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                                                                                                 INTRODUCERE 

 

Formarea continuă a judecătorilor şi procurorilor  este o prerogativă importanţă a sistemului de justiţie şi o atribuţie de bază a Institutului Naţional al Justiţiei 

(INJ) în temeiul Legii nr.152-XVI din 08.06.2006. În conformitate cu Regulamentul privind  formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului INJ din 21.06.2007, formarea continuă constituie o garanţie la înfăptuirea justiţiei în mod independent, imparţial şi 

profesional. 

 

Responsabilitatea pentru formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor  este atât a Institutului Naţional al Justiţiei (în continuare INJ), cât şi a 

Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, Procuraturii Generale şi Ministerului Justiţiei. 

 

OBIECTIVUL GENERAL: 

 contribuirea la edificarea unui sistem de  justiţie accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate, care să 

corespundă standardelor internaţionale şi europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului, să contribuie la asigurarea încrederii 

societăţii în actul de justiţie. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 adaptarea programului de formare continuă la nevoile sistemului instanţelor judecătoreşti şi organelor procuraturii; 

 asigurarea caracterului practic al formării continue pentru judecători şi procurori; 

 diversificarea şi adaptarea metodelor de formare utilizate în procesul de instruire; 

 dezvoltarea şi realizarea unei formări complete şi multidisciplinare; 

 dezvoltarea şi consolidarea în procesul de formare continuă a componentelor internaţionale. 

 
COMPETENŢE GENERALE: 

 capacitatea de autoinstruire, elaborare de proiecte şi cercetare în domeniul profesional; 

 cunoașterea și selectarea celor mai eficiente tehnologii în luarea deciziilor profesionale; 

 capacitatea de autoanaliză şi sinteză, autoevaluare și diagnosticare în vederea soluționării problemelor din domeniul de activitate; 

 abilitatea de a lucra în echipa multidisciplinară. 

 

COMPETENŢE  SPECIFICE:  

 posedarea cunoștințelor teoretice profunde şi abilităţilor practice avansate în domeniul profesional; 

 cunoaşterea şi aplicarea normelor de drept şi a tehnicilor specifice în activitatea profesională; 

 utilizarea integrală a ansamblului conceptual și metodologic în realizarea aspectelor teoretice și practice în domeniul de specialitate; 



3 
 

 studierea și generalizarea experienței naționale și internaționale în vederea respectării drepturilor omului; 

 interpretarea și aplicarea uniformă a legislația naționale și internaționale; 

 respectarea exigențelor normative și deontologice impuse profesiei; 

 conștientizarea rolului profesional, social și al apartenenței la profesie; 

 existenţa unei deschideri internaţionale în domeniul dreptului; 

 posedarea abilităților non-juridice specifice profesiei; 

 contribuirea la promovarea imaginii justiției în societate. 

 

Planul de formare continuă pentru anul 2016 este elaborat în baza: 

 

 Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 şi a  Planului  de acţiuni privind implementarea Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011–2016; 

 Strategiei de dezvoltare şi consolidare a capacităţilor instituţionale, manageriale şi didactico-ştiinţifice ale Institutului Naţional al Justiţiei în anii 2012-

2016 şi Planului de Acţiuni pentru implementarea acesteia; 

 Acordului de Asociere dintre  Uniunea  Europeană  și  Republica Moldova, încheiat la 27.06.2014;  

 Planul  naţional de acțiuni pentru implementare Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016;  

 Raportului privind evaluarea necesităţilor de instruire continuă a judecătorilor şi procurorilor Programele de formare continuă din anii precedenţi; 

 Generalizarea privind datele statistice referitor la categoriile de cauze examinate de instanţe în ultimii ani; 

 Propunerile formatorilor INJ privind tematicile de formare continuă; 

 Propunerile din partea Consiliului Superior al Magistraturii, Curţii Supreme de Justiţie, Consiliului Superior al Procurorilor, Procuratura Generală, 

Ministerul Justiţiei, Oficiul Central de Probaţiune; 

 Recomandări şi alte documente ale organismelor europene şi regionale care conţin angajamente ale Republicii Moldova, în special:  

-  Avizul nr.4 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) privind instruirea iniţială şi continuă corespunzătoare a judecătorilor;   

- Recomandarea CM/Rec (2010) 12 a Comitetului Miniştrilor a Consiliului Europei cu privire la judecători: independenţa, eficienţa şi   

  responsabilitatea; 

- Recomandarea Rec (2000) 19 a Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei  privind rolul procurorului în sistemul justiției penale;. 

