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Obiectivele formării continue pentru anul 2016 

 
Planul de formare continuă a personalului instanţelor judecătoreşti, consilierilor de probaţiune şi altor persoane care activează în sectorul 

justiţiei în anul 2016 este elaborat în baza: 

 

➢ Metodologiei de determinare a necesităţilor de formare a grefierilor, asistenţilor judiciari, şefilor secretariatelor  instanţelor judecătoreşti  şi 

consilierilor de probaţiune, aprobată prin Hotărîrea  Consiliului INJ nr.9/2 din 18 iulie 2014  

➢ sintezei chestionarelor pentru identificarea necesităţilor de instruire continuă a personalului instanţelor  judecătoreşti în anul 2016; 

➢ analizei programelor de formare continuă din anii precedenţi; 

➢ propunerilor formatorilor INJ privind tematicile de formare continuă a personalului instanţelor  judecătoreşti; 

➢ propunerilor venite în urma consultării cu Consiliul Superior al Magistraturii,  preşedinţilor de instanţe, şefilor de secretariate, Departamentul 

administrare judecătorească a Ministerului Justiţiei, Oficiul Central de Probaţiune, CNAJGS etc.; 

➢ obiectivelor şi acţiunilor care rezultă din:  

➢ Strategia de dezvoltare şi consolidare a capacităţilor instituţionale, manageriale şi didactico-ştiinţifice ale Institutului Naţional al Justiţiei în 

anii 2012-2016 şi Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei;  

➢ Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pe anii 2011-2016 (Hotărîrea Parlamentului nr.6 din 

16.02.2012);  

➢ Planul de acţiuni pentru implementarea Acordului de asociere RM-UE pentru anii 2014-2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.808 din 

7 octombrie 2014;  

➢  Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal pentru anii 2013-2018, 

aprobat prin Legea nr.229 din 10 octombrie 2013; 

➢ Programul Naţional de implementare a Planului de Acţiuni  Republica Moldova - Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de 

vize (până în 2017), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.463 din 2 iulie 2013. 

 

Menţiuni: 

*Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pe anii 2011-2016 (Hotărîrea Parlamentului nr.6 din 16.02.2012);  

***** Planul  naţional de acţiuni pentru implementare Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 (PNAAA) 

aprobat prin HG  nr.808 din 7 octombrie  2014 (Titlu/Articolul/Acţiunea) 
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Capitolul I. Personalul instanţelor Judecătoreşti 

 

Nr. 

crt. 
Perioada 

 

Denumirea activităţii 

 

Categoria 

de participanţi 

Nr. 

partic. 

Respons. 

detaşare/ 

delegare 

Respons. 

de organiz. 
Note 

1.  
29 

februarie 
Seminar: Dreptul de proprietate şi bună credinţă. Dreptul de 

superficie, servitute şi vecinătate 

Asistenţi 

judiciari 
40 DAJ INJ  

2.  

29 februarie- 

1 martie  

 

Seminar: Procedura de azil conform standardelor 

internaţionale (clauzele de includere şi excludere) 

Asistenţi 

Judiciari 

(CSJ, CA 

Chişinău, 

Judecătoria 

Centru) 

Reprezentanţi 

SIS 

15/2 DAJ 
INJ 

UNHCR 
*****3/14/9 

3.  
1 

martie 

Seminar: Unele aspecte  privind prevenirea şi combaterea 

comportamentului corupţional. Etica şi deontologia 

profesională  

 

Şefi secretariate 

Asistenţi 

Judiciari 

Grefieri 

 

 

40 DAJ INJ 

*4.3.1 (2) 

*4.2.2 (2) 

 

4.  
2 

martie 

Seminar: Particularităţile de examinare a litigiilor civile ce ţin 

de repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale 

organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi instanţelor 

judecătoreşti 

Asistenţi 

Judiciari 
40 DAJ INJ  

5.  
15 

martie 

Seminar: Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi 

gestionarea electronică a dosarelor. Programul integrat de 

gestionare a dosarelor   (PIGD 4.1) 

Şefi secretariate 

Asistenţi 

Judiciari 

Grefieri 

30 DAJ INJ *1.2.2 (9) 
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6.  
17 

martie 

Seminar: Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi 

gestionarea electronică a dosarelor. Programul integrat de 

gestionare a dosarelor   (PIGD 4.1) 

Şefi secretariate 

Asistenţi 

Judiciari 

Grefieri 

30 DAJ INJ *1.2.2 (9) 

7.  
30 

martie 

Seminar: Examinarea plîngerilor împotriva acţiunilor şi 

actelor ilegale ale organului de urmărire penală şi ale 

organelor care exercită activitatea specială de investigaţii. 

