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Consideraěii generale
Institutul NaĠional al JustiĠiei, denumit în continuare INJ, este o instituĠie publică,
care realizează instruirea candidaĠilor la funcĠiile de judecător úi de procuror,
perfecĠionarea profesională a judecătorilor úi procurorilor în funcĠie, precum úi a
altor persoane care contribuie la înfăptuirea justiĠiei.
Institutul nu face parte din sistemul naĠional de învăĠămînt úi educaĠie, nu este
supus dispoziĠiilor legale în vigoare cu privire la acreditarea úi licenĠierea instituĠiilor de învăĠămînt úi a celor privind sfera útiinĠei úi inovării.

La început a fost ideea
Primul document care a pus în atenĠie problema formării iniĠiale úi continue a magistraĠilor în Republica Moldova a fost Raportul asupra sistemului judiciar din Republica
Moldova, realizat de experĠii Consiliului Europei în urma vizitei de lucru din 4-6 aprilie
2001, Chiúinău.
Rezultatele acestei misiuni de evaluare a sistemului judiciar din Republica Moldova au
fost discutate în cadrul Reuniunii cu privire la reforma judiciară úi de drept în Republica
Moldova: Realizări, probleme, perspective (23-24 august 2001, Chiúinău). ExperĠii Consiliului Europei, experĠii naĠionali úi înalĠi reprezentanĠi ai autorităĠilor publice au ajuns
la concluzia creării în Republica Moldova a Institutului NaĠional al Magistraturii.
Astfel, în martie 2002 Ministerul JustiĠiei a iniĠiat examinarea de către Guvern a proiectului de Statut al Institutului NaĠional al Magistraturii úi a înaintat Parlamentului spre
examinare un proiect de Lege privind modi¿carea úi completarea unor acte legislative,
care avea drept scop introducerea în cadrul legislativ existent a prevederilor ce ar legifera
crearea úi activitatea INM.
În cadrul celor două reuniuni de experĠi privind implementarea noului sistem de formare
profesională a magistraĠilor din Republica Moldova (9-10 iulie 2002, Chiúinău úi 16-17
octombrie 2003, Strasbourg) s-a constatat că dezvoltarea úi consolidarea sistemului de
instruire a judecătorilor úi procurorilor din Republica Moldova este fundamentală pentru o justiĠie independentă úi e¿cientă, corespunzătoare principiilor úi standardelor Consiliului Europei. În acest temei, este necesar de a transforma Centrul pentru pregătirea
úi perfecĠionarea cadrelor din sistemul Ministerului JustiĠiei într-un Institut NaĠional
al JustiĠiei, care să aibă drept obiectiv formarea judecătorilor, procurorilor úi instruirea
altor persoane care contribuie la înfăptuirea justiĠiei.
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Necesitatea transformării Centrului pentru pregătirea úi perfecĠionarea cadrelor din sistemul Ministerului JustiĠiei în Institutul NaĠional al JustiĠiei a fost pusă în discuĠie la
Reuniunea de experĠi de la Strasbourg din 11-12 iulie 2005. La ea s-a scos în evidenĠă
oportunitatea adoptării unei legi care ar crea baza pentru ¿nanĠarea constituirii úi
funcĠionării corespunzătoare a INJ din contul bugetului de stat.

Paĩi la nivel legislativ
Conceptul creării Institutului NaĠional al JustiĠiei se regăseúte în Strategia de Creútere
Economică úi Reducere a Sărăciei (2004-2006), aprobată la 2 decembrie 2004. Unul
dintre obiectivele prioritare ale Strategiei ¿ind efectuarea reformei judiciare în direcĠia
dezvoltării sistemului de educaĠie juridică.
Reformarea sistemului de educaĠie juridică, se menĠionează în Strategie, trebuie să înceapă
de la etapa instruirii universitare a viitorilor juriúti, ¿ind luate măsurile necesare pentru asigurarea unor standarde înalte úi uniforme de instruire juridică úi moralitate care să constituie
premisele admiterii în profesie. Instruirea juridică, inclusiv programele instruirii continue,
vor urmări consolidarea abilităĠilor juridice, promovarea principiilor deontologice úi a celor
ce Ġin de asigurarea drepturilor omului, precum úi de administrarea adecvată a justiĠiei.
În scopul promovării cu succes a reformei s-a impus necesitatea selecĠionării de cadre
cali¿cate pentru funcĠiile de judecător, procuror, avocat, notar, gre¿er etc. Ridicarea nivelului de competenĠă profesională a acestora s-a preconizat prin în¿inĠarea Institutului
NaĠional al JustiĠiei, care să asigure formarea viitoarelor cadre din sectorul justiĠiei, precum úi instruirea lor continuă, condiĠionată de modi¿carea frecventă a legislaĠiei.
Totuúi, la început se vorbea despre crearea unui Institut NaĠional al Magistraturii, în
baza Centrului pentru pregătirea úi perfecĠionarea cadrelor justiĠiei, aÀat în subordinea Ministerului JustiĠiei. Obiectiv consemnat úi în Planul naĠional de acĠiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului
nr.415-XV din 24.10.2003.
Totodată, în¿inĠarea INJ este o exigenĠă prevăzută în Planul de AcĠiuni Republica
Moldova – Uniunea Europeană, în ale cărui scopuri-Ġintă se înscrie îmbunătăĠirea instruirii, în special în problematica drepturilor omului úi cooperării judiciare, a judecătorilor, procurorilor úi funcĠionarilor din sistemul judecătoresc, administraĠia Ministerului
JustiĠiei, poliĠiei úi închisorilor.
În¿inĠarea Institutului NaĠional al JustiĠiei s-a prezentat posibilă în contextul realizării mai
multor Planuri de acĠiuni pentru implementarea Planului de AcĠiuni RM-UE1, printre care:
x Planul de acĠiuni privind realizarea instrumentului de implementare a Planului
de AcĠiuni RM-UE, elaborat de Comisia Europeană pentru perioada anilor
2006-2007;
1
Despre acĠiunile prioritare realizate de către INJ în contextul implementării prevederilor Planului de AcĠiuni
RM–UE, în perioada de raportare, vom relata în compartimentul Concluzii.
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x Planul de acĠiuni privind realizarea instrumentului de implementare a Planului de AcĠiuni RM-UE în cadrul Politicii Europene de Vecinătate, elaborat de
Comisia Europeană pentru perioada iunie 2007-februarie 2008;
x Planul de acĠiuni prioritare privind implementarea în anul 2007 a Planului de
AcĠiuni RM-UE, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.113 din 03.02.2007.

Legiferare
În rezultatul diferitelor dezbateri din cadrul întrevederilor organizate la nivel naĠional,
în vederea îmbunătăĠirii sistemului de instruire a judecătorilor, procurorilor, precum úi a
altor funcĠionari din domeniul justiĠiei, la 8 iunie 2006 Parlamentul Republicii Moldova
a adoptat Legea nr.152-XVI care prevede constituirea Institutului NaĠional al JustiĠiei
ca instituĠie publică avînd personalitate juridică úi dispunînd de patrimoniu propriu, de
autonomie administrativă, útiinĠi¿că úi pedagogică.
În vederea implementării Legii nr.152-XVI úi aducerii legislaĠiei în concordanĠă cu rigorile acesteia, în actele legislative úi normative ale Republicii Moldova au fost operate
modi¿cări, úi anume:
x CondiĠiile pentru a candida la funcĠia de judecător, prevăzute în art.6 din
Legea nr.544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului, vor ¿
modi¿cate după prima promoĠie a Institutului, în sensul excluderii art.7 din
lege, care prevede vechimea în specialitatea juridică drept o condiĠie necesară
pentru a candida la funcĠia de judecător. Totodată, legea menĠionată a fost
completată úi la capitolul ce vizează detaúarea judecătorilor pentru a activa
în cadrul INJ pe o perioadă de 18 luni, cu posibilitatea prelungirii acesteia cu
încă un termen.
x Prin Legea nr.947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii au fost extinse competenĠele CSM în domeniul instruirii iniĠiale
úi continue a judecătorilor, luîndu-se în calcul perspectiva colaborării lui cu
INJ.
x Legea nr.118-XV din 14.03.2003 cu privire la Procuratură prevede obligaĠia
procurorilor de a urma cursuri de perfecĠionare profesională la INJ, cu durata
de cel puĠin 40 de ore anual.
x Prin Hotărîrea Guvernului nr.127 din 27.02.2007 a fost lichidat Centrul pentru pregătirea úi perfecĠionarea cadrelor din sistemul Ministerului JustiĠiei. În
conformitate cu prevederile acestei hotărîri, bunurile Centrului au fost transmise INJ.
x Hotărîrea Guvernului nr.1108 din 25.09.2006 privind salarizarea personalului
unor instituĠii ¿nanĠate de la buget a fost completată cu o anexă care stabileúte
categoriile de salarizare pentru personalul de conducere úi specialiútii INJ,
precum úi condiĠiile suplimentare de stimulare a lor.
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ÎnÀinęare
Întru a asigura demararea activităĠii INJ, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura
Generală úi Ministerul JustiĠiei au elaborat un Plan de acĠiuni concret privind întreprinderea măsurilor organizatorice.
Astfel, la 4 august 2006, în incinta Ministerului JustiĠiei a fost convocată prima úedinĠă
a Consiliului INJ, în cadrul căreia au fost aleúi preúedintele úi secretarul Consiliului. La
17 octombrie 2006, ca rezultat al concursului organizat de Consiliul INJ, a fost desemnat
Directorul executiv al INJ. La 8 noiembrie 2006 INJ a fost luat la evidenĠa în Registrul
de stat al unităĠilor de drept.

Finanęare
Pînă la sfîrúitul anului 2006, în vederea asigurării unei bune activităĠi a INJ, Guvernul a
alocat 1 milion de lei, care au fost gestionaĠi e¿cient. În acelaúi scop, prin Legea bugetului de stat pentru anul 2007 au fost alocate 6 milioane 540 mii lei.

Dotarea cu sediu
INJ úi-a început activitatea în sediul temporar amplasat în incinta CurĠii Supreme de
JustiĠie, str. Petru Rareú, 18. În cadrul úedinĠei Guvernului din 27 decembrie 2006 a fost
acceptat sediul INJ, amplasat în mun. Chiúinău, str. S.Lazo, 1. Ministerul Agriculturii úi
Industriei Alimentare în comun cu INJ urma să instituie în termen de o lună comisia de
predare-primire, care să asigure transmiterea sediului.2

Dezvoltare
La întrunirea experĠilor în cadrul mesei rotunde cu genericul „Institutul NaĠional al JustiĠiei în Republica Moldova. SituaĠia curentă úi perspectivele” (Chiúinău, 16-17 noiembrie
2006) a fost elaborat programul de acĠiuni pentru constituirea úi dezvoltarea INJ.
În cadrul vizitei de studiu axate pe tema: „Institutul NaĠional al JustiĠiei în Republica
Moldova. SituaĠia curentă úi perspectivele” (Lisabona, 14-15 decembrie 2006) a fost
discutată structura care urmează a ¿ dezvoltată în INJ, astfel încît aceasta să corespundă
sarcinilor sale (avîndu-se în vedere sarcinile organizaĠionale úi administrative prioritare
la momentul constituirii, cerinĠele faĠă de sediu úi echipament, angajarea personalului,
bugetul etc.).
2
În temeiul Hotărîrii Guvernului nr.25 din 10.01.2007, Universitatea Agrară de Stat din Moldova a transmis la
26 iunie 2007 către INJ imobilul din str. S.Lazo, 1.

6

Probleme privind dezvoltarea Institutului NaĠional al JustiĠiei au fost puse în discuĠie
în cadrul celui de-al treilea atelier de lucru (Strasbourg, 1-2 februarie 2007). SubiectulĠintă pus în discuĠie a fost legislaĠia în vigoare a Republicii Moldova privind organizarea úi funcĠionarea judiciarului, în lumina Legii privind Institutul NaĠional al JustiĠiei.
S-a convenit asupra elaborării proiectelor Statutului Institutului NaĠional al JustiĠiei din
Republica Moldova, a regulamentelor relevante úi a Strategiei pentru instruirea iniĠială
úi continuă în cadrul INJ. A fost actualizat úi Planul de acĠiuni privind asigurarea lansării
activităĠii Institutului NaĠional al JustiĠiei.

Activitùęi
La 1 ianuarie 2007, graĠie întrunirilor organizate cu suportul Programului Comun, precum úi asistenĠei acordate de Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală úi
Ministerul JustiĠiei, INJ úi-a început activitatea.
Primele cursuri de formare continuă au început în baza Planului activităĠilor tematice
în cadrul programului de formare continuă pentru trimestrul I al anului 2007, care a fost
coordonat cu CSM, PG úi MJ úi aprobat la úedinĠa Consiliului INJ din 25.12.2006.
Paralel cu activitatea de formare continuă INJ a desfăúurat úi activitatea de formare formatori. Cursuri de formare formatori au fost desfăúurate úi pe parcursul anului 2006,
pînă a-úi începe INJ activitatea.3 Începînd cu 15 ianuarie 2007, a urmat cursul de instruire
pentru formatori „PerfecĠionarea integrităĠii în serviciul public úi autoevaluarea riscurilor
coruptibilităĠii, inclusiv în cadrul sistemului judiciar”, organizat cu susĠinerea ¿nanciară
a Proiectului MOLICO.
În vederea lansării primului curs de formare iniĠială pentru candidaĠii la funcĠia de judecător úi de procuror, la 31 mai 2007 a fost organizată Reuniunea de lucru pe marginea
documentelor regulatorii ale Institutului NaĠional al JustiĠiei, discuĠiile ¿ind focalizate
asupra Planului de învăĠămînt úi Curriculumului, a căror redacĠie necesita a ¿ de¿nitivată. La 1 octombrie 2007, în sala Plenului CurĠii Supreme de JustiĠie a fost lansată
activitatea de instruire iniĠială.

Inaugurare
La 9 noiembrie 2007 a avut loc inaugurarea o¿cială a INJ, la care au participat E.S. Terry
DAVIS, Secretarul General al Consiliului Europei, úi E.S. Vladimir VORONIN, Preúedintele Republicii Moldova.

3

A se vedea: Compartimentul III.
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I. Formare iniěialù
1.1. Formarea inięialù a judecùtorilor ĩi procurorilor
Formarea iniĠială în cadrul Institutului NaĠional al JustiĠiei reprezintă instruirea
specialiútilor cu studii juridice superioare úi, după prima promoĠie a Institutului,
va ¿ una dintre condiĠiile obligatorii pentru numirea în funcĠia de judecător sau
de procuror a persoanelor care nu au vechimea în specialitatea juridică.1

1.1.1. Concursul de admitere
Admiterea în Institut se face exclusiv pe bază de concurs, cu respectarea principiilor transparenĠei úi egalităĠii în drepturi.
La concurs au dreptul să participe numai persoanele care întrunesc următoarele
condiĠii, prevăzute de lege, pentru ocuparea funcĠiei de judecător úi de procuror:
a) are capacitate de exerciĠiu;
b) este licenĠiat în drept;
c) are media generală în diploma de licenĠă nu mai mică de 7 (úapte);
d) nu are antecedente penale úi se bucură de o reputaĠie ireproúabilă;
e) cunoaúte limba de stat;
f) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcĠiei, conform certi¿catului medical de sănătate.

Obiective
x Organizarea úi desfăúurarea concursului de admitere
x Înmatricularea candidaĠilor la funcĠia de judecător úi de procuror pentru a
urma cursurile de instruire iniĠială în cadrul Institutului NaĠional al JustiĠiei

Reglementúri
Concursul de admitere în Institutul NaĠional al JustiĠiei (în continuare – concurs) este o
cale de înmatriculare la cursurile de instruire iniĠială a candidaĠilor la funcĠia de judecător
úi de procuror.
1

A se vedea Anexa 1.
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Concursul se organizează úi se desfăúoară în următoarele etape:
1) Primirea documentelor. La această etapă Comisia pentru organizarea concursului de admitere înregistrează, în cursul unei luni de zile, cererile persoanelor
care doresc să participe la concursul de admitere. ComponenĠa Comisiei se
aprobă prin ordinul Directorului executiv din rîndul personalului administrativ al Institutului. Consiliul INJ examinează úi veri¿că dosarele persoanelor
înregistrate úi aprobă lista persoanelor admise la prima probă – proba eliminatorie scrisă tip grilă.
2) Proba eliminatorie scrisă ce cuprinde un test-grilă de evaluare a cunoútinĠelor
la disciplinele fundamentale: drept civil, drept procesual civil, drept penal úi
drept procesual penal. Această etapă se desfăúoară într-o singură zi úi constă în
rezolvarea unui test cu 100 de întrebări, ¿ecare întrebare avînd trei variante de
răspuns, dintre care doar una este corectă. Pentru rezolvarea testului se acordă
trei ore astronomice. Fiecare răspuns corect este apreciat cu un punct, astfel
încît o persoană poate să obĠină maximum 100 de puncte. În dependenĠă de
punctajul obĠinut, Consiliul INJ aprobă lista persoanelor admise la următoarea
probă – examenul scris.
3) Proba orală – de veri¿care a aptitudinilor de interpretare úi aplicare a legislaĠiei, a capacităĠilor de inteligenĠă, gîndire logică úi a celor profesionale,
include rezolvarea a două speĠe în domeniile drept civil – drept procesual
civil úi drept penal – drept procesual penal. Pentru pregătirea úi consemnarea
în scris a răspunsurilor se acordă o oră, după ce urmează expunerea verbală a
răspunsurilor la speĠe úi la întrebările membrilor Comisiei. Această probă se
desfăúoară în mai multe zile, Ġinîndu-se cont de numărul persoanelor admise
la această etapă.
4) SoluĠionarea contestaĠiilor. Rezultatele concursului pot ¿ contestate în termen
de trei zile de la a¿úarea lor. Decizia Comisiei de contestare privind corectitudinea punctajului obĠinut de candidat la examenul de admitere este de¿nitivă.