- Avizul (2012) nr. 7 a  Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni Cu privire la gestionarea  serviciilor de urmărire penală, adoptat de   

   CCPE la Strasbourg, la 26-27 noiembrie 2012); 

 

Notă: Activităţile de formare continuă prevăzute de documente naţionale ulterior aprobării prezentului Program de formare continuă vor fi                   

          realizate  suplimentar. 

                  Prezentul Program se completează cu Planurile calendaristice de formare continuă , aprobate semestrial de Directorul executiv al INJ.  
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Nr. 

crt. 

 

DOMENIU 

 

Categoria de 

beneficiari 

Nr. de 

beneficiari 

Nr. de  

grupe/ 

persoane 

Durata 

(zile) 

Note 

Sursa Propunere/ 

Partener 

        CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI (CEDO)      

1.  Jurisprudența CtEDO în materia securității raporturilor juridice. 
Judecători, 

Procurori 

15 

15 
1/30 1 AG/ CoE 

2.  Dreptul la un proces echitabil potrivit jurisprudenței CtEDO. 
Judecători, 

Procurori 

15 

15 
1/30 1 

AG/ CoE 

Judecătoria Bălţi 

3.  

Standardele jurisprudenței CtEDO în materia obligației de motivare a 

hotărîrilor judecătorești, ca una din garanțiile fundamentale ale dreptului 

la un proces echitabil. 

Judecători, 

Procurori 

30 

30 
2/60 1 

AG/ CoE 

NORLAM 

4.  Obligația pozitivă a statului în temeiul art.2 și 3 din CEDO. 
Judecători, 

Procurori 

30 

30 
2/30 1 

AG 

CoE 

5.  Regulile acordării reparațiilor echitabile conform art.41 din CEDO. 
Judecători, 

procurori 

40 

20 
2/30 1 AG 

6.  
Jurisdicția Republicii Moldova în regiunea transnistreană, obligațiile 

pozitive și negative în materie. 

Judecători, 

procurori 

30 

30 
2/30 1 

AG 

 

7.  Standardele jurisprudenței CtEDO în materia provocării. 

Judecători, 

Procurori, 

Avocați 

15 

15 

5 

1/35 1 
AG 

NORLAM 

8.  Prezumția nevinovăției – garanția echității conform art.6 din CEDO. 

Judecători, 

Procurori, 

Avocați 

15 

15 

5 

1/35 1 NORLAM 

DREPTURILE OMULUI      

9.  Practica internă a aplicării tratatelor ONU în domeniul drepturilor omului.  
Judecători, 

Procurori 

15 

15 

 

1/30 

 

1 
CSM 

10.  
Aplicarea reglementărilor Pactului internaţional cu privire la drepturile 

economice, sociale şi culturale. 

Judecători, 

Procurori 

15 

15 

 

1/30 

 

 

1 

**2/5/2 

CSM 

11.  
Aplicarea Convenţiei internaţionale privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități. 

Judecători, 

Procurori 

30 

30 
2/30 1 

Judecătoria 

Dubăsari 

12.  Standarde de calitate  în procedura apatridiei  şi protecţiei refugiaţilor. Judecători 60 2/30     1 *****3/14/9 
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Nr. 

crt. 

 

DOMENIU 

 

Categoria de 

beneficiari 

Nr. de 

beneficiari 

Nr. de  

grupe/ 

persoane 

Durata 

(zile) 

Note 

Sursa Propunere/ 

Partener 

*****3/14/13 

CSM 

ICNUR 

                       TORTURA ŞI RELE TRATAMENTE      

13.  
Standardele investigării eficiente  a cazurilor de tortură, tratament inuman 

şi degradant. Analiza juridico-penală a componenţei de infracţiune 

prevăzută de art.166
1
  din CP.  

