Anexa nr.3
la Raportul de activitate al INJ
pentru anul 2015

RAPORT

privind gradul de implementare pînă la 31 decembrie 2015 de către Institutul Na ional al Justi iei a ac iunilor prevăzute în
Planul de ac iuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justi iei pentru anii 2011-2016
Numărul
domeniului de
interven ie,
numărul i
denumirea
ac iunii
(conform
Planul de
ac iuni)

Institu ii
responsabile
(conform
Planului de
ac iuni)

Indicatorii de
rezultat din
Planul de
ac iuni

1

2

3

1.3.1(3)
Elaborarea
proiectelor de
modificare a
cadrului
normativ intern
al Institutului
Na ional al
Justi iei în
conformitate cu
modificările din
legisla ie
1.3.1(4)

Institutul
Na ional al
Justi iei

Cadrul
normativ
intern
modificat

Institutul

Centru creat şi

Termenul
prevăzut
pentru
implement
area
ac iunii

Măsurile întreprinse
(descriere succintă, concisă, unitară)

Nivelul de
implementa
re al
ac iunii

4
5
6
AC IUNI SCADENTE NEREALIZATE / REALIZATE PAR IAL
I-II.2013
Dat fiind faptul că Legea privind Institutul
Ac iune
Na ional al Justi iei încă nu a fost modificată, INJ nerealizată
este în imposibilitate de a realiza această ac iune.

2013

Anul 2013

Ac iune

Mijloacele
financiare
alocate
(planificate);
Cheltuieli
reale (efective)
/ mii lei;
Asisten a
recep ionată
în vederea
realizării
ac iunii (în
cazul în care a
existat)
7

Dificultă i, riscuri,
concluzii,
recomandări

Documente
probatoare

8

9

INJ

Dificultă i –
cadrul legislativ n u
a fost modificat.

-

INJ,

Dificultă i –

Hotărîrea

1

Crearea unui
centru de
informa ii
juridice
accesibil pentru
judecători,
procurori şi
reprezentan ii
altor profesii
juridice

Na ional al
Justi iei

func ional

De comun acord cu MJ, această ac iune a fost
amînată pentru anul 2014. De aceea, nici
mijloacele financiare n-au fost alocate în anul
2013 pentru crearea Centrului.
Anul 2014
Organigrama Centrului a fost aprobată prin
Hotărîrea Consiliului INJ nr.7/1 din 20.06.2014 i
transmisă
Ministerului
Finan elor
pentru
informare i majorarea statului de personal al INJ
cu unită ile de personal necesare începînd cu 1
ianuarie 2015.
Prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.10/6 din
22.08.2014 a fost aprobat Conceptul Centrului de
Informare i Documentare Juridică.
În vederea creării Centrului a fost identificată o
sală în incinta INJ.
INJ a semnat un Memorandum de În elegere cu
Leavitt Institute for International Development,
aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.10/3 din
22.08.2014. În baza acestui parteneriat urmează ca
Centrul să fie dotat cu echipamentul necesar
pentru organizarea videoconferin elor, precum i
oferită mentenan ă echipamentului pe durata a 4
ani.
Totodată, INJ a desfă urat procedura de achizi ie
a tehnicii de calcul necesare pentru activitatea
incipientă a Centrului, însă în anii viitori urmează
a fi procurate i alte echipamente, softuri utile
realizării atribu iilor Centrului.
Deoarece crearea Centrului este o activitate
vastă i multiaspectuală, această ac iune este
inclusă în lista ac iunilor prioritare de asisten ă
externă pentru anul 2015.
Anul 2015
Unită ile de personal necesare creării Centrului
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

par ial
realizată

Leavitt
Institute,
PNUD
300,0/300,0

insuficien a
mijloacelor
financiare pentru
dotarea Centrului.
Riscuri –
nealocarea
unită ilor de
personal necesare
pentru func ionarea
Centrului.
Concluzii i
recomandări:
1. Alocarea
mijloacelor
financiare.
2. Alocarea
unită ilor de
personal necesare
pentru func ionarea
Centrului.