Músuri
La 6 iunie 2007, Consiliul INJ, în baza informaĠiilor prezentate de Consiliul Superior al
Magistraturii úi Procuratura Generală, a aprobat scoaterea la concurs a 10 locuri pentru
candidaĠii la funcĠia de judecător úi a 20 de locuri pentru candidaĠii la funcĠia de procuror.
În cadrul acestei úedinĠe Consiliul INJ a aprobat úi un Plan de acĠiuni cu privire la organizarea úi desfăúurarea concursului de admitere (a se vedea Anexa nr.1).
Astfel, pentru asigurarea desfăúurării concursului de admitere, au fost constituite 4 comisii:
x Comisia pentru organizarea concursului de admitere;
x Comisia pentru elaborarea testelor úi speĠelor;
x Comisia pentru examenele de admitere;
x Comisia de contestare.
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Organizarea concursului de admitere
AnunĠul úi condiĠiile, tematica úi mostrele de speĠe, inclusiv calendarul desfăúurării concursului de admitere, au fost publicate la 8 iunie în ziarul „Dreptul” úi plasate pe paginile
Web ale CSM, PG úi a MJ.
În perioada 14 iunie-14 iulie, la sediul temporar al Institutului (str. Petru Rareú, nr.18,
mun. Chiúinău) Comisia pentru organizarea concursului de admitere a înregistrat 163 cereri de înscriere la concursul de admitere, dintre care 42 cereri pentru funcĠia de judecător
úi 121 cereri pentru funcĠia de procuror.

Analiza dosarelor depuse denotú urmútoarele:
x cereri pentru funcĠia de judecător au depus 4 persoane pe un loc, iar pentru
funcĠia de procuror – 6 persoane pe un loc;
x cereri pentru funcĠia de judecător au depus 22 persoane de gen masculin úi
20 persoane de gen feminin, iar pentru funcĠia de procuror – 73 persoane de
gen masculin úi 48 persoane de gen feminin;
x cereri pentru funcĠia de judecător au depus 31 persoane încadrate în cîmpul
muncii, iar pentru funcĠia de procuror – 34 persoane încadrate în cîmpul
muncii;
x cereri pentru funcĠia de judecător au depus: 21 de absolvenĠi ai UniversităĠii
de Stat din Moldova, 8 – ai UniversităĠii Libere InternaĠionale din Moldova,
4 – ai Academiei de PoliĠie „ùtefan cel Mare”, 7 – ai altor instituĠii de învăĠămînt superior din Moldova, 2 – ai unor instituĠii de învăĠămînt superior din
România, iar pentru funcĠia de procuror cereri au depus: 51 de absolvenĠi ai
UniversităĠii de Stat din Moldova, 20 – ai UniversităĠii Libere InternaĠionale
din Moldova, 14 – ai UniversităĠii de Studii Europene din Moldova, 8 – ai
UniversităĠii de Stat „Alecu Russo” din BălĠi, 6 – ai Academiei de Studii Economice din Moldova, 4 – ai Academiei de PoliĠie „ùtefan cel Mare”, 15 – ai
altor institutĠii de învăĠămînt superior din Moldova, 2 – ai unor instituĠii de
învăĠămînt superior din România;
Absolvenęi ai instituęiilor de invùęùmînt superior (funcĚia judecútor)

Alte instituĚii de învúĚúmânt superior din Moldova

Academia de PoliĚie „ĩtefan cel Mare”
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Absolvenęi ai instituęiilori de invùęùmînt superior (funcĚia procuror)

Alte instituĚii de învúĚúmânt superior din Moldova

x vîrsta medie a persoanelor care au depus cereri pentru funcĠia de judecător
este de 23-30 ani, cea mai vîrstnică persoană avînd 37 ani, iar vîrsta medie a
persoanelor care au depus cereri pentru funcĠia de procuror este de 22-24 ani,
cea mai vîrstnică persoană avînd 45 ani;
Vîrsta medie
(funcĚia judecútor)

(funcĚia procuror)

x în dependenĠă de viza de domiciliu, au depus cereri pentru funcĠia de
judecător 25 persoane din Chiúinău, cîte 2 persoane din Căuúeni, Criuleni,
Drochia, Floreúti, Orhei, Ungheni úi cîte o persoană din BălĠi, Călăraúi,
Comrat, Glodeni, Taraclia, iar pentru funcĠia de procuror – 56 persoane din
Chiúinău, 6 persoane din BălĠi, 5 persoane din Orhei, cîte 4 persoane din
Drochia úi Hînceúti, cîte 3 persoane din Anenii-Noi, Cahul, Comrat, EdineĠ,
Sîngerei, ùtefan-Vodă, cîte 2 persoane din Basarabeasca, Briceni, Căuúeni,
Criuleni, Făleúti, Floreúti, Soroca, Vulcăneúti úi cîte o persoană din Camenca,
Cantemir, Cimiúlia, Donduúeni, Dubăsari, Ialoveni, Grigoriopol, Leova,
Rezina, Străúeni, Teleneúti, Ungheni;
Domiciliul
(funcĚia judecútor)

(funcĚia procuror)

Zona de Centru
Zona de Nord
Zona de Sud
Zona de Est

11

x în dependenĠă de media generală din diploma de licenĠă, au depus cereri
pentru funcĠia de judecător: o persoană cu media 10,0; 5 persoane cu media între 9,5-9,99; 8 persoane cu media între 9,0-9,49; 7 persoane cu media
între 8,5-8,99; 8 persoane cu media între 8,0-8,49; 9 persoane cu media între 7,5-7,99; 4 persoane cu media între 7,0-7,49; pentru funcĠia de procuror:
4 persoane cu media între 9,5-9,99; 22 persoane cu media între 9,0-9,49;
23 persoane cu media între 8,5-8,99; 29 persoane cu media între 8,0-8,49;
21 persoane cu media între 7,5-7,99; 22 persoane cu media între 7,0-7,49.
Media generalù din diploma de licenęù
(funcĚia judecútor)

(funcĚia procuror)

În perioada înscrierii la concurs, Comisia pentru organizarea concursului de admitere s-a
confruntat cu unele provocări vizînd:
x imposibilitatea prezentării diplomei autenti¿cate notarial de către absolvenĠii
unor instituĠii de învăĠămînt superior din Moldova (de exemplu, ai UniversităĠii „Perspectiva”) úi din România, unde diplomele se eliberează mai tîrziu;
x forma diferită a certi¿catului medical.
De asemenea, în Nota informativă din 16.07.2007 privind rezultatele etapei de primire
a documentelor Comisia a scos în evidenĠă faptul că numărul de ore la disciplinele de
studii fundamentale variază de la o instituĠie de învăĠămînt la alta.
În úedinĠa din 19 iulie 2007, Consiliul INJ a examinat dosarele persoanelor înscrise la
concurs. Toate cererile înregistrate au fost admise úi a fost aprobată lista persoanelor ce
urmau să treacă prima etapă a concursului de admitere. Lista úi anunĠul privind ridicarea,
în perioada 25 iulie-10 august, a legitimaĠiilor de participant la concurs au fost făcute
publice.

Subiectele examenelor de admitere
Conducerea Institutului a formulat tematica concursului de admitere úi două mostre de
speĠe în baza cărora, în luna iulie-prima jumătate a lunii august, Comisia pentru elaborarea testelor úi speĠelor, în componenĠa a 7 membri, a alcătuit 3 variante de teste pentru
examenul scris eliminatoriu tip grilă úi 3 variante de speĠe pentru examenul oral.
Testele au inclus 100 de întrebări (cîte 25 de întrebări la ¿ecare ramură de drept: civil,
procesual civil, penal, procesual penal), iar speĠele (alcătuite în două grupe: drept civil –
drept procesual civil úi drept penal – drept procesual penal) au constat, în principal, în
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cali¿carea cazului expus în speĠă, evidenĠierea erorilor de procedură comise de instanĠele
de judecată sau de organele procuraturii úi în soluĠionarea litigiului în fond.
Examenul scris eliminatoriu tip grilă s-a desfăúurat pe 13 august 2007, în incinta
FacultăĠii de Drept a UniversităĠii de Stat din Moldova (str. Iablocichin, nr.2/1, mun.
Chiúinău). La examen s-au prezentat 40 din cele 42 de persoane care au aplicat la funcĠia
de judecător úi 116 din cele 121 de persoane care au aplicat la funcĠia de procuror.
Prin hotărîrea Comisiei pentru examenele de admitere, anunĠată înainte de a începe proba
scrisă, s-a decis admiterea la proba orală a primilor 20 de candidaĠi la funcĠia de judecător úi a primilor 40 de candidaĠi la funcĠia de procuror, care vor acumula cel mai mare
punctaj la testul-grilă eliminatoriu.
Examenul a durat trei ore astronomice. Buna desfăúurare a examenului a fost monitorizată de 5 membri ai Comisiei pentru examenele de admitere, secretarul ei úi patru supraveghetori, desemnaĠi din rîndul personalului administrativ al Institutului.
Rezultatele testului-grilă scris eliminatoriu au fost a¿úate în 24 ore la sediul temporar
al Institutului (Curtea Supremă de JustiĠie, mun. Chiúinău, str. Petru Rareú, nr.18) úi pe
pagina Web a Consiliului Superior al Magistraturii úi a Procuraturii Generale. Au fost
depuse 10 contestaĠii. La 16 august 2007, Comisia de contestare a soluĠionat pozitiv
3 contestaĠii asupra punctajului la proba scrisă, după cum urmează:
Nr.
d/o

Punctajul contestat

Punctajul ¿nal

1.

54

55

2.

63

73

3.

26

60

Concluzia
Apreciere diferită
Eroare tehnică de numărare a punctelor
acumulate*
Eroare tehnică de numărare a punctelor
acumulate

* Eroarea tehnică este rezultatul ¿úei úablon de numărare a punctajului corect.

La proba scrisă candidaĠii au acumulat în medie 65 de puncte pentru funcĠia de judecător úi 53 de puncte pentru funcĠia de procuror. S-a observat o mare discrepanĠă între
rezultatele maxime (90-100 de puncte) obĠinute de candidaĠii la funcĠia de judecător úi
cele obĠinute de candidaĠii la funcĠia de procuror. Astfel, au acumulat peste 90 de puncte:
9 candidaĠi la funcĠia de judecător, dintre care 2 au acumulat 100 de puncte, úi 2 candidaĠi
la funcĠia de procuror.
În conformitate cu hotărîrea Comisiei pentru examenele de admitere nr.1 din 13.08.2007,
la proba orală au fost admiúi 21 de candidaĠi la funcĠia de judecător úi 45 de candidaĠi la
funcĠia de procuror. Balul de trecere la următoarea probă a constituit pentru funcĠia de
judecător 61 de puncte, iar pentru funcĠia de procuror 55 de puncte.
Examenul oral s-a desfăúurat pe parcursul a 3 zile (20, 21, 22 august 2007) în incinta
CurĠii Supreme de JustiĠie (str. Petru Rareú, nr.18, mun. Chiúinău). Din cei 21 de candi-
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daĠi la funcĠia de judecător admiúi la susĠinere s-au prezentat 20, dintre care doi candidaĠi
au fost apreciaĠi negativ, nota medie ¿ind aproximativ 7,5. La concursul pentru funcĠia
de procuror, 9 din cei 45 candidaĠi au fost apreciaĠi cu note negative, nota medie ¿ind
aproximativ 6.
ContestaĠii asupra rezultatelor concursului nu au fost înregistrate.
La úedinĠa din 30.08.2007, Consiliul INJ a aprobat listele candidaĠilor la funcĠia de judecător úi de procuror admiúi pentru a ¿ înmatriculaĠi la cursurile de instruire iniĠială în cadrul INJ. La aceeaúi dată, prin ordinul Directorului executiv nr.61/A au fost înmatriculaĠi
10 candidaĠi la funcĠia de judecător úi 20 candidaĠi la funcĠia de procuror.
Astfel, putem evidenĠia următoarele momente referitoare la categoria persoanelor care
au susĠinut concursul de admitere úi sînt înmatriculaĠi la Institut:
x 5 candidaĠi la funcĠia de judecător sînt de gen masculin úi 5 de gen feminin;
respectiv, 12 candidaĠi la funcĠia de procuror sînt de gen masculin úi 8 de gen
feminin;
x un candidat la funcĠia de judecător nu era încadrat în cîmpul muncii úi 15
candidaĠi la funcĠia de procuror nu erau încadraĠi în cîmpul muncii;
x 7 candidaĠi la funcĠia de judecător sînt absolvenĠi ai UniversităĠii de Stat din
Moldova, 2 – ai UniversităĠii Libere InternaĠionale din Moldova, 1 – al UniversităĠii de Studii Europene din Moldova; respectiv, 12 candidaĠi la funcĠia de procuror sînt absolvenĠi ai UniversităĠii de Stat din Moldova, 3 – ai
UniversităĠii Libere InternaĠionale din Moldova, 2 – ai UniversităĠii de Studii
Europene din Moldova, 1 – al UniversităĠii de Stat „Alecu Russo” din BălĠi,
1 – al Institutului de Studii Aplicativ-Integrate, 1 – al UniversităĠii „ùtefan cel
Mare” din România;
Absolvenęi ai instituęiilor de invùęùmînt superior (funcĚia judecútor)

Absolvenęi ai instituęiilor de invùęùmînt superior (funcĚia procuror)
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x vîrsta candidaĠilor la funcĠia de judecător este de 23, 26-31 ani, iar vîrsta
candidaĠilor la funcĠia de procuror este de 22-25, 34 úi 45 ani;
Vîrsta medie
(funcĚia judecútor)

(funcĚia procuror)

x în dependenĠă de viza de domiciliu: 6 candidaĠi la funcĠia de judecător au
domiciliul în Chiúinău, 2 persoane în Drochia úi cîte o persoană în Căuúeni úi
Criuleni; respectiv, 8 candidaĠi la funcĠia de procuror au domiciliul în Chiúinău, cîte 2 persoane în BălĠi úi Orhei úi cîte o persoană în Briceni, Drochia,
Dubăsari, Căuúeni, Comrat, Grigoriopol, Hînceúti úi ùtefan-Vodă;
Domiciliul
(funcĚia judecútor)

(funcĚia procuror)

Zona de Centru
Zona de Nord
Zona de Sud
Zona de Est

x în dependenĠă de media generală din diploma de licenĠă, un candidat la
funcĠia de judecător are media 10,0; 2 au media între 9,5-9,99; 3 au media
între 9,0-9,49; 3 au media între 8,5-8,99 úi unul are media între 7,5-7,99; respectiv, 7 candidaĠi la funcĠia de procuror au media între 9,0-9,49; 5 au media
între 8,5-8,99; 5 au media între 8,0-8,49; 2 au media între 7,5-7,99 úi unul are
media între 7,0-7,49.
Media generalù din diploma de licenęù
(funcĚia judecútor)

(funcĚia procuror)
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NecesitúĚi
x Desfăúurarea concursului de admitere cu o lună mai tîrziu pentru a oferi tuturor absolvenĠilor posibilitatea de a participa la concurs.
x Forma certi¿catului medical să ¿e pusă la dispoziĠia solicitanĠilor de către
INJ, pentru a asigura o examinare medicală multiaspectuală.
x Limitarea numărului de persoane ce susĠin examenul oral, cel mult 15 persoane pe zi.
x Elaborarea cadrului normativ cu privire la modul de repartizare úi angajare în
funcĠie a judecătorilor úi procurorilor, absolvenĠi ai INJ.
x Majorarea mediei de admitere la concurs.

1.1.2. Procesul de formare inięialù a candidaęilor la funcęia de judecùtor
ĩi de procuror
Durata cursurilor de formare iniĠială a candidaĠilor la funcĠia de judecător úi de
procuror este de 18 luni.
CandidaĠii la funcĠia de judecător úi candidaĠii la funcĠia de procuror sînt instruiĠi în grupe separate. Consiliul este în drept să decidă instruirea în grupe mixte.
Instruirea la cursuri include pregătirea teoretică úi practică úi se efectuează în
conformitate cu planurile de studiu aprobate de Consiliu.
Pe perioada instruirii la cursuri, candidaĠii la funcĠiile de judecător úi de procuror bene¿ciază de o bursă lunară în mărime de 50% din salariul funcĠiei al
judecătorului din judecătorie.

