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Anexă  
la Hotărîrea Consiliului INJ  

nr.7/4 din 20.06.2014 
 

REGULAMENT 
privind instruirea la distanță  

în cadrul Institutului Național al Justiției 
 
I. Dispoziții generale 
 
1.1. Prezentul Regulament stabilește modul de planificare, organizare, elaborare, gestionare și 

evaluare a calităţii procesului de instruire la distanță în cadrul Institutului Național al 
Justiției (în continuare – INJ). 

1.2. În sensul prezentului Regulament, următoarele noțiuni desemnează: 
Instruire la distanță – formă modernă de instruire caracterizată prin utilizarea resurselor 
electronice, informatice și de comunicare specifice, activități de autoinstruire și 
autoevaluare, completate, după caz, cu activități specifice de tutorat; 
ILIAS – platformă de instruire la distanţă; 
Curs de instruire la distanță – curs de instruire încorporat pe ILIAS, prevăzut cu un anumit 
număr de ore de instruire; 
Cont de acces ILIAS – login-ul și parola utilizatorului care oferă un anumit nivel de acces 
pe platforma ILIAS; 
Forum – mijloc de comunicare electronică prin intermediul căruia cursanții comunică cu 
scopul schimbului de opinii, discuții pe marginea cursului de instruire; 
Chat – mijloc de comunicare electronică care reunește cursanții prin mesaje textuale în 
cadrul cursului de instruire pentru comunicare în timp real; 
Utilizator – persoană înregistrată pe ILIAS, care are propriul cont de acces; 
Beneficiar – persoană care este candidat la funcţia de judecător sau de procuror, este 
judecător, procuror, grefier, asistent judiciar, șef al secretariatului instanței judecătorești, 
consilier de probațiune sau alt profesionist din sectorul justiției, după caz, și persoanele 
care sunt formatori ai Institutului; 
Cursant – persoană înscrisă la cursul de instruire la distanță; 
Formator pentru instruirea la distanţă – specialist cu cunoştinţe şi abilităţi în domeniul 
instruirii la distanţă care elaborează conceptul cursului de instruire la distanţă pe suport 
electronic și aplică activitățile de tutorat în cadrul procesului de instruire; 
Tutorat – activitate de ghidare a procesului de instruire prin diverse instrumente: e-mail, 
forum, chat, verificarea lucrărilor electronice gestionate prin ILIAS, după caz, și ore de 
instruire în auditoriu etc.; 
Ore de instruire – numărul de ore pe care le obține cursantul pentru promovarea cursului. 
O oră de instruire echivalează cu o oră academică (45 min.); 
Ore de lucru – numărul de ore pe care le realizează formatorul în procesul de elaborare a 
cursului. O oră de lucru echivalează cu o oră academică (45 min.); 
Ore de tutorat – numărul de ore pe care le realizează formatorul în timpul perioadei active 
a cursului. O oră de tutorat echivalează cu o oră academică (45 min.); 
Perioada de înscriere la curs – timpul în care este permisă înscrierea la curs; 
Perioada activă a cursului – timpul în care persoanele înscrise la curs participă la instruire; 
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Conceptul cursului de instruire la distanţă – curs de instruire elaborat de către formator 
pentru a fi plasat pe ILIAS, elaborat potrivit Anexei nr.1;  
Plan de activitate – instrument de planificare a activității formatorului privind realizarea 
sarcinilor, elaborarea cursului, oferirea tutoratului, evaluarea calităţii cursului, care este 
elaborat potrivit Anexei nr.2. Planul de activitate descrie etapele de elaborare a cursului de 
instruire la distanță; 
Ghid didactic – îndrumar care descrie cursul de instruire la distanță și aspecte de prestare a 
acestuia, elaborat potrivit Anexei nr.3. 

 
II. Atribuțiile secţiilor INJ implicate în procesul de instruire la distanță 
 
2.1. Procesul de instruire la distanță implică secţiile din cadrul INJ cu atribuții în domeniu. 
2.2. Secția e-transformare, e-instruire și tehnologii informaționale are următoarele atribuții: 

a) elaborarea planului de instruire la distanță; 
b) gestionarea (crearea, eliminarea, modificarea, blocarea) conturilor de acces a 

utilizatorilor pe ILIAS; 
c) plasarea cursului de instruire la distanță pe ILIAS, prezentat de către formator; 
d) oferirea informației privind posibilitățile tehnico-informaționale ale ILIAS; 
e) instruirea şi consultarea formatorilor şi a utilizatorilor în utilizarea platformei ILIAS; 
f) prezentarea rezultatelor evaluării calităţii cursului de instruire la distanță. 

2.3. Secția didactico-metodică și cercetări are următoarele atribuții: 
a) identificarea necesităților de instruire la distanță – forma de instruire (inițială/continuă/ 

formare formatori), tematica cursului, grupul țintă, numărul orelor de instruire; 
b) proiectarea în comun cu formatorul a cursului de instruire, inclusiv stabilirea 

metodelor și mijloacelor didactice; 
c) participarea la testarea cursului de instruire inițială la distanţă; 
d) gestionarea rezultatelor evaluării calităţii cursului de instruire. 

