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INTRODUCERE 

 

Formarea iniţială a asistenților judiciari este una dintre prerogativele strategice de reformare a sistemului judiciar, precum 

şi una din atribuţiile de bază ale Institutului Naţional al Justiţiei. Ea constituie garanţia aplicării uniforme a legii prin sprijinul 

activității magistraților din partea asistenților judiciari. 

În temeiul Legii cu privire la Institutul Naţional al Justiţiei nr.152-XVI din 08.06.2006, formare inițială a asistenților 

judiciari durează 3 luni. Instruirea se realizează sub formă de cursuri și stagiu de practică, respectiv: 

a) cursuri la INJ, cu durata de 3 săptămîni; 

b) stagiu de practică în instanțele de judecată, cu durata de 6 săptămîni; 

c) cursuri la INJ, cu durata de 3 săptămîni. 

După absolvirea cursurilor de instruire inițială, asistenții judiciari susțin examene de capacitate, care sînt precedate de       

8 ore de sinteză. După promovarea examenelor de capacitate, asistenților judiciari li se înmînează certificatele respective.  

În cazul dat, instruirea iniţială în cadrul INJ are drept scop formarea de asistenți judiciari competenţi, care să asigure 

suportul administrativ şi organizațional la sprijinirea activității magistraților. Pentru atingerea acestui scop, INJ îşi propune 

formarea de asistenți judiciari cu următoarele COMPETENŢE: 

 cunoașterea, interpretarea și aplicarea normelor juridice procesuale care reglementează activitatea asistentului judiciar; 

 cunoașterea și posedarea standardelor naţionale de deontologie profesională;  

 cunoașterea și utilizarea celor mai eficiente tehnologii în exercitarea atribuțiilor; 

 autoinstruire, perfecționare profesională continuă și aplicare uniformă a atribuțiilor; 

 autoanaliză, autoevaluare și capacități de identificare a soluțiilor în problemele din domeniul de activitate; 

 contribuirea la promovarea imaginii justiției în societate; 

 îmbunătățirea calității actului de justiție; 

 asigurarea aplicării uniforme a legii. 
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I. Discipline de studiu – 240 ore 
 

Nr. 

d/o 
Denumirea disciplinei 

Total ore 

(curs/practice) 

Metodologia 

de evaluare 

1.  

Cadrul legal ce reglementează statutul și activitatea asistentului judiciar.  
Statutul, rolul și atribuțiile asistentului judiciar. Privire generală asupra cadrului 

normativ ce reglementează activitatea de asistent judiciar. Răspunderea asistentului 

judiciar. Eliberarea din funcţie. 

6(2/4) 

Teste pentru 

verificarea 

cunoștințelor 

2.  

Activitatea administrativ-judiciară a instanţelor judecătorești. 

Evidenţa activităţii instanţei judecătorești. Instrucțiunea cu privire la ținerea 

lucrărilor de secretariat în judecătorii și curțile de apel. Ghidul privind prevenirea și 

soluționarea conflictelor de interese în cadrul sistemului judecătoresc. Registrele 

instanţei judecătorești. Monitorizarea evoluţiei dosarului. 

6(2/4) 

Teste pentru 

verificarea 

cunoștințelor 

3.  

Drept civil. 

Actul juridic civil. Termenele în dreptul civil. Termenele de prescripție. Actul 

juridic civil. Răspunderea civilă. Contractele translative de proprietate: vînzarea-

cumpărarea, donația, schimbul. Contractele de locațiune, contractul de arendă, 

contractul de comodat. Noțiunea și clasificarea reprezentării. Moștenirea. 

28(10/18) 

Teste pentru 

verificarea 

cunoștințelor 

4.  

Drept penal. 

Elemente de noutate în Codul penal. Principiile aplicării legislației penale. 

Componența infracțiunii. Pluralitatea de infracțiuni. Participația. Pedeapsa penală. 

