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HOTĂRÎRE 
cu privire la modificarea Planului de formare iniţială  
a candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror 
 în perioada 1 octombrie 2015 – 31 martie 2017 şi  

Planului de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător 
 şi de procuror în perioada 1 octombrie 2016 – 31 martie 2018 

 
 
1 decembrie 2016                                                                                                     mun. Chişinău 
nr. 14/4 
 

Audiind informaţia prezentată de Diana SCOBIOALĂ, Director INJ, privind necesitata 
modificării Planului de formare iniţială a candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror în 
perioada 1 octombrie 2015 – 31 martie 2017, în temeiul art.7 alin.(2) lit.e) din Legea privind 
Institutul Naţional al Justiţiei nr.152-XVI din 08.06.2006, Consiliul 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Planului de formare iniţială a candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror în 

perioada 1 octombrie 2015 – 31 martie 2017, conform Anexei nr.1,  secţiunea la compartimentul  
,, Examenele de absolvire”,  se modifică după cum urmează: 
1) Secţiunea „JUDECĂTORI” 

examenul oral la disciplina „Managementul și eficientizarea instanţelor de judecată, 
gestionarea timpului judiciar și etica profesională a judecătorului. 
Emiterea hotărîrilor instanțelor de judecată în cauzele penale. Emiterea actelor 
judecătorești de dispoziție în cauzele civile” se substituie prin „Evaluarea finală a 
stagiului de practică”. 

2) Secţiunea „PROCURORI” 
a) examenul oral la disciplina „Managementul organelor procuraturii. 

Etica și deontologia profesională a procurorului. Susținerea învinuirii în instanța de 
judecată ” se substituie prin „Evaluarea finală a stagiului de practică”; 

b) se exclude examenul scris la disciplina „Drept civil/Drept procesual civil” (întocmirea 
unei cereri de chemare în judecată)”; 

c) la disciplina „Drept penal/Drept procesual penal”, modalitatea de evaluare se 
         expune în redacţie nouă cu următorul conţinut:  

“Examen scris(cîte 4 ore): 
1. Întocmirea unui rechizitoriu; 
2. Întocmirea unei ordonanţe de încetare/clasare a procesului penal”.    
 
2. Planului de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror în 

perioada 1 octombrie 2016 – 31 martie 2018, conform Anexei nr.2, secţiunea „PROCURORI” se 
modifică după cum urmează: 



la disciplina „Drept penal/Drept procesual penal”, de încetare/clasare a procesului penal” 
modalitatea de evaluare la pct.2 se expună în următoarea redacţie: “2. Întocmirea unei 
ordonanţe de încetare/clasare a procesului penal”.     
 
3. Responsabil de executarea prezentei hotărîri se desemnează Directorul Institutului 
Naţional al Justiţiei. 
 
 
 

Preşedintele Consiliului                                                                                        Mariana PITIC 
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