2.4. Secția instruire inițială are următoarele atribuții: 
a) conlucrarea cu Secția didactico-metodică și cercetări în vederea proiectării cursului de 

instruire inițială la distanţă; 
b) participarea la testarea cursului de instruire inițială la distanţă; 
c) gestionarea rezultatelor evaluării calităţii cursului de instruire inițială la distanţă. 

2.5. Secția instruire continuă are următoarele atribuții: 
a) conlucrarea cu Secția didactico-metodică și cercetări în vederea proiectării cursului de 

instruire continuă la distanţă; 
b) participarea la testarea cursului de instruire continuă la distanţă; 
c) gestionarea rezultatelor evaluării calităţii cursului de instruire continuă la distanţă. 

2.6. Secția formare formatori și relații internaționale are următoarele atribuții: 
d) conlucrarea cu Secția didactico-metodică și cercetări în vederea proiectării cursului de 

formare formatori la distanţă; 
e) participarea la testarea cursului de formare formatori la distanţă; 
f) gestionarea rezultatelor evaluării calităţii cursului de formare formatori la distanţă. 

2.7. Formatorul are următoarele atribuții: 
a) elaborarea și coordonarea conceptului cursului de instruire la distanţă (potrivit Anexei 

nr.1), a Planului de activitate (potrivit Anexei nr.2) şi a Ghidului didactic (potrivit 
Anexei nr.3); 
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b) conlucrarea cu secţiile din cadrul INJ cu atribuții în domeniu; 
c) elaborarea calitativă și în termen a cursul de instruire la distanță; 
d) participarea la plasarea cursului pe ILIAS și la testarea calităţii acestuia; 
e) oferirea tutoratului pentru cursanți, conform graficului aprobat; 
f) oferirea de informații la solicitarea INJ și a cursanților. 

2.8. Secțiile conlucrează între ele în vederea realizării atribuțiilor, inclusiv în cazurile în care 
prezentul Regulament nu prevede expres. 

 
III. Organizarea procesului de instruire la distanță 
 
3.1. Procesul de instruire la distanță parcurge următoarele etape: 

a) identificarea necesităților de instruire la distanță; 
b) elaborarea planului de instruire la distanță; 
c) identificarea formatorului/formatorilor care vor fi implicaţi la elaborarea cursului; 
d) elaborarea Planului de activitate, potrivit Anexei nr.2; 
e) elaborarea proiectului Ghidului didactic, potrivit Anexei nr.3; 
f) elaborarea cursului de instruire la distanţă spre plasare pe ILIAS, potrivit Anexei nr.1; 
g) plasarea cursului de instruire la distanță pe ILIAS; 
h) testarea cursului de instruire la distanță; 
i) definitivarea cursului şi a Ghidului didactic; 
j) prestarea cursului de instruire la distanță; 
k) evaluarea calităţii cursului de instruire la distanță. 

3.2. Identificarea necesităților de instruire la distanță – forma de instruire 
(inițială/continuă/formare formatori), tematica cursului, grupul țintă, numărul orelor de 
instruire – se realizează de către Secția didactico-metodică și cercetări în baza analizei 
necesităților de instruire a beneficiarilor. 

3.3. Elaborarea planului de instruire la distanță se realizează de către Secția e-transformare, e-
instruire și tehnologii informaționale, în baza necesităților identificate și reieșind din 
posibilitățile și limitele instruirii la distanță, dar şi a resurselor disponibile ale INJ. 

3.4. Planul de instruire la distanță se aprobă anual de Consiliul Institutului, după coordonarea 
cu Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul 
Justiției, după caz, cu alte instituții vizate.  

3.5. Selectarea formatorului pentru elaborarea cursului de instruire la distanţă se face în mod 
prioritar din rîndul persoanelor care posedă cunoștințe în domeniul dreptului și experiențe 
în domeniul instruirii la distanță și un nivel corespunzător de cunoaştere şi aplicare a 
tehnologiilor informaționale.  

3.6. În termen de 2 săptămâni de la angajare, formatorul prezintă Planul de activitate și 
proiectul Ghidului didactic, coordonate în prealabil cu secţiile din cadrul INJ cu atribuții în 
domeniu. 

3.7. La solicitarea formatorului, Secția e-transformare, e-instruire și tehnologii informaționale 
oferă o descriere privind opțiunile și posibilitățile ILIAS. Termenul dat nu se cumulează 
numărului orelor de lucru ale formatorului. 

3.8. În termenul indicat în Planul de activitate, formatorul prezintă conceptul cursului de 
instruire la distanţă spre plasare pe ILIAS. Secția e-transformare, e-instruire și tehnologii 
informaționale este în drept să solicite informații adăugătoare şi să formuleze propuneri 
privind plasarea informației. Formatorul va rezerva timp în Planul de activitate pentru 
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conlucrare cu INJ în vederea plasării cursului pe platforma de instruire la distanţă, în 
coraport nu mai mare de o oră de lucru pentru 3 ore de instruire. 