Consiliului INJ
nr.7/1 din
20.06.2014 i
Organigrama
Centrului sunt
plasate pe
http://www.inj.
md/node/545
Hotărîrea
Consiliului INJ
nr.10/6 din
22.08.2014 i
anexa sunt
plasate pe
http://www.inj.
md/files/u1/Ho
tararea_nr_106.pdf i,
respectiv,
http://www.inj.
md/files/u1/_I
NJ_22_08_201
4_aprobare_Co
nceptia_Centru
lui.pdf
Hotărîrea
Consiliului INJ
nr.10/3 din
22.08.2014
este plasată pe
http://www.inj.
md/files/u1/Ho
tararea_nr_103.pdf
Hotărîrea
Consiliului INJ
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1.3.1(8)
Stabilirea unor
criterii obiective
de determinare a
necesarului de
mijloace
financiare
pentru instruirea
ini ială şi
continuă

Institutul
Na ional al
Justi iei,
Ministerul
Finan elor

1. Criterii
stabilite
2. Bugetul
Institutului
Na ional al
Justi iei
revizuit în
conformitate
cu necesită ile
sale reale

III.2012II.2013

această dată nu au fost alocate unită ile de
personal necesare. La edin a din 03.07.2015,
Consiliul INJ a constatat imposibilitatea realizării
Hotărîrii Consiliului INJ nr.7/1 din 20.06.2014 i
a decis anularea acesteia în partea ce ine de
modificările şi majorările statului de personal.
În aceste circumstan e este imposibilă crearea
propriu-zisă a Centrului
i este dificilă
implementarea Conceptului Centrului.
Totu i, fiind o ac iune foarte importantă pentru
eficientizarea activită ii INJ, s-au întreprins
măsuri în vederea dotării sălii Centrului cu
echipamentul
necesar,
fiind
desfă urate
procedurile de achizi ie a unor bunuri utile
amenajării sălii i realizării atribu iilor viitorului
Centru.
Leavitt Institute a asigurat cu sistem de
videoconferin e sala propusă pentru Centrul de
Informare
i Documentare Juridică, unele
componente neprevăzute ini ial fiind procurate din
bugetul INJ.
Cu asisten a Proiectului PNUD Moldova
„Consolidarea capacită ilor tehnice ale institu iilor
na ionale din domeniul protec iei i promovării
drepturilor omului din Moldova” a fost contractat
un expert care va evalua necesită ile i standardele
unui asemenea Centru. În baza raportului vom
decide care sunt următoarele măsuri de întreprins.
Anul 2013
La 6 iunie, prin scrisorile nr.316-INJ i nr.317INJ, Ministerul Justi iei i Ministerul Finan elor
au fost invita i la discu ii în vederea implementării
ac iunii.
La edin a de lucru din 13 iunie au participat
reprezentan i ai INJ, ai USAID ROLISP i ai MF.
În urma discu iilor s-a decis selectarea exper ilor
na ionali (economist i jurist) pentru elaborarea
criteriilor de determinare a necesarului de
mijloace financiare pentru instruirea ini ială şi

nr.1/1 din
30.01.2015
este plasată pe
http://www.inj.
md/files/u1/Ho
tararea_nr_1_1
_Page.pdf

Ac iune
realizată

INJ
-/-

Dificultă i –
identificarea
scopului ac iunii.
Riscuri –
imposibilitatea de a
identifica i
remunera expertul.
Concluzii i
recomandări –
alocarea mijloacelor
financiare.

-

3

continuă.
La 10 iulie, în ziarul Logos Press, a fost publicat
anun ul despre concursul pentru selectarea unui
expert-economist care va elabora criteriile de
determinare a necesarului de mijloace financiare
pentru instruirea ini ială şi continuă. Termenullimită de prezentare a ofertelor a fost stabilit
pentru data de 5 august.
A fost depusă o singură ofertă. Din această
cauză n-a avut loc concursul. Al doilea concurs na fost anun at, deoarece INJ cu for ele proprii nu
ar fi putut stabili candidatura potrivită.
Totodată, expertiza care trebuia efectuată nu
oferea nicio garan ie pentru implementarea
criteriilor stabilite fără participarea MF.
Anul 2014
Prin Ordinul nr.30-14/G din 27.05.2014 a fost
creat Grupul de lucru pentru elaborarea unor
criterii obiective de determinare a necesarului de
mijloace financiare pentru instruirea ini ială şi
continuă în cadrul INJ, din care fac parte
reprezentan i ai INJ, ai MF i ai USAID ROLISP.
Prima edin ă a grupului de lucru a avut loc la
04.06.2014 în cadrul căreia s-a stabilit modalitatea
de lucru asupra criteriilor.
La 01.07.2014 a avut loc a doua edin ă a
grupului la care a fost discutat proiectul de
document elaborat de către personalul INJ. La
această edin ă s-a pus în discu ie din nou
problematica realizării acestei ac iuni, dat fiind
faptul că nu este clar care este rezultatul acesteia.
Pentru realizarea acestei ac iuni INJ necesită
asisten ă externă, deoarece criteriile elaborate de
către grupul de lucru, creat prin Ordinul INJ
nr.30-14/G din 27.05.2014, nu au fost avizate
pozitiv de către Ministerul Finan elor.
Anul 2015
inînd cont de propunerile Ministerului
Finan elor expuse în scrisoarea nr.09-04/353 din
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1.3.2(2)
Crearea unui
program online
de comunicare
între Institutul
Na ional al
Justi iei şi
beneficiarii
instruirii în
vederea
identificării
domeniilor de
instruire şi a
organizării
seminarelor de
instruire