Individualizarea pedepsei. Liberarea de răspundere penală și liberarea de pedeapsă 

penală. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei și cauzele care înlătură 

răspunderea penală. Măsurile de siguranță. Calificarea infracțiunii. Infracțiuni contra 

vieții și sănătății persoanei. Infracțiuni privind viața sexuală. Infracțiuni contra 

patrimoniului. Infracțiuni în domeniul transporturilor. Huliganismul. Infracțiuni 

contra bunei desfășurări a activității în sfera publică etc. 

28(10/18) 

Teste pentru 

verificarea 

cunoștințelor 

5.  
Procesul civil. 

Principiile fundamentale și internaționale ale dreptului procesual civil. Instanța de 
28(10/18) 

Teste pentru 

verificarea 
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judecată – subiect obligatoriu al raporturilor de procedură civilă. Subiecții 

procesului civil. Cheltuielile de judecată. Dreptul la acțiune. Asigurarea acțiunii 

civile. Probațiunea judiciară și probele. Procedura specială. Procedura în ordonanță. 

Căile de atac în procedura civilă. Generalizarea problemelor de drept în cauzele 

civile. Procesul civil în litigiile ce rezultă din dreptul succesoral, dreptul muncii, 

dreptul familiei, dreptul funciar. Punerea în executare a încheierilor și hotărîrilor. 

cunoștințelor 

6.  

Procesul penal. 

Principiile generale ale procesului penal. Urmărirea penală. Instanțele judecătorești 

și competența lor la înfăptuirea justiției în cauzele penale. Probațiunea în procesul 

penal. Condițiile generale ale judecării cauzei penale. Aplicarea măsurilor 

procesuale de constrîngere și a măsurilor de protecție la etapa judecării cauzei 

penale. Proceduri speciale în procesul penal. Căile de atac. Executarea încheierilor și 

sentințelor. 

28(10/18) 

Teste pentru 

verificarea 

cunoștințelor 

7.  

Metodologia întocmirii actelor procesuale civile. 

Analiza, motivarea și redactarea unei hotărîri judecătorești. Tehnici și stiluri de 

redactare a hotărîrilor judecătorești. Pregătirea concentrată asupra criteriilor 

individuale care urmează a fi luate în considerație la redactare. Modalități de 

prezentare a materialelor scrise. Elaborarea proiectelor de acte procesuale civile. 

12(4/8) 

Teste pentru 

verificarea 

cunoștințelor 

8.  

Metodologia întocmirii actelor procedurale penale. 

Analiza, motivarea și redactarea unei sentințe. Stilul de redactare a sentințelor. 

Pregătirea concentrată asupra criteriilor individuale care urmează a fi luate în 

considerație la redactare. Modalități de prezentare a materialelor scrise. Categoriile 

actelor procedurale penale. Elaborarea proiectelor de acte procesuale. 

12(4/8) 

Teste pentru 

verificarea 

cunoștințelor 

9.  

Procesul contravențional. 

Legea contravențională și aplicarea ei. Contravenția – temei al răspunderii 

contravenționale. Sancțiunea contravențională. Administrarea cauzelor 

contravenționale în cadrul procesului contravențional. Metodologia întocmirii 

actelor procesuale contravenționale. Elaborarea proiectelor de acte procesuale 

contravenționale. Unificarea practicii judiciare pe cauzele contravenționale. 

12(4/8) 

Teste pentru 

verificarea 

cunoștințelor 
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10.  

Contenciosul administrativ. 

Instituţia contenciosului administrativ în sistemul de drept al Republicii Moldova. 

Obiectul acțiunii în contenciosul administrativ. Subiecții cu drept de sesizare în 

contenciosul administrativ. Competenţa jurisdicțională în materie de contencios 

administrativ. Procedura examinării acţiunilor de contencios administrativ. 

Răspunderea în litigiile de contencios administrativ. Executarea hotărîrii. 

14(4/10) 

Teste pentru 

verificarea 

cunoștințelor 

11.  

Jurisprudența Curții Constituționale. 