Obiective
x Aprobarea Planului de învăĠămînt úi a Curiculei
x Lansarea primului curs de instruire iniĠială a judecătorilor úi procurorilor

Reglementúri
Formarea iniĠială a judecătorilor úi procurorilor constituie garanĠia supremaĠiei legii úi a
aplicării ei uniforme, înfăptuirii justiĠiei în mod independent, imparĠial úi profesional.
Responsabilitatea pentru formarea iniĠială a judecătorilor úi procurorilor revine Institutului NaĠional al JustiĠiei, care este garantul standardelor profesionale în domeniul justiĠiei,
în colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Ministerul
JustiĠiei, precum úi ¿ecărui audient prin pregătire individuală.
Formarea iniĠială se organizează la sediul Institutului.
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Activitatea de formare iniĠială este asigurată de personalul didactic úi administrativ al
Institutului, de judecători úi procurori cu o bună pregătire profesională, de cadre didactice din învăĠămîntul juridic superior acreditat, de alĠi specialiúti naĠionali úi străini.
Formarea iniĠială pune accentul pe domeniile prioritare stabilite prin documentele strategice, pe dezvoltarea competenĠelor de aplicare a legii úi etica profesională, pe însuúirea
unor tehnici úi formarea de abilităĠi non-juridice, pe caracterul practic aplicativ al temelor studiate.
Formarea iniĠială a audienĠilor se realizează Ġinîndu-se seama de necesitatea specializării
judecătorilor úi procurorilor, de dinamica procesului legislativ úi constă, în principal, în
cunoaúterea temeinică a legislaĠiei naĠionale, a documentelor europene úi internaĠionale
la care Republica Moldova este parte, a jurisprudenĠei instanĠelor judecătoreúti úi a CurĠii
ConstituĠionale, a jurisprudenĠei CurĠii Europene a Drepturilor Omului úi a CurĠii de
JustiĠie a ComunităĠilor Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice vizînd
profesia de judecător sau de procuror, de gre¿er sau de executor judecătoresc, în abordarea multidisciplinară a instituĠiilor cu caracter de noutate, precum úi în cunoaúterea
aprofundată a unor limbi străine, în formarea abilităĠilor de lucru la calculator conectat
la reĠeaua Internet.
Institutul coordonează formarea iniĠială din fonduri bugetare, în conformitate cu planurile de învăĠămînt aprobate de Consiliul Institutului.

Músuri
Pentru a asigura demararea cu succes a activităĠii de instruire, în scopul unui schimb
de experienĠă relevantă privind desfăúurarea cursurilor de formare iniĠială úi continuă,
Directorul executiv al INJ a efectuat o vizită la Institutul NaĠional al Magistraturii din
România (6-9 decembrie 2006, Bucureúti). Ideea acestei vizite a fost sugerată de experĠii
Consiliului Europei în cadrul primei întruniri a grupului de lucru axate pe problemele
dezvoltării INJ, care a avut loc la 16-17 noiembrie 2006 la Chiúinău.

Elaborarea Planului de învúĚúmînt Īi a Curiculei
Grupul de lucru pentru elaborarea Planului de învăĠămînt (Eugenia Fistican – Director
executiv, Veaceslav Didâc – director executiv adjunct, Elena Belei – membru al Consiliului INJ úi Elena Muraru – metodist, USM) a elaborat proiectul Planului de învăĠămînt,
care a fost expertizat de experĠi ai Consiliului Europei úi supus dezbaterilor în cadrul
atelierului de lucru, organizat cu suportul ¿nanciar al Programului Comun (31 mai 2007,
Vadul-lui-Vodă). La úedinĠa Consiliului INJ din 14.06.2007 Planul de învăĠămînt pentru
anii 2007-2009 a fost aprobat în prima lectură.
Urmare acestuia a fost constituit grupul de lucru pentru elaborarea Curriculumului de
formare iniĠială. Membrii grupului de lucru (1 metodist úi 21 de specialiúti) au fost selectaĠi în cadrul unui concurs organizat de PNUD Moldova, care a acordat suport ¿nanciar
la elaborarea úi editarea primei curicule de instruire iniĠială.
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Cu scopul implementării în practică, Planul de învăĠămînt úi Curicula au fost expertizate
în luna iulie de către Mihail Selegean úi Lavinia Lefterache, experĠi ai Consiliului Europei în cadrul Programului Comun.

Aprobarea Planului de învúĚúmînt
În vederea asigurării desfăúurării activităĠii de instruire iniĠială a candidaĠilor la funcĠia
de judecător úi de procuror, la 30 august 2007 Consiliul INJ a aprobat în lectură ¿nală
Planul de învăĠămînt pentru cursurile de instruire iniĠială a candidaĠilor la funcĠia de
judecător úi de procuror (1 octombrie 2007-31 martie 2009) úi Curiculele de instruire
iniĠială a candidaĠilor la funcĠia de judecător úi de procuror pentru 26 discipline din semestrele I úi II.
Planul de învăĠămînt este organizat în patru semestre, cu o durată totală de 18 luni.
Semestrul I – de iniĠiere în profesie úi pregătire fundamentală.
Semestrul II – de specializare separată pentru judecători úi procurori, include discipline
comune, discipline separate úi discipline facultative.
Semestrul III – stagiul de practică, care durează 20 de săptămîni úi se desfăúoară sub
îndrumarea unui conducător. Începe cu practica de iniĠiere, organizată úi coordonată în
cadrul compartimentelor auxiliare, urmînd iniĠierea nemijlocită în profesie.
Semestrul IV – aplicativ de proiectare. Are ca scop consolidarea cunoútinĠelor obĠinute în
semestrele I-III, accentul ¿ind pus pe aspectul aplicativ.

Publicarea Curiculei
Cu suportul ¿nanciar al PNUD Moldova, în luna decembrie au fost publicate Curiculele
la disciplinele de studii din semestrul I úi semestrul II.
Lansarea primului curs de formare iniĠială a jusecătorilor úi procurorilor a avut loc la
1 octombrie în Sala Plenului CurĠii Supreme de JustiĠie, după care în incinta sediului INJ
au demarat primele ore de studii. Programul cursului de iniĠiere în profesie (1-18 octombrie
2007) prevede cursuri úi vizite de documentare în instanĠele de judecată úi procuraturi.

NecesitúĚi
x Elaborarea úi editarea Curiculei úi a suporturilor de curs pentru disciplinele
predate în semestrul III úi în semestrul IV.
x Operarea modi¿cărilor úi completărilor în cadrul legislativ úi normativ al
Republicii Moldova, ce Ġin de:
– includerea perioadei de instruire la INJ în vechimea în muncă;
– asigurarea medicală a audienĠilor pe durata instruirii la INJ úi pînă la
angajarea în funcĠie;
– asigurarea absolvenĠilor INJ cu locuri vacante în sistemul judiciar.
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1.2. Formarea inięialù a executorilor judecùtoreĩti
Executorii judecătoreúti urmează cursurile de formare iniĠială după numirea în
funcĠie. Durata cursurilor de formare iniĠială a executorilor judecătoreúti este de
3 luni.
După absolvirea cursurilor de instruire iniĠială, absolvenĠii susĠin examene de
capacitate. În cazul obĠinerii evaluării ¿nale negative sau concedierii din motive
neîntemeiate din serviciu, timp de 2 ani după absolvirea cursurilor de formare
iniĠială, Consiliul poate solicita restituirea în contul Institutului a bursei primite
pe perioada formării iniĠiale.

Obiective
x Elaborarea Planului de învăĠămînt úi a Curiculei
x Lansarea primului curs de instruire iniĠială a executorilor judecătoreúti

Reglementúri
Formarea iniĠială a gre¿erilor úi a executorilor judecătoreúti numiĠi în funcĠie se
realizează conform planurilor de învăĠămînt aprobate de Consiliul Institutului
după coordonarea în modul stabilit de lege cu Ministerul JustiĠiei.
Cursurile de formare iniĠială a executorilor judecătoreúti se ¿nalizează cu examene de capacitate la disciplinele stabilite de Consiliul Institutului, după coordonarea cu Ministerul JustiĠiei, constînd în probe teoretice úi practice prin care
se veri¿că însuúirea cunoútinĠelor necesare exercitării funcĠiei de executor judecătoresc.
AbsolvenĠilor Institutului li se eliberează un atestat, de modelul aprobat de Consiliul Institutului, în care se menĠionează durata cursurilor úi media generală
obĠinută.

Músuri
Elaborarea Planului de învăĠămînt úi a Curiculei
În comun cu Departamentul de executare, INJ a elaborat Planul de învăĠămînt úi Curicula
de formare iniĠială a executorilor judecătoreúti numiĠi în funcĠie, care ulterior au fost coordonate cu Ministerul JustiĠiei úi aprobate de Consiliul INJ la 10 decembrie.
Planul de învăĠămînt include trei module:
x Modulul I – Executarea hotărîrilor cu caracter penal.
x Modulul II – Executarea hotărîrilor cu caracter civil úi administrativ.
x Modulul III – Deontologia úi etica profesională a executorului judecătoresc.
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Lansarea primului curs de instruire iniĠială a executorilor judecătoreúti
La 3 decembrie au început cursurile de formare iniĠială pentru 20 de executori judecătoreúti numiĠi în funcĠie după adoptarea la 06.06.2006 a Legii privind Institutul NaĠional
al JustiĠiei. Cursurile s-au desfăúurat în conformitate cu Planul de învăĠămînt úi Curicula
pentru iformarea iniĠială a executorilor judecătoreúti.
Studiile s-au desfăúurat în trei etape:
x Etapa I a durat 2 săptămîni,
x Etapa II a durat 2 luni,
x Etapa III a durat 2 săptămîni.

NecesitúĚi
x Crearea sălilor de studii pentru a asigura instruirea unui număr mai mare de
executori judecătoreúti.
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II. Formare continuù
Institutul organizează formarea continuă a judecătorilor úi procurorilor în funcĠie conform unui program, care se prezintă anual Consiliului INJ pentru aprobare
nu mai tîrziu de luna iulie a anului precedent anului de studii.
Judecătorii úi procurorii au dreptul la formarea continuă, prin selectarea temelor din program, úi trebuie să acumuleze un număr de cel puĠin 40 de ore anual.
Temele selectate din program se comunică Consiliului INJ pînă la ¿nele lunii
octombrie.
Consiliul INJ este în drept să stabilească teme obligatorii pentru judecători,
respectiv procurori.
Institutul organizează formarea profesională continuă a judecătorilor úi procurorilor, a gre¿erilor úi executorilor judecătoreúti din fonduri bugetare, iar a altor
persoane ce contribuie la înfăptuirea justiĠiei – pe bază de contract.

Obiective
x Elaborarea úi aprobarea Planului de formare continuă
x Lansarea activităĠii de formare continuă la 1 ianuarie 2007
x Stabilirea de parteneriate cu organizaĠii nonguvernamentale

Reglementúri
Formarea profesională continuă a judecătorilor úi procurorilor, a gre¿erilor úi executorilor judecătoreúti, precum úi a altor persoane care contribuie la înfăptuirea justiĠiei
(toĠi numiĠi în continuare în acest compartiment audienĠi) constituie garanĠia aplicării
uniforme a legii úi supremaĠiei ei, înfăptuirii justiĠiei în mod independent, imparĠial úi
profesional.
Responsabilitatea pentru formarea profesională continuă a audienĠilor revine Institutului
NaĠional al JustiĠiei (în continuare – Institut), care este garantul standardelor profesionale
în domeniul justiĠiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Procuraturii Generale, Ministerului JustiĠiei, precum úi ¿ecărui audient prin pregătire individuală.
Formarea profesională continuă se organizează atît la sediul Institutului, cît úi în cele úapte zone ale Ġării (BălĠi, Orhei, Călăraúi, Chiúinău – 2, Căuúeni, Cahul) în circumscripĠiile
curĠilor de apel – pentru judecători úi gre¿eri, în circumscripĠiile procuraturilor – pentru
procurori, în circumscripĠiile o¿ciilor de executare – pentru executorii judecătoreúti.

Raport de activitate

2006-2007

Formarea profesională continuă a audienĠilor se realizează Ġinîndu-se seama de necesitatea specializării lor, de dinamica procesului legislativ úi prevede, în principal, cunoaúterea temeinică a legislaĠiei naĠionale, a documentelor europene úi internaĠionale la care
Republica Moldova este parte, a jurisprudenĠei instanĠelor judecătoreúti úi a CurĠii ConstituĠionale, a jurisprudenĠei CurĠii Europene a Drepturilor Omului úi a CurĠii de JustiĠie a
ComunităĠilor Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice vizînd profesia
de judecător sau de procuror, de gre¿er sau de executor judecătoresc, în abordarea multidisciplinară a instituĠiilor cu caracter de noutate, precum úi cunoaúterea aprofundată a
unor limbi străine, în formarea úi dezvoltarea abilităĠilor de lucru la calculator conectat
la reĠeaua Internet.
Formarea profesională continuă pune accentul pe domeniile prioritare stabilite prin documentele strategice, pe dezvoltarea competenĠelor de aplicare a acestora úi etica profesională, pe însuúirea unor tehnici úi formarea de abilităĠi non-juridice, pe caracterul
aplicativ practic al temelor studiate.
Cursurile de formare profesională continuă se desfăúoară, de regulă, sub formă de seminare, cursuri multidisciplinare úi cursuri tematice, vizite úi stagii de studu sau alte forme
de realizare a formării profesionale continue, avînd în vedere obiectivul cursului.

Músuri
Elaborarea Planului de formare continuă
În vederea asigurării desfăúurării activităĠii de formare continuă, începînd cu 1 ianuarie
2007, Consiliul INJ, după coordonarea cu Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală úi Ministerul JustiĠiei, a decis aprobarea planului de studii pe trimestre.
Astfel, la 25 decembrie 2006 a fost aprobat Planul activităĠilor tematice în cadrul programului de instruire continuă pentru anul 20071.
La elaborarea planurilor de studii s-a pus accentul pe necesitatea aplicării uniforme a
legislaĠiei úi instruirii audienĠilor asupra subiectelor din domeniile prioritare ce rezultă
din documentele strategice. De asemenea, s-a Ġinut cont úi de propunerile organizaĠiilor
nonguvernamentale de ¿nanĠare a anumitor domenii de instruire. Un rol important revine
úi partenerilor2 INJ care au acordat un suport ¿nanciar úi organizatoric foarte valoros la
acest început de cale.

1
2

A se vedea Anexa 2.
A se vedea Concluzii.
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ActivitúĚi de formare continuú
În perioada raportată, INJ a desfăúurat în total 87 activităĠi de formare continuă, dintre
care: 44 seminare de instruire, 31 seminare zonale, 6 mese rotunde, 5 conferinĠe úi un
atelier de lucru.
Cursuri de formare continuù

În aceste activităĠi au fost încadraĠi 1327 de bene¿ciari (procurori, judecători, executori
judecătoreúti úi alte categorii de participanĠi), ¿ind eliberate 656 certi¿cate de frecventare a cursurilor de formare continuă.
Repartizarea pe luni a numărului activităĠilor de formare continuă desfăúurate pe parcursul anului 2007 este redată în diagrama ce urmează.
Numùrul activitùęilor de instruire continuù pe luni

Parteneriate
Aceste activităĠi au derulat la un nivel înalt úi graĠie atitudinii serioase úi binevoitoare, receptivităĠii extraordinare, promptitudinii adecvate a Consiliului Superior al Magistraturii, Procuraturii Generale, Ministerului JustiĠiei, CurĠii Supreme de JustiĠie, partenerilor
naĠionali úi internaĠionali care, cu intenĠii nobile, au fost permanent pe aceeaúi lungime
de undă cu aspiraĠiile Institutului NaĠional al JustiĠiei.
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III. Recrutarea ęi formarea formatorilor
Personalul didactic face parte din personalul Institutului.
FaĠă de cadrele didactice care activează în Institut se aplică regulile stabilite
pentru cadrele didactice din învăĠămîntul superior în măsura în care nu sînt stabilite reguli speciale.
Personalul didactic al Institutului, cu excepĠia persoanelor detaúate, este salarizat la nivelul judecătorilor din curĠile de apel, stabilit în Legea cu privire la
sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

3.1 Reęeaua de formatori
Obiective
x Elaborarea úi aprobarea statelor de funcĠii pentru formatori
x AnunĠarea concursului pentru suplinirea posturilor didactice
x Desfăúurarea interviului
x Crearea reĠelei de formatori a INJ

Reglementúri
În scopul formării iniĠiale úi continue a judecătorilor, procurorilor, gre¿erilor, executorilor judecătoreúti úi a altor categorii de persoane care contribuie la înfăptuirea justiĠiei úi
în conformitate cu statele de personal, Institutul NaĠional al JustiĠiei angajează în calitate
de formatori personal didactic.
Angajarea personalului didactic al Institutului se face în bază de concurs, organizat de
Consiliul INJ.
La concursul pentru suplinirea posturilor didactice pot participa judecători, procurori,
cadre didactice din învăĠămîntul universitar, care au o vechime în muncă de cel puĠin
5 ani, cunosc limba de stat úi au o reputaĠie profesională ireproúabilă.

Músuri
La úedinĠa din 29 ianuarie 2007, Consiliul INJ a aprobat statele de personal pentru profesori în număr de 14 unităĠi.