Judecători, 

Procurori 

45 

45 
3/30 1 

*6.4.3.p.5 

*****2/3/21 

CSP, CSM, CoE 

                                   NEDISCRIMINAREA      

14.  
Jurisprudenţa naţională şi a CtEDO în domeniul prevenirii şi combaterii 

discriminării, rasismului şi intoleranţei. 

Judecători, 

Procurori 

30 

30 
2/30 1 

*****2/3/12 

CSM 

NORLAM 

15.  
Egalitatea de gen şi implementarea Legii nr.121 cu privire la 

asigurarea egalităţii.  

Judecători, 

Procurori 

30 

30 
2/30 1 

*****2/3/12 

CSM, Leavitt 

Institute 

DREPTURILE FEMEILOR      

16.  Accesul la justiţie.  
Judecători, 

Procurori 

45 

45 
3/30 1 Consiliul Europei 

17.  
Respectarea și implementarea  prevederilor Convenției ONU  asupra 

eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei. 

Judecători, 

Procurori 

15 

15 
1/30 1 

*****2/3/12 

CSM 

PROTECŢIA COPIILOR      

18.  

Particularităţile examinării cauzelor civile  privind decăderea din 

drepturile părinteşti şi stabilirea domiciliului copilului minor. 

Obligațiile pozitive și coordonarea activității autorităților în litigiile cu 

privire la custodia copiilor.  

Judecători, 

Procurori 

20 

10 
1/30 1 

*****4/137/1 

****4.4.2 

AG 

CSP 

19.  
Standardele și procedurile justiției pentru minori: competenţele şi  

abilitățile  speciale  pentru  lucrul cu copiii. 

Judecători, 

Procurori 

15 

15 
1/30 1 

*6.3.1.p.3 

*****4/137/1 

****4.4.2 

20.  Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor săvîrșite de minori. Judecători, 15 1/30 1 *6.3.1.p.3 
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Nr. 

crt. 

 

DOMENIU 

 

Categoria de 

beneficiari 

Nr. de 

beneficiari 

Nr. de  

grupe/ 

persoane 

Durata 

(zile) 

Note 

Sursa Propunere/ 

Partener 

Procedura audierii minorilor. Procurori 15 ****4.4.1 

*****4/137/1 

CSP, Jud. Edineț 

21.  
Examinarea cauzelor de violenţă, de abuz asupra copiilor şi traficul de 

copii. Aplicarea Convenţiei de la Lanzarote. 

Judecători, 

Procurori 

30 

30 
2/30 1 

*****4/137/1 

***4/77/2 

****4.4.1 

22.  
Consolidarea sistemului de probaţiune juvenilă. 

Aplicarea legislaţiei ce reglementează activitatea de probaţiune.  

Judecători, 

Procurori, 

Consilieri de 

probaţiune 

10 

10 

30 

2/25 1 
*6.5.3.p.6 

*6.3.3.p.4 

23.  
Audierea în condiții speciale, prevăzute la art.110

1
 din CPP al RM, a 

copiilor victime și martori ai infracțiunii. 
Procurori 20 1/20 2 

*****4/138/8 

Leavitt Institute 

24.  
Formarea intervievatorilor pentru desfăşurarea audierii în condiții 

speciale a copilului victimă şi martor al infracţiunilor. 

Procurori, 

Intervievatori 

(Psihologi), 

Ofiţeri 

urmărire penală 

12 1/12 

3 sesiuni 

a câte 4 

zile 

fiecare 

**Titlul IV, 

p.137/1 

p.138,s/p.8,13; 

***p.4.4.1. 

****p.77 (2) 

CNPAC 

25.  

Implementarea practică a standardelor internaționale de obiectivitate 

pentru procurori în cauzele privind grupurile vulnerabile. Principiul 

proporționalității la faza urmăririi penale. Principii de evaluare a probelor 

în cauzele cu implicarea copiilor victime. 

Procurori 30 1/30 1 

 

NORLAM 

 

                             VIOLENŢA ÎN FAMILIE      

26.  
Implementarea Legii 45 din 01.03.07 cu privire la prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie. Violența în bază de gen 

Judecători, 

Procurori 

60 

60 
4/30 2 

**p.11.14.2 

*****2/3/12 

CDF 

27.  
Diligența, promptitudinea și cooperarea autorităților la protecția 

victimelor violenței în familie (art.3, 8 şi 14 combinate cu art. 3 din 

CEDO) 

Judecători, 

Procurori 

15 

15 
1/30 1 

**p.11.14.2 

*****2/3/12 

AG 
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Nr. 

crt. 

