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I. DISPOZIŢII GENERALE 
 
1.1 Formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor, a grefierilor şi executorilor 

judecătoreşti, precum şi a altor persoane care contribuie la înfăptuirea justiţiei (toţi numiţi 
în continuare audienţi) constituie garanţia aplicării uniforme şi supremaţiei legii, 
înfăptuirii justiţiei în mod independent, imparţial şi profesional. 

 
1.2 Responsabilitatea pentru formarea profesională continuă a audienţilor revine Institutului 

Naţional al Justiţiei (în continuare – Institut), care este garantul standardelor profesionale 
în domeniul justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Procuraturii Generale, 
Ministerului Justiţiei, precum şi fiecărui audient prin pregătire individuală. 

 
1.3 Formarea profesională continuă se organizează atît la sediul Institutului, cît şi în cele şapte 

zone ale ţării (Bălţi, Orhei, Călăraşi, Chişinău – 2, Căuşeni, Cahul) în circumscripţiile 
curţilor de apel – pentru judecători şi grefieri, în circumscripţiile procuraturilor – pentru 
procurori, în circumscripţiile oficiilor de executare – pentru executorii judecătoreşti. 

 
1.4 Activitatea de formare profesională continuă este asigurată de personalul de instruire al 

Institutului, de judecători, procurori, grefieri şi executori judecătoreşti cu o bună pregătire 
profesională, de cadre didactice din învăţămîntul juridic superior acreditat, de alţi 
specialişti naţionali şi străini. De asemenea, în calitate de personal de instruire al 
Institutului pot fi avocaţii, notarii şi alte persoane care contribuie la înfăptuirea justiţiei şi 
care au o bună pregătire profesională. 

 
1.5 Formarea profesională continuă va pune accentul pe domeniile prioritare stabilite prin 

documentele strategice, pe dezvoltarea de competenţe aplicate şi etică profesională, pe 
dobîndirea unor tehnici şi abilităţi non-juridice, pe caracterul practic al temelor studiate. 

 
1.6 Formarea profesională continuă a audienţilor se realizează ţinîndu-se seama de necesitatea 

specializării lor, de dinamica procesului legislativ şi constă, în principal, în cunoaşterea 
aprofundată a legislaţiei naţionale, a documentelor europene şi internaţionale la care 
Republica Moldova este parte, a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti şi a Curţii 
Constituţionale, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de 
Justiţie a Comunităţilor Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice vizînd 
profesia de judecător sau de procuror, de grefier sau de executor judecătoresc, în abordarea 
multidisciplinară a instituţiilor cu caracter de noutate, precum şi în cunoaşterea 
aprofundată a unor limbi străine, în formarea şi dezvoltarea abilităţilor de lucru la 
calculator conectat la reţeaua Internet. 
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1.7 Institutul organizează formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor, a 
grefierilor şi executorilor judecătoreşti din fonduri bugetare, iar a altor persoane ce 
contribuie la înfăptuirea justiţiei – pe bază de contract. 

 
II. PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 
 
2.1. Institutul organizează formarea profesională continuă conform programelor de studii, 

coordonate, în mod obligatoriu, cu Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura 
Generală şi Ministerul Justiţiei. 

 
2.2. La elaborarea programului de formare profesională continuă se vor lua în consideraţie (nu 

însă obligatoriu) propunerile Consiliului Europei, ale viitorilor audienţi, ale formatorilor 
Institutului şi ale altor specialişti din domeniul dreptului, a societăţii civile, inclusiv 
practica altor state şi evaluarea rezultatelor formării profesionale din anii anteriori. 
 

2.3. Programul de formare profesională continuă trebuie să cuprindă perioadele şi denumirile 
activităţilor, categoriile şi numărul de audienţi, organele responsabile de detaşare şi 
organele responsabile de organizare. 
 

2.4. Programul de formare profesională continuă se prezintă anual Consiliul Institutului pentru 
aprobare nu mai tîrziu de luna iulie a anului precedent anului de studii. 
 

2.5. Programul de formare profesională continuă aprobat de Consiliul Institutului se transmite, 
în mod obligatoriu, Consiliului Superior al Magistraturii, Procuraturii Generale şi 
Ministerului Justiţiei pentru detaşarea audienţilor pentru fiecare curs în parte, luîndu-se în 
consideraţie opţiunile judecătorilor, procurorilor, grefierilor şi ale executorilor 
judecătoreşti. 
 

2.6. Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală şi Ministerul Justiţiei, în 
colaborare cu Institutul, elaborează şi aprobă listele audienţilor reieşind din numărul 
minim de 40 ore pe an, pe care judecătorii şi procurorii trebuie să le urmeze în temeiul 
Legii privind Institutul Naţional al Justiţiei şi numărului minim de ore pe care Ministerul 
Justiţiei trebuie să-l aprobe pentru grefieri şi executori judecătoreşti. 
 