Raport de activitate
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După aprobarea la 06.06.2007 a Regulamentului cu privire la suplinirea posturilor didactice úi remunerarea muncii, Consiliul INJ a organizat în perioada iulie-noiembrie
2007 concursul pentru suplinirea posturilor didactice în cadrul Institutul NaĠional al
JustiĠiei.
Concursul s-a organizat pentru suplinirea posturilor de formatori (prin cumul úi ocazionali), la următoarele discipline:
x Drept civil
x Drept procesual civil
x Drept penal
x Drept procesual penal
x Drept comunitar
x Procedura úi practica CEDO úi alte tratate internaĠionale obligatorii pentru
Republica Moldova
x Cali¿carea anumitor categorii de infracĠiuni
x Tehnologii informaĠionale de comunicare
x Limba străină (limba engleză úi limba franceză)
x ParticularităĠile examinării diferitelor categorii de cauze: succesorale, funciare, de muncă, de familie
x Administrarea cauzelor de contencios administrativ
x Administrarea cauzelor de către judecătorul de instrucĠie
x Administrarea cauzelor contravenĠionale
x Metodologia întocmirii actelor procesuale civile, penale úi contravenĠionale
x Organizarea activităĠii instanĠelor judecătoreúti
x Tactica criminalistică
x Conducerea urmăririi penale
x ParticularităĠile cercetării penale a anumitor categorii de infracĠiuni
x Activitatea operativă de investigaĠie
x Procedurile speciale în procesul penal
x Participarea procurorului în instanĠa de judecată în cauze penale
x Întocmirea actelor procedurale în faza de urmărire penală
x InvestigaĠii ¿nanciar-economice
x Organizarea activităĠii organelor procuraturii
x Deontologia úi etica profesională
x Expertiza judiciară
x Retorica úi arta comunicării.
Cererile pentru înscrierea la concurs au fost primite în perioada 27 iulie-28 august.
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La concurs au participat judecători, procurori, executori judecătoreúti, avocaĠi úi cadre
didactice din învăĠămîntul universitar, cu o vechime în muncă de cel puĠin 5 ani úi cu o
reputaĠie profesională ireproúabilă.
În scopul de a asigura lansarea activităĠii de instruire iniĠială în luna octombrie, Consiliul
INJ a aprobat în calitate de formatori 19 persoane care au participat la elaborarea curiculei úi au aplicat la concurs.
În luna noiembrie a fost desfăúurat interviul cu celelalte persoane care au aplicat la concurs.
La sfîrúitul perioadei de raportare ReĠeaua de formatori a INJ include un număr de
57 formatori, dintre care: 13 judecători, 14 procurori, 6 executori judecătoreúti, 4 avocaĠi
úi 20 cadre didactice din învăĠămîntul universitar.
Din ReĠeaua de formatori a INJ fac parte persoane care deĠin titluri útiinĠi¿ce: doctor habilitat în drept (2), doctor în drept (13), doctor în pedagogie (1), doctorand (2), magistru
în drept (7) úi titluri didactice formator naĠional (3), profesor universitar (3), conferenĠiar
universitar (13), lector universitar superior (3), lector universitar (5).

3.2. Activitùęi de formare formatori
x Seminarul „PerfecĠionarea integrităĠii în Serviciul Public prin autoevaluarea
riscurilor coruptibilităĠii” (ianuarie-iunie 2007) a fost organizat de Comisia
Europeană úi Consiliul Europei în cadrul Proiectului Comun împotriva corupĠiei, spălării banilor úi ¿nanĠării terorismului în Republica Moldova (MOLICO
2006-2009). 11 formatori ai INJ au obĠinut cunoútinĠe în domeniul integrităĠii
în Serviciul Public, aceútia ¿ind familiarizaĠi cu experienĠa Sloveniei în domeniul implementării Planului de Autoevaluare a Riscurilor CoruptibilităĠii
de către autorităĠile de stat (inclusiv instanĠele judecătoreúti). Certi¿catele de
participare au fost înmînate formatorilor de către Vladimir Ristovschi, Reprezentantul Special al Secretarului General al Consiliului Europei, CornelVirgiliu Călinescu, expert anticorupĠie în cadrul Proiectului MOLICO, Henriette Schatz úi Sandra Blagojevici, experĠi ai CoE.
x Masa rotundă „Instruirea în domeniul drepturilor omului: realizări, probleme, perspective” din 19 aprilie 2007 a fost organizată de Institutul NaĠional
al JustiĠiei în colaborare cu Consiliul Europei cu scopul de a evalua efectul cursurilor de instruire a formatorilor CEDO din anul 2006 úi de a stabili,
pentru Consiliul Europei, priorităĠile de instruire în domeniul CEDO pe anul
viitor. Urmare a acestei activităĠi, în perioada 22-23 noiembrie 2007, INJ, în
colaborare cu CoE, a desfăúurat seminarul privind Articolul 6 CEDO, destinat
judecătorilor úi procurorilor.
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x Seminarul regional pentru judecătorii de nivel înalt privind accesul la justiĠie (Europa de Est úi Caucazul de Sud) organizat la Kiev în perioada
4-5 iunie 2007 de Comisia Economică ONU pentru Europa úi OSCE privind
rolul instanĠelor de judecată în aplicarea prevederilor internaĠionale în domeniul protecĠiei mediului înconjurător, cu accent pe ConvenĠia Aarhus. La
această activitate au participat 6 formatori ai INJ, judecători la Curtea Supremă de JustiĠie a Republicii Moldova.
x Masa rotundă în domeniul CEDO, Schimb de experienĠă cu experĠii norvegieni, din 20 septembrie 2007, desfăúurată la Chiúinău de Misiunea Norvegiană
în Moldova a ExperĠilor în domeniul SupremaĠiei Legii, în cadrul căreia s-a
făcut schimb de experienĠă cu agenĠii norvegieni referitor la interpretarea úi
aplicarea CEDO. În colaborare cu Misiunea Norvegiană, INJ va desfăúura în
ianuarie 2008 activităĠi de formare continuă a judecătorilor.
x Seminarul „Tehnici de redactare a hotărîrilor în procedura civilă”, desfăúurat la Bucureúti în perioada 17-19 octombrie 2007 de Institutul NaĠional
al Magistraturii din Bucureúti, în colaborare cu FundaĠia Konrad Adenauer
Stiftung, Programul SupremaĠia legii pentru Europa de Sud-Est, la care au
participat Vera Macinskaia, vicepreúedinte al Colegiului civil úi de contencios
administrativ al CurĠii Supreme de JustiĠie a Republicii Moldova, úi Dumitru
Visternicean, judecător la Curtea Supremă de JustiĠie a Republicii Moldova,
formatori la INJ. În cadrul seminarului au fost obĠinute cunoútinĠe despre
modul de redactare a hotărîrilor judecătoreúti în procesul civil practicat în
România úi Germania.

NecesitúĚi
x Elaborarea unui plan de formare formatori, preponderent în aspectul metodologiei úi tehnicilor de predare a disciplinelor prevăzute în Planul de învăĠămînt.
x Organizarea vizitelor de documentare în úcolile similare din statele membre
ale Consiliului Europei.
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IV. Cooperare internaěionalù
Obiective
x Consolidarea cooperării regionale úi dezvoltarea cooperării internaĠionale prin
organizarea unor seminare de formare continuă a judecătorilor úi procurorilor
în colaborare cu partenerii/donatorii internaĠionali ai INJ.
x Stabilirea unor parteneriate cu instituĠiile similare din Europa, precum úi cu
organele de drept din alte Ġări.

Músuri
x Întrunirea grupurilor de lucru reprezentînd ReĠeaua Europeană pentru formarea magistraĠilor în domeniul drepturilor omului, organizată de Consiliul
Europei în cadrul Programului European pentru instruirea profesioniútilor în
domeniul Drepturilor Omului (HELP). Implementarea Programului HELP
este realizată sub conducerea managerului de program Hermine Masmeyer.
Obiectivele Programului HELP au fost prezentate de Hermine Masmeyer în
cadrul mesei rotunde cu genericul „Instruirea în domeniul drepturilor omului:
realizări, probleme, perspective”, organizate de INJ sub egida CoE la 19 aprilie 2007, la Chiúinău. ReĠeaua Europeană constituie atît un centru de informaĠii judiciare, cît úi un spaĠiu de schimb de experienĠă în ce priveúte instruirea
magistraĠilor în materia privind domeniul drepturilor omului. ActivităĠile reĠelei formează, totodată, o sinergie cu activităĠile ReĠelei de la Lisabona, a cărei
misiune în formarea magistraĠilor este mai amplă. Lansarea ReĠelei Europene
a avut loc la 15 septembrie 2006. Cele trei grupuri de lucru constituite de
participanĠii la ReĠeaua Europeană úi-au asumat sarcina de a dezvolta concomitent curriculumul standard privind drepturile omului, un site Internet
al ReĠelei pentru instruirea în domeniul drepturilor omului úi de a elabora
un manual pentru formarea formatorilor în acest domeniu. Eugenia Fistican, Director executiv al INJ, úi Irina Lupuúor, consultant în DirecĠia Agent
Guvernamental din cadrul Ministerului JustiĠiei, participă la lucrările grupului
constituit în vederea elaborării manualului pentru formarea formatorilor în
domeniul drepturilor omului.
x ConferinĠa pentru ùcolile de Magistratură din Europa Centrală úi de Est
(15-17 martie 2007, Bucureúti), organizată de Institutul NaĠional al Magistraturii din Bucureúti (INM) pentru a familiariza reprezentanĠii úcolilor invitate cu experienĠa FranĠei, Austriei, Italiei úi României privind dezvolta-
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rea programelor analitice pentru instruirea judecătorilor úi procurorilor în
domeniile drept comunitar, drepturile omului, etică úi deontologie, precum
úi referitor la standardele de calitate úi aspectele de evaluare în formarea
judecătorilor úi procurorilor. La conferinĠă au participat Franco Frattini,
Comisarul European pentru JustiĠie, Libertate úi Securitate, vicepreúedintele
Comisiei Europene, a cărui alocuĠiune s-a referit în principal la importanĠa instruirii magistraĠilor în Europa, precum úi la necesitatea cooperării mutuale a
judecătorilor la aplicarea dreptului comunitar. La ConferinĠă au participat, de
asemenea, doi reprezentanĠi ai personalului administrativ al Institutului NaĠional al JustiĠiei: Eugenia Fistican, Director executiv al Institutului NaĠional
al JustiĠiei, formator INJ, úi Luciana Iabangi, consultant în SecĠia formare
formatori úi relaĠii internaĠionale a INJ, formator INJ.
x A doua întrevedere a Grupului-ğintă privind Accesul la JustiĠie, ConvenĠia
Aarhus (10-12 septembrie 2007) organizat la Geneva de Comisia Economică ONU pentru Europa, în cadrul căreia Vera Macinskaia, vicepreúedinte al
Colegiului civil úi de contencios administrativ al CurĠii Supreme de JustiĠie a
Republicii Moldova, formator INJ, a prezentat un raport privind modi¿cările
recente operate în legislaĠia Moldovei în domeniul accesului la informaĠie
úi jurisprudenĠa amplă generată în domeniu. În cadrul acestei înterevederi
au fost identi¿cate necesităĠile materiale de instruire privind diverse elemente
ale Articolului 9 din ConvenĠie.
x ConferinĠa InternaĠională „Statutul úi formarea profesională a gre¿erilor în
Europa” (29-31 octombrie 2007) organizată de Proiectul PHARE „AsistenĠă
tehnică pentru ùcoala NaĠională de Gre¿eri”, în cadrul căreia Institutul NaĠional al JustiĠiei a fost reprezentat de Liubovi Brînza, úef DirecĠie instruire úi
cercetare a INJ. ParticipanĠii la această activitate au acumulat noi cunoútinĠe
în planul formării profesionale a gre¿erilor în Europa. O atenĠie deosebită
s-a acordat rolului gre¿erilor în sprijinirea independenĠei úi calităĠii justiĠiei
în România, FranĠa, Bulgaria, Austria, Ungaria, Spania, Portugalia úi Italia.
Prin prezenĠa la conferinĠă, INJ úi-a adus contribuĠia la crearea în Europa a
unei ReĠele a instituĠiilor competente în instruirea gre¿erilor, menite să aducă
această activitate în concordanĠă cu standardele europene. Totodată, au fost
stabilite obiectivele ReĠelei, INJ urmînd să participe pe viitor la diverse activităĠi în cadrul acesteia. La lucrările conferinĠei au participat experĠi internaĠionali în materie, printre care Anna Capello-Brillat, Director în Divizia pentru
Reformă Juridică úi Judiciară, DirecĠia pentru Cooperare Juridică de la Consiliul Europei, Jean-Jacques Kuster, reprezentant EUR în Consiliul Europei,
precum úi experĠi naĠionali notorii.
x Concursul „Themis – instruirea iniĠială”, desfăúurat la Lisabona între 24-29
septembrie 2007 de Centrul Portughez de Studii Judiciare în strînsă cooperare
cu Institutul NaĠional al Magistraturii din România, unde echipa Moldovei,
reprezentată de formatorii INJ úi colaboratorii Ministerului JustiĠiei, a partici-
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pat la un concurs al lucrărilor privind interpretarea úi aplicarea Articolului 6
al CEDO. În cadrul acestuia au fost stabilite relaĠii de cooperare cu Centrul
de Studii Judiciare Portughez. Participarea echipei moldoveneúti la eveniment
a fost posibilă datorită suportului ¿nanciar din partea Programului Comun
al Comisiei Europene úi Consiliului Europei privind sporirea independenĠei,
transparenĠei úi e¿cienĠei justiĠiei în Republica Moldova.

NecesitúĚi
x Desfăúurarea colaborării cu partenerii/donatorii internaĠionali ai INJ.
x Formarea formatorilor în domeniul metodologiei de predare.
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V. Dezvoltarea instituěionalù
5.1. Cadrul normativ
Institutul NaĠional al JustiĠiei activează în baza Legii úi a Statutului său, aprobat
de Consiliul INJ.

Obiective
Elaborarea úi aprobarea actelor normative interne necesare lansării úi desfăúurării activităĠii Institutului NaĠional al JustiĠiei.

Músuri
Elaborarea úi aprobarea, în perioada de raportare, a actelor normative interne necesare
lansării activităĠii Institutului NaĠional al JustiĠiei s-a datorat în mare parte Programului Comun al Comisiei Europene úi Consiliului Europei privind sporirea independenĠei,
transparenĠei úi e¿cienĠei justiĠiei în Republica Moldova, cu al cărui suport ¿nanciar au
fost oganizate:
1) Întrunirea experĠilor (16-17 noiembrie 2006, Chiúinău) în cadrul mesei rotunde cu genericul „Institutul NaĠional al JustiĠiei în Republica Moldova: situaĠia
curentă úi perspective”, la care s-a discutat:
x planul de acĠiuni pentru constituirea Institutului NaĠional al JustiĠiei;
x plani¿carea bugetului pentru anul 2007;
x strategia privind formarea iniĠială úi continuă a judecătorilor úi procurorilor;
x curicula pentru instruirea iniĠială etc.
2) Vizita de studiu (14-15 decembrie 2006, Lisabona), care a fost o continuare
a întrunirii organizate în luna noiembrie. În cadrul acestei vizite de studiu
experĠii naĠionali au luat cunoútinĠă de aspectele organizării úi activităĠii Centrului de Studii Juridice din Portugalia. Formatorii Centrului de la Lisabona
au făcut o prezentare generală asupra sistemului judiciar portughez úi a rolului
procuraturii, precum úi a sistemului de recrutare úi instruire a judecătorilor úi
procurorilor. A avut loc un schimb de opinii, cu participarea unui auditor de
justiĠie, asupra avantajelor úi dezavantajelor sistemului portughez de instruire
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a judecătorilor úi procurorilor. De asemenea, a fost discutată structura organizaĠională a Institutului NaĠional al JustiĠiei, care urmează a ¿ dezvoltată
adecvat sarcinilor (avîndu-se în vedere sarcinile imediate, organizaĠionale úi
administrative, cerinĠele faĠă de sediu úi echipament, angajarea personalului,
bugetul etc.).
Ca rezultat al discuĠiilor purtate în cadrul acestei vizite, la 28.12.2006 de către
Consiliul Superior al Magistraturii úi Procuratura Generală au fost aprobate:
x strategia de instruire iniĠială úi continuă a judecătorilor úi procurorilor;
x strategia de instruire iniĠială úi continuă a gre¿erilor úi executorilor judecătoreúti.
3) Cea de-a III-a Reuniune de lucru pe marginea constituirii úi dezvoltării Institutului NaĠional al JustiĠiei (1-2 februarie 2007, Strasbourg). Lucrările acesteia au fost axate pe legislaĠia în vigoare a Republicii Moldova privind organizarea úi funcĠionarea judiciarului, în lumina Legii privind Institutul NaĠional
al JustiĠiei. În acelaúi rînd, a fost actualizat Planul de AcĠiuni privind asigurarea
lansării activităĠii Institutului NaĠional al JustiĠiei. În cadrul întrevederii au
fost discutate proiectele actelor normative interne ale INJ, úi anume:
x Statutul INJ;
x Regulamentul de ordine interioară;
x Regulamentul cu privire la organizarea concursului pentru suplinirea
posturilor didactice úi remunerarea muncii;
x Regulamentul cu privire la organizarea concursului de admitere úi absolvire;
x Regulamentul cu privire la instruirea iniĠială úi absolvire;
x Regulamentul privind formarea continuă.
4) Vizita de evaluare úi Reuniunea de lucru pe marginea regulamentelor INJ
(31 mai 2007, Vadul-lui-Vodă). Au fost discutate avizele experĠilor Consiliului
Europei asupra proiectelor actelor normative interne, ceea ce a făcut posibilă
aprobarea lor în lectură de¿nitivă la úedinĠele Consiliului INJ din 06.06.2007
úi 22.06.2007. În vederea lansării primului program de formare iniĠială pentru candidaĠii la funcĠia de judecător úi de procuror (în septembrie 2007), s-a
accentuat necesitatea de¿nitivării curiculelor. În cadrul acestei vizite au fost
discutate úi trei planuri de acĠiuni prioritare ale INJ:
x concursul de admitere;
x instruirea iniĠială;
x sediul INJ.
5) Raporartele asupra Planului de învăĠămînt úi Curriculumului Institutului
NaĠional al JustiĠiei, realizate de experĠii Consiliului Europei Lavinia
Lefterache úi Mihai Selegean úi prezentate Institutului la 17 iulie 2007.
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NecesitúĚi
Strategiile, statutul úi regulamentele sus-menĠionate sunt acte normative interne necesare
lansării activităĠii INJ, însă pentru a-úi realiza atribuĠiile INJ urmează să elaboreze o serie
de alte acte normative interne, cum sînt:
x Regulamentul cu privire la mijloacele speciale ale INJ. În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) din Legea nr.152-XVI din 08.06.2006, INJ are atribuĠia
de a desfăúura activitatea de instruire pe baze contractuale a altor categorii de
persoane care contribuie la înfăptuirea justiĠiei. Această atribuĠie nu se realizează, deoarece nu există Regulamentul cu privire la gestionarea mijloacelor
speciale ale INJ.
x Regulamentele subdiviziunilor structurale ale INJ. După cum rezultă din prevederile art.10 alin.(5) din Legea nr.152-XVI din 08.06.2006, subdiviziunile
structurale ale INJ trebuie să aibă regulamente proprii.
x Regulamentul cu privire la gestionarea mijloacelor de transport ale INJ.
De asemenea, este necesară modi¿carea Legii cu privire la Institutul NaĠional al JustiĠiei
úi a actelor normative care au incidenĠă cu activitatea INJ. Aceste modi¿cări se referă
la:
x Majorarea termenului de detaúare a judecătorilor úi procurorilor pentru a activa în cadrul INJ pînă la 5 ani, deoarece termenul actual este prea mic pentru
ca persoanele detaúate să se încadreze în realizarea sarcinilor de lungă durată
ale INJ.
x Completarea cadrului normativ cu reglementări care ar prevedea modul de
acoperire a cheltuielilor pentru desfăúurarea cursurilor de formare continuă de
către INJ.
x Lichidarea unei lacune existente în legislaĠie, în conformitate cu care gre¿erii úi executorii judecătoreúti, care urmează cursurile de instruire iniĠială,
după numirea în funcĠie primesc bursă (aceasta rezultă din prevederile art.20
alin.(5) din Legea nr.152-XVI din 08.06.2006), ceea ce este incorect, deoarece
categoriile menĠionate primesc salariu.
x INJ întîmpină di¿cultăĠi în aplicarea prevederilor Statutului INJ ce privesc
unităĠile de transport proprii, în conformitate cu care parcursul-limită anual
este stabilit la nivelul CurĠii Supreme de JustiĠie. Pentru aplicarea neîngrădită a acestei prevederi este necesară includerea INJ în Hotărîrea Guvernului
nr.1404 din 30.12.2005 privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităĠile administraĠiei publice.
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5.2. Resurse umane
Structura Institutului, statele de personal úi efectivul-limită ale Institutului se
aprobă de Consiliul INJ.
Personalul INJ este constituit din personal didactic, personal administrativ úi
personal auxiliar.
Pentru a activa în cadrul INJ pot ¿ detaúaĠi judecători úi procurori.
Drepturile úi atribuĠiile personalului INJ se stabilesc în Regulamentul de ordine
interioară úi în regulamentele subdiviziunilor structurale.

