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care candidează la funcții de judecător și de procuror 

 

 

 

15 aprilie 2021          mun. Chişinău  

nr. 4/5 

 

Audiind informația prezentată de către doamna Diana SCOBIOALĂ, Director al Institutului Național 

al Justiției, privind necesitatea modificării Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea 

stagiului de practică al audienților Institutului Național al Justiției care candidează la funcții de judecător 

și de procuror, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea privind Institutul Național al Justiției 

nr. 152-XVI din 8 iunie 2006, Consiliul 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea stagiului de practică al audienților 

Institutului Național al Justiției care candidează la funcții de judecător și de procuror se modifică, 

după cum urmează: 

I. În tot cuprinsul Regulamentului, textul „Institutul Național al Justiției” și cuvântul „Institutul”, la 

orice formă gramaticală, se substituie cu abrevierea „INJ”.  

II. În tot cuprinsul Regulamentului, textul „curriculumului de practică”, la orice formă gramaticală,  

se substituie cu textul „curriculumului stagiului de practică”, la forma gramaticală 

corespunzătoare. 

III. În tot cuprinsul Regulamentului, textul „audientul-stagiar” și cuvântul „stagiar”, la orice formă 

gramaticală, se substituie cu cuvântul „audient”, la forma gramaticală corespunzătoare. 

IV. În tot cuprinsul Regulamentului, textul „Agenda pentru stagiul de practică”, la orice formă 

gramaticală, se substituie cu textul „Agenda stagiului de practică”, la forma gramaticală 

corespunzătoare. 

V. La punctul 1, după textul „care candidează la funcții de judecător și de procuror” se introduce 

textul „(în continuare – Regulament)”. 

VI. La punctul 2, după textul „pentru audienții Institutului Național al Justiției” se introduce textul 

„(în continuare – INJ)”. 

VII. Punctul 3 va avea următorul cuprins: „3. Stagiul de practică constituie o parte integrantă a 

procesului de formare profesională inițială, care asigură formarea competențelor profesionale și 



acumularea experienței privind organizarea și realizarea activităților în domeniul profesional.”. 

VIII. La punctul 4 lit. e), textul „toți factorii implicați” se substituie cu textul „toate persoanele 

implicate”.  

IX. La punctul 5, textul „stagii de practică” se substituie cu textul „stagiul de practică”. 

X. La punctul 6 textul „stagiile de practică” se substituie cu textul „stagiul de practică”, iar textul 

„pentru a lua nemijlocit cunoștință de activitățile desfășurate de acestea” se exclude. 

XI. La punctul 8, textul „este realizat” se substituie cu textul „se realizează”. 

XII. Punctul 9 va avea următorul cuprins: „9. În scopul consemnării zilnice a activităţilor realizate de 

către audienţi conform planului de formare şi a curriculumul stagiului de practică, se întocmește 

Agenda stagiului de practică, completată zilnic de audienţi. La finalizarea fiecărei etape a 

practicii, prevăzute în Curriculumul stagiului de practică, conducătorul de practică, utilizând 

semnătura electronică sau autentică, va semna un act de confirmare a autenticității proiectelor 

actelor procedurale și a Agendei stagiului de practică, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 4 

a prezentului Regulament. La sfârșitul stagiului în cadrul instanţelor judecătoreşti, procuraturilor 

şi organelor de urmărire penală, conducătorii de practică întocmesc câte un raport privind 

activitatea audientului în perioada stagiului de practică, conform Anexei nr. 1 (pentru stagiile de 

scurtă durată), Anexei nr. 2 (pentru candidaţii la funcţia de judecător – stagii în judecătorii) şi 

Anexei nr. 3 (pentru candidaţii la funcţia de procuror – stagii în procuraturi).” 

XIII. La punctul 12, cuvintele „derulării” și „pregătire” se exclud, iar la lit. b) textul „unitatea de 

practică” se substituie cu cuvântul „unitatea” și se completează cu următorul conținut: „În cazul 

activităților stagiului de practică desfășurate în format online, aceștia sunt obligați să conecteze 

camera, după caz și microfonul  (neîndeplinirea acestor cerințe va echivala cu absența de la 

stagiu).”. 