 

DOMENIU 

 

Categoria de 

beneficiari 

Nr. de 

beneficiari 

Nr. de  

grupe/ 

persoane 

Durata 

(zile) 

Note 

Sursa Propunere/ 

Partener 

            COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE      

28.  
Aspecte privind investigarea și judecarea crimelor de trafic  de fiinţe 

umane: tehnici de audiere a victimelor/martorilor  traficului de fiinţe 

umane 

Judecători, 

Procurori 

30 

30 
2/30 

 

1 

 

****4.4.1 

*******4/77/2 

CSM 

Judecătoria Edineţ 

COOPERAREA JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ      

29.  Asistența juridică internațională în materie civilă Judecători 30 1/30 1  

30.  Asistența juridică internațională în materie penală 
Judecători, 

Procurori 

20 

40 
2/30 1 

***3/42/1 

Judecătoria 

Militară 

COMBATEREA CORUPŢIEI      

31.  
Instrumentarea şi judecarea cauzelor de corupţie şi a celor conexe. 

Prevenirea și combaterea corupției la nivel înalt. 

Judecători, 

Procurori 

30 

30 
2/30 1 

*4.3.1.p.2 

*****3/16/10 

CSM, Jud. Edineț, 
Leavitt Institute  

32.  
Aspecte de prevenire şi combatere a comportamentului coruptibil în 

activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de combatere a actelor de corupţie.  

Judecători, 

Procurori 

30 

30 
2/30 

 

1 

*4.3.1.p.2 

*****3/16/10 

Leavitt Institute 

CONSOLIDAREA ÎNCREDERII ÎN JUSTIŢIE      

33.  
Gestionarea dosarelor şi respectarea regulilor cu privire la amînarea 

examinării cauzelor. Modul de organizare a activităţii judecătorului la 

examinarea unor categorii de dosare civile în termeni restrînşi. 

Judecători 60 2/30 1 
*1.2.3.p.6  

CSM 

34.  
Masă rotundă  „Răspunderea disciplinară a judecătorilor”.  

Erorile judiciare comise, temei de intentare  a procedurii disciplinare. 

Judecători, 

Membrii 

colegiilor 

CSM 

50 1/50 1 

*4.2.3.p.2 

CSM 

AJM 

35.  
Procedura de selectare şi evaluare a judecătorilor. 

Procedura de selectare a personalului judiciar calificat. 

Judecători, 

Membrii 
30 

 

1/30 

 

1 

AJM 

ATRECO 
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Nr. 

crt. 

 

DOMENIU 

 

Categoria de 

beneficiari 

Nr. de 

beneficiari 

Nr. de  

grupe/ 

persoane 

Durata 

(zile) 

Note 

Sursa Propunere/ 

Partener 

colegiilor 

CSM 

36.  
Instruirea membrilor Colegiilor abilitate cu investigarea abaterilor de la 

etica profesională 

Judecători, 

Membrii 

colegiilor 

CSM 

CSP 

50 
 

2/25 
 *4.2.3(2) 

                                    INSTRUMENTE CEPEJ      

37.  

Instrumentele SATURN și modul de implementare a lor în activitatea 

cotidiană a judecătorului. 

Instrumente  CEPEJ privind calitatea justiției și a instanțelor de judecată; 

ghidul practic pentru evaluarea calității. Managementul timpului judiciar 

şi a calităţii serviciului juridic. 

Judecători 100 3/33 1 CoE 

                       DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR PROFESIONALE      

38.  
Etica şi deontologia profesională a judecătorului. Libertatea de exprimare: 

drepturi şi responsabilităţi. Comunicarea cu mass-media  
Judecători 60 2/30 1 

*4.2.2.p.2 

AJM 

Leavitt Institute 

39.  

Rolul judecătorului în sfera publică. Reguli de protecție a autorității 

judecătorilor, libertatea de exprimare a judecătorilor și principiul 

publicității ședințelor (art.6 CEDO). Jurisprudența CtEDO și a instanțelor 

naționale.  