Obiective
x Elaborarea úi aprobarea statelor de funcĠii úi de personal úi a efectivului-limită
al Institutului NaĠional al JustiĠiei.
x Completarea cu personal a statelor de funcĠii.

Músuri
În rezultatul discuĠiilor purtate, pe perioada anului 2006, în cadrul Reuniunilor de lucru
ale Programului Comun, la 29 ianuarie 2007 Consiliul Institutului a aprobat statele de
funcĠii úi de personal cu efectivul-limită de 47 unităĠi. Ulterior, la úedinĠa Consiliului
Institutului din 28.06.2007 statele de personal úi efectivul-limită au fost majorate pînă
la 53 unităĠi.
În cadrul úedinĠei Consiliului din 29 ianuarie, la propunerea Directorului executiv a fost
suplinită funcĠia de director executiv adjunct al Institutului, prin detaúarea procurorului
Veaceslav Didâc, úef al Centrului de pregătire a cadrelor justiĠiei. La 1 martie a fost
detaúată din funcĠia de judecător la Judecătoria sectorului Centru Liubovi Brînza, ¿ind
numită în funcĠia de úef al DirecĠiei instruire úi cercetare.
În perioada de raportare au fost angajaĠi 38 de salariaĠi, dintre care cinci studenĠi úi un
pensionar; prin cumul extern – 9 persoane, iar prin cumul intern – 2 colaboratori ai INJ.
Au fost aprobate două cereri de demisie.
Prin ordinul Directorului executiv nr.77/sal din 22.10.2007, prin cumul extern pe 0,5
unitate au fost angajaĠi 4 formatori úi pe 0,25 unitate – 6 formatori.

NecesitúĚi
x Monitorizarea resurselor umane
x Crearea de condiĠii optime pentru completarea cu personal a statelor de funcĠii
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5.3. Resurse bugetare
Cheltuielile pentru întreĠinerea úi funcĠionarea Institutului sînt ¿nanĠate din contul mijloacelor prevăzute distinct în bugetul de stat. Alte surse de ¿nanĠare, neinterzise de lege, pot ¿ acceptate doar în cazul în care acestea nu prejudiciază
autonomia Institutului.

Obiective
x Valori¿carea deplină a mijloacelor ¿nanciare

Músuri
Pentru activitatea INJ în anul 2006 au fost alocate surse bugetare în mărime de 1 000 000
lei úi pentru anul 2007 – în mărime de 6 711 700 lei.
Executarea cheltuielilor pentru asigurarea activităĠii INJ pentru anii 2006-2007, în aspectul clasi¿caĠiei economice, se prezintă în tabelul de mai jos.
(mii lei)
Anul 2006

Nr.
d/o

1.

Indici
Retribuirea muncii:
– personal administrativ úi auxiliar
– formatori
– alte persoane angajate prin contracte de
prestări servicii

precizat executat

Anul 2007
cheltuieli
cheltuieli
precizat executat
efective
efective

6,6

6,6

23,5

2.

ContribuĠii de asigurări sociale de stat obligatorii

-

-

-

3.

Primele de asigurare obligatorie de asistenĠă
medicală

-

-

-

986,2

877,0

997,5

163,8

4.

Transferuri către populaĠie (bursa audienĠilor)

-

-

-

163,8

163,8

5.

Deplasări în interes de serviciu

-

-

-

5,7

5,6

5,6

6.

Plata mărfurilor úi serviciilor

29,6

28,4

5,1

981,5

830,1

771,7

7.

Procurarea mijloacelor ¿xe

963,8

963,1

963,1

1328,5

1028,6

520,9

8.

InvestiĠii capitale în construcĠii
În total

1000, 0

998,0

991,8

3264,0
6711,7

3254,6
6159,7

3239,6
5699,1

NOTĂ: Pentru anul de gestiune 2006 procentul mediu de executare este 99,8, suma neexecutată – 2,0 mii lei;
pentru anul de gestiune 2007 procentul mediu de executare este 91, suma neexecutată – 552,0 mii lei.

NecesitúĚi
x E¿cientizarea gestiunii mijloacelor alocate, astfel încît suma neexecutată să
¿e una minimală.
x Redistribuirea mijloacelor economisite din compartimentele neexecutate conform necesităĠilor stringente ale INJ.
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5.4. Infrastructurù
Sediul Institutului este în municipiul Chiúinău.
Pentru realizarea atribuĠiilor, Institutul dispune de patrimoniu, care se constituie
din:
a) bunurile transmise în folosinĠă în modul stabilit;
b) bunurile dobîndite din contul mijloacelor proprii;
c) rezultatele activităĠii desfăúurate pe bază de contract;
d) donaĠiile úi sponsorizările persoanelor ¿zice úi juridice din Ġară úi de peste
hotare;
e) alte surse neinterzise de lege.
Bunurile Institutului pot ¿ înstrăinate doar cu acordul Consiliului, în condiĠiile
legii.

Obiective
x Identi¿carea úi transmiterea în folosinĠa Institutului a unui sediu autonom
x Efectuarea lucrărilor de reparaĠie curentă úi reconstrucĠie capitală
x Echiparea sediului cu mobilier úi tehnică de calcul
x Inaugurarea o¿cială a Institutului NaĠional al JustiĠiei

Músuri
INJ úi-a început activitatea în sediul temporar (două birouri úi o sală de instruire), puse la
dispoziĠie de către Curtea Supremă de JustiĠie, str. Petru Rareú, nr.18, mun. Chiúinău.
Un úir de acĠiuni în vederea asigurării funcĠionalităĠii INJ au fost întreprinse la nivel naĠional. Prin Hotărîrea Guvernului nr.25 din 10.01.2007 s-a dispus transmiterea în gestiunea
INJ a unui sediu autonom, situat pe str. S.Lazo, 1. Prin hotărîrea Consiliului INJ nr.2 din
03.01.2007 a fost aprobată componenĠa Comisiei de predare-primire a imobilului. La 25
iunie 2007 a fost semnat Actul de predare – primire a sediului cu suprafaĠa de 2.406,2 m2,
suprafaĠa totală – 3800 m2.
În cadrul úedinĠei Consiliului INJ din 14.06.2007 a fost format Grupul de lucru pentru
achiziĠii publice de lucrări úi constituită Comisia de lucru pentru întocmirea actelor de
defectare. La 28.06.2007 au fost aprobate:
x Actul de defectare pentru lucrările de reparaĠie a sediului;
x Actul de defectare pentru lucrări sanitare tehnice;
x Actul de defectare pentru lucrări de montaj;
x Actul de defectare pentru amenajarea teritoriului.
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La 19.07.2007 Consiliul a aprobat procesul-verbal pentru achiziĠii publice de lucrări
úi a format Comisia de supraveghere tehnică a lucrărilor de reparaĠie la obiectul din
str. S.Lazo, 1, mun. Chiúinău. Deúi sediul transmis necesita o reconstrucĠie capitală, în
scopul de a asigura lansarea primului curs de instruire iniĠială, în perioada iunie-septembrie 2007 au fost efectuate lucrări de reparaĠie curentă. Astfel, la sfîrúitul perioadei de
raportare INJ dispune de:
– 1 sală de conferinĠă (120 m2, 90 de persoane);
– 4 săli de studii (80 de persoane);
– 1 sală pentru imitarea úedinĠelor de judecată;
– 1 sală pentru calculatoare;
– 9 birouri pentru colaboratori;
– 1 sală de protocol;
– 1 vestiar.
A fost reamenajată curtea sediului úi gardul aferent. De Ziua profesională a juristului –
19 octombrie 2007, în curte au fost sădiĠi primii pomi.
La 27-28 februarie 2007, Mihai Selegean, expert al Consiliului Europei, a făcut o vizită
de evaluare úi recomandare privind echiparea sediului INJ. În rezultatul acestei vizite a fost întocmit Raportul privind dotările necesare desfăúurării activităĠii Institutului
NaĠional al JustiĠiei din Republica Moldova, cu recomandări detaliate vizînd: amenajarea
sălilor INJ; echipamentul IT úi software, echipamentul pentru tipărire úi copiere; site-ul
úi accesul la Internet; telefonia; dotarea bibliotecii etc.
Cu suportul ¿nanciar al Programului Comun a fost posibilă echiparea sediului cu mobilier úi tehnică de calcul pînă la inaugurarea o¿cială a Institutului NaĠional al JustiĠiei,
care a avut loc la 9 noiembrie 2007.
InvitaĠi de onoare la ceremonie au fost Terry DAVIS, Secretarul General al Comisiei
Europene, úi Vladimir VORONIN, Preúedintele Republicii Moldova.

NecesitúĚi
x Finalizarea lucrărilor de reparaĠie a sediului INJ
x Elaborarea documentaĠiei de proiectare pentru construcĠia unui bloc hotelier cu
cafenea
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5.5 Bibliotecù
Obiective
x Crearea úi completarea bibliotecii Institutului NaĠional al JustiĠiei
x Editarea Revistei Institutului NaĠional al JustiĠiei

Músuri
Primele cărĠi primite în fondul de bibliotecă al INJ au fost cele transmise de Centrul
pentru pregătirea úi perfecĠionarea cadrelor din sistemul Ministerului JustiĠiei.
Completarea bibliotecii INJ este o măsură distinctă prevăzută în Planul de acĠiuni prioritare privind implementarea în anul 2007 a Planului de AcĠiuni Republica Moldova –
Uniunea Europeană, a cărei realizare a fost posibilă datorită donaĠiilor de carte parvenite
de la organizaĠiile obúteúti cu care INJ a construit relaĠii de colaborare. Printre acestea:
x AgenĠia pentru susĠinerea ÎnvăĠămîntului juridic úi a Organelor de drept „ExLege”;
x Institutul de Reforme Penale;
x Centrul pentru Promovarea LibertăĠii de Exprimare úi a Accesului la InformaĠie „Acces-Info”;
x Centrul de Drept al AvocaĠilor;
x FundaĠia „Soros-Moldova”;
x OrganizaĠia Obútească „Juriútii pentru Drepturile Omului”.
În luna decembrie a fost editată prima Revistă a INJ, avînd statut de publicaĠie útiinĠi¿copractică, informativă úi de drept.

NecesitúĚi
x Crearea unei săli de bibliotecă
x Completarea fondului de bibliotecă

38

Concluzii
În contextul implementării prevederilor Planului de AcĠiuni Republica Moldova –
Uniunea Europeană, în perioada raportată Institutul NaĠional al JustiĠiei a realizat
următoarele acĠiuni prioritare:
x Asigurarea executării Hotărîrii Guvernului nr.25 din 10.01.2007 privind
transmiterea în folosinĠa Institutului NaĠional al JustiĠiei a sediului amplasat
pe adresa: str. S.Lazo, 1, mun. Chiúinău, identi¿cat, în conformitate cu Planul
de acĠiuni prioritare privind implementarea în anul 2006 a Planului de AcĠiuni
RM-UE.
x Efectuarea expertizei tehnice a clădirii, elaborarea proiectului de reconstrucĠie
a sediului INJ din str. S.Lazo, 1, úi expertiza proiectului.
x Desfăúurarea licitaĠiei publice pentru executarea lucrărilor de reconstrucĠie.
x Modi¿carea Legii bugetului de stat pe anul 2007 în scopul asigurării includerii INJ în programul de investiĠii capitale.
x Înaintarea propunerilor pentru limita de alocaĠii la proiectul bugetului pentru
anul 2008 în vederea consolidării INJ, inclusiv pentru reconstrucĠia clădirii
din str. S. Lazo, 1, în scopul ajustării ei la necesităĠile procesului de instruire
a candidaĠilor la funcĠia de judecător úi de procuror (bloc hotelier, cantină,
consolidare etc.).
x Adoptarea în lectură de¿nitivă a următoarelor acte normative expertizate de
către experĠii Consiliului Europei:
– Strategiile privind instruirea iniĠială úi continuă a judecătorilor úi procurorilor, a gre¿erilor úi executorilor judecătoreúti;
– Statutul Institutului NaĠional al JustiĠiei;
– Regulamentul de ordine interioară al Institutului NaĠional al JustiĠiei;
– Regulamentul cu privire la organizarea concursului de admitere în cadrul
Institutului NaĠional al JustiĠiei;
– Regulamentul cu privire la organizarea concursului privind suplinirea
posturilor didactice úi remunerarea muncii;
– Regulamentul cu privire la instruirea iniĠială úi absolvirea Institutului
NaĠional al JustiĠiei;
– Regulamentul privind formarea continuă.
x Stabilirea structurii interne a INJ.

