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I. PRELIMINARII
Constituţia Republicii Moldova şi legislaţia, ce reglementează principiile organizatorice şi de
activitate ale sistemului judecătoresc, stabilesc cerinţe înalte pentru exercitarea funcţiei de judecător,
avînd în vedere şi buna cunoaştere a procesului de organizare a activităţii instanţelor de judecată, de
administrare, inclusiv a cauzelor, de efectuare propriu-zisă a justiţiei în conformitate cu prevederile
normelor de drept material şi procedural.
Dinamica perfecţionării cadrului legislativ, inclusiv la capitolul de organizare a sistemului
judecătoresc, necesită actualizarea obiectivelor de accedere în funcţia de judecător, de dobîndire a
aptitudinilor profesionale respective, aplicare corectă a principiilor de organizare şi activitate a
sistemului judecătoresc.
Practica a demonstrat, că pentru o justiţie eficientă este necesară o pregătire specializată în
domeniu.
Un rol important în acest sens în formarea iniţială pentru numirea în funcţie de judecător în
cadrul Institutului Naţional de Justiţie (INJ) îl are studierea actelor naţionale şi internaţionale ce ţin
de organizarea activităţii instanţelor de judecată, inclusiv în conformitate cu strategiile conceptuale
şi metodologice Europene şi naţionale în domeniu.
Curricula la disciplina „Organizarea activităţii instanţelor de judecată” este destinată viitorilor
judecători şi se axează pe metodologia de formare activ-participativă, ţinînd cont de principiile de
învăţare la adulţi.
Scopul disciplinei constă în formarea/dezvoltarea competenţelor/abilităţilor conform
standardului de formare profesională a adulţilor, reieşind din Cadrul European şi cel Naţional al
Calificărilor, cu un grad mai înalt şi complex al tematicii atît pentru orele de curs, cît şi pentru cele
de seminar, corespunzînd specificului profesional al funcţiei de judecător.
În complex, curriculum-ul la disciplina „Organizarea activităţii instanţelor de judecată” este
prezentată drept un document de formare profesională orientat spre lărgirea şi aprofundarea
potenţialului intelectual şi formarea abilităţilor profesionale de viitor judecător.
II. COMPETENŢE

−
−
−
−
−
−
−
−

Prin studiul disciplinei audientul va obține următoarele competențe:
specifice profesiei, respectiv aplicarea corectă a legislaţiei de organizare judiciară, a
regulamentelor şi codului deontologic, adoptate ]ntru asigurarea executrii prevederilor legale;
de determinare a concepţiei personale a magistratului asupra profesiei sale;
privind aplicarea şi interpretarea normelor legale relevante în contextul actelor
internaţionale la care Republica Moldova este parte;
în aplicarea regulilor de calificare a abaterilor disciplinare la soluţionarea cazurilor practice;
privind evaluarea corectitudinii sau incorectitudinii unor soluţii din practica CSM;
la formularea unor recomandări în scopul îmbunătăţirii calitative continue a legislaţiei
pertinente în unison cu principiile constituţionale şi internaţionale privind sistemul
judecătoresc şi statutul judecătorului.
III. PRINCIPALELE OBIECTIVE

La sfârşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să:
- definească/distingă funcţia statală de înfăptuire a justiţiei;
− identifice sistemul instanţelor judecătoresti;
− interpreteze/explice principiile constituţionale de separare şi colaborare a puterilor;
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deducă şi să aplice noţiunile legale de sistem judecătoresc, competenţă a instanţei
judecătoreşti , structură organizatorică şi de administrare, organe de administrare şi
autoadministrare;
relateze/utilizeze în argumentări generalizările CSM, CSJ, rapoartele de monitorizare,
concluziile şi recomandările instituţiilor specializate şi abilitate inadeverenţele cadrului
legislativ şi instituţional referitoare la desfăşurarea reformei legislative şi instituţionale,
necesitatea perfecţionării, reieşind şi din strategiile naţionale (privind prevenirea şi lupta
cu
crima organizată şi corupţia, terorismul, traficul de fiinţe umane, lupta cu sărăcia etc. În
contextul implementării strategiei de reformă a sectorului justiţiei );
să traseze planuri, programe(zilnice şi de durată) privind activitatea organizatorică şi
procedurală pentru bună administrare şi examinare a cauzelor, interacţiunea cu părţile în
proces, cu aparatul de specialitate;
să formuleze deprinderi de operativitate, obiectivitate, independenţă, imparţialitate, să
desfăşoare activitate individuală şi în grup (colectivă) întru realizarea prevederilor curriculei;
să evalueze şi să estimeze propunerile altor audienţi, inclusiv coechipieri, să argumenteze
dezacordul ( în caz de existenţă).

