
Anexa nr.2 
la Hotărîrea Consiliului INJ 

nr.5/7 din 26 mai  2017 

                                                         ANUNȚUL DE CONCURS 
 

Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei anunţă concursul de admitere la Institutul 
Naţional al Justiţiei pentru instruirea iniţială în perioada octombrie 2017 – martie 2019. La 
concurs sunt scoase 25 locuri pentru candidați la funcţia de judecător și 20 locuri pentru 
candidați la funcția de procuror. 

 
La concurs se poate înscrie persoana care întruneşte următoarele cerinţe: 
a) deține cetățenia Republicii Moldova, are domiciliul pe teritoriul ei;  
b) are capacitate deplină de exercițiu;  
c) are diplomă de licențiat în drept sau echivalentul acesteia; 
d) are diplomă de magistru/master în drept (pentru procurori); 
e) nu are antecedente penale; 
f) se bucură de o reputație ireproșabilă; 
g) cunoaște limba de stat; 
h) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției. 
i) pentru candidarea la funcția de judecător trebuie să aibă o vechime în muncă de cel 

puţin 2 ani în profesiile de specialitate juridică: procuror; avocat; avocat 
parlamentar; notar; executor judecătoresc, ofițer de urmărire penală; consilier de 
probațiune; formator titular sau cumular în domeniul dreptului în cadrul Institutului 
National al Justiției; cadru didactic titular în domeniul dreptului; personalul de 
specialitate juridică din cadrul Institutului National al Justiției, Consiliului Superior al 
Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, Curții Constituționale, Ministerului 
Justiției, instanțelor judecătorești și procuraturilor; angajații direcțiilor/secțiilor 
juridice sau similarii acestora din cadrul altor autorități publice. 

   
Cererile pentru înscrierea la concurs se depun online pe pagina web oficială a Institutului, 

începând cu 3 iulie până la 4 august 2017. Cu titlu de excepție, înscrierea la concurs se poate 
admite prin depunerea dosarului pe suport de hârtie la Comisia de organizare şi desfăşurare a 
concursului de admitere al Institutului National al Justiției în zilele lucrătoare, între orele 9.00-
17.00. Sediul Institutului: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 1, sala 7, telefon de contact: 
076076684.  
 

La cererea-tip de înscriere la concurs se anexează următoarele documente: 
a) copia de pe actul de identitate; 
b) copia de pe diploma de licență în drept și suplimentul sau de pe echivalentul acesteia; 
c) copia de pe diploma de magistru/master în drept: obligatoriu pentru - procurori, 

pentru judecători - dacă există;  
d) copia de pe diploma de doctor în drept (dacă există); 
e) copia de pe carnetul de muncă, după caz;  
f) certificatul de cazier judiciar detaliat; 
g) referința de la ultimul loc de muncă sau de studii, după caz. 

 
Cu titlu de excepție, înscrierea la concurs se poate admite prin depunerea dosarului pe 

suport de hârtie la Comisia de organizare și desfășurare a concursului de admitere al Institutului 
National al Justiției 

Actele menționate supra (lit. a)–e)) se prezintă în original și în copie. 
 
Se admite participarea la Concurs a persoanelor care deţin diplome de licenţă în drept, 

eliberate de instituţiile superioare de învăţământ acreditate în Republica Moldova în modul 
stabilit de lege. Persoanele care deţin diplome de licenţă în drept din străinătate prezintă 
certificatul de recunoaştere şi echivalare a studiilor în modul stabilit. 

 



Modelul cererii-tip pentru înscrierea la concurs este plasat la rubrica Admiterea pe 
www.inj.md.  
 
        Concursul de admitere se desfășoară sub forma unui examen de admitere în limba de stat 
care constă din proba scrisă și orală: 
1) Proba scrisă - electronic, se desfășoară în două etape. Prima etapă constă în susținerea 
unui test psihologic eliminatoriu (validat). Etapa a doua a probei scrise – testul de specialitate 
(teste-grilă) la următoarele discipline:  

a) drept civil; 
b) drept procesual civil; 
c) drept penal; 
d) drept procesual penal; 
e) drepturile omului. 

2)   Proba orală constă în rezolvarea a două spețe la disciplinele drept civil – drept procesual 
civil și drept penal – drept procesual penal, care includ aspecte de drept material și procesual. 
Fiecare dintre disciplinele respective pot include întrebări formulate prin prisma materiei 
dreptului internațional al drepturilor omului. 
 

Procedura de organizare și desfăşurare a concursului, tematica şi alte informaţii vedeți pe 
www.inj.md. 
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