Raport de activitate

2006-2007

x Organizarea concursului de admitere pentru formarea iniĠială a judecătorilor
úi procurorilor, aprobarea rezultatelor úi înmatricularea candidaĠilor.
x Organizarea concursului pentru suplinirea posturilor didactice, aprobarea rezultatelor úi angajarea formatorilor.
x Aprobarea planurilor de învăĠămînt úi a curiculei pentru cursurile de formare
iniĠială úi continuă.
x Includerea în curicula de formare iniĠială a candidaĠilor la funcĠia de judecător
úi de procuror a subiectelor ce Ġin de recomandările CoE.
x Lansarea primului curs de formare iniĠială.
x Elaborarea úi aprobarea programelor de formare profesională continuă.
x Elaborarea úi editarea culegerilor de speĠe, separat pe ramuri de drept.
x Elaborarea de ghiduri practice cuprinzînd modele de acte procedurale.
x Consolidarea capacităĠii administrative a Institutului NaĠional al JustiĠiei (dotarea logistică, pregătirea reĠelei de formatori).
x Completarea bibliotecii Institutului NaĠional al JustiĠiei.
x Elaborarea prognozei pentru 5 ani a locurilor anunĠate la concursul de admitere în Institutul NaĠional al JustiĠiei pentru judecători, procurori, gre¿eri úi
executori judecătoreúti.
x Crearea Consiliului de monitorizare a aplicării pachetului legislativ, prin implicarea instituĠiilor responsabile.
x Formarea iniĠială a judecătorilor úi procurorilor, admiúi la INJ, conform Planului de învăĠămînt.
x Formarea continuă a judecătorilor úi procurorilor în funcĠie, conform curiculei.
x Instruirea sistematică a judecătorilor, procurorilor úi executorilor judecătoreúti
privind CEDO.
x Pregătirea judecătorilor privind aplicarea convenĠiilor în domeniul combaterii
criminalităĠii organizate.
Pe parcursul anului 2007 INJ, în vederea realizării obiectivelor Planului de AcĠiuni
Republica Moldova – Uniunea Europeană, a cooperat cu un úir de parteneri internaĠionali úi naĠionali, inclusiv cu organizaĠii ale societăĠii civile, úi anume:
x Programul Comun al Comisiei Europene úi Consiliului Europei privind sporirea independenĠei, transparenĠei úi e¿cienĠei justiĠiei în Republica Moldova;
x Proiectul NaĠiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD);
x Proiectul Comun al Comisiei Europene úi Consiliului Europei contra corupĠiei,
spălării banilor úi ¿nanĠării terorismului în Republica Moldova „MOLICO
2006-2009”;
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x Programul European al Consiliului Europei pentru instruirea profesioniútilor
în domeniul Drepturilor Omului (HELP);
x DirecĠia pentru Formarea Juridică úi Drepturile Omului, Directoratul General
Drepturile Omului úi Afaceri Juridice, Consiliul Europei;
x Misiunea OSCE în Moldova;
x FundaĠia Germană pentru Colaborare Juridică InternaĠională (IRZ) în Moldova;
x Programul Preliminar de ğară al „Fondului Provocările Mileniului” pentru
Buna Guvernare (MGTCP);
x FundaĠia Soros – Moldova;
x Fondul NaĠiunilor Unite pentru Copii (UNICEF);
x Centrul NaĠional de Prevenire a Abuzului faĠă de Copii (CNPAC);
x AsociaĠia AvocaĠilor Americani IniĠiativa Juridică pentru Europa Centrală úi
Eurasia ABA/ROLI;
x Comitetul InternaĠional al Crucii Roúii (ICRC);
x Înaltul Comisariat al NaĠiunilor Unite pentru RefugiaĠi (ICNUR);
x Misiunea Norvegiană pentru SupremaĠia Legii în Moldova;
x Comisia Economică ONU pentru Europa;
x Institutul NaĠional al Magistraturii din Bucureúti, România;
x FundaĠia Konrad Adenauer Stiftung, Programul SupremaĠia legii pentru
Europa de Sud-Est;
x Centrul Portughez de Studii Judiciare;
x Proiectul PHARE „AsistenĠă tehnică pentru ùcoala NaĠională de Gre¿eri”;
x AgenĠia pentru susĠinerea ÎnvăĠămîntului juridic úi a Organelor de drept „ExLege”;
x Institutul de Reforme Penale;
x Centrul pentru Promovarea LibertăĠii de Exprimare úi a Accesului la InformaĠie „Acces-Info”;
x Centrul de Drept al AvocaĠilor;
x OrganizaĠia Obútească „Juriútii pentru Drepturile Omului”.
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Anexe
Anexa nr.1 la Raportul de activitate al INJ
pentru perioada 2006-2007

PLAN DE ACĘIUNI
PENTRU IMPLEMENTAREA
LEGII PRIVIND INSTITUTUL NAĘIONAL AL JUSTIĘIEI
(2007)
CONCURSUL DE ADMITERE

Raport de activitate

2006-2007
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Organizarea
concursului
de admitere

Obiectiv

10 iunie 2007
6 iunie 2007
29 iunie 2007
14 iunie 14 iulie 2007

Elaborarea legitimaĠiei-tip de concurs

Desemnarea Comisiei pentru organizarea concursului de admitere

Instituirea Comisiei de elaborare a testelor úi speĠelor

Înregistrarea úi examinarea cererilor candidaĠilor la concursul de
admitere

10 iunie 2007

Publicarea anunĠului privind organizarea concursului de admitere cu
anexarea subiectelor pe domeniile respective de drept, modelelor de
speĠe pentru proba orală
10 iunie 2007

10 iunie 2007

Aprobarea tematicii concursului de admitere

Elaborarea cererii-tip de înscriere la concursul de admitere

10 iunie 2007

CONCURSUL DE ADMITERE

Termen
de realizare

Stabilirea numărului locurilor scoase la concursul de admitere

Măsură

Publicat în ziarul „Dreptul”
nr.21 din 08.06.2007
A¿úat pe paginile web ale
CSM, PG úi MJ

Hotărîrea nr.4 din 06.06.2007

Hotărîrea CSM nr.158/7 din
24.05.2007
InformaĠia PG din 01.06.2007
nr.33/200
Hotărîrea Consiliului INJ nr.5
din 06.06.2007

Indicatori de evaluare a
stadiului realizării măsurii

Hotărîrea nr.6 din 28.06.2007
Au fost înregistrate 163 de
cereri, dintre care 42 pentru
funcĠia de judecător úi 121
pentru funcĠia de procuror

Consiliul INJ
Comisia pentru
organizarea
concursului de
admitere

Directorul
Ordinul nr. 35/G din
executiv al INJ 07.06.2007

Directorul
Ordinul nr. 36/G din
executiv al INJ 13.06.2007

Directorul
Ordinul nr. 36/G din
executiv al INJ 13.06.2007

Consiliul INJ

Consiliul INJ

INJ,
CSM,
PG

Responsabili

44

Obiectiv

Indicatori de evaluare a
stadiului realizării măsurii

Consiliul INJ
Consiliul INJ

25 iulie 2007
1august 2007
13-14; 20-23
august 2007
16, 24 august
2007
25 august 2007
25 august 2007
30 august 2007
1 septembrie
2007
1 octombrie
2007

A¿úarea úi publicarea listei ¿nale a candidaĠilor admiúi la concurs

Desemnarea Comisiei pentru examenele de admitere úi a Comisiei
de contestare

Desfăúurarea probei eliminatorii de tip grilă úi a probei orale

SoluĠionarea contestaĠiilor probei eliminatorii de tip grilă úi a probei
orale

Aprobarea rezultatelor concursului de admitere

A¿úarea rezultatelor concursului de admitere

SoluĠionarea contestaĠiilor concursului de admitere

Înmatricularea candidaĠilor úi repartizarea pe grupe

Lansarea primului curs de instruire iniĠială

Hotărîrea nr.5 din 19.07.2007

AnunĠul din 30.08.2007

Hotărîrea nr.1 din 30.08.2007

Proces-verbal nr.1 din
16.08.2007
Proces-verbal nr.2 din
24.08.2007

AnunĠul din 10.08.2007

A¿úat la 25.07.2007 la sediul
INJ úi publicat pe paginile
Web ale CSM, PG úi MJ
Hotărîrile nr.1 úi nr.2 din
19.07.2007

Comisia pentru
examenele de Hotărîrea nr.6 din 30.08.2007
admitere
Directorul
Ordinul Directorului executiv
executiv al INJ nr.61/A din 30.08.2007
Hotărîrea nr.5 din 30.08.2007
INJ
Ziarul „Dreptul” nr.35 (198)
din 05.10.2007

Consiliul INJ

Consiliul INJ

Comisia de
contestare

Consiliul INJ

Consiliul INJ

25 iulie 2007

Aprobarea listei candidaĠilor admiúi la concursul de admitere

Comisia pentru
organizarea
Nota informativă din
concursului de 16.07.2007
admitere

Responsabili

18 iulie 2007

Termen
de realizare

Perfectarea Notei informative privind rezultatele înscrierii la
concursul de admitere

Măsură

Anexa nr.2 la Raportul de activitate al INJ
pentru perioada 2006-2007

PLANURI
DE INSTRUIRE CONTINUU PENTRU ANUL 2007

45

46

4.

22-24
ianuarie

procurori din
circumscripĠiile
BălĠi
Orhei
Călăraúi

Seminar zonal de perfecĠionare profesională cu subiectele :
• „Controlul de către procuror al legalităĠii
acĠiunilor úi inacĠiunilor organului de
urmărire penală úi ale organelor care exercită activitate operativă de investigaĠii”,
• „Respectarea legislaĠiei în cadrul achiziĠiei de mărfuri, lucrări úi servicii pentru necesităĠile statului”,
• „Aspecte teoretice úi practice privind
aplicarea legislaĠiei în domeniul contravenĠiilor administrative úi vamale”

3.

123
46
37

15
10

executori judiciari úi reprezentanĠi ai administraĠiei publice
locale

2.

Seminar informativ regional
„Uniformizarea úi executarea pedepsei cu
19 ianuarie
munca neremunerată în folosul comunităĠii
în Republica Moldova”

11

Curs de instruire pentru formatori
„PerfecĠionarea integrităĠii în serviciul
formatori - jude15-18 ianupublic úi autoevaluarea riscurilor
cători
arie
coruptibilităĠii, inclusiv în cadrul sistemului
judiciar”

Nr. de
participanĠi
27

Categoria de
participanĠi
procurori stagiari

Denumirea activităĠii

2 ianuarie Curs de instruire pentru procurorii stagiari
23 februarie

Perioada

1.

Nr.
crt.

Responsabil
de organizare

PG
Lista a fost
de¿nitivată

Procuratura Generală
Lista a fost de¿nitivată

INJ,
PG

Institutul NaĠional al JustiĠiei
(INJ),
Procuratura Generală (PG)
INJ,
Proiectul Comun al Comisiei
Consiliul Superior al
Europene úi Consiliului
Magistraturii
Lista a fost de¿nitivată
Europei
(MOLICO 2006-2009)
INJ,
Departamentul de exe- Institutul de Reforme Penale
cutare
(IRP),
Listele au fost de¿ni- Departamentul de executare a
tivate
deciziilor judiciare (DE),
SOROS-MOLDOVA

Responsabil
de detaúare

Planul activitùęilor tematice în cadrul programului
de instruire continuù pentru trimestrul I al anului 2007

47

22-25
ianuarie

5.

10.

9.

8.

7.

6.

procurori din
circumscripĠiile
Cahul
Căuúeni
Chiúinău -1
Chiúinău - 2

Seminar zonal de perfecĠionare profesională cu subiectele:
• „Suspendarea urmăririi penale”,
• „Conexarea úi disjungerea cauzelor penale”,
• „ProtecĠia drepturilor copilului úi reforma sistemului justiĠiei juvenile”

judecători din
judecătorii, procurori

Curs de instruire pe marginea modi¿cărilor úi completărilor Codului de procedură
14 februarie penală úi a Codului de procedură civilă,
operate prin Legile nr.268-XVI din 28 iulie
2006 úi nr.244-XVI din 21 iulie 2006

12
12

12

12
12

judecători din
judecătorii, procurori

gre¿eri din judecătorii

30

9

8
8

65
44
173
68

Nr. de
participanĠi

procurori

13 februarie Curs de instruire pentru gre¿eri

Seminar tematic: „Rolul procurorului în
5 februarie - combaterea contravenĠiilor vamale, infrac16 februarie Ġiunilor de contrabandă úi eschivării de la
plăĠile vamale”
Curs de instruire pe marginea modi¿cărilor úi completărilor Codului de procedură
13 februarie penală úi a Codului de procedură civilă,
operate prin Legile nr.268-XVI din 28 iulie
2006 úi nr.244-XVI din 21 iulie 2006

judecători,
procurori,
25 ianuarie Masă rotundă „Medierea în cauzele penale”
o¿Ġeri de urmărire penală

Categoria de
participanĠi

Denumirea activităĠii

Perioada

Nr.
crt.

CSM,
PG
Listele au fost de¿nitivate

PreúedinĠii instanĠelor
judecătoreúti
Lista a fost de¿nitivată

Listele au fost de¿nitivate

CSM,
PG

PG
Lista a fost de¿nitivată

CSM,
PG,
MAI
Listele au fost
de¿nitivate

Lista a fost
de¿nitivată

PG

Responsabil
de detaúare

INJ,
CSJ,
PG

INJ

INJ,
CSM,
PG

INJ,
PG

INJ,
IRP

INJ,
PG

Responsabil
de organizare

48

judecători din
judecătorii, procurori
gre¿eri din judecătorii
judecători din
judecătorii, procurori
gre¿eri din judecătorii

Curs de instruire pe marginea modi¿cărilor
úi completărilor Codurilor de procedură pe12. 15 februarie nală úi procedură civilă, operate prin Legile
nr.268-XVI din 28 iulie 2006 úi nr.244-XVI
din 21 iulie 2006

13. 15 februarie Curs de instruire pentru gre¿eri

Curs de instruire pe marginea modi¿cărilor
úi completărilor Codurilor de procedură pe14. 16 februarie nală úi procedură civilă, operate prin Legile
nr.268-XVI din 28 iulie 2006 úi nr.244-XVI
din 21 iulie 2006

15. 16 februarie Curs de instruire pentru gre¿eri

Seminar informativ regional „Uniformizarea úi executarea pedepsei cu munca
16. 16 februarie neremunerată în folosul comunităĠii în Republica Moldova”, circumscripĠia CurĠii de
Apel Chiúinău
Seminar zonal de perfecĠionare profesională cu subiectele:
19-21
• „Suspendarea urmăririi penale”,
17.
februarie • „Conexarea úi disjungerea cauzelor penale”,
• „ProtecĠia drepturilor copilului úi reforma sistemului justiĠiei juvenile”

13
13

123
46
37

judecători,
procurori

procurori din
circumscripĠiile
BălĠi
Orhei
Călăraúi

12

12
12

12

12
12

12

gre¿eri din judecătorii

11. 14 februarie Curs de instruire pentru gre¿eri

Denumirea activităĠii

Nr. de
participanĠi

Perioada

Categoria de
participanĠi

Nr.
crt.

PG
Lista a fost de¿nitivată

INJ,
PG

INJ,
CSM,
PG,
IRP

INJ

PreúedinĠii instanĠelor
judecătoreúti
Lista a fost de¿nitivată
CSM,
PG
Listele au fost
de¿nitivate

INJ,
CSM,
PG

INJ

PreúedinĠii instanĠelor
judecătoreúti
Lista a fost de¿nitivată
CSM,
PG
Listele au fost
de¿nitivate

INJ,
CSM,
PG

INJ

PreúedinĠii instanĠelor
judecătoreúti
Lista a fost de¿nitivată
CSM,
PG
Listele au fost
de¿nitivate

Responsabil
de organizare

Responsabil
de detaúare

49

Perioada

Denumirea activităĠii

judecători din
judecătorii,
procurori

Curs de instruire pe marginea modi¿cărilor úi completărilor Codului de procedură
22. 27 februarie penală úi a Codului de procedură civilă,
operate prin Legile nr.268-XVI din 28 iulie
2006 úi nr.244-XVI din 21 iulie 2006

12
12

15
15
15

11

formatori –
judecători
judecători de
instrucĠie,
judecători,
procurori

30

65
44
173
68

Nr. de
participanĠi

procurori

procurori din
circumscripĠiile
Cahul
Căuúeni
Chiúinău -1
Chiúinău - 2

Categoria de
participanĠi

ConferinĠa naĠională „Evaluarea judecăto21. 27 februarie
rului de instrucĠie”

Seminar zonal de perfecĠionare profesională cu subiectele:
• „Controlul de către procuror a legalităĠii
acĠiunilor úi inacĠiunilor organului de
urmărire penală úi ale organelor care exer19-22
cită activitate operativă de investigaĠii”,
18.
februarie • „Respectarea legislaĠiei în cadrul achiziĠiei de mărfuri, lucrări úi servicii pentru necesităĠile statului”,
• „Aspecte teoretice úi practice privind
aplicarea legislaĠiei în domeniul contravenĠiilor administrative úi vamale”
Seminar tematic: „Rolul procurorului în
19 februarie combaterea contravenĠiilor vamale, infrac19.
– 3 martie Ġiunilor de contrabandă úi eschivării de la
plăĠile vamale”
Curs de instruire pentru formatori „ Per26 februarie fecĠionarea integrităĠii în serviciul public
20.
- 1 martie úi autoevaluarea riscurilor coruptibilităĠii,
inclusiv în cadrul sistemului judiciar”

Nr.
crt.

INJ,
PG

INJ,
PG

Responsabil
de organizare

CSM,
PG
Listele au fost
de¿nitivate

INJ,
CSM,
PG

INJ,
CSM
Proiectul Comun al Comisiei
Lista a fost de¿nitivată Europene úi Consiliului Europei (MOLICO 2006-2009)
CSM,
INJ,
PG
AgenĠia pentru susĠinerea înListele au fost
văĠămîntului juridic úi a orgade¿nitivate
nelor de drept „EX-LEGE”

PG
Lista a fost de¿nitivată

PG
Lista a fost de¿nitivată

Responsabil
de detaúare

50

Curs de instruire pentru gre¿eri

Curs de instruire pentru procurorii stagiari
(ciclul 2)

1 martie

2 martie

2 martie

4 martie 4 aprilie

27.

28.

29.

30.