Institutul
Na ional al
Justi iei

1. Program
online creat
2. Planul de
instruire în
func ie de
solicitări,
elaborat şi
aprobat

IIIIV.2013

07.10.2014 privind proiectul Criteriilor bugetare,
INJ a elaborat un nou proiect care a fost remis
spre avizare repetată la data de 03.11.2015.
La 16.12.2015, în adresa INJ a parvenit avizul
Ministerului Finan elor în care sunt propuse unele
ajustări. Avînd în vedere propunerile Ministerului
Finan elor, considerate întemeiate, INJ a finalizat
i aprobat Criteriile bugetare, prin Ordinul
Directorului executiv al INJ nr.73-15/G din
28.12.2015.
Totodată, inem să men ionăm că bugetul
Institutului Na ional al Justi iei pentru anul 2015 a
fost planificat în conformitate cu necesită ile sale
reale, fiind aplicată metodologia de calcul
prevăzută de Criteriile bugetare ale INJ.
Anul 2014
În primul trimestru al anului 2014 a fost
selectată compania IT care creează programul
online de înscriere la cursuri.
INJ, în comun cu reprezentan ii companiei IT i
ai USAID ROLISP, desfă oară edin e de
coordonare a ac iunilor la fiecare două săptămîni.
În luna februarie 2015 urmează a fi finalizate
lucrările i, ulterior pe perioada anului, să fie
testate func ionalită ile i efectuate ajustările
respective.
Anul 2015
Cu sus inerea USAID ROLISP a fost elaborat i
testat noul sistem informa ional care oferă
beneficiarilor INJ posibilitatea de a se înscrie
benevol la activită ile de formare.
Sistemul este plasat pe Platforma MCloud, iar
din luna iulie INJ a început utilizarea sistemului
pentru a fi efectuate eventualele ajustări necesare.
USAID ROLISP va asigura mentenan a
sistemului timp de un an de zile.
După lansarea sistemului, beneficiarii INJ vor
putea să se înscrie electronic la activită ile de
formare, să descarce materialele de instruire i

Ac iune
par ial
realizată

INJ,
USAID
ROLISP

Dificultă i –
complexitatea
ac iunii.

-
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1.3.2(3)
Crearea unei
baze de date
electronice
comune a
Institutului
Na ional al
Justi iei,
Consiliului
Superior al
Magistraturii şi
Procuraturii
Generale
privind numărul
orelor de
instruire
continuă
acumulate anual
de fiecare
judecător,
procuror sau alt
reprezentant al
sectorului
justi iei,
numărul temelor