Activitatea asistenţilor judiciari şi a grefierilor judecătorilor 

de instrucţie 

Asistenţi 

Judiciari 

Grefieri 

ai Judecătorilor 

de instrucţie 

40 DAJ INJ  

8.  
31 

martie 

Seminar: Aspecte practice privind protecţia datelor cu 

caracter personal în activitatea judecătorească. 

Depersonalizarea  hotărîrilor şi sentinţelor judecătoreşti 

Şefi secretariate 

Asistenţi 

judiciari 

Grefieri 

40 DAJ INJ  

9.  
1 

aprilie 

Seminar: Examinarea cauzelor civile cu elemente de 

extraneitate. Asistenţa juridică internaţională în materie 

civilă. Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti 

străine 

Asistenţi 

judiciari 
40 DAJ INJ  

10.  
4 

aprilie 

Seminar:  Metodologia întocmirii actelor procedurale civile, 

penale şi contravenţionale.  Gestionarea dosarelor şi 

respectarea regulilor de amânare a examinării acestora 

 

Asistenţi 

Judiciari 

 

 

40 DAJ INJ  

11.  
13 

aprilie 

Seminar : Unele aspecte  privind prevenirea şi combaterea 

comportamentului corupţional. Etica şi deontologia 

profesională 

 

Şefi secretariate 

Asistenţi 

Judiciari 

Grefieri 

40 DAJ INJ 

*4.3.1 (2) 

*4.2.2 (2) 

 

12.  
15 

aprilie 

Seminar:  Metodologia întocmirii proceselor-verbale  ale 

şedinţelor de judecată în cauzele civile, penale şi 

contravenţionale. Consemnarea declaraţiilor martorilor 

Grefieri 40 DAJ INJ  

13.  
18 

aprilie 

Seminar: Judecarea cauzelor pe baza probelor administrate 

în faza de urmărire penală (art.364 ¹ CPP). Asistenţa juridică 

internaţională în materie penală 

Asistenţi 

Judiciari 
40 DAJ INJ  
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14.  
25 

aprilie 

Seminar: Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi 

gestionarea electronică a dosarelor. Programul integrat de 

gestionare a dosarelor   (PIGD 4.1) 

Şefi secretariate 

Asistenţi 

Judiciari 

Grefieri 

30 DAJ INJ *1.2.2 (9) 

15.  
28 

aprilie 

Seminar: Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi 

gestionarea electronică a dosarelor. Programul integrat de 

gestionare a dosarelor   (PIGD 4.1) 

Şefi secretariate 

Asistenţi 

Judiciari 

Grefieri 

30 DAJ INJ *1.2.2 (9) 

16.  
11 

mai 

Seminar: Colectarea datelor privind copiii care intră în 

contact cu legea. Indicatorii internaţionali în domeniul 

sistemului justiţiei pentru copii 

Persoane care 

prelucrează 

datele statistice 

în conformitate 

cu sistemul 

indicatorilor 

internaţionali de 

justiţie juvenilă 

30 DAJ INJ 
   *6.3.5 (3) 

 

17.  
12 

mai 
Seminar: Managementul activităţilor şi a resurselor umane în 

instanţa judecătorească. Planificarea strategică 

Şefi secretariate 

 
25 DAJ INJ  

18.  
27 

mai 
Seminar: Managementul  timpului. Soluţionarea conflictelor 

şi comunicarea persuasivă 

Şefi secretariate 

 
25 DAJ INJ  

19.  
31 

mai 

Seminar: Elaborarea şi executarea bugetului în cadrul 

instanţelor judecătoreşti. Contabilizarea, evidenţa, 

inventarierea  şi casarea bunurilor materiale. Servicii  

fiscal- electronice 

Şefi secretariate 

Persoane 

responsabile de 

executarea 

bugetului 

 