Judecători 30 1/30 1 NORLAM 

40.  Codul de etică al judecătorului în plan național și internațional.  Judecători 30 1/30 1 NORLAM 

41.  
Etica şi deontologia profesională a procurorului.  

Comportamentul procurorului în relaţiile cu mass-media. 
Procurori 60 2/30 1 

*4.2.2.p.2 

Leavitt Institute 

42.  
Tehnologii informaţionale, colectarea probelor electronice. Utilizarea 

softului i2, Analyst, iBase şi Encase. Posibilități de cercetare a surselor 

credibile din țara de origine. 

Judecători, 

Procurori 

30 

30 
2/30 1 

*1.2.2.p.9 

Judecătoria Edineţ 

Judecătoria Cahul 

ICNUR 



9 
 

Nr. 

crt. 

 

DOMENIU 

 

Categoria de 

beneficiari 

Nr. de 

beneficiari 

Nr. de  

grupe/ 

persoane 

Durata 

(zile) 

Note 

Sursa Propunere/ 

Partener 

43.  

Bazele de date în R. Moldova și modul de utilizare a lor.  Protecția 

datelor cu caracter personal. Securitatea informațională: prelucrarea 

datelor cu caracter personal. Protecția datelor cu caracter personal în 

sistemul justiției.   

Judecători, 

Procurori 

30 

30 
2/30 1 

*** p.2.12 

Judecătoria Bălţi 

(14) 

44.  Româna juridică 
Judecători, 

Procurori 

30 

30 
2/30 5  

45.  Franceza juridică 
Judecători, 

Procurori 

30 

30 
1/30 5 Ambasada Franței 

46.  
 

Engleza juridică 
Judecători, 

Procurori 

30 

30 
1/30 5 Leavitt Institute 

47.  
Management administrativ şi financiar (procurori, personal responsabil de 

elaborarea şi executarea bugetului) 
Procurori 50 2/25 1 *2.2.7 (3) 

DREPT PENAL      

48.  
 Particularităţile urmăririi penale şi judecării cauzelor privind infracţiunile 

informatice. 

Judecători, 

Procurori 

30 

30 
2/30 1 *1.2.2.(9) 

49.   Investigarea şi judecarea infracțiunii de escrocherie și delapidare. 
Judecători, 

Procurori 

15 

15 
1/30 1 Judecătoria Soroca 

50.  
Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen a persoanelor care 

execută pedeapsa cu închisoare şi înlocuirea părţii neexecutate cu o 

pedeapsă mai blîndă. 

Judecători, 

Procurori, 

Consilieri de 

probațiune, 

Reprezentanți 

ai sistemului 

penitenciar 

10 

10 

5 

5 

1/30 1 
Judecătoria Bălţi 

NORLAM 

51.  
Drept contravenţional: aspecte teoretice şi practice 

Rolul procurorului în procesul contravențional: bune practici în domeniu. 

Judecători, 

Procurori 

45 

45 
3/30 1 

CSP 

Judecătoria Soroca 

Leavitt Institute 

PROCES  PENAL      

52.  Activitatea specială de investigații. Judecători 45 3/30 1 *2.3.2.p.2 
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Nr. 

crt. 

 

DOMENIU 

 

Categoria de 

beneficiari 

Nr. de 

beneficiari 

Nr. de  

grupe/ 

persoane 

Durata 

(zile) 

Note 

Sursa Propunere/ 

Partener 

de instrucţie, 

Procurori 

45 *****3/16/28 

CSP 

53.  

Sfera controlului judiciar al procedurii pre-judiciare. 

Plîngerea împotriva acţiunilor şi actelor ilegale ale organului de urmărire 

penală şi ale organului care exercită activitatea specială de investigaţii. 

Judecători 

de instrucţie, 

Procurori 

45 

45 
3/30 1 

*2.3.2.p.2 

*****3/16/28 

54.  
Particularitățile de examinare a sesizărilor, modul și tactica de investigare 

a infracțiunilor ecologice. 
Procurori 30 1/30 1 

CSP 

 

55.  
 Particularitățile instrumentării și judecării cauzelor penale de 

contrabandă. Crima organizată. 