2.7. La elaborarea listelor audienţilor organele competente vor ţine cont de dreptul acestora de 
a urma cel mult trei cursuri facultative de formare profesională continuă pe durata unui an 
de studii, din cadrul programului de formare profesională continuă în domeniile în care 
doreşte să se specializeze sau în acele domenii în care simte nevoia dobîndirii unor 
cunoştinţe suplimentare. 
 

2.8. Opţiunile judecătorilor, procurorilor, grefierilor şi ale executorilor judecătoreşti pentru a 
frecventa anumite cursuri se fac prin informarea Institutului sau a Consiliului Superior al 
Magistraturii, Procuraturii Generale sau, după caz, a Ministerului Justiţiei, în scris sau 
direct pe pagina Web a Institutului. 
 

2.9. Analizînd opţiunile judecătorilor, procurorilor, grefierilor şi ale executorilor judecătoreşti 
organele responsabile, în colaborare cu Institutul, vor efectua selecţia participanţilor pentru 
fiecare din cursurile de formare profesională continuă. Selecţia audienţilor la cursuri se 
face în ordinea preferinţelor, în dependenţă de specificul cursului şi specializarea 
audienţilor. 
 

2.10. În cazurile în care numărul de opţiuni depăşeşte numărul locurilor disponibile pentru un 
curs, selecţia urmează a fi argumentată în lista audienţilor cursului respectiv sau la cererea 
audienţilor ignoraţi. 
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2.11. Organele responsabile de elaborarea listelor audienţilor vor ţine evidenţa opţiunilor tuturor 
judecătorilor, procurorilor, grefierilor şi ale executorilor judecătoreşti, acestea fiind luate 
în consideraţie la elaborarea listelor audienţilor pentru următoarele etape de realizare a 
cursurilor respective. 
 

2.12. Listele audienţilor aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală 
sau de Ministerul Justiţiei se prezintă Institutului, instanţelor de judecată, procuraturilor, 
oficiilor de executare, precum şi audienţilor, pentru a fi avute în vedere la organizarea 
activităţii lor. 
 

2.13. Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală sau Ministerul Justiţiei au 
obligaţia de a detaşa judecătorii, procurorii, grefierii şi executorii judecătoreşti pentru a 
permite participarea acestora la cursurile de formare profesională continuă. Pe perioada 
detaşării, persoanelor respective li se menţine salariul. 
 

2.14. Judecătorii, procurorii, grefierii şi executorii judecătoreşti sînt obligaţi să urmeze cursurile 
de formare profesională continuă în conformitate cu programul de formare profesională 
continuă, aprobat de Consiliul Institutului, şi listele audienţilor aprobate de Consiliul 
Superior al Magistraturii, Procuratura Generală sau de Ministerul Justiţiei.  

 
III. CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 
 
3.1. Institutul organizează cursurile de formare profesională continuă în strictă conformitate cu 

programul de formare profesională continuă, aprobat de Consiliul Institutului. 
 
3.2. Cursurile de formare profesională continuă se desfăşoară, de regulă, sub formă de 

seminare, cursuri multidisciplinare şi cursuri tematice, vizite şi stagii de studii sau alte 
forme de realizare a formării profesionale continue, reieşind din obiectivul cursului. 
 

3.3. La fiecare curs de formare profesională continuă participă între 20 şi 40 audienţi, în 
funcţie de metodologia de desfăşurare a cursului. Poate fi stabilit un număr mai mic de 
audienţi în cazul unor cursuri în care accentul cade pe interactivitate (colocvii, seminare tip 
atelier, în care se urmăreşte provocarea unor discuţii pe marginea unor studii de caz, speţe, 
dosare) şi un număr mai mare de audienţi în cazul unor seminare în care metoda 
preponderentă este cea de tip expunere (întruniri, conferinţe, mese rotunde). 
 

3.4. Cursurile de formare profesională continuă se desfăşoară conform planului de curs 
elaborat de Institut în colaborare cu formatorul responsabil de cursul respectiv. 
 

3.5. Planul de curs trebuie să conţină instituţiile responsabile de organizare, data şi locul 
desfăşurării seminarului, tematica, agenda şi lista participanţilor. 
 

3.6. Institutul dotează fiecare participant la curs cu rechizitele şi materialele didactice şi 
informaţionale care vor fi utilizate la cursul de instruire respectiv. 
 

3.7. Formatorii cursului elaborează îndrumare, broşuri sau alte materiale didactice ori 
informative, cu susţinerea şi aprobarea Institutului, după care le transmit Secţiei abilităţi 
non-juridice, relaţii cu publicul şi editări pentru a fi afişate pe pagina Web a Institutului şi 
le pun gratuit la dispoziţia audienţilor cursului. 
 

