
REPUBLIC OF MOLDOVA 

NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE COUNCIL

HOTĂRÎRE
cu privire ia modificarea Regulamentului privind formarea iniţială şi 

absolvire din 21.06.2007, cu modificările şi completările ulterioare

3 iulie 2015
nr.6/2 mun. Chişinău

Audiind informaţia prezentată de Eduard Ababei, Preşedintele Consiliului 
INJ, privind necesitatea modificării Regulamentului privind formarea iniţială şi 
absolvire din 21.06.2007, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul 
prevederilor art.7 alin.(2) din Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei nr.152- 
XVI din 08.06.2006, Consiliul

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL INSTITUTULUI NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul privind formarea iniţială şi absolvire din 21.06.2007, cu 
modificările şi completările din 13.02.2009, 22.01.2010, 15.03.2011, 
27.09.2011, 25.01.2012, 25.01.2013, 27.02.2015, se modifică şi se 
completează după cum urmează:

A

a) înainte de sumar, se completează cu următorul conţinut: „Regulamentul 
privind formarea iniţială şi absolvire este elaborat în conformitate cu 
Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei, nr.152 din 08.06.2006”.

b) La pct.1.1, lit.b) cuvintele „sau executor judecătoresc” se substituie cu 
cuvintele „asistent judiciar, şef al secretariatului instanţei judecătoreşti, 
consilier de probaţiune”.

c) La pct.1.4 cuvintele „şi executorilor judecătoreşti numiţi în funcţie” se 
substituie cu cuvintele „a asistenţilor judiciari, a şefilor secretariatelor 
instanţelor judecătoreşti şi a consilierilor de probaţiune”.

d) La pct.1.6 cuvintele „şi executori judecătoreşti” se substituie cu cuvintele 
„asistenţi judiciari, şefi ai secretariatelor instanţelor judecătoreşti şi 
consilieri de probaţiune”.

e) La pct.1.8. cuvintele „sau de executor judecătoresc” se substituie cu 
cuvintele „asistent judiciar, şef al secretariatului instanţei judecătoreşti 
sau de consilier de probaţiune”.
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f) La pct.2.1 cuvintele „plan de învăţămînt” se substituie cu cuvintele 
„plan de formare iniţială”, iar cuvintele „Procuratura Generală” se 
substituie cu cuvintele „Consiliul Superior al Procurorilor”.

g) Pct.2.2 va avea următorul conţinut: „Formarea iniţială a grefierilor, a 
asistenţilor judiciari, a şefilor secretariatelor instanţelor judecătoreşti şi a 
consilierilor de probaţiune numiţi în funcţie se realizează conform 
planurilor de formare iniţială aprobate de Consiliul Institutului după 
coordonarea în modul stabilit de lege cu Consiliul Superior al

V Magistraturii şi/sau Ministerul Justiţiei”.
h) La pct.3.4 cuvîntul „învăţământ” se substituie cu cuvintele „formare 

iniţială”.
i) Pct.5.3 se exclude.
j) La pct.6.4 cuvintele „Procuraturii Generale” se substituie cu cuvintele 

„Consiliului Superior al Procurorilor”.
k) La pct.7.1 cuvintele „şi executorilor judecătoreşti” se substituie cu 

cuvintele „a asistenţilor judiciari, a şefilor secretariatelor instanţelor 
judecătoreşti şi a consilierilor de probaţiune”, cuvintele „Procuratura 
Generală” se substituie cu cuvintele „Consiliul Superior al Procurorilor”, 
iar cuvintele „şi, respectiv, executor judecătoresc” se substituie cu 
cuvintele „asistent judiciar, şef al secretariatului instanţei judecătoreşti, 
consilier de probaţiune”.

l) La pct.7.7 cuvintele Judecători, procurori, grefieri şi, respectiv, 
executori judecătoreşti” se substituie cu cuvintele Judecători, procurori, 
grefieri, asistenţi judiciari, şefi ai secretariatelor instanţelor judecătoreşti 
şi consilieri de probaţiune”.

m) Capitolul VIII din sumar şi din text se exclude.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării pe pagina WEB a 
Institutului.

3. Responsabil de executarea prezentei hotărîri se desemnează Directorul 
executiv al Institutului Naţional al Justiţiei.

Preşedintele Consiliului 

Secretarul Consiliului
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