Institutul
Na ional al
Justi iei

Bază de date
creată şi
func ională

III.2013II.2014

1.3.2(5)
Revizuirea
modalită ii de
selectare a
cadrelor
didactice şi a

Institutul
Na ional al
Justi iei,
Consiliul
Superior al
Magistraturii,

1. Modalită i
de selectare a
cadrelor
didactice
elaborate
2. Proiect de

2012

agendele activită ilor de formare ale INJ.
Sistemul informa ional este elaborat i se află în
proces de exploatare experimentală.
Anul 2014
În primul trimestru al anului 2014 a fost
selectată compania IT care creează baza de date
electronice.
INJ, în comun cu reprezentan ii companiei IT i
ai USAID ROLISP, desfă oară edin e de
coordonare a ac iunilor la fiecare două săptămîni.
În luna februarie 2015 urmează a fi finalizate
lucrările i, ulterior pe perioada anului, să fie
testate func ionalită ile i efectuate ajustările
respective.
Anul 2015
Cu sus inerea USAID ROLISP a fost elaborat i
testat noul sistem informa ional care oferă
posibilitatea de accesare a datelor privind
beneficiarii activită ilor de formare (numărul de
ore, domeniile de instruire etc.) de către institu iile
beneficiare CSM, PG.
Sistemul este creat i plasat pe Platforma
MCloud, iar din luna iulie INJ a început utilizarea
sistemului pentru a fi efectuate eventualele
ajustări necesare. USAID ROLISP va asigura
mentenan a sistemului timp de un an de zile.
Pentru ca baza de date să fie func ională, se
conlucrează cu reprezentan i ai Consiliului
Superior al Magistraturii i ai Procuraturii
Generale, care vor gestiona datele primare
referitoare la beneficiari.
Baza de date este elaborată i se află în proces
de exploatare experimentală.
1. Prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.3/2 din
21.02.2012 a fost modificat Regulamentul cu
privire la organizarea concursului privind
suplinirea posturilor didactice i remunerarea
muncii din 06.06.2007, fiind expus într-o nouă
redac ie capitolul I. Organizarea concursului.

Ac iune
par ial
realizată

INJ,
USAID
ROLISP

Ac iune
par ial
realizată

INJ

Dificultă i –
complexitatea
ac iunii.

-

Dificultă i –
cadrul legislativ n-a
fost modificat.

Regulamentul
din 06.06.2007
este plasat pe
http://www.inj.
md/node/7
Hotărîrea
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componen ei
Consiliului
Institutului
Na ional al
Justi iei;
revizuirea
sistemului de
administrare a
Institutului
Na ional al
Justi iei

Procuratura
Generală,
Ministerul
Justi iei

3.2.5(1)
Elaborarea
curriculei pentru
instruirea
ini ială şi a
planului de
învă ămînt
pentru instruirea
continuă a
reprezentan ilor
profesiilor
conexe
sistemului
justi iei

Institutul
Na ional al
Justi iei,
organele de
autoadministra
re ale
profesiilor
conexe
sistemului
justi iei

modificare a
cadrului
normativ
elaborat şi
remis spre
examinare
Guvernului
3.Componen a
Consiliului
Institutului
Na ional al
Justi iei,
stabilită
4. Noul sistem
de
administrare
elaborat şi
aplicat
Curricula şi
planul de
învă ămînt
elaborate

Astfel, a fost revăzută modalitatea de selectare a
cadrelor didactice. Suplimentar, în parteneriat cu
USAID ROLISP, a fost elaborat Statutul
formatorului, care a fost aprobat prin Hotărîrea
Consiliului INJ nr.4/3 din 04.04.2014.
2. Proiectul de modificare a Legii INJ, inclusiv
în partea ce ine de revizuirea componen ei
Consiliului INJ i a sistemului de administrare a
INJ se află în Parlament. Doar după intrarea în
vigoare a modificărilor la Legea privind Institutul
Na ional al Justi iei va fi posibilă realizarea
integrală a ac iunii.

2012II.2013

Instruirea ini ială a reprezentan ilor profesiilor
conexe sistemului justi iei nu este posibilă din
lipsa cadrului normativ relevant care ar
reglementa modul şi procedura de realizare a
acestor instruiri, acoperirea financiară/pe baze de
contract. Din aceste considerente este prematură
elaborarea curriculei pentru instruirea ini ială.
Prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.11/4 din
01.11.2013 a fost aprobat Planul de formare
continuă pentru anul 2014, care prevede
instruirea în cadrul seminarelor mixte a
judecătorilor, procurorilor i a altor categorii de
reprezentan i ai profesiilor conexe sistemului
justi iei (consilieri de proba iune, avoca i i
executori judecătore ti). Totodată, planul prevede,
în Capitolul IV, activită i distincte pentru
instruirea administratorilor autoriza i, avoca ilor
care acordă asisten ă juridică garantată de stat,
membrilor Colegiilor de calificare, membrilor i a
personalului CSP.
Prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.13/1 din

Consiliului INJ
nr.4/3 din
04.04.2014 i
Statutul
formatorului
sunt plasate pe
http://www.inj.
md/node/545

Ac iune
par ial
realizată

INJ

Dificultă i – lipsa
cadrului normativ
relevant care ar
reglementa modul şi
procedura de
realizare a acestor
atribu ii, acoperirea
financiară/pe baze
de contract.
Concluzii –
Urgentarea
modificării cadrului
legislativ.