XIV. La punctul 13, lit. k) textul „un raport privind activitatea stagiarului” se substituie cu textul „un 

act de confirmare a autenticității proiectelor actelor procesuale și a Agendei stagiului de practică 

(Anexa nr. 4), utilizând semnătura electronică sau autentică, precum și raportul privind 

activitatea audientului (Anexele nr. 1-3)”. 

XV. La punctul 19, textul „va prezenta” se substituie cu textul „va transmite electronic”, la lit. a) 

textul „care să conțină” se substituie cu textul „care trebuie să conțină” și textul „instituției-

bază” se substituie cu textul „instituției de bază”, iar la lit. c) textul „conducătorii practicii” se 

substituie cu textul „conducătorii stagiului de practică”. 

XVI. La punctul 21, textul „se notifică” se substituie cu textul „se apreciază”, iar la lit. f) textul 

„nivelul de pregătire” se substituie cu textul „nivelul de pregătire profesională”. 

XVII. La punctul 22, cuvântul „verbală” se substituie cu cuvântul „orală”, iar textul „de la „10” la 

„1”” se substituie cu textul „de la „1” la „10””. 

XVIII. La punctul 24, textul „Toți factorii implicați” se substituie cu textul „Toate persoanele 

implicate”, iar cuvântul „funcțiile” se substituie cu cuvântul „atribuțiile”.  

XIX. La Anexele nr. 1, 2 și 3 din Regulament, textul „Raport privind activitatea stagiarului” se 

substituie cu textul „Raport privind activitatea audientului în cadrul stagiului de practică”, iar 

textul „nivelul de pregătire” se substituie cu textul „nivelul de pregătire profesională”. 

XX. Se introduce o anexă nouă „Anexa nr. 4”, care va avea următorul cuprins:  

 

„Anexa nr. 4  
la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea  

stagiului de practică al audienţilor Institutului Naţional al Justiţiei  
care candidează la funcţii de judecător şi de procuror,  

introdusă prin Hotărârea Consiliului INJ nr. 4/5 din 15.04.2021 

 

 



ACT DE CONFIRMARE A AUTENTICITĂȚII 

 

 

 (Prenume, Nume) ___________________________, conducător al stagiului de practică, (funcția 

deținută și instituția) ________________________________________, confirm autenticitatea proiectelor 

actelor procesuale și a Agendei stagiului de practică a audientului INJ (Prenume, Nume) 

___________________________, desfășurat pe durata _________________. 

 

 Lista actelor: 

1. Agenda stagiului de practică a audientului INJ (Prenume, Nume) 

___________________________; 

2. ...................................................... (... file); 

3. ...................................................... (... file); 

4. ...................................................... (... file); 

5. ...................................................... (... file); 

6. ...................................................... (... file); 

7. ...................................................... (... file); 

8. ...................................................... (... file); 

9. ...................................................... (... file); 

10. ...................................................... (... file); 

11. ...................................................... (... file); 

12. ...................................................... (... file); 

13. ...................................................... (... file); 

14. ...................................................... (... file); 

15. ...................................................... (... file); 

16. ...................................................... (... file); 

17. ...................................................... (... file); 

18. ...................................................... (... file); 

19. ...................................................... (... file); 

20. ...................................................... (... file); 

21. ...................................................... (... file); 

22. ...................................................... (... file); 

23. ...................................................... (... file); 

24. ...................................................... (... file); 

25. ...................................................... (... file); 

26. ...................................................... (... file); 

27. ...................................................... (... file); 

28. ...................................................... (... file); 

29. ...................................................... (... file); 

30. ...................................................... (... file); 

31. ...................................................... (... file). 

 

Data 

 

Semnătura conducătorului de practică”. 
  

 

2. Responsabil de executarea prezentei hotărâri se desemnează Directorul Institutului Național al 

Justiției.          

 

Președintele Consiliului  Diana ROTUNDU 

 


