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        Audiind informația prezentată de Diana SCOBIOALĂ, Director INJ, privind necesitatea modificării  
Regulamentului cu privire la normarea activității didactice a formatorului Institutului Național al Justiției, 
în temeiul art. 7 alin. (4) din Legea privind Institutul Național al Justiției nr.152-XVI din 08.06.2006, cu 
modificările și completările ulterioare, Consiliul 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Regulamentul cu privire la normarea activității didactice a formatorului Institutului Național al 

Justiției din 26 mai 2017, se modifică după cum urmează: 

I. La pct. 12 ,,pct. 2.3.” se înlocuiește cu ,,pct. 7”. 

II. Se introduce punctul 20 cu următorul conținut: ,,La semnarea contractelor individuale de 
muncă formatorii titulari şi cumularzi vor elabora planuri individuale care vor include 
activitățile didactice (orientative) care urmează a fi îndeplinite în cursul contractului. 
Planurile individuale vor fi avizate de Șeful SDMFF/Șeful DIC şi aprobate de Directorul 
Institutului”. 

III. Se introduce punctul 21 cu următorul conținut: ,,La expirarea contractului individual de muncă, 
formatorii cumularzi vor prezenta un raport cu privire la realizarea activităților conform 
contractului”. 

IV. La pct. 25 cuvintele  ,,și analiză” se exclud. 

V. La  Anexa nr.1 în tabel se introduce pct. 13 cu următorul conținut: 

 
Configurarea testelor-grilă și a spețelor în 
programul specializat ILIAS în cadrul 
formarii inițiale (examenele de 
admitere/absolvire /semestriale).  

30 min. pentru test-grilă 
electronic cu 10 întrebări -    
întrebare răspuns multiplu (mutiple 
choise multiple response). 
o oră pentru 5 spețe. 
o oră pentru 3 întrebări de tipul - 
întrebare de potrivire (matching 
question), întrebare de ordonare 
(ordering question) etc. 

 
VI. Se modifică numerotarea Regulamentului începând cu pct. 19. 

2. A plasa Regulamentul cu privire la normarea activității didactice a formatorului Institutului Național 
al Justiției pe pagina web oficială a Institutului. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării acesteia de către Consiliul Institutului Național 



al Justiției. 

4. Responsabil de executarea prezentei hotărâri se desemnează Directorul Institutului Național al 
Justiției. 
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