilitatea participării la seminarul la care s-a 

înscris cu minim 10 zile  înainte de eveniment; 

d) să anunțe persoana responsabilă de seminar din cadrul Secției instruire continuă despre 

eventuala întârziere sau absența temporară/plecarea înainte de finalizarea activității de formare; 

e) să acceseze sistematic pagina web a INJ pentru  a se informa despre anunțurile ce-i  vizează; 

f) să păstreze curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul de instruire, să folosească baza tehnico-

materială și s-o păstreze în stare bună; 

g) să cunoască și să respecte Regulamentul privind formarea continuă a judecătorilor, 

procurorilor, grefierilor, asistenților judiciari, șefilor secretariatelor instanțelor judecătorești, 

consultanților procurorilor, consilierilor de probațiune, avocaților care acordă asistență juridică 

garantată de stat și alte acte inerente în domeniu.  

 

  

  

  

  

 

  

 


