Anexa nr.2
la Raportul de activitate al INJ
pentru anul 2015
RAPORT
privind realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Concepției formării iniţiale a candidaţilor la funcții de judecător şi procuror,
precum şi a altor juriști care contribuie la înfăptuirea justiției și a Concepției formării continue a judecătorilor, procurorilor
şi altor profesioniști din sectorul justiției (perioada mai 2014 – decembrie 2015), aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.5/4 din 24.04.2014
Numărul și denumirea
acțiunii
1. Ajustarea cadrului
legislativ și normativ în
conformitate cu
obiectivele Concepției

Numărul și denumirea subacțiunii

Responsabili

1.1. Modificarea Legii privind Institutul
Naţional al Justiţiei nr.152-XVI din
08.06.2006 i a altor legi prevăzute în
Concepție.

Ministerul Justiției,
Institutul Național al Justiției

1.2. Elaborarea i aprobarea Statutului
formatorului.

Direcția instruire i cercetare,
Secția didactico-metodică i
cercetări

1.3. Modificarea Regulamentului privind
formarea inițială i absolvirea.

1.4. Elaborarea i aprobarea
Regulamentului privind examinarea
persoanelor care candidează la funcții de
judecător în baza vechimii în muncă.

Direcția instruire i cercetare,
Secția formare inițială

Direcția instruire i cercetare,
Secția formare inițială

Termenul
limită
Octombrie 2014
Realizată

Mai 2014
Realizată
Ianuarie 2015
Nerealizată

Mai 2014
Realizată

Indicatori de rezultat
Proiectul de Lege privind modificarea i completarea
unor acte legislative, inclusiv a Legii privind Institutul
Naţional al Justiţiei, se află în Parlament.
Indicator de rezultat: Legea RM privind modificarea i
completarea Legii privind Institutul Naţional al Justiţiei
i a altor legi
Statutul formatorului a fost aprobat prin Hotărîrea
Consiliului INJ nr.5/5 din 24.04.2014.
Indicator de rezultat: Hotărîrea Consiliului INJ privind
aprobarea Statutului formatorului
Dat fiind faptul că Legea privind Institutul Naţional al
Justiţiei nu a fost modificată, nu a existat temei pentru
modificarea Regulamentului privind formarea inițială i
absolvirea.
Indicator de rezultat: Hotărîrea Consiliului INJ privind
modificarea Regulamentului
Prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.8/2 din 24.06.2014 a
fost aprobată procedura de desfăşurare a examenului de
capacitate pentru solicitanţii la funcţia de judecător în
baza vechimii în muncă. Comisia constituită prin
Hotărîrea Consiliului INJ nr.11/3 din 29.09.2014 a
examinat 79 de persoane la proba verbală i 73 persoane
la proba scrisă. Examenele au fost promovate de către 62
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de persoane din cei 83 de concurenți înscri i. Menționăm
că nu a fost elaborat un Regulament, dat fiind faptul că
Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei nu a fost
modificată.

1.5. Modificarea Regulamentului privind
formarea continuă.

1.6. Elaborarea i aprobarea
Regulamentului de formare la distanţă şi a
blended-learningului.

2. Consolidarea
capacităților
instituționale

Direcția instruire i cercetare,
Secția formare continuă

Direcția instruire i cercetare,
Secția e-transformare, e-instruire
i tehnologii informaționale

Decembrie 2014
Nerealizată

Mai 2014
Realizată

2.1. Rectificarea bugetului Institutul
Național al Justiției prin solicitarea
surselor financiare suplimentare.

Direcția economicoadministrativă,
Secția financiară

Iulie 2014

2.2. Majorarea statelor de personal,
inclusiv metodişti şi formatori.

Secția resurse umane i
documentare,
Secția didactico-metodică i
cercetări

Mai 2014

Realizată

Nerealizată

Indicator de rezultat: Hotărîrea Consiliului INJ privind
aprobarea Regulamentului
Dat fiind faptul că Legea privind Institutul Naţional al
Justiţiei nu a fost modificată, nu a existat temei pentru
modificarea Regulamentului privind formarea continuă.
Indicator de rezultat: Hotărîrea Consiliului INJ privind
modificarea Regulamentului
Regulamentul privind instruirea la distanță în cadrul INJ
a fost aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.7/4 din
20.06.2014.
Indicator de rezultat: Hotărîrea Consiliului INJ privind
aprobarea Regulamentului
În comparație cu anul 2014, bugetul INJ aprobat pentru
anul 2015 a fost majorat cu 1,3% (Hotărîrea Consiliului
INJ nr.9/1 din 18.07.2014), iar pentru anul 2016 cu
54,56% (Hotărîrea Consiliului INJ nr.7/2 din
19.08.2015).
Indicator de rezultat: Bugetul INJ majorat
Statele de personal ale INJ nu au fost majorate, de i au
fost întreprinse măsurile necesare în acest sens. Astfel,
prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.7/1 din 20.06.2014 a
fost aprobată majorarea statelor de personal cu 12 unități
de personal administrativ i 2 unități de personal
auxiliar, începînd cu anul 2015. Însă, unitățile necesare
nu au fost alocate. Din acest considerent, la 30.01.2015
Consiliul INJ a decis amînarea intrării în vigoare a
Hotărîrii Consiliului INJ nr.7/1 din 20.06.2014 începînd
cu 1 iulie, însă nici pînă la această dată nu au fost alocate
unitățile de personal necesare. La edința din
03.07.2015, Consiliul INJ a constatat imposibilitatea
realizării Hotărîrii Consiliului INJ nr.7/1 din 20.06.2014
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i a decis anularea acesteia în partea ce ţine de
modificările şi majorările statului de personal.