3.9. Înainte de a fi plasat pe ILIAS, Secția e-transformare, e-instruire și tehnologii 
informaționale transmite varianta finală a cursului de instruire la distanţă pentru redactare 
către Secția abilități non-juridice, relații cu publicul și editări. 

3.10. Cursul este testat de către Secția e-transformare, e-instruire și tehnologii informaționale în 
comun cu formatorul, Secția didactico-metodică și cercetări și, după caz, Secția instruire 
inițială, Secția instruire continuă sau Secția formare formatori și relații internaționale. 

3.11. După testare, formatorul definitivează Ghidul didactic. 
3.12. Înscrierea la curs este inițiată cu o lună înainte de instruire, anunțul se plasează pe site-ul 

INJ și conține obligatoriu perioada activă a cursului, grupul țintă și Ghidul didactic. 
3.13. Perioada activă a cursului este calculată în coraport de o zi lucrătoare pentru o oră de 

instruire a cursului de instruire la distanţă. 
3.14. În cadrul perioadei active a cursului, formatorul oferă tutorat, conform graficului și în 

volumul stabilit, dacă este prevăzut în Ghidul didactic. 
3.15. Cursul de instruire la distanţă poate include ore de instruire în auditoriu. În această situaţie 

formatorul este remunerat suplimentar, potrivit numărului de ore academice prestate. 
3.16. Numărul orelor de lucru ale formatorului se calculează potrivit coraportului 6 ore de lucru 

pentru o oră de instruire a cursului. Orele de lucru ale formatorului includ atribuțiile 
prevăzute la pct.2.7 lit.a)-d). 

3.17. Oferirea tutoratului în cadrul perioadei active a cursului se calculează în coraport de o oră 
tutorat pentru o oră de instruire. 

 
IV. Înscrierea și instruirea cursanților 
 
4.1. În perioada indicată în anunțul prevăzut la pct.3.11., doritorii din cadrul grupului țintă se 

înscriu la cursul de instruire la distanță. 
4.2. Secția e-transformare, e-instruire și tehnologii informaționale creează conturi de acces 

pentru fiecare doritor, accesibil în perioada activă a cursului de instruire la distanță, și îi 
anunță despre crearea contului de acces, perioada activă a cursului și alte informații 
relevante la solicitare. 

4.3. În cadrul instruirii, cursanții sunt testați prin modalitatea specificată în Ghidul didactic. 
4.4. După susţinerea testului, cursanților li se eliberează de către INJ un certificat semnat de 

director, care confirmă promovarea cursului și numărul orelor de instruire. INJ eliberează 
certificatul electronic sau pe hârtie, în funcție de posibilități și ține evidența acestora. 

 
V. Evaluarea calităţii instruirii la distanță 
 
5.1. După desfășurarea cursului de instruire la distanță, acesta este evaluat prin utilizarea unui 

chestionar electronic gestionat de Secția e-transformare, e-instruire și tehnologii 
informaționale. Rezultatele evaluării se aduc la cunoștința Secției didactico-metodică și 
cercetări și, după caz, Secției instruire inițială, Secției instruire continuă sau Secției 
formare formatori și relații internaționale. 

5.2. Informația generalizată automat se prezintă formatorului, Secției didactico-metodică și 
cercetări și, după caz, Secției instruire inițială, Secției instruire continuă sau Secției 
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formare formatori și relații internaționale pentru utilizare cu scopul optimizării, 
perfecționării procesului de instruire la distanță în cadrul INJ. 

 
Anexa nr.1  

 
Conceptul cursului de instruire la distanță 

„____________________________________” 
(denumirea cursului) 

 
Introducere 
Abstract general 
Modulul I 

Ø Obiective 
Ø Abstract 
Ø Conţinut 
Ø Concluzii 
Ø Forme de testare (teste cu descrierea sarcinilor) 
Ø Materiale adiţionale 

Modulul II … 
 

Anexa nr.2  
 

Plan de activitate  
privind elaborarea cursului de instruire la distanță 

„____________________________________” 
(denumirea cursului) 

 
Forma de instruire: ____________________________________________________________ 
Categoria beneficiarilor: ________________________________________________________ 
Numărul orelor de instruire: _________ 
Numărul orelor de lucru ale formatorului: ________ 
 

Nr. 
d/o Activitatea Termen 

Ore de 
lucru 

formator 

Subdiviziuni 
INJ implicate 

Indicatori 
de rezultat 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
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Anexa nr.3 
 

Ghid didactic  
al cursului de instruire al distanță 

„____________________________________” 
(denumirea cursului) 

 
1. Forma de instruire 

 
2. Categoria beneficiarilor 

 
3. Numărul orelor de instruire 

 
4. Perioada activă a cursului și perioada de înscriere la curs 

 
5. Echipamentul necesar cursantului 

 
6. Descrierea generală a cursului 

 
7. Descrierea modulelor 

 
8. Activitățile de tutorat prestate în cadrul cursului de instruire (după caz) 

 
9. Modul de testare, certificare 

 
10. Biografia scurtă a formatorului 

 
11. Date de contact ale formatorului și ale subdiviziunilor INJ implicate 

 
 
 