Judecători, 

Procurori 

30 

30 
2/30 1 

***3/44/1 

CSP 

56.  
Particularităţile investigării şi judecării infracţiunilor în domeniul 

transportului. 

Judecători, 

Procurori 

15 

15 
1/30 1 

Judecătoria Bălţi 

Judecătoria Soroca 

57.  
Particularitățile urmăririi penale şi judecării  cazurilor de evaziune fiscală 

a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor. Expertiza judiciar-

contabilă în cadrul procesului penal. 

Judecători, 

Procurori 

30 

30 
2/30 1 CSP 

58.  
Aspecte practice privind examinarea cauzelor pe baza probelor 

administrate în faza de urmărire penală (art. 364¹ CPP). 

Judecători, 

Procurori 

30 

30 
2/30 1 

CSM 

CSP 

59.  
Bunele practici din regiune în investigarea îmbogăţirii ilicite şi aplicarea 

confiscării extinse. 

Judecători, 

Procurori 

30 

30 
2/30 1 

***3/57/1 

Judecătoria 

Dubăsari 

Judecătoria Bălţi 

60.  
Examinarea  cauzelor penale în privința persoanelor incapabile. Aplicarea 

măsurilor de constrîngere cu caracter medical. 

Judecători, 

Procurori 

30 

30 
2/30 1 CSM 

61.  

Cheltuielile judiciare în procesul penal: calculare, probare și încasare. 

Rolul acuzatorului de stat în instanța de judecată. 

Examinarea cauzelor penale în ordine de apel. 

Procedura examinării recursurilor ordinare. 

Procurori 30 1/30 1 

 

CSP 

Leavitt Institute 

 

PROCES  CIVIL      
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62.  
Particularităţile de examinare a litigiilor civile privind limitarea în 

capacitatea de exerciţiu şi declararea incapacităţii persoanei fizice. 

Judecători, 

Procurori 

50 

10 
2/30 1 

CSM 

Judecătoria Cahul 

63.  
Particularităţile de examinare a cauzelor civile în procedura de ordonanţă 

(în special - a cererilor organelor fiscale). 
Judecători 

30 

 
1/30 1 CSM 

64.  

Particularităţile aplicării noului mecanism de reparare de către stat a 

prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea sau executarea 

în termeni rezonabili a hotărîrilor judecătoreşti. 

Judecători, 

Executori 

judecătoreşti 

30 

30 
2/30 1 *3.3.4.p.1 

65.  

Procedura de judecare  a cererilor privind contestarea actelor de executare 

întocmite de executorul judecătoresc. Contestarea autorizărilor 

demersurilor executorului judecătoresc privind aplicarea interdicţiilor de 

a părăsi ţara, pătrunderea forţată şi anunţarea în căutare. 

Judecători, 

Executori 

judecătoreşti 

30 

30 

 

2/30 

 

1 

 

Judecătoria Bălţi 

Judecătoria Soroca 

MIJLOACE ALTERNATIVE de SOLUŢIONARE a LITIGIILOR      

66.  
Medierea și arbitrajul – mijloace alternative de soluționare a litigiilor în 

cauze penale, civile și comerciale. 

Judecători, 

Procurori 

40 

20 
2/30 1 Leavitt Institute 

DREPT   CIVIL      

67.  
Particularităţile soluţionării litigiilor ce ţin de partajarea bunurilor 

proprietate în devălmăşie şi determinarea cotelor-părţi din acestea. 
Judecători 60 2/30 1 

Judecătoria 

Dubăsari 

68.  
Executarea obligaţiilor ce rezultă din contractul de înstrăinare a bunurilor, 

în special înstrăinarea bunului cu condiția întreținerii pe viață. 
Judecători 60 2/30 1 CSM 

69.  
Dreptul de proprietate şi buna credinţă. Dreptul de superficie, servitute şi 

vecinătate. 
Judecători 60 2/30 1 Judecătoria Soroca 

70.  
Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe. 

Aspecte practice privind aplicarea legislaţiei în domeniul proprietății  

intelectuale. 

