
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUDIENŢILOR  
CURSURILOR DE FORMARE INIŢIALĂ 

 
1. Audienţii cursurilor de formare iniţială au dreptul: 

a) la pregătire teoretică şi practică în conformitate cu curriculum-urile disciplinare şi cu planurile 
de formare aprobate de Consiliu; 

b) să beneficieze de baza tehnico-materială a Institutului; 
c) să-şi expună părerea asupra calităţii orelor de curs şi a orelor practice; 
d) să facă propuneri pentru perfecţionarea procesului de formare; 
e) să participe la activitatea de cercetare ştiinţifică, să publice articole ştiinţifice şi să participe la 

elaborarea altor materiale; 
f) să participe la conferinţe, simpozioane şi la alte activităţi; 
g) să participe în perioada de studii la 16 ore de instruire în cadrul activităților de formare 
continuă a judecătorilor și procurorilor desfășurate la INJ; 
h) să beneficieze de repaus de studii (de maternitate) și concediu academic de un an după 
naștere; 
i) să exercite alte drepturi prevăzute de lege. 
 
 

2. Audienţii cursurilor de formare iniţială sunt obligaţi: 
a) să frecventeze orele de studiu conform orarului stabilit şi să participe la stagiile de practică; 
b) să studieze continuu şi să îndeplinească în termenele stabilite sarcinile prevăzute de planurile de 

formare; 
c) să participe la activităţile ştiinţifice preconizate; 
d) să respecte regulamentele de ordine interioară ale Institutului şi ale instituţiilor în care vor 

desfăşura stagii de practică; 
e) să se folosească de resursele şi mijloacele materiale care le sunt puse la dispoziţie, conform 

destinaţiei lor, exclusiv în interesul dobândirii de cunoştinţe profesionale; 
f) să se abţină de la acţiuni ce îi împiedică pe alţi audienţi să însuşească materialul teoretic şi practic; 
g) să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de lege. 
(3) Audienţilor cursurilor de formare iniţială le este interzis: 
a) să facă parte din partide sau să desfăşoare activităţi cu caracter politic;  
b) să desfăşoare orice activitate remunerată, cu excepţia activităţilor didactice, ştiinţifice sau de 

creaţie, practicate în afara orelor de formare iniţială. 
 