Procedura de sesizare și ridicare a excepției de neconstituționalitate a actelor 

legislative și normative. Întocmirea sesizării. Obligativitatea hotărîrilor Curții 

Constituționale. Jurisprudența Curții Constituționale. 

6(2/4) 

Teste pentru 

verificarea 

cunoștințelor 

12.  

Jurisprudența CEDO. 

Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Noțiuni generale. Dreptul la 

proprietate. Dreptul la respectarea vieții private și de familie. Libertatea și siguranța 

persoanei. Interzicerea torturii. Libertatea de exprimare. Standardele și garanțiile 

unui proces echitabil. Garanții suplimentare în cazul procedurilor penale. Dreptul la 

un recurs efectiv și interzicerea discriminării. Remedii pentru violarea CEDO. 

Executarea hotărîrilor CEDO. 

12(4/8) 

Teste pentru 

verificarea 

cunoștințelor 

13.  

Cooperare juridică internațională. 

Reglementarea juridică a asistenței juridice internaționale în materie civilă și penală. 

Competența jurisdicțională în procesul civil cu element de extraneitate. Adresarea 

prin comisiile rogatorii. Extrădarea. Transferul persoanelor condamnate. 

Recunoașterea hotărîrilor civile și penale a instanțelor străine. 

10(4/6) 

Teste pentru 

verificarea 

cunoștințelor 

14.  

Deontologia profesională a asistentului judiciar. 

Normele de conduită ale asistentului judiciar, justițiabililor și altor persoane în 

instanța judecătorească. Dobîndirea aptitudinilor specifice profesiei. 

Confidențialitatea ca obligație în exercitarea profesiei de asistent judiciar. 

Incompatibilitatea asistentului judiciar într-un proces de judecată. Conduita 

asistentului judiciar în timpul ședințelor de judecată, în relațiile cu colegii și înafara 

orelor de program. Restricţii și sancţiuni pentru încălcarea eticii profesionale. 

10(4/6) 

Teste pentru 

verificarea 

cunoștințelor 
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15.  

Comunicare și relații publice. 

Procesul de comunicare. Reguli ale comunicării eficiente. Dezvoltarea abilităților de 

comunicare în cadrul instanței, precum și în relații cu publicul și mass-media. 

Comunicarea interpersonală. Comunicarea în situații de criză. Relațiile publice ca 

activitate planificată în cadrul autorităților judiciare. Relații publice versus relații cu 

publicul. Prezența mass-media audiovizuale în sediul instanței și în ședința de 

judecată. Competența de a furniza informații. Informarea purtătorului de cuvînt. 

Informațiile furnizate reprezentanților mass-media. 

12(4/8) 

Teste pentru 

verificarea 

cunoștințelor 

16.  

Utilizarea tehnologiilor informaţionale în domeniul profesional. 

Obiectul de studiu, principiile de bază, sarcinile şi scopul tehnologiilor 

informaţionale. Mijloace moderne de comunicare. Sisteme informatice şi medii de 

stocare. Reţele informatice. Internetul şi Intranetul. Programe şi servicii Internet. 

Baza legislativă „MoldLex” şi „Practica judiciară”. Programul Integrat de 

Gestionare a Dosarelor (PIGD). Sistemul de înregistrare tehnică a şedinţelor de 

judecată SRS „FEMIDA”. 

16(4/12) 

Teste pentru 

verificarea 

cunoștințelor 

 

II.  Stagiu de practică la instanțele de judecată – 240 ore 

 

III. Examen de capacitate 

 

1. Ore de sinteză = 8 ore 

 

2. Examenele de capacitate:  

 

a) proba scrisă, constă în elaborarea proiectului unei hotărîri judecătorești și a unei sentințe judecătorești; 

 

b) proba orală, constă în verificarea cunoștințelor la disciplinele:   

- Activitatea administrativ-judiciară a instanţelor judecătorești; 

- Deontologia profesională a asistentului judiciar.  


