CONSILIUL INSTITUTULUI NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI

COUNCIL OF THE NATIONAL INSTITUTE OF
JUSTICE

AL REPUBLICII MOLDOVA
REPUBLIC OF MOLDOVA

HOTĂRÂRE
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mun. Chişinău

Audiind informaţia prezentată de Diana SCOBIOALĂ, Director INJ, privind necesitatea modificării
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru formarea iniţială a
candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror, în temeiul art. 7 alin. (2) din Legea privind Institutul
Naţional al Justiţiei nr.152-XVI din 08.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul

HOTĂRĂŞTE:
1. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru formarea
iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror se modifică, după cum urmează:
I. Se modifică numerotarea Regulamentului;
II. La pct. 5 lit. d), sintagma „pentru procurori” se exclude, iar la lit. g) sintagma ,,de
stat” se înlocuiește cu cuvântul ,,română”;
III. La pct. 6, după sintagma „din cadrul birourilor de avocaţi”, se introduce textul
„avocat stagiar, notar stagiar”;
IV. La pct. 7. lit. c), sintagma „dacă există” se exclude;
V. La pct. 7 lit. e), textul „copia de pe carnetul de muncă, după caz. Dacă în carnetul de
muncă nu este indicată funcţia pe care o deţine solicitantul, suplimentar se va
prezenta un document confirmator al funcţiei” se exclude şi se completează cu textul
„documente pentru determinarea vechimii în muncă: carnetul de muncă, pentru
perioada de până la 28 decembrie 2018, şi dosarul personal al angajatului, adeverinţe
semnate de conducătorii şi contabilii-şefi ai instituţiilor, organizaţiilor sau
întreprinderilor respective, autentificate prin ştampilă, în care trebuie să se facă în
mod obligatoriu referinţă la documentul (ordin, dispoziţie etc.) care confirmă
vechimea în muncă”;
VI. La pct. 7, după sintagma „în cazul promovării examenului de admitere”, se include
textul „precum şi declaraţia privind neafilierea politică/antrenarea în activităţi cu
caracter politic”;
VII. La pct. 14, după sintagma „procesual civil”, se introduce textul „procesual
administrativ”;
VIII. La pct. 16 lit. a), după sintagma „gradul de complexitate corespunzător”, se introduce
textul ;;corectitudinea gramaticală”;
IX. La pct. 16 lit. b), după sintagma „variantă electronică”, se introduce textul

„preşedintelui Grupului de lucru. Textul „şi şefului Direcţiei instruire şi cercetare”
și „Variantele de răspuns nu pot depăşi 200 caractere, inclusiv spaţiile” se exclud;
X. La pct. 17 lit. a), după sintagma „gradul de complexitate corespunzător”, se introduce
textul „corectitudinea gramaticală;
XI. La pct. 17 lit. c), după sintagma „varianta electronică”, se include textul
„preşedintelui Grupului de Lucru”, iar sintagma „şi şefului Direcţiei instruire şi
cercetare”, se exclude;
XII. La pct. 20 după sintagma „drept procesual civil” se introduce textul „drept procesual
administrativ”;
XIII. La pct. 21, după sintagma „web site-ul Institutului” se introduce cuvântul
„preşedintele”. După sintagma „Grupului de lucru” se introduce textul „verifică dacă
testele-grilă şi speţele satisfac cerinţele pct. 16 şi 17. Textul „transmite testele-grilă
şi speţele” se exclude;
XIV. La pct. 22, textul „şi testele-grilă şi speţele satisfac cerinţele pct. 16 şi 17” se exclude;
XV. La pct. 23, sintagma „Direcţiei instruire şi cercetare şi ai” se exclude;
XVI. La pct. 25, textul „pentru examenele de admitere se formează în baza hotărârii
Consiliului pe perioada desfăşurării concursului şi” se exclude;
XVII. La pct. 31 alin. (1) se completează cu lit. c) cu următoarea sintagma „drept procesual
administrativ”;
XVIII. La pct. 31 alin. (2), sintagma „speţe la disciplinele” se completează cu textul
„specificate în alin. 1”, iar textul „drept civil- drept procesual civil, şi drept penaldrept procesual penal”, se exclude.
XIX. La pct. 32, textul „în dependenţă de numărul de participanţi la concurs. Prima etapă”
se exclude, iar după sintagma „Testul psihologic” se introduce textul „poate derula
până la 90 de minute, durata acestuia fiind stabilită în funcţie de complexitate şi
poate fi modificat/ajustat anual. Sintagma „Etapa a doua” se exclude.
XX. La pct. 47, textul „în prezenţa tuturor” se exclude şi se introduce sintagma „sau un
membru”.
XXI. La pct. 48 textul ,,(una la disciplinele drept civil-drept procesual civil şi alta la
disciplinele drept penal-drept procesual penal)” se exclude;
XXII. La pct. 49, textul „Programul selectează participanţilor în urma înregistrării, folosind
codul personal generat online” se exclude şi se introduce textul „În urma înregistrării
participanţilor, programul selectează”. Sintagma „Institutului” se exclude;
XXIII. La pct. 50 cuvântul ,,răspuns” se exclude, iar sintagma „se face” se înlocuiește cu
textul ,,care se prezintă”;
XXIV. La pct. 51 cuvântul „transmite” se înlocuiește cu „restituie”. Textul ,,şi foile cu notiţe”
se exclude;

XXV. Se completează prezentul Regulament cu pct. 54, care are următorul conţinut ,,Este
interzis accesul participanților în sălile de examen cu telefoane mobile și alte dispozitive
electronice de comunicare si/sau de stocare a informației (ceasuri, USB flash etc.)”.
XXVI. Se completează prezentul Regulament cu pct. 55, care are următorul conţinut ,,Pe
durata desfăşurării probelor, INJ îşi rezervă dreptul de a instala mijloace tehnice
pentru bruiaj, în condițiile legii”.
XXVII. La pct. 58, după sintagma „pentru fiecare speţă”, se introduce textul ,,Borderoul
electronic este activ în intervalul de timp preconizat pentru fiecare grupă în parte”.
XXVIII. Pct. 60 se exclude.
XXIX. La pct. 68, textul ,,studiile de master în drept” se exclude. Cuvântul ,,realizate” se
înlocuiește cu ,,relevante”.
XXX. La pct. 70, după sintagma „se afişează”, se introduce textul ,,pe panoul informativ”.
XXXI. La pct. 75, după sintagma ,,concursului de admitere”, se introduce textul ,,cu excepţia
celor”, iar cuvântul ,,Actele” se exclude. Sintagma ,,se păstrează” se înlocuiește
textul ,,ultimele fiind păstrate”.
XXXII. Textul Anexei se completează cu enunțul ,, Declar pe propria răspundere că nu sunt
afiliat politic și nu desfășor activități cu caracter politic”. (bifaţi) □
XXXIII. Se exclud anexele 2-7.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării acesteia de către Consiliul Institutului Naţional
al Justiţiei.
3. Responsabil de executarea prezentei hotărâri se desemnează Directorul Institutului Naţional al
Justiţiei.
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