Planurile de
formare
continuă i
agendele sunt
plasate pe
http://inj.md/n
ode/18
Listele de
participare se
păstrează la
INJ.
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5.2.2.(2)
Organizarea
cursurilor de
instruire a

Institutul
Na ional al
Justi iei,
Ministerul

1. Numărul de
cursuri
desfăşurate
2. Numărul de

2013-2014

21.11.2014 a fost aprobat Planul de formare
continuă în anul 2015 a personalului instan elor
judecătore ti, consilierilor de proba iune i altor
persoane care activează în sectorul justi iei, care
include un capitol distinct – Capitolul III. Al i
reprezentan i ai sectorului justi iei.
Din contul mijloacelor financiare pentru
implementarea ac iunii nr.5.2.2.p.(2) din SRSJ, a
fost elaborat un program de formare a
formatorilor din rîndul administratorilor autoriza i
şi a judecătorilor specializa i în domeniul
insolvabilită ii cu genericul „Metodologia de
formare
activ-participativă”.
În rezultatul
seminarului de formare formatori, desfă urat la
28-30 octombrie 2015, a fost elaborată agenda de
formare continuă a administratorilor autoriza i şi
judecătorilor, în baza căreia au fost realizate două
seminare în anul 2015 i urmează a fi realizate
alte seminare în anul 2016. La fel, a fost elaborat
i editat Manualul administratorului autorizat.
De asemenea, în contextul implementării ac iunii
6.3.1.p.(7) „Instruirea avoca ilor specializa i în
asisten a juridică garantată de stat în cauzele care
implică copii”, INJ a elaborat agenda de instruire,
în baza căreia au fost organizate ase seminare
zonale pentru avoca i.
Men ionăm că realizarea activită ilor de formare
continuă pentru toate categoriile de reprezentan i
ai profesiilor conexe sistemului justi iei (avoca i,
notari,
mediatori,
executori
judecătore ti,
administratori autoriza i, exper i judiciari,
interpre i i traducători) nu este posibilă din lipsa
cadrului normativ relevant care ar reglementa
modul şi procedura de realizare a acestor instruiri,
acoperirea financiară/pe baze de contract.
Anul 2013
La 11 iunie 2013 INJ a organizat o şedin ă de
lucru pentru a examina posibilită ile şi necesită ile
de instruire a administratorilor procedurii de

Ac iune
realizată

INJ
249,5/249,5

-

Proiectul
Hotărîrii
Guvernului
remis spre
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administratorilo
r autoriza i

Justi iei

administratori
instrui i

insolvabilitate, inclusiv organizarea cursurilor de
instruire
şi
elaborarea
manualului
administratorului autorizat, la care au fost invita i
reprezentan i ai autorită ilor publice centrale, ai
Ministerului Justi iei şi ai Ministerului Economiei.
În răspunsul Ministerului Economiei nr.11-3263
din 12.06.2013 se salută ini iativa INJ, dar, luând
în considera ie că nu a fost creat cadrul normativ
necesar pentru organizarea şi func ionarea
eficientă a administratorilor procedurii de
insolvabilitate, o apreciază drept prematură.
Această activitate se va realiza după modificarea
cadrului legislativ.
În 2013 cadrul normativ necesar pentru
organizarea
şi
func ionarea
eficientă
a
administratorilor procedurii de insolvabilitate,
inclusiv cu privire la instruirea acestora, nu fusese
creat.
Anul 2014
În conformitate cu art.6 alin.(2) lit.b) din Legea
cu privire la administratorii autoriza i, nr.161 din
18.07.2014, „Ministerul Justi iei elaborează şi
aprobă Regulamentul privind organizarea formării
profesionale pentru admiterea în profesia de
administrator”, iar, în conformitate cu art.15
alin.(1), „Instruirea teoretică ini ială pentru
admiterea în profesia de administrator se
efectuează în cadrul Institutului Na ional al
Justi iei sau în institu iile superioare de învă ămînt
care oferă instruire în domeniul dreptului sau al
ştiin elor economice în baza programei aprobate
de Ministerul Justi iei de comun acord cu
Ministerul Economiei”.
Potrivit art.32 din aceea i lege, administratorul
este obligat să urmeze cursuri de formare
profesională continuă de cel pu in 30 de ore anual,
în modul stabilit de Comisia pentru deontologie şi
formare profesională şi să prezinte acesteia un
raport privind instruirea efectuată. Însă legea nu