3.8. Institutul organizează atît cursuri generale de formare profesională continuă, cît şi cursuri 
speciale. 
 

3.9. Cursurile speciale de formare profesională continuă se organizează pentru: 
a) judecătorii din instanţele specializate şi procurorii din procuraturile specializate; 
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b) judecătorii care au fost numiţi în condiţiile art.20 din Legea privind statutul 
judecătorului. 

 
3.10 Domeniile de formare, tematica, modul de organizare şi desfăşurare a cursurilor prevăzute 

la pct. 3.9. se aprobă de Consiliul Institutului, cu coordonarea Consiliului Superior al 
Magistraturii şi Procuraturii Generale. 

 
3.11 Cursurile prevăzute la pct. 3.9. lit.b) se încheie prin susţinerea unui test şi eliberarea 

certificatului, de modelul aprobat de Consiliul Institutului. 
 
IV. CHELTUIELILE CE ŢIN DE ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSURILOR 
 
4.1 Cheltuielile ce ţin de desfăşurarea cursurilor de instruire continuă a judecătorilor, 

procurorilor, grefierilor şi a executorilor judecătoreşti vor fi finanţate din contul şi în 
limitele mijloacelor bugetare prevăzute în acest scop, conform devizelor de cheltuieli 
aprobate în modul stabilit. 

 
4.2 Cheltuielile pentru desfăşurarea cursurilor menţionate la pct. 4.1. se compensează ţinîndu-

se cont de disponibilităţile financiare ale Institutului, în limitele următoarelor normative, 
stabilite pentru un participant: 
a) birotică – 50 lei; 
b) băuturi, cafea, apă minerală, gustări în timpul pauzelor şi prînzul – 120 lei pe zi; 

       [Lit.c) exclusă prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.6/1 din 07.05.2012] 
d)   certificate – 25 lei. 
Notă: În limitele normativului pentru birotică se vor efectua cheltuieli în scopul procurării 
consumabilelor, ecusoanelor pentru fiecare participant, precum şi a materialelor necesare 
în vederea amenajării sălii pentru curs. 

       [Pct.4.2 modificat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.6/1 din 07.05.2012] 
 
4.3 În vederea desfăşurării cursului preconizat, Directorul executiv emite un ordin de aprobare 

a devizului de cheltuieli cu indicarea persoanelor responsabile. 
 
4.4 După desfăşurarea cursului, persoanele responsabile desemnate prin ordinul Directorului 

executiv vor prezenta, în mod obligatoriu, Direcţiei economico-administrative raportul 
financiar cu justificarea prin acte a cheltuielilor. 
 

4.5 Răspunderea pentru respectarea normativelor şi utilizarea raţională a mijloacelor se pune 
în seama Directorului executiv şi persoanelor responsabile desemnate prin ordin. 

 
V. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A ALTOR PERSOANE CE 

CONTRIBUIE LA ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI 
 
5.1 Institutul organizează formarea profesională continuă a altor persoane ce contribuie la 

înfăptuirea justiţiei, conform unui program aprobat de Consiliul Institutului. 
 
5.2 Programul de formare profesională continuă se elaborează ţinîndu-se cont de solicitările 

parvenite fie pe pagina Web a Institutului, fie în scris de la viitorii audienţi, pînă la sfîrşitul 
lunii iunie anterioară anului de studii. 
 

5.3 Programele de formare profesională continuă a altor persoane ce contribuie la înfăptuirea 
justiţiei se afişează, în mod obligatoriu, pe pagina Web a Institutului şi se publică în revista 
Institutului. 
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5.4 Doritorii de a urma cursuri de perfecţionare profesională continuă pe bază de contract 
completează formularul de participare – fie direct pe pagina Web a Institutului, fie îl 
prezintă personal sau prin poştă. 
 

5.5 La sfîrşitul fiecărui curs de formare profesională continuă audienţii completează o fişă de 
evaluare a dezbaterilor şi a formatorilor, după care primesc un certificat de modelul 
aprobat de Consiliul Institutului. 
 

5.6 Plata pentru cursuri se achită în volum total, pe contul de decontare al Institutului, cu cel 
puţin 5 zile înainte de începerea cursurilor. 

 
VI. FORMAREA PROFESIONALĂ LA DISTANŢĂ 
 
6.1. Institutul organizează formarea profesională la distanţă a persoanelor ce contribuie la 

înfăptuirea justiţiei, utilizînd resursele Internetului. 
 
6.2. Formarea profesională la distanţă este facultativă. 
 
6.3. Accesul la formarea profesională la distanţă este liber. 
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