Judecători, 

Procurori 

30 

30 
2/30 1 *****5/332/2 

71.  
Examinarea litigiilor ce rezultă din aplicarea  prevederilor Legii cu privire 

la societatea cu răspundere limitată şi a Legii cu privirea la societatea pe 

Judecători, 

Procurori 

40 

20 
2/30 1 CSM 
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acţiuni. 

72.  
Licențierea: examinarea cauzelor privind eliberarea, suspendarea și 

retragerea licenței. 
Judecători 

60 

 
2/30 1 CSM 

73.  Particularităţile aplicării legislaţiei funciare. 
Judecători, 

Procurori 

20 

20 
1/40 1 

Judecătoria 

Dubăsari 

74.  Particularităţile aplicării legislaţiei vamale. 
Judecători, 

Procurori 

20 

20 
1/40 1 

CSM 

Judecătoria Cahul 

Judecătoria Bălţi 

75.  

Acţiunile ce reiese din aplicarea Legii cu privire la asigurări nr.407din 

21.12.2006 şi  Legii  nr.414 din 22.12.2006 cu privire la asigurarea 

obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule. 

Repararea despăgubirilor în urma accidentelor rutiere 

Judecători, 

Procurori 

40 

20 
2/30  CSM 

CONTENCIOSUL  ADMINISTRATIV      

76.  
Practica aplicării de către instanţele de contencios administrativ a unor 

prevederi ale Legii contenciosului administrativ. 

Judecători, 

Procurori 

30 

30 
2/30 1 

IRZ 

CSP 

DREPTUL MUNCII ȘI PROTECŢIEI  SOCIALE      

77.  
Particularităţile soluţionării litigiilor ce rezultă din protecţia socială. 

Repararea  prejudiciului cauzat de accidentele de muncă 

Judecători, 

Procurori 

40 

20 
2/30 1 

CSM 

Colegiul de 

Evaluare 

Colegiul disciplinar 

Jud. Dubăsari 

78.  
Practica instanţelor naţionale privind examinarea litigiilor care apar în 

cadrul încheierii, modificării şi încetării contractului individual de muncă. 
Judecători 60 2/30 1 Judecătoria Bălţi 

DREPT BANCAR      

79.  Particularitățile de examinare a litigiilor financiar-bancare.  Judecători 30 1/30 1 CSM 

80.  
Aplicarea unor prevederi ale legislaţiei privind gajul, ipoteca şi leasing-

ul. 
Judecători 30 1/30 1 CSM 
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INSOLVABILITATEA      

81.  Aplicarea în practica judiciară a prevederilor Legii insolvabilităţii. 
Judecători, 

Procurori 

40 

20 
2/30 1 Judecătoria Cahul 

SUCCESIUNEA 

82.  Aplicarea legislaţiei la examinarea cauzelor despre succesiune. Judecători 60 
2/30 

 
1 

CSM 

Jud. Vulcănești 

PROTECŢIA CONSUMATORULUI      

83.  
Particularitățile de examinare a litigiilor ce rezultă din prevederile Legii 

privind protecția consumatorului. 
Judecători 60 2/30 1 

Judecătoria 

Dubăsari 

Judecătoria Cahul 

PROTECŢIA CONCURENŢEI      

84.  
Particularităţile examinării cauzelor ce rezultă din Legea cu privire la 

protecţia concurenţei. Practica judiciară. 
Judecători 60 2/30 1 

*****5/335/10 

 

 

Mențiuni: 

*Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pe anii 2011-2016 (Hotărîrea Parlamentului nr.6 din 16.02.2012);  

** Planul de acţiuni pentru implementarea Observaţiilor finale ale Comitetului pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale, adoptate la Geneva la 20 

mai 2011, pe marginea celui de-al doilea Raport periodic al Republicii Moldova de implementare a Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, 

sociale şi culturale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.974 din 21 decembrie 2012;  

*** Măsuri suplimentare la Programul național de implementare a Planului de Acțiuni RM-UE în domeniul liberalizării regimului de vize (pînă în 2017) 

**** Plan național de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2014-2016 

***** Planul  naţional de acțiuni pentru implementare Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 (PNAAA) 

aprobat prin HG  nr.808 din 7 octombrie  2014 (Titlu/Articolul/Acţiunea) 

 


