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H O T Ă R Î R E 

cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare a necesităţilor de formare iniţială a 
candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror, Metodologiei de determinare a 

necesităţilor de formare continuă a judecătorilor şi a procurorilor şi a Meteodologiei de 
determinare a necesităţilor de formare continuă a grefierilor, asistenţilor judiciari, şefilor 

secretariatelor instanţelor judecătoreşti, consultanţilor procurorului, consilierilor de 
probaţiune şi avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat 

 
 
31 ianuarie 2017 

nr. 1/3                                                                                                                     mun. Chişinău  

 

 Audiind informaţia prezentată de Alexandra NICA, şefa direcţiei instruire şi cercetare, 
privind necesitatea aprobării Metodologiei de determinare a necesităţilor de formare iniţială a 
candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror, Metodologiei de determinare a necesităţilor 
de formare continuă a judecătorilor şi a procurorilor şi a Metodologiei de determinare a 
necesităţilor de formare continuă a grefierilor, asistenţilor judiciari, şefilor secretariatelor 
instanţelor judecătoreşti, consultanţilor procurorului, consilierilor de probaţiune şi avocaţilor care 
acordă asistenţă juridică garantată de stat, în temeiul art. 7 alin. (1) lit. g), din Legea privind 
Institutul  Naţional al Justiţiei nr. 152-XVI din 08.06.2006, cu completările ulterioare, Consiliul 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. A aproba Metodologia de determinare a necesităţilor de formare iniţială a candidaţilor la 
funcţiile de judecător şi de procuror, conform Anexei nr. 1. 
 

2. A aproba Metodologia de determinare a necesităţilor de formare continuă a judecătorilor 
şi a procurorilor, conform Anexei nr. 2. 
 

3. A aproba Meteodologia de determinare a necesităţilor de formare continuă a grefierilor, 
asistenţilor judiciari, şefilor secretariatelor instanţelor judecătoreşti, consultanţilor 
procurorului, consilierilor de probaţiune şi avocaţilor care acordă asistenţă juridică 
garantată de stat, conform Anexei nr. 3. 
 

4. Responsabil de executare prezentei hotărîri se desemnează Directorul Institutului 
Naţional al Justiţiei. 

 

 

Preşedintele Consiliului                                                                                      Mariana PITIC 
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