3. Întărirea proceselor
didactico-metodice și de
formare

2.3. Atragerea unui număr suplimentar de
formatori, inclusiv formatori cu normă
întreagă.

Secția formare formatori i relații
internaționale,
Secția resurse umane i
documentare

Permanent

3.1. Crearea condiţiilor moderne de
studiu: săli de studiu dotate cu
echipamentul didactic necesar aplicării
metodelor moderne de formare, cabinet
metodologic dotat adecvat.

Direcția economicoadministrativă,
Secția logistică i administrativă

Decembrie 2015

3.2. Elaborarea i aprobarea
metodologiilor de evaluare a necesităţilor
de formare iniţială i continuă pentru
grefieri, asistenți judiciari, efii
secretariatelor, consilieri de probațiune.

3.3. Elaborarea i aprobarea Metodologiei
de evaluare a calității programelor de
formare din cadrul INJ.

Secția didactico-metodică i
cercetări,
Secția formare inițială,
Secția formare continuă

Secția didactico-metodică i
cercetări,
Secția formare inițială,
Secția formare continuă

Realizată
parțial

Realizată
parțial

Decembrie 2014
Realizată

Mai 2014
Realizată

Indicator de rezultat: Statele de personal ale INJ
majorate
În anul 2014 au fost completate, prin cumul, 10 unități
de formator, iar în anul 2015 – 8 unități. Formatori cu
normă întreagă nu au fost angajați.
Indicator de rezultat: Unitățile de formator completate.
În anul 2015 fiecare sală de instruire a fost dotată cu
proiector, suspendat pe tavan.
Cu suportul Leavitt Institute a fost dotată sala de
bibliotecă cu sistem de videoconferinţe.
Cu suportul PNUD a fost amenajată o nouă sală de
calculatoare, au fost procurate table inteligente.
Cu susţinerea USAID ROLISP au fost procurate 100 de
tablete pentru evaluarea electronică a calităţii
activităţilor de formare, a fost achiziţionat şi instalat un
monitor LED pentru afişarea publică a activităţilor de
formare iniţială şi continuă, precum şi a altor evenimente
etc.
Indicator de rezultat: Sălile de studiu dotate cu
echipamentul didactic necesar
Metodologia de determinare a necesităților de formare a
grefierilor, asistenților judiciari, efilor secretariatelor
instanțelor judecătore ti i consilierilor de probațiune a
fost aprobată prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/2 din
18.07.2014.
Indicator de rezultat: Hotărîrile Consiliului INJ privind
aprobarea Metodologiilor
Metodologia de evaluare a calității programelor de
formare din cadrul INJ a fost aprobată prin Hotărîrea
Consiliului INJ nr.5/6 din 24.04.2014.
Indicator de rezultat: Hotărîrile Consiliului INJ privind
aprobarea Metodologiei
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3.4. Dezvoltarea sistemului on-line de
înscriere la cursuri.

Secția e-transformare, e-instruire
i tehnologii informaționale,
Secția formare continuă,
Secția didactico-metodică i
cercetări

Decembrie 2014

3.5. Crearea i perfecţionarea bazei de
date de evidenţă a întregului proces de
formare şi a beneficiarilor, activitatea
formatorilor etc.

Secția e-transformare, e-instruire
i tehnologii informaționale,
Secția formare continuă,
Secția formare inițială,
Secția didactico-metodică i
cercetări

Decembrie 2014

3.6. Formarea formatorilor privind crearea
cursurilor de formare la distanță.

Secția e-transformare, e-instruire
i tehnologii informaționale,
Secția formare continuă