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Denumirea
disciplinei
Organizarea
activităţii
instanţelor de
judecată

Formator

Semestrul

Total
ore

Ore
curs

Şterbeţ Valeria

II

30

10

Ore
Evaluarea
practice
20

examen

V. TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Nr.
d/o

TEMATICA

Ore
curs

Ore
practice

1.

Puterea judecătorească. Sistemul instanţelor judecătoreşti.
Secretariatul instanţei judecătoreşti.

2

4

2.

Autoadministrarea judecătorească.

2

4

2

4

2

4

2

4

10

20

3.
4.
5.

Statutul judecătorului. Garanţiile independenţei judecătorului.
Cariera judecătorilor. Selecţia şi evaluarea performanţelor.
Răspunderea disciplinară a judecătorului.
TOTAL
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VI. UNITĂȚI TEMATICE
Strategii didactice/
Lucrul individual
Resurse logistice
Tema 1. Puterea judecătorească. Sistemul instanţelor judecătoreşti. Secretariatul instanţei
judecătoreşti.
Ore curs
1. Puterea judecătorească. Principiile
Prelegerea cu
Ore curs
constituţionale şi legislative.
suport vizual.
Lectura unor
2. Sarcinile şi principiile de înfăptuire a justiţiei.
Power Point,
surse
Sistemul instanţelor judecătoreşti.
laptop,
bibliografice
3. Preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor
videoproiector.
Dezbaterea.
judecătoreşti.
4. Activitatea secretariatului instanţei
judecătoreşti. Ţinerea lucrărilor de secretariat.
Ore practice
Ore practice
Pregătirea temei
1. Să delimuteze actele legislative naţionale ce Seminare.
pentru activitate
reglementează principiile
organizatorice ale Analiza datelor
practică. Lucrul
sistemului judecătoresc.
statistice.
în grup cu
2. De relatat principiile constituţionale şi legislative de Tablă flipchart.
folosirea
definire a autorităţii
judecătoreşti ca ramură a
tehn.informaţion
puterii de stat, inclusiv prin jurisprudenţa Curţii
ale.
Constituţionale.
3. Să relateze sarcinile şi principiile de înfăptuire a
justiţiei prin:
- evoluţia cadrului legislativ privind principiile de
organizare şi funcţionare a sistemului judecătoresc în
Republica Moldova;
- definirea noţiunii independenţei puterii judecătoreşti;
- argumentarea dispoziţiilor constituţionale de
„separare” şi „conlucrare” a puterilor în stat.
4. Să delimiteze competenţa
funcţională şi a
instanţelor judecătoreşti, competenţa
şi structura
unei judecătorii, curţi de apel şi a CSJ.
5. Să argumenteze rolul preşedintelui şi
vicepreşedintelui instanţelor judecătoreşti reieşind din
atribzţiile ce le revin.
6. Să identifice la fiecare etapă problemele legate de
ţinerea lucrărilor de secretariat în conexiune cu
prevederile legislaţiei procedurale.
7. Să traseze planuri, programe
(zilnice şi de durată) privind activitatea organizatorică
şi procedurală pentru bună administrare şi examinare a
cauzelor, interacţiunea cu părţile în proces, cu
aparatul de specialitate.
7. Să evalueze măsurile cu caracter organizatoric
privind mersul unui dosar în instanţa de judecată pînă
la transmiterea hotărîrii spre executare, ţinînd cont de
Unități tematice
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prevederile Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de
secretariat în judecătorii şi curţile de apel.
8. Să explice prevederile actelor normative relevante
privind lucrările de secretariat, să delimiteze
competenţele
preşedintelui,
judecătorului
şi
secretariatului.
9. Să explice noţiunile de „repartizare aleatorie a
cauzelor”, „termen rezonabil”.
10. Să argumenteze necesitatea aplicării tehnologiilor
informaţionale în activitatea de administrare şi
efectuare a justiţiei
Tema2. Autoadministrarea judecătorească.
Ore curs
Organele de autoadministrare judecătorească.
Consiliul Superior al Magistraturii.
Adunarea Generală a Judecătorilor.
Curtea Supremă de Justiţie.
Ministerul Justiţiei.
Ore practice.
1. Să expună Criteriile distinctive ale organelor de
autoadministrare judecătorească reieşind din
delimitarea competenţelor.
2. Delimitarea competenţei şi rolul Consiliului
Superior al Magistraturii în formarea sistemului
judecătoresc.
3. Să se expună argumentat referitor la extinderea
competenţelor Adunării Generale a Judecătorilor.
4. Să delimiteze şi să argumenteze rolul Curţii
Supreme de Justiţie în sistemul instanţelor
judecătoreşti.
5. Să argumenteze rolul Curţii Supreme de Justiţie în
unificarea practicii judiciare, acordarea asistenţei
metodice judecătorilor.
6. Să stabilească formele şi metodele de asistenţă
metodică necesare unui judecător, inclusiv unui
judecător începător.
7. Să argumenteze necesitatea interacţiunii Curţii
Supreme de Justiţie cu Consiliul Superior al
Magistraturii şi preşedinţii instanţelor judecătoreşti.
6. Să argumenteze rolul Ministerului Justiţiei în
crearea
mecanismelor
privind
asigurarea
independenţei sistemului judecătoresc în interacţiune
cu Consiliul Superior al Magistraturii, reieşind din
competenţa şi activitatea organelor subordonate. Rolul
Departamentului de administrare judecătorească.
1.
2.
3.
4.
5.

