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Audiind informaţia prezentată de Diana SCOBIOALĂ, Director INJ, privind necesitatea 

modificării  Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului pentru 
persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă, în 
temeiul art. 7 alin. (4) din Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei nr.152-XVI din 08.06.2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului pentru 

persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă din 
31 ianuarie 2017, se modifică după cum urmează: 

I. Se modifică numerotarea întregului Regulament. 

II. La pct. 10, textul ”în mod obligatoriu copia carnetului de muncă” se substituie cu textul 
”date privind expertienţa de muncă”. 

III. La pct. 13, lit. d), va avea următorul conţinut ”repartizează participanţii pentru probele 
scrisă şi orală pe grupe”. 

IV. La pct. 14, lit. a), textul ”după necesitate” se exclude. 

V. La pct. 14, lit. b), textul ”pentru proba scrisă şi subiectele revizuite-elaborate pentru 
proba orală” se substituie cu textul”scanate (în varianta electronică) pentru proba scrisă şi 
subiectele pentru proba orală, corespunzător până la ordonanţa de încetare/clasare, rechizitoriu, 
sentinţă şi hotărâre”. 

VI. La pct. 14, lit. d), va avea următorul conţinut ”asigură actualizarea bazelor de date 
legislativă şi a practicii judiciare ale Republicii Moldova pe computerile la care va avea loc proba 
scrisă, precum şi dezactivarea reţelei INTERNET”. 

VII. La pct. 14, se introduce lit. e), care va avea următorul conţinut ”asigură scanarea 
(copierea) cauzelor selectate pentru proba scrisă”. 

VIII. La pct. 20 textul şeful Direcţiei Instruire şi Cercetare” se exclude ;i se completează cu 
sintangma/şefului Centrului de Informaţii Juridice. La fel cuvântul xerocopiere se substituie cu 
cuvântul scanarea şi după cuvântul cauze se introduce textul în varianta electronică. 

IX. La pct. 22 după cuvântul scrisă se introduce textul sunt scanate. 

X. La pct. 23 după cuvântul corespunzător se introduce textul Acestea urmând a fi 



transmise de şeful DIC către CIJ, pentru publicare cu cel puţin 20 zile înainte de desfăşurarea probei 
orale. 

XI. La pct. 26 va avea următorul conţinut Membrii Grupurilor de lucru menţionate supra, 
angajaţii Direcţiei instruire şi cercetare şi a Centrului de Informaţii Juridice a INJ, implicaţi în 
organizarea şi desfăşurarea examenului în baza vechimii în muncă, sunt obligaţi să păstreze 
confidenţialitatea conţinutului materialelor cauzelor selectate pentru proba scrisă şi a subiectelor 
elaborate pentru proba orală, fapt pentru care semnează o declaraţie pe propria răspundere. 

XII. La pct. 32 sintagma 4 ore se substituie cu sintagma 5, după sintagma computere se 
introduce sintagma neconectate la Internet. 

XIII. La pct. 33 după textul absolvire se introduce textul sau a unui membru al Comisiei. 

XIV. Pct. 34 după textul, Preşedintele, se introduce textul sau după caz, membrul Comisiei, la 
fel după textul participanţilor se introduce textul repartizaţi în grupa respectivă. 

XV. La pct. 36, după textul câte un dosar se introduce textul în variantă electronică. 

XVI. La pct. 37 după textul, Preşedintele, se introduce textul sau după caz, membrul 
Comisiei. 

XVII. La pct. 39 după textul de a utiliza se introduce textul bazele de date legislativă şi după 
textul practicii judiciare se introduce textul Republicii Moldova. 

XVIII. La pct. 43 va avea următorul conţinut: Până la expirarea timpului preconizat pentru 
proba scrisă, participanţii vor încărca actele întocmite în format electronic pe platforma ILIAS 
conform formatului: sentinţa/hotărâre/rechizitoriu/ordonanţă + cod (ex. sentinta1234.doc), care 
ulterior se printează şi se transmit Comisiei. 

XIX. La pct. 44 după textul generat elecronic se introduce textul în locul numelui. 

XX. La pct. 54, după textul invitaţi se introduce textul cel puţin şapte. 

XXI. La pct. 55, după textul Primilor se introduce textul (cel puţin şapte). 

2. A plasa Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului pentru 
persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă pe 
pagina web oficială a Institutului. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării acesteia de către Consiliul 
Institutului Naţional al Justiţiei. 

4. Responsabil de executarea prezentei hotărâri se desemnează Directorul Institutului 
Naţional al Justiţiei. 

 
 
 
Preşedintele Consiliului                                                                          Mariana PITIC 
 