25 DAJ INJ *1.1.5. (6) 

20.  
1 

iunie 

Seminar: Apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi 

răspunderea pentru încălcarea acestora 

Asistenţi 

judiciari 
30 DAJ 

INJ 

OHCHR 
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21.  
2 

iunie 

Seminar: Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi 

gestionarea electronică a dosarelor. Programul integrat de 

gestionare a dosarelor   (PIGD 4.1) 

Şefi secretariate 

Asistenţi 

Judiciari 

Grefieri 

30 DAJ INJ *1.2.2 (9) 

22.  
6 

iunie 

Seminar: Colectarea, analiza  şi utilizarea datelor statistice 

judiciare în cauzele penale, contravenţionale, civile şi de 

contencios administrativ. Raportarea statistică în domeniul 

înfăptuirii justiţiei 

Şefi secretariat 25 DAJ INJ  

23.  
10 

iunie 

Seminar: Aplicarea legislaţiei la examinarea cauzelor despre 

succesiune 

Asistenţi  

Judiciari 
40 DAJ INJ  

24.  
13 

iunie 
Seminar: Achiziţii publice Şefi secretariat 25 DAJ INJ  

25.  
14 

iunie 

Seminar: Relaţiile publice şi mass-media. Administrarea şi 

întreţinerea Paginii web a instanţei judecătoreşti. Instanţele 

de judecată prietenoase cetăţenilor 

Persoane 

responsabile de 

relaţiile cu 

publicul 

25 DAJ INJ *1.1.3 (2) 

26.  
15 

iunie 

Seminar: Persoana juridică. Lichidarea persoanelor juridice 

în temeiul hotărîrilor judecătoreşti. Procedura insolvabilităţii 
Asistenţi  

Judiciari 

40 DAJ INJ  

27.  
20 

iunie 

Seminar:  Metodologia întocmirii actelor procedurale civile, 

penale şi contravenţionale.  Gestionarea dosarelor şi 

respectarea regulilor de amânare a examinării acestora 

 

Asistenţi 

Judiciari 

 

 

40 DAJ INJ 
*1.3.10  (4) 

 

28.  
21 

iunie 

Seminar : Unele aspecte  privind prevenirea şi combaterea 

comportamentului corupţional. Etica şi deontologia 

profesională  

 

 

Şefi secretariate 

Asistenţi 

Judiciari 

Grefieri 

40 DAJ INJ 

*4.3.1 (2) 

*4.2.2 (2) 

 

29.  
24 

iunie 

 

Seminar:  Metodologia întocmirii proceselor-verbale  ale 

şedinţelor de judecată în cauzele civile, penale şi 

contravenţionale.  Consemnarea declaraţiilor martorilor 

Grefieri 40 DAJ INJ  
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Capitolul II. CONSILIERI DE PROBAŢIUNE 

 

1.  
8 

februarie 

Seminar: Standardele şi procedurile justiţiei pentru minori: 

competenţe şi abilităţile speciale pentru lucrul cu copiii 

Judecători 

Procurori 

Consilieri de 

probaţiune 

juvenilă 

Avocaţi 

10/10/5/

5 

CSM 

PG 

OCP 

CNAJGS 

INJ *6.3.3 (4) 

2.  
24 

februarie 

Seminar: Probaţiune presentenţială. Noi tehnologii în 

practică. Repere conceptuale cu privire la implicarea 

comunităţii în activităţi de probaţiune. Formarea şi 

valorificarea parteneriatelor locale în domeniul probaţiunii 

Consilieri de 

probaţiune 

 

30 OCP INJ  

3.  
14 

martie 

Seminar: Programe de corecţie a comportamentului şi 

adaptare socială pentru minori 

Consilieri de 

probaţiune 

juvenilă 

30 OCP INJ 
*6.3.3 (4) 

 

4.  
23 

martie 

Seminar: Probaţiunea penitenciară: noţiuni conceptuale. 

Rolul consilierului de probaţiune în pregătirea pentru 

eliberarea din penitenciar. Asistenţa postpenitenciară 

Consilieri de 

probaţiune 

 

30 OCP INJ  

5.  
4 

aprilie 

Seminar: Managementul de caz. Metodologia de întocmire a 

Hărţii Serviciilor sociale disponibile în comunitate. 