Prelegerea cu
suport vizual.
Power Point,
laptop,
videoproiector.
Analiza cadrului
legislativ, datelor
statistice.
Studiu de caz.
Soluţionarea
speţelor.
Tablă flipchart.

Ore curs
Lectura unor
surse
bibliografice,
brainstorming-ul.
Ore practice
Întocmirea
referatelor.
Studierea
practicii
întocmirii unor
proiecte de acte
relevante.
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Tema 3. Statutul judecătorului. Garanţiile independenţei judecătorului.
Ore curs
1.Principiile constutuşionale şi legale ale
statutului
judecătorului.
Inamovibilitatea
şi
inviolabilitatea judecătorului. Numirea judecătorului
în funcţie.
2. Drepturile şi obligaţiile judecătorului.
Restricţiile de serviciu ale judecătorului.
3. Transferul judecătorilor în interes de serviciu.
4. Suspendarea din funcţie şi detaşarea
judecătorului.
4.Temeiurile de eliberare a judecătorului din
funcţie.
6. Demisia onorată a judecătorului.
7. Protecţia de stat a judecătorului, asigurarea lui
materială şi socială.
Ore practice
1. Să argumenteze rolul judecătorului în înfăptuirea
justiţiei – unicul exponent al puterii judecătoreşti.
2. Să determine garanţiile constituţionale şi cele
legale ale statutului judecătorului:
- să argumenteze noţiunile de „inamovibilitate” şi
„inviolabilitate” a judecătorului;
- să interpreteze noţiunile de „independenţă”,
„imparţialitate” şi „inamovibilitate” în lumina Cartei
Europene privind statutul judecătorului.
3. Să delimiteze:
- condiţiile şi criteriile de selectare a
candidaţilor la funcţia de judecător;
- procedura de numire a judecătorului în funcţie.
4. Delimitarea drepturilor şiobligaţiilor
judecătorului.
5. Să aprecieze necesitatatea respectării
restricţiilor de serviciu ale judecătorului şi
urmările încălcării lor.
6. Să definească temeiurile de suspendare din funcţie
şi detaşare a judecătorului.
7. Să se expună asupra temeiurilor de eliberare a
judecătorului din funcţie şi a demisiei onorate a
judecătorului.
8. Să analizeze cazuri din practica activităţii
Consiliului Superior al Magistraturii şi să se expună
asupra unor hotărîri adoptate în privinţa judecătorilor.
9. Delimutarea protecţiei de stat a judecătorului,
asigurarea lui materială şi socială.

Prelegerea cu
suport vizual.
Power Poin,
laptop,
videoproiector.

Ore curs
Lectura unor
surse
bibliografice,
brainstorming-ul.

Seminare.
Analiza legilor/
datelor statistice.
Studiul practicii
CSM.
Tablă flipchart.