Curs de instruire pe marginea modi¿cărilor
úi completărilor Codurilor de procedură penală úi procedură civilă, operate prin Legile
nr.268-XVI din 28 iulie 2006 úi nr.244-XVI
din 21 iulie 2006

Curs de instruire pentru gre¿eri

1 martie

26.

Curs de instruire pe marginea modi¿cărilor úi completărilor Codului de procedură
penală úi a Codului de procedură civilă,
operate prin Legile nr.268-XVI din 28 iulie
2006 úi nr.244-XVI din 21 iulie 2006

24

12

gre¿eri din
judecătorii
Procuroristagiari

12
12

judecători din
judecătorii,
procurori

12

gre¿eri din
judecătorii

12

gre¿eri din
judecătorii

25. 28 februarie Curs de instruire pentru gre¿eri

12
12

12
12

judecători din
judecătorii,
procurori

Curs de instruire pe marginea modi¿cărilor úi completărilor Codului de procedură
24. 28 februarie penală úi a Codului de procedură civilă,
operate prin Legile nr.268-XVI din 28 iulie
2006 úi nr.244-XVI din 21 iulie 2006

judecători din
judecătorii,
procurori

12

gre¿eri
din judecătorii

23. 27 februarie Curs de instruire pentru gre¿eri

Denumirea activităĠii

Nr. de
participanĠi

Perioada

Categoria de
participanĠi

Nr.
crt.

PreúedinĠii instanĠelor
judecătoreúti
Lista a fost de¿nitivată
PG
Lista a fost de¿nitivată

INJ,
PG

INJ

INJ,
CSM,
PG

INJ

PreúedinĠii instanĠelor
judecătoreúti
Lista a fost de¿nitivată
CSM,
PG
Listele au fost
de¿nitivate

INJ,
CSM,
PG

INJ

PreúedinĠii instanĠelor
judecătoreúti
Lista a fost de¿nitivată
CSM,
PG
Listele au fost
de¿nitivate

INJ,
CSM,
PG

INJ

PreúedinĠii instanĠelor
judecătoreúti
Lista a fost de¿nitivată
CSM,
PG
Listele au fost de¿nitivate

Responsabil
de organizare

Responsabil
de detaúare

51

21-23
martie

16 martie

33.

35.

16 martie

32.

20-23
martie

16 martie

31.

34.

Perioada

Nr.
crt.

Seminar zonal de perfecĠionare profesională cu subiectele:
• „AsistenĠa juridică internaĠională în
materie penală”,

Curs de instruire „E¿cientizarea accesului
la informaĠie prin facilitarea accesului la
justiĠie”
Seminar zonal de perfecĠionare profesională
cu subiectele:
• „Practica aplicării legislaĠiei privind
repararea prejudiciului moral”,
• „Rezultatul generalizării practicii judiciare în cazurile de corupĠie”,
• „Practica judiciară privind indexarea
sumelor băneúti”,
• „Analiza erorilor judiciare ale instanĠelor
judecătoreúti pe cauze civile, penale”,
• „Întocmirea actelor procesuale”.

173
68
37

280

judecători din
circumscripĠiile
curĠilor de apel
Chiúinău
Cahul
BălĠi
Bender

procurori din
circumscripĠiile
Chiúinău-1
Chiúinău-2
Călăraúi

15
5
5

judecători
procurori
avocaĠi

20

gre¿eri din amCurs de instruire pentru gre¿erii din instanbele instanĠe ecoĠele economice
nomice

Nr. de
participanĠi

20

Categoria de
participanĠi

judecători din
Judecătoria
Curs de instruire pentru judecătorii din in- Economică de
stanĠele economice
CircumscripĠie úi
Curtea de Apel
Economică

Denumirea activităĠii

PG
Lista a fost
de¿nitivată

CSM
Listele au fost
de¿nitivate

Lista a fost de¿nitivată
CSM
Listele urmează
a ¿ de¿nitivate

PreúedinĠii instanĠelor
judecătoreúti

CSM
Lista a fost de¿nitivata

Responsabil
de detaúare

INJ,
PG

INJ,
CSM

INJ,
CSM,
„Acces-info”

INJ

INJ

Responsabil
de organizare

52

36.

Nr.
crt.

21-23
martie

Perioada

„Cauzele úi motivele pronunĠării sentinĠelor de achitare. Sporirea calităĠii reprezentării acuzării de stat în vederea reducerii
numărului de sentinĠe de achitare”,
„ProtecĠia drepturilor copilului împotriva abuzului úi violenĠei”.

Seminar zonal de perfecĠionare profesională cu tematica:
• Delimitarea relaĠiilor civile úi a acĠiunilor ce Ġin de escrocherie.
• Unele aspecte de aplicare a procedurilor
speciale prin prisma respectării drepturilor omului.
• Standardele europene úi unele probleme
ale criminalităĠii.
• Fenomenele corupĠiei, de¿niĠia, cauzele, consecinĠele úi modalitatea de
prevenire, precum úi speci¿cul conducerii urmăririi penale în cauzele privind
aceste infracĠiuni.
• Rolul procurorului în apărarea drepturilor fundamentale ale deĠinuĠilor úi
legislaĠia care reglementează modul de
executare a pedepselor.
• Organizarea activităĠii procuraturilor teritoriale úi specializate úi organizarea activităĠii
analitice în organele procuraturii.

•

•

Denumirea activităĠii

procurori din
circumscripĠiile
BălĠi
Orhei
Cahul
Căuúeni

Categoria de
participanĠi

123
46
65
44

Nr. de
participanĠi

PG
Lista a fost de¿nitivată

Responsabil
de detaúare

INJ,
PG

Responsabil
de organizare

53

Perioada

23 martie

28 martie

30 martie

Nr.
crt.

37.

38.

39.

Curs de instruire pentru judecători „E¿cientizarea accesului la informaĠie prin facilitarea accesului la justiĠie”
judecători
CA BălĠi

judecători de instrucĠie, procurori

judecători
CA Cahul

Curs de instruire pentru judecători „E¿cientizarea accesului la informaĠie prin facilitarea accesului la justiĠie”

Curs de instruire pentru judecătorii de instrucĠie úi procurori

Categoria de
participanĠi

Denumirea activităĠii

15

10
10

12-15

Nr. de
participanĠi

CSM
Lista urmează
a ¿ de¿nitivată

Listele au fost
de¿nitivate

CSM,
PG

Lista urmează
a ¿ de¿nitivată

CSM

Responsabil
de detaúare

INJ,
CSM,
„Acces-info”

INJ,
CSM,
PG

INJ,
CSM,
„Acces-info”

Responsabil
de organizare

54

Perioada

2-5
aprilie

18-20
aprilie

18-20
aprilie

Nr.
crt.

1.

2.

3.

Seminar zonal de perfecĠionare profesională cu subiectele:
• Delimitarea relaĠiilor civile úi a acĠiunilor ce Ġin de
escrocherie.
• Unele aspecte de aplicare a procedurilor speciale
prin prisma respectării drepturilor omului.
• Standardele europene úi unele probleme ale criminalităĠii.
Seminar zonal de perfecĠionare profesională cu subiectele:
• AsistenĠa juridică internaĠională în materie penală.
• Cauzele úi motivele pronunĠării sentinĠelor de
achitare. Sporirea calităĠii reprezentării acuzării de
stat în vederea reducerii numărului de sentinĠe de
achitare.
• ProtecĠia drepturilor copilului împotriva abuzului
úi violenĠei.
• Fenomenele corupĠiei, de¿niĠia, cauzele, consecinĠele úi modalitatea de prevenire, precum úi speci¿ca conducerii urmăririi penale în cauzele privind
aceste infracĠiuni.

Curs de instruire pentru formatori „ PerfecĠionarea
IntegrităĠii în serviciul Public úi auto-evaluarea riscurilor coruptibilităĠii, inclusiv, în cadrul sistemului
judiciar”

Denumirea activităĠii

Procurori din
circumscripĠiile
BălĠi
Orhei
Cahul
Căuúeni

Procurori din
circumscripĠiile
Chiúinău-1
Chiúinău-2
Călăraúi

formatori-judecători
Sediul: INJ,
str. Petru Rareú, 18

Categoria
de participanĠi úi
locul desfăúurării

123
46
65
44

173
68
37

11

Nr.
participanĠi

Responsabil
de organizare

Lista a fost
de¿nitivată

PG

Procuratura Generală (PG)
Lista a fost
de¿nitivată

PG

INJ,

PG

INJ,

INJ,
Consiliul Superior al
Proiectul Comun al
Magistraturii (CSM)
Comisiei Europene
Lista a fost
úi CoE (MOLICO
de¿nitivată
2006-2009)

Responsabil
de detaúare

Planul activitùęilor tematice în cadrul programuluide instruire continuù
pentru trimestrul II al anului 2007

55

19 aprilie

20 aprilie

23-24
aprilie

5.

6.

Perioada

4.

Nr.
crt.

Rolul procurorului în apărarea drepturilor fundamentale ale deĠinuĠilor úi legislaĠia care reglementează modul de executare a pedepselor.
Organizarea activităĠii procuraturilor teritoriale úi
specializate úi organizarea activităĠii analitice în
organele procuraturii.

Curs de instruire pentru judecători „Cauzele de calomnie úi defăimare în lumina principiilor úi valorilor
europene”

Curs de instruire pentru judecători „E¿cientizarea
accesului la informaĠie prin facilitarea accesului la
justiĠie”

Masa rotundă „Instruirea în domeniul drepturile omului: Realizări, Probleme, Perspective”

•

•

Denumirea activităĠii

formatori
în domeniu,
judecători,
reprezentanĠi ai
CSM, PG, MJ,
delegaĠia europeană,
baroul avocaĠilor,
ONG-uri,
Biroul de informare
al Consiliului
Europei,
Centrul de Drept,
reprezentanĠi ai
autorităĠilor publice
centrale
judecători
procurori
Sediul: Curtea de
Apel Bender
judecători
Sediul: INJ,
str. Petru Rareú, 18

Categoria
de participanĠi úi
locul desfăúurării

20

12
5

50

Nr.
participanĠi

INJ,
CSM,
OSCE

INJ,
CSM,
PG,
„Acces-info”

CSM,
PG
Listele au fost de¿nitivate
CSM
Lista a fost de¿nitivată

INJ,
Consiliul Europei

Responsabil
de organizare

CSM,
PG,
MJ
Listele urmează
a ¿ de¿nitivate

Responsabil
de detaúare

56

4 mai

11 mai

14 mai

12.

13.

27 aprilie

9.

11.

26 aprilie

8.

3-4 mai

25 aprilie

7.

10

Perioada

Nr.
crt.

25

25

executori judiciari úi
reprezentanĠi ai APL
mun. Chiúinău
ReprezentanĠi
ai diferitor organe
de stat

Seminar informativ regional „Munca neremunerată în
folosul comunităĠii”

Masă rotundă „InformaĠii cu accesibilitate limitată”

15
5

45

7
5

21/21

21/21

Nr.
participanĠi

judecători
procurori
Sediul: INJ,
str. Petru Rareú 18

úe¿ ai o¿ciilor de
executare,
preúedinĠii de raioane
judecători
procurori
Sediul: Curtea de
Apel Comrat
executori judecătoreúti

Categoria
de participanĠi úi
locul desfăúurării
úe¿ ai o¿ciilor de
executare
preúedinĠii de instanĠe

Curs de instruire pentru judecători „E¿cientizarea
accesului la informaĠie prin facilitarea accesului la
justiĠie”

ConferinĠa internaĠională „Promovarea instituĠiei serviciului de probaĠiune în RM” sub egida FundaĠiei IRZ

Curs de instruire pentru judecători „E¿cientizarea
accesului la informaĠie prin facilitarea accesului la
justiĠie”

ConferinĠa „Evitarea lezării dreptului la un proces
echitabil prin executarea e¿cientă a hotărîrilor judecătoreúti de¿nitive” sub egida FundaĠiei IRZ în Moldova

ConferinĠa „Evitarea lezării dreptului la un proces
echitabil prin executarea e¿cientă a hotărîrilor judecătoreúti de¿nitive” sub egida FundaĠiei Germane de
Cooperare Juridică IRZ în Moldova

Denumirea activităĠii

CSM

MJ
Listele urmează
a ¿ de¿nitivate

CSM,
PG
Listele au fost de¿nitivate

MJ
Lista urmează
a ¿ de¿nitivată

CSM,
PG
Listele au fost de¿nitivate

MJ
Listele urmează
a ¿ de¿nitivate

MJ,
CSM
Listele urmează
a ¿ de¿nitivate

Responsabil
de detaúare

INJ,
„Acces-info”
„Soros-Moldova”

INJ,
MJ,
IRP

INJ,
CSM
„Acces-info”

INJ,
MJ,
DE,
FundaĠia IRZ

INJ,
CSM
„Acces-info”

INJ,
MJ,
DE,
FundaĠia IRZ

INJ,
MJ,
DE,
FundaĠia IRZ

Responsabil
de organizare

57

16-18 mai

15.

16-18 mai

7-11 mai

14.

16.

Perioada

Nr.
crt.

Categoria
de participanĠi úi
locul desfăúurării
formatori-judecători
Sediul: INJ,
str. Petru Rareú, 18

Procurori din
circumscripĠiile
Chiúinău – 1
Chiúinău – 2
Călăraúi

Procurori din
circumscripĠiile
BălĠi
Orhei
Cahul
Căuúeni

Denumirea activităĠii

Curs de instruire pentru formatori „ PerfecĠionarea IntegrităĠii în serviciul Public úi auto-evaluarea riscurilor
coruptibilităĠii, inclusiv, în cadrul sistemului judiciar”

Seminar zonal de perfecĠionare profesională cu subiectele:
• Fenomenele corupĠiei, de¿niĠia, cauzele, consecinĠele úi modalitatea de prevenire, precum úi speci¿cul conducerii urmăririi penale în cauzele privind
aceste infracĠiuni.
• Rolul procurorului în apărarea drepturilor fundamentale ale deĠinuĠilor úi legislaĠia care reglementează modul de executare a pedepselor.
• Organizarea activităĠii procuraturilor teritoriale úi
specializate úi organizarea activităĠii analitice în
organele procuraturii.

Seminar zonal de perfecĠionare profesională cu subiectele:
• AsistenĠa juridică internaĠională în materie penală.
• Cauzele úi motivele pronunĠării sentinĠelor de achitare. Sporirea calităĠii reprezentării acuzării de stat în
vederea reducerii numărului de sentinĠe de achitare.
• ProtecĠia drepturilor copilului împotriva abuzului
úi violenĠei.
• Delimitarea relaĠiilor civile úi a acĠiunilor ce Ġin de
escrocherie.
• Unele aspecte de aplicare a procedurilor speciale
prin prisma respectării drepturilor omului.
• Standardele europene úi unele probleme ale criminalităĠii.

123
46
65
44

173
68
37

11

Nr.
participanĠi

Lista a fost
de¿nitivată

PG

Lista a fost
de¿nitivată

PG

Lista a fost
de¿nitivată

CSM

Responsabil
de detaúare

INJ,
PG

INJ,
PG

INJ,
Proiectul Comun al
Comisiei Europene
úi CoE (MOLICO
2006-2009)

Responsabil
de organizare

58

23 mai

24 mai

19.

22 mai

17.

18.

Perioada

Nr.
crt.

Masa rotundă „Activitatea o¿Ġerului de urmărire
penală, a procurorului, judecătorului de instrucĠie úi
executorului judiciar prin prisma jurisprudenĠei CurĠii
Europene în cazurile contra Moldovei”

Masa rotundă „Activitatea o¿Ġerului de urmărire
penală, a procurorului, judecătorului de instrucĠie úi
executorului judiciar prin prisma jurisprudenĠei CurĠii
Europene în cazurile contra Moldovei”

Masa rotundă „Activitatea o¿Ġerului de urmărire
penală, a procurorului, judecătorului de instrucĠie úi
executorului judiciar prin prisma jurisprudenĠei CurĠii
Europene în cazurile contra Moldovei”

Denumirea activităĠii

Categoria
de participanĠi úi
locul desfăúurării
o¿Ġeri de urmărire
penală, procurori,
judecători de
instrucĠie, executori
judecătoreúti
sect. Botanica,
Chiúinău
raioanele:
Basarabeasca, Călăraúi, Taraclia, Leova,
Nisporeni, Orhei
o¿Ġeri de urmărire
penală, procurori,
judecători de
instrucĠie, executori
judecătoreúti
sect. Buiucani,
Chiúinău
raioanele: BălĠi,
Cimiúlia, Rezina,
Străúeni, Donduúeni,
EdineĠ
o¿Ġeri de urmărire
penală, procurori,
judecători de
instrucĠie, executori
judecătoreúti
sect. Centru,
Chiúinău
Responsabil
de detaúare

INJ,
PG,
CSM,
MAI

INJ,
PG,
CSM,
MAI

PG,
CSM,
Ministerul Afacerilor
7/7/7/7
Interne
Listele urmează
a ¿ de¿nitivate

INJ,
PG,
CSM,
MAI

Responsabil
de organizare

PG,
CSM,
Ministerul Afacerilor
7/7/7/7
Interne
Listele urmează
a ¿ de¿nitivate

PG,
CSM,
Ministerul Afacerilor
7/7/7/7
Interne
Listele urmează
a ¿ de¿nitivate

Nr.
participanĠi

59

30 mai

25 mai

20.

21.

Perioada

Nr.
crt.