Februarie 2015

Realizată

Realizată
parțial

Realizată

În anii 2013-2014 pentru evaluarea necesităţilor de
instruire s-au utilizat chestionarele electronice elaborate
pe platforma Google Drive, care au generat în mod
automat listele judecătorilor i procurorilor înscri i
pentru fiecare seminar tematic.
În anii 2014-2015, cu suportul USAID ROLISP a fost
elaborat un nou sistem informaţional al INJ, care permite
înscrierea electonică la activităţile de formare continuă.
Sistemul se află la etapa de exploatare experimentală i
urmează a fi lansat în anul 2016.
Indicator de rezultat: Sistem on-line funcțional
În anul 2014, cu asistența USAID ROLISP, a fost
selectată compania IT pentru a crea baza de date
electronice.
Sistemul electronic a fost creat i plasat pe Platforma
MCloud, iar din luna iulie 2015 INJ a început utilizarea
sistemului pentru a fi efectuate eventualele ajustări
necesare. USAID ROLISP va asigura mentenanța
sistemului timp de un an de zile.
Pentru ca baza de date să fie funcțională, se conlucrează
cu reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii
i Procuraturii Generale, care vor gestiona datele
primare referitoare la beneficiari.
Baza de date este elaborată, se află în proces de
exploatare experimentală i urmează a fi lansată în anul
2016.
Indicator de rezultat: Baza de date funcțională
În perioada 12-14 ianuarie 2015, în parteneriat cu
USAID ROLISP, a fost desfă urat programul de formare
în domeniul „Proiectarea cursurilor de educaţie la
distanţă: de la planificare până la realizare”, fiind
instruite 8 persoane.
În perioada 21-23 octombrie 2015, în parteneriat cu
PNUD, a fost desfă urat seminarul „Soluția integrată de
eLearning, un concept în contextul societății
informaționale. Elemente de dezvoltare a unui eCurs”,
fiind instruite 11 persoane.
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3.7. Dezvoltarea instruirii la distanță.

Secția e-transformare, e-instruire
i tehnologii informaționale,
Secția formare continuă,
Secția formare inițială,
Secția didactico-metodică i
cercetări

Permanent
Realizată

Indicatori de rezultat: Numărul de cursuri organizate.
Numărul de formatori formați.
În anul 2014, cu susţinerea USAID ROLISP, a fost
elaborat primul curs de instruire la distanţă „Specificul
psihologic şi particularităţile audierii victimelor
traficului de fiinţe umane”. În anii 2014-2015 cursul a
fost urmat de 159 persoane, dintre care 110 persoane lau finalizat cu certificat, iar 49 persoane nu l-au
promovat.
La fel, în baza Acordului de colaborare încheiat în anul
2015 cu coala Națională de Grefieri din România, INJ
a lansat un curs de formare la distanță pentru grefierii
din Republica Moldova cu tematica „Limba română.
Elemente de gramatică. Dificultăţi, ezitări, confuzii”. În
anul 2015, acest curs a fost urmat şi promovat de 55
persoane.
În anul 2015 au fost prestate i alte cursuri:
- „Prevenirea corupției în sectorul justiției”, fiind
urmat de 95 persoane, dintre care 49 persoane l-au
finalizat cu certificat, iar 46 persoane nu l-au promovat.
- „Protecţia datelor cu caracter personal în instanţele
de judecată” a fost prestat în anul 2015, fiind urmat de
63 persoane, dintre care 38 persoane l-au finalizat cu
certificat, iar 25 persoane nu l-au promovat.
- „Introducere în Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului”,
elaborat şi prestat, cu tutorat, pe Platforma Programului
HELP al Consiliului Europei. Acesta a fost promovat de
8 persoane.
La fel, în anul 2015, cu susţinerea USAID ROLISP, a
fost elaborat cursul de formare la distanţă „Aplicarea
metodologiei activ-participative de formare” (în limba
engleză). Acest curs este primul care a fost testat de
către tutori. Cursul a fost testat de 9 persoane i
promovat de 4 persoane.
Cu susţinerea ICMPD a fost elaborat cursul „Protecţia
drepturilor migranţilor în Republica Moldova. Dispoziţii
legale”. Cursul a fost testat de 9 persoane i promovat de
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7 persoane.
În proces de dezvoltare se află un curs privind
integritatea, elaborat cu susţinerea Proiectului PNUD
„Consolidarea capacităţilor Comisiei Naţionale de
Integritate”.

3.8. Formarea formatorilor în domeniul
dezvoltării aptitudinilor profesionale şi al
abilităţilor de formare a adulților.

Secția formare formatori i relații
internaționale,
Secția didactico-metodică i
cercetări

Permanent
Realizată

Indicatori de rezultat: Numărul de cursuri dezvoltate
anual. Numărul de beneficiari certificați.
În anul 2014 au fost organizate 17 seminare de formare
formatori, fiind înmînate 217 certificate, inclusiv 5
seminare în domeniul metodologiei de formare activ
participativă, fiind instruiți 98 formatori inclu i în
rețeaua formatorilor INJ, speciali ti din toate categoriile.
În anul 2015 au fost organizate 17 seminare, fiind
certificați 203 formatori, inclusiv 5 seminare de formare
formatori în domeniul metodologiei de formare activ
participativă, fiind instruiţi 56 de formatori, specialişti
din toate categoriile.
Indicatori de rezultat: Numărul de cursuri organizate.
Numărul de formatori formați.

TOTAL: 17 acțiuni
Realizate: 11 acțiuni (65%)
Realizate parțial: 3 acțiuni (17,5%)
Nerealizate: 3 acțiuni (17,5%)
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