Ore practice
Întocmirea
referatelor/.
proiectelor de
acte, folosirea
tehn.informaţion
ale.
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Tema 4. Cariera judecătorilor. Selecţia şi evaluarea performanţelor.
Ore curs
1. Reglementările legale privind cariera, selecţia şi
evaluarea performanţelor judecătorilor.
2. Cariera judecătorilor. Promovarea în funcţia de
judecător la o instanţă superioară, numirea în funcţia
de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă şi
transferarea judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel
sau la o instanţă inferioară..
2. Criteriile de selecţie, transfer şi numire în
funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă
judecătorească şi promovarea în funcţii. 3. Colegiul
pentru selecţia şi cariera
judecătorilor. Competenţa.
4. Evaluarea performanţelor judecătorilor.
5. Colegiul de evaluare a performanţelor
Judecătorilor. Competenţa.
6. Interdependenţa activităţii Colegiului pentru
selecţia şi cariera, judecătorilor, Colegiului de
evaluare a performanţelor judecătorilor şi Consiliului
Superior al Magistraturii.
Ore practice
1. Să delimiteze reglementările legale privind cariera,
selecţia şi evaluarea performanţelor judecătorilor.
2. Să identifice criteriile de selecţie, transfer şi numire
în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de
instanţă judecătorească şi promovarea în funcţii.
3. Să delimiteze temeiurile şi modul de promovare,
inclusiv de transfer într-o instanţă superioară şi la o
funcţie de conducere în sistemul judecătoresc.
4. Să se expună asupra modului de evaluare a
performanţelor judecătorilor.
5. Să identifice cazurile de evaluare a
performanţelor judecătorilor în corespundere de
scopul urmărit.
6. Să delimuteze împuternicirile:
- Colegiului pentru selecţia şi cariera
Judecătorilor;
- Colegiului de evaluare a performanţelor
Judecătorilor.
7. Să analizeze şi să se expună referitor la
interdependenţa activităţii Colegiului pentru selecţia
şi cariera, judecătorilor, Colegiului de evaluare a
performanţelor judecătorilor şi Consiliului Superior al
Magistraturii.
8. Formularea propunerilor de perfecţionare a
pregătirii iniţiale şi continue a judecătorului în vederea

Prelegere cu
suport vizual.
Power Point,
laptop,
videoproiector.

Seminar. Analiza
cadrului
legislativ, datelor
statistice.
Studiu/dosare
CSM.
Tablă flipchart.

Ore curs
Lectura unor
surse
bibliografice,
brainstorming.

Ore practice
Studierea
hotărîrilor CSM.
Întocmirea
proiectelor de
decizii CSM pe
un caz
improvizat.
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îmbunătăţirii performanţei sistemului.
Tema 5. Răspunderea disciplinară a judecătorului.
Ore curs.
1.Temeiurile de tragere la răspundere disciplinară a
judecătorilor.
2.Procedura de intentare şi examinare a dosarului
disciplinar.
3. Inspecţia judiciară. Atribuţiile privind
tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor.
3. Colegiul disciplinar. Atribuţiile.
4. Hotărîrile privind cazurile disciplinare.
5. Examinarea contestaţiilor.
Ore practice
1. De identificat şi analizat conţinutul unor abateri
disciplinare.
2. De argumentat temeiurile de intentare a procedurii
disciplinare, de aplicare a sancţiunilor disciplinare,
coroborate cu abaterile disciplinare.
3. De evaluat procedura de intentare şi examinare a
dosarului disciplinar.
4. De identificat interacţiunea organelor implicate în
procesul de examinare a dosarului disciplinar în
privinţa judecătorului prin prizma de delimitare a
atribuţiilor:
- inspecţia judiciară;
- Colegiul disciplinar;
- Consilil Superior al Magistraturii.
5. De expus modul de adoptare a hotărîrilor privind
cazurile disciplinare, procedura de contestare.
6. De evaluat temeiurile de contestare şi procedura de
examinare, expunînd opiniile privind prevederile
legale la acest compartiment.

Prelegere cu
suport vizual.
Power Point,
laptop,
videoproiector.

Analiza cadrului
legislativ
modificat, datelor
statistice.
Studiu de caz.
Soluţionarea
speţelor.
Tablă flipchart.

Ore curs
Brainstorming.
Lectura unor
surse
bibliografice.

Ore practice
Întocmirea
referatelor.
Întocmirea
proiectelor de
acte.
Întocmirea
referatelor pe
grupe cu teme
diferenţiate

VII. EVALUAREA

−
−
−
−
−
−

A. Evaluarea continuă se va realiza prin:
participarea audienţilor în cadrul seminarelor;
realizarea activităţilor individuale/în grup;
răspunsuri orale, participare la dezbateri/studii de caz;
redactarea unor acte în baza temelor studiate;
susţinerea unei testări obligatorii care va conţine sarcini cu obiective de măsurare a
cunoştinţelor, capacităţilor şi competenţelor/aptitudinilor profesionale;
pregătirea unui referat pe o problemă propusă pentru activităţile individuale.
B. Evaluarea finală se va efectua prin colocviu diferenţiat, în bază de test, care va conţine
întrebări teoretice şi practice în domeniul organizării activităţii instanţelor de judecată.
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