Responsabil
de detaúare

o¿Ġeri de urmărire
penală, procurori,
judecători de instrucPG,
Ġie, executori judecăCSM,
toreúti
Ministerul Afacerilor
sect. Rîúcani,
7/7/7/7
Interne
Chiúinău
raioanele:
Listele urmează
Anenii-Noi, Bender,
a ¿ de¿nitivate
Căuúeni, Dubăsari,
Soroca,
ùtefan-Vodă

Masa rotundă „Activitatea o¿Ġerului de urmărire
penală, a procurorului, judecătorului de instrucĠie úi
executorului judiciar prin prisma jurisprudenĠei CurĠii
Europene în cazurile contra Moldovei”

PG,
CSM,
Ministerul Afacerilor
7/7/7/7
Interne
Listele urmează
a ¿ de¿nitivate

Nr.
participanĠi

Masa rotundă „Activitatea o¿Ġerului de urmărire
penală, a procurorului, judecătorului de instrucĠie úi
executorului judiciar prin prisma jurisprudenĠei CurĠii
Europene în cazurile contra Moldovei”

raioanele: Criuleni,
Briceni, Drochia,
Făleúti, Glodeni,
OcniĠa

Categoria
de participanĠi úi
locul desfăúurării

o¿Ġeri de urmărire
penală, procurori,
judecători de
instrucĠie, executori
judecătoreúti
sect. Ciocana,
Chiúinău
raioanele: Floreúti,
Rîúcani, Sîngerei,
Teleneúti, Ungheni,
ùoldăneúti

Denumirea activităĠii

INJ,
PG,
CSM,
MAI

INJ,
PG,
CSM,
MAI

Responsabil
de organizare

60

19 iunie

25.

8 iunie

23.

11 iunie

31 mai

22.

24.

Perioada

Nr.
crt.

judecători

judecători
din circumscripĠiile
Judecătoria Cahul
Judecătoria sect.
Botanica
CA Bender
CA BălĠi

Seminar zonal de perfecĠionare profesională cu subiectele:
• „Practica aplicării legislaĠiei privind constatarea
faptelor care au valoare juridică”
• „Practica aplicării legislaĠiei ce Ġine de contenciosul administrativ”
• „Analiza erorilor judiciare ale instanĠelor judecătoreúti pe cauze civile, penale”
• „Practica aplicării legislaĠiei ce reglementează
interzicerea torturii, tratamentului inuman úi degradant în cauze penale”

15

15

CSM
Lista urmează
a ¿ de¿nitivată

CSM
Lista urmează
a ¿ de¿nitivată

Categoria
Nr.
Responsabil
de participanĠi úi particide detaúare
locul desfăúurării
panĠi
o¿Ġeri de urmărire
PG,
penală, procurori,
CSM,
judecători de
instrucĠie, executori
Ministerul Afacerilor
7/7/7/7
judecătoreúti
Interne
Listele urmează
raioanele:
a ¿ de¿nitivate
Cahul, Cantemir úi
instanĠe specializate
CSM,
judecători úi
PG
procurori
13/3
Listele urmează
circumscripĠia Cahul
a ¿ de¿nitivate

Seminar „Tratamentul corect úi uman al solicitanĠilor
de azil úi refugiaĠilor în Republica Moldova în contextul integrării europene”

Seminar informativ regional „Munca neremunerată în
folosul comunităĠii”

Masa rotundă „Activitatea o¿Ġerului de urmărire
penală, a procurorului, judecătorului de instrucĠie úi
executorului judiciar prin prisma jurisprudenĠei CurĠii
Europene în cazurile contra Moldovei”

Denumirea activităĠii

INJ,
CSM
Sediul:
Judecătoria Cahul
Judecătoria
sect. Botanica
CA Bender
CA BălĠi

INJ,
DirecĠia RefugiaĠi,
Centrul de Drept al
AvocaĠilor,
ReprezentanĠa
ICNUR în Moldova

INJ,
MJ,
IRP

INJ,
PG,
CSM,
MAI

Responsabil
de organizare

61

21 iunie

22 iunie

28.

20 iunie

26.

27.

Perioada

Nr.
crt.

Seminar zonal de perfecĠionare profesională cu subiectele:
• „Practica aplicării legislaĠiei privind constatarea
faptelor care au valoare juridică”
• „Practica aplicării legislaĠiei ce Ġine de contenciosul administrativ”
• „Analiza erorilor judiciare ale instanĠelor judecătoreúti pe cauze civile, penale”
• „Practica aplicării legislaĠiei ce reglementează
interzicerea torturii, tratamentului inuman úi degradant în cauze penale”
Seminar zonal de perfecĠionare profesională cu subiectele:
• „Practica aplicării legislaĠiei privind constatarea
faptelor care au valoare juridică”
• „Practica aplicării legislaĠiei ce Ġine de contenciosul administrativ”
• „Analiza erorilor judiciare ale instanĠelor judecătoreúti pe cauze civile, penale”
• „Practica aplicării legislaĠiei ce reglementează
interzicerea torturii, tratamentului inuman úi degradant în cauze penale”
Seminar zonal de perfecĠionare profesională cu subiectele:
• „Practica aplicării legislaĠiei privind constatarea
faptelor care au valoare juridică”
• „Practica aplicării legislaĠiei ce Ġine de contenciosul administrativ”
• „Analiza erorilor judiciare ale instanĠelor judecătoreúti pe cauze civile, penale”
• „Practica aplicării legislaĠiei ce reglementează
interzicerea torturii, tratamentului inuman úi degradant în cauze penale”

Denumirea activităĠii

15

15

15

Judecători
din circumscripĠiile
Judecătoria Cahul
Judecătoria sect.
Botanica
CA Bender
CA BălĠi

Judecători
din circumscripĠiile
Judecătoria Cahul
Judecătoria sect.
Botanica
CA Bender
CA BălĠi

Nr.
participanĠi

Judecători
din circumscripĠiile
Judecătoria Cahul
Judecătoria sect.
Botanica
CA Bender
CA BălĠi

Categoria
de participanĠi úi
locul desfăúurării

CSM
Lista urmează
a ¿ de¿nitivată

Lista urmează
a ¿ de¿nitivată

CSM

Lista urmează
a ¿ de¿nitivată

CSM

Responsabil
de detaúare

INJ,
CSM
Sediul:
Judecătoria Cahul
Judecătoria
sect. Botanica
CA Bender
CA BălĠi

INJ,
CSM
Sediul:
Judecătoria Cahul
Judecătoria
sect. Botanica
CA Bender
CA BălĠi

INJ,
CSM
Sediul:
Judecătoria Cahul
Judecătoria
sect. Botanica
CA Bender
CA BălĠi

Responsabil
de organizare

62

20

40

60

Seminar informativ regional „Mun- executori judecătoreúti,
ca neremunerată în folosul comureprezentanĠi ai APL
Zona de Sud (Cahul)
nităĠii”

formatori INJ,
Masă rotundă „ProtecĠia drepturilor
procurori
fundamentale ale omului prin prisÎn incinta Misiunii
ma jurisprudenĠei CEDO”
Norvegiene
procurori
o¿Ġeri de urmărire penală
úe¿i o¿ciilor de executare,
Ministerul JustiĠiei, PreúedinĠie – Serviciul Juridic,
Comisia Juridică; Guvernul
– Serviciul Juridic, Agentul
Guvernamental, Legislativul, Ministerul FinanĠelor

Seminar de instruire „Judecarea
cauzelor de corupĠie”

ConferinĠă practico-útiinĠi¿că
„Evaluarea cadrului legislativ ce
reglementează activitatea sistemului de executare silită în Republica
Moldova”

Atelier de lucru „Liberarea condiĠi- judecători de instrucĠie,
onată a deĠinuĠilor”
procurori

14
septembrie

20
septembrie

1-5
octombrie

3-4
octombrie

4-5
octombrie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

15
15

12
25

Seminar „Accesul la informaĠie úi
la justiĠie: puncte de reper pentru
respectarea dreptului de a úti”

Nr.
participanĠi

13-14 s
eptembrie

Categoria
de participanĠi
judecători, avocaĠi, procurori, reprezentanĠi ai instituĠiilor publice, societăĠii
civile,
mass-media.
Chiúinău, Hotelul „Codru”

Denumirea activităĠii

Perioada

Nr.
crt.

INJ,
FundaĠia Germană IRZ

INJ,
IRP

MJ
Listele urmează a ¿
de¿nitivate

CSM,
PG
Listele urmează a ¿
de¿nitivate

INJ,
PG,
Proiectul MOLICO

PG
Listele urmează a ¿
de¿nitivate

INJ,
DE,
IRP

DE
Listele urmează a ¿
de¿nitivate

INJ,
PG,
Misiunea Norvegiană

CSM,
CSJ,
INJ,
PG,

CSM,
PG
Listele urmează a ¿
de¿nitivate

PG,
CSM
Listele urmează a ¿
de¿nitivate

Responsabil
de organizare

Responsabil
de detaúare

Planul de instruire continuù 1 septembrie-31 decembrie 2007

63

8-9
octombrie

10-11
octombrie

7.

8.

Seminar „Echilibrul între dreptul
la respectarea reputaĠiei (legislaĠia
privind defăimarea) úi libertatea de
exprimare: standarde internaĠionale úi jurisprudenĠa CEDO vizînd
art.10 al ConvenĠiei Europene”
Seminar „Echilibrul între dreptul
la respectarea reputaĠiei (legislaĠia
privind defăimarea) úi libertatea de
exprimare: standarde internaĠionale úi jurisprudenĠa CEDO vizînd
art.10 al ConvenĠiei Europene”

Denumirea activităĠii

6 noiembrie

7 noiembrie

11.

12.

Personalul instanĠelor
judecătoreúti

Personalul instanĠelor
judecătoreúti

Curs de instruire „RelaĠii cu publicul” (Deservirea publicului)

Curs de instruire „RelaĠii cu publicul” (Deservirea publicului)

20

20

PreúedinĠii
instanĠelor

PreúedinĠii
instanĠelor

CSM

60

CSM
Lista urmează a ¿
de¿nitivată

CSM,
PG
Listele urmează a ¿
de¿nitivate

25

judecători
Zona de Sud (Comrat)
Curtea de Apel Comrat

CSM
Lista urmează a ¿
de¿nitivată

Responsabil
de detaúare

12
12

25

Nr.
participanĠi

judecători
Zona de Sud (Cahul)
Curtea de Apel Cahul

Categoria
de participanĠi

judecători
procurori
Curs de instruire în domeniul inCircumscripĠia
9. 25 octombrie vestigării úi examinării cazurilor de
CurĠii de Apel Chiúinău
violenĠă în familie
Cantina Aparatului
Guvernului
Instruire cu privire la deontologia
10. 30 octombrie judecătorilor.
judecători
(Brooks D. Smith)

Perioada

Nr.
crt.

INJ,
CSM,
MGTCP
INJ,
CSM,
PG,
MGTCP
INJ,
CSM,
PG,
MGTCP

INJ,
CSM,
PG,
ABA/CEELI

INJ,
CSM,
OSCE

INJ,
CSM,
OSCE

Responsabil
de organizare

64

15.

Personalul instanĠelor
judecătoreúti

Personalul instanĠelor
judecătoreúti

Personalul instanĠelor
judecătoreúti

Curs de instruire „RelaĠii cu publi18. 11 noiembrie
cul” (Deservirea publicului)

Curs de instruire „RelaĠii cu publi19. 12 noiembrie
cul” (Deservirea publicului)

judecători
Masa rotundă „Medierea în cauzele procurori
9 noiembrie
penale”
o¿Ġeri de urmărire penală
Făleúti

Personalul instanĠelor
judecătoreúti

Curs de instruire „RelaĠii cu publi17. 10 noiembrie
cul” (Deservirea publicului)

16.

20

Curs de instruire „RelaĠii cu publi9 noiembrie
cul” (Deservirea publicului)

14.

20

20

20

18

20

12
12

Personalul instanĠelor
judecătoreúti

judecători
Curs de instruire în domeniul inprocurori
8 noiembrie vestigării úi examinării cazurilor de
CircumscripĠia
violenĠă în familie
CurĠii de Apel BălĠi

Curs de instruire „RelaĠii cu publicul” (Deservirea publicului)

Nr.
participanĠi

8 noiembrie

Categoria
de participanĠi

13.

Denumirea activităĠii

Perioada

Nr.
crt.

PreúedinĠii instanĠelor judecătoreúti

PreúedinĠii instanĠelor judecătoreúti

PreúedinĠii instanĠelor judecătoreúti

INJ,
CSM,
PG,
MGTCP

INJ,
CSM,
PG,
MGTCP

INJ,
CSM,
PG,
MGTCP

INJ,
CSM,
PG,
IRP

INJ,
CSM,
PG,
MGTCP
PreúedinĠii instanĠelor
CSM,
PG
Listele urmează a ¿
de¿nitivate

INJ,
CSM,
PG,
ABA/CEELI

Responsabil
de organizare
INJ,
CSM,
PG,
MGTCP

CSM,
PG
Listele urmează a ¿
de¿nitivate

PreúedinĠii instanĠelor

Responsabil
de detaúare

65

Personalul instanĠelor
judecătoreúti

Curs de instruire „RelaĠii cu publicul” (Deservirea publicului)

22. 15 noiembrie

Personalul instanĠelor
judecătoreúti

26.

22-23
noiembrie

Seminar „Art. 6 CEDO, dreptul la
un proces echitabil”

Judecători
procurori

judecători
Masa rotundă „Medierea în cauzele procurori
25. 16 noiembrie
penale”
o¿Ġeri de urmărire penală
BălĠi

Curs de instruire „RelaĠii cu publi24. 16 noiembrie
cul” (Deservirea publicului)

judecători
Curs de instruire în domeniul inprocurori
23. 15 noiembrie vestigării úi examinării cazurilor de
CircumscripĠia
violenĠă în familie
CurĠii de Apel Cahul

Personalul instanĠelor
judecătoreúti

Curs de instruire „RelaĠii cu publicul” (Deservirea publicului)

21. 14 noiembrie

Categoria
de participanĠi
Personalul instanĠelor
judecătoreúti

Denumirea activităĠii

Curs de instruire „RelaĠii cu publicul” (Deservirea publicului)

Perioada

20. 13 noiembrie

Nr.
crt.

10
10

18

20

12
12

20

20

20

Nr.
participanĠi

INJ,
CSM,
PG,
IRP
INJ,
CSM,
Consiliul Europei

CSM
Listele urmează a ¿
de¿nitivate

INJ,
CSM,
PG,
MGTCP

INJ,
CSM,
PG,
ABA/CEELI

Responsabil
de organizare
INJ,
CSM,
PG,
MGTCP
INJ,
CSM,
PG,
MGTCP
INJ,
CSM,
PG,
MGTCP

CSM,
PG
Listele urmează a ¿
de¿nitivate

PreúedinĠii
instanĠelor
judecătoreúti

Listele urmează a ¿
de¿nitivate

CSM,
PG

PreúedinĠii
instanĠelor
judecătoreúti

PreúedinĠii
instanĠelor
judecătoreúti

PreúedinĠii
instanĠelor
judecătoreúti

Responsabil
de detaúare

66
executori judecătoreúti
reprezentanĠi ai APL
Zona de Nord (BălĠi)

Seminar informativ regional
„Munca neremunerată în folosul
comunităĠii”

Reforma justiĠiei juvenile
în Republica Moldova.

14
decembrie

19-20
decembrie

33.

34.

judecători
procurori

judecători
procurori

Reforma justiĠiei juvenile
în Republica Moldova

12-13
decembrie

32.

judecători
procurori

Reforma justiĠiei juvenile
în Republica Moldova

5-6
decembrie

27-28
noiembrie

31.

29.

Seminar „Metodologia întocmirii
actelor procesuale în cauzele civile judecători
úi penale”
judecători
Masa rotundă „Medierea în cauzele procurori
30. 30 noiembrie
penale”
o¿Ġeri de urmărire penală
Teleneúti

Judecători
procurori

Categoria
de participanĠi

Masa rotundă „Practica aplicării
28. 23 noiembrie
dreptului umanitar internaĠional”.

Denumirea activităĠii
judecători
procurori
Zona de Nord (BălĠi)

Perioada

Seminar informativ regional
27. 23 noiembrie „Munca neremunerată în folosul
comunităĠii”

Nr.
crt.

18
5

25
25

15
10

15
10

18

30

8
8

12
11

Nr.
participanĠi

CSM
Listele urmează a ¿
de¿nitivate
CSM,
PG
Listele urmează a ¿
de¿nitivate
CSM
PG
Listele urmează a ¿
de¿nitivate
CSM
PG
Listele urmează a ¿
de¿nitivate
DE
Listele urmează a ¿
de¿nitivate
CSM, PG
Listele urmează a ¿
de¿nitivate

CSM
PG
Listele urmează a ¿
de¿nitivate

Responsabil
de detaúare
CSM,
PG
Listele urmează a ¿
de¿nitivate

INJ,
DE,
IRP
INJ,
CSM,
UNICEF

INJ,
CSM,
UNICEF

INJ,
CSM,
UNICEF

Responsabil
de organizare
INJ,
CSM,
PG,
IRP
INJ,
CSM, PG,
ICRC (Comitetul
internaĠional al
Crucii Roúii, Kiev)
INJ,
CSM,
FundaĠia Germană IRZ
INJ,
CSM,
PG,
IRP