Consilieri de 

probaţiune 

 

30 OCP INJ 
 

 

6.  

23-24 

mai 

Curtea de 

Apel Bălţi 

Seminar: Consolidarea sistemului de probaţiune juvenilă. 

Aplicarea legislaţiei ce reglementează activitatea de 

probaţiune. 

Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen a 

persoanelor care execută pedeapsa cu închisoarea şi 

înlocuirea părţii neexecutate cu o pedeapsă mai blîndă 

Judecători 

Procurori 

Consilieri de 

probaţiune 

juvenilă 

Reprezentanţi 

DIP 

10/10/5/

5 

CSM 

PG 

OCP 

DIP 

INJ 

NORLAM 

*6.5.3 (6) 

*6.3.3 (4) 
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7.  

26-27 

mai 

Curtea de 

Apel Cahul 

Seminar: Consolidarea sistemului de probaţiune juvenilă. 

Aplicarea legislaţiei ce reglementează activitatea de 

probaţiune. 

Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen a 

persoanelor care execută pedeapsa cu închisoarea şi 

înlocuirea părţii neexecutate cu o pedeapsă mai blîndă 

Judecători 

Procurori 

Consilieri de 

probaţiune 

juvenilă 

Reprezentanţi 

DIP 

10/10/5/

5 

CSM 

PG 

OCP 

DIP 

INJ 

NORLAM 

*6.5.3 (6) 

*6.3.3 (4) 

 

Capitolul III. Alţi reprezentanţi ai sectorului Justiţiei 

1.  
5 

februarie 

Seminar: Participanţii la procesul de insolvabilitate. Modul 

de formulare a împuternicirilor, competenţe, drepturi şi 

obligaţii: debitorul, creditorii, organele creditorilor, 

administratorul autorizat, instanţa de judecată, alte organe 

de stat autorizate 

Judecători 

Administratori 

autorizaţi 

10/25 
CSM 

UAAM 
INJ *5.2.2 (2) 

2.  
12 

februarie 

Seminar: Poprirea şi vînzarea drepturilor litigioase. Mod de 

înfiinţare a popririi, mod de validare şi desfiinţare, efectele 

desfiinţării 

Judecători 

Administratori 

autorizaţi 

10/25 
CSM 

UAAM 
INJ *5.2.2 (2) 

3.  
22 

aprilie 

Seminar: Constatarea faptului cu valoare juridică în cadrul 

procesului de insolvabilitate 

Judecători 

Administratori 

autorizaţi 

10/25 
CSM 

UAAM 
INJ *5.2.2 (2) 

4.  
19-20 

mai 

Seminar: Experienţa şi bune practici ale Estoniei cu privire la 

funcţionarea cadrului normativ european privind asistenţa 

juridică garantată de stat. Standarde profesionale de 

activitate 

Avocaţi  

 
20 CNAJGS 

INJ 

CNAJGS 

*6.3.1 (7) 

 

5.  
31 

mai 

Seminar: Acordarea asistenţei juridice garantate de stat 

copiilor victime şi sau martori ai infracţiunilor. 

Acordarea asistenţei juridice garantate de stat grupurilor  

vulnerabile. Acţiuni de interes public 

Avocaţi  

 
25 CNAJGS 

INJ 

 

*6.3.1 (7) 

 

6.  
6 

iunie 

Seminar: Justiţia pentru copii. Medierea penală în cauzele 

privind minorii. Acordarea asistenţei  juridice garantate de 

stat copiilor implicaţi în sistemul de justiţie penală 

Avocaţi 25 CNAJGS INJ 
*6.3.1 (7) 
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7.  
13 

iunie 

Seminar: Acordarea asistenţei juridice garantate de stat 

copiilor victime şi sau martori ai infracţiunilor. 

Acordarea asistenţei juridice garantate de stat grupurilor  

vulnerabile. Acţiuni de interes public 

Avocaţi  

 
25 CNAJGS 

INJ 

 

*6.3.1 (7) 

 

8.  
16 

iunie 

Seminar: Justiţia pentru copii. Medierea penală în cauzele 

privind minorii. Acordarea asistenţei  juridice garantate de 

stat copiilor implicaţi în sistemul de justiţie penală 

Avocaţi 25 CNAJGS INJ 
*6.3.1 (7) 

 

 