coordonare
este plasat pe
http://justice.g
ov.md/public/f
iles/transparent
a_in_procesul_
decizional/coor
donare/2015/iu
nie/2015.06.23
_pr_HG_mijlo
ace_speciale.p
df
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prevede rolul INJ în formarea profesională
continuă a administratorilor autoriza i.
inem să men ionăm că, potrivit art.4 alin.(2)
lit.a) din Legea nr.152-XVI din 08.06.2006, INJ
poate exercita şi atribu ii privind formarea ini ială
şi continuă, pe baze contractuale, a altor categorii
de jurişti care contribuie la înfăptuirea justi iei,
însă INJ nu dispune de cadrul normativ necesar
pentru instruirea pe baze contractuale a altor
categorii de jurişti care contribuie la înfăptuirea
justi iei, inclusiv a administratorilor autoriza i.
Anul 2015
La 01.01.2015 a intrat în vigoare Legea nr.161
din 17.07.2014, cu privire la administratorii
autoriza i.
INJ a organizat la 7 mai 2015 o şedin ă cu
reprezentan ii
profesiilor
conexe
privind
posibilită ile de participare a acestora la instruirile
în cadrul INJ, la care au fost prezen i reprezentan i
ai Ministerului Justi iei, ai profesiunilor conexe,
inclusiv ai administratorilor autoriza i. În ceea ce
prive te instruirea administratorilor autoriza i,
discu iile s-au axat asupra prevederilor art.15 din
Legea cu privire la administratorii autoriza i, care
stipulează că:
1) instruirea ini ială se efectuează în INJ sau în
institu iile superioare de învă ămînt;
2) instruirile se înfăptuiesc în baza programei
aprobate de Ministerul Justi iei de comun acord cu
Ministerul Economiei.
La 26.05.2015, Uniunea Administratorilor
Autoriza i a înaintat o solicitare către INJ privind
stabilirea unei colaborări în baza unor condi ii
contractuale, inclusiv, la prima etapă, instruirea
formatorilor.
Pentru a da curs acestei solicitări, este necesară
adoptarea de către Guvern a Regulamentului
privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor
speciale ale Institutului Na ional al Justi iei,
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5.2.2.(3)
Elaborarea
manualului
administratorulu
i autorizat

Institutul
Na ional al
Justi iei,
Ministerul
Justi iei,
Ministerul
Economiei

Manual
elaborat şi
distribuit

precum şi a Nomenclatorului şi tarifelor
serviciilor prestate contra plată de către Institutul
Na ional al Justi iei. Proiectul Hotărîrii de Guvern
se află la etapa de coordonare, fiind publicat pe
pagina web a Ministerului Justi iei la directoriul:
Transparen a în procesul decizional / Proiecte de
acte normative remise spre coordonare / nr.235.
Totu i, pînă la aprobarea Hotărîrii de Guvern
men ionate, a fost dat curs solicitării în baza
mijloacelor financiare disponibile pe componenta
SRSJ la această ac iune.
Astfel, la 28-30 octombrie 2015 a avut loc
formarea formatorilor din rîndul administratorilor
autoriza i şi judecătorilor specializa i în domeniu,
în baza programului de formare formatori
„Metodologia de formare activ-participativă”,
fiind certificate 15 persoane (11 administratori
autoriza i i 4 judecători).
La 4 şi 11 decembrie 2015 au avut loc două
seminare de formare continuă a judecătorilor şi a
administratorilor autoriza i, în grupuri mixte, fiind
instruite 85 de persoane (51 de administratori
autoriza i, 28 de judecători, un avocat i 5
persoane din alte categorii).
Legea cu privire la administratorii autoriza i a
intrat în vigoare la 01.01.2015.
În conformitate cu art.6 alin.(1) din Legea cu
privire la administratorii autoriza i, nr.161 din
18.07.2014, „Ministerul Justi iei este autoritatea
abilitată cu func ii de reglementare, supraveghere
şi control al activită ii de administrator”.
La 29 septembrie 2015 a fost organizată o
edin ă cu reprezentan ii institu iilor responsabile
în vederea stabilirii modalită ii de elaborare a
manualului administratorului autorizat, inclusiv cu
identificarea sarcinilor fiecărei institu ii implicate.
Prin Ordinul Directorului executiv al INJ nr.5515/G din 06.10.2015 a fost creat Grupul de lucru
pentru elaborarea Manualului administratorului

Ac iune
realizată

INJ

-

Manualul
administratorul
ui autorizat
este plasat pe
pagina web a
INJ
http://www.inj.
md/files/u1/72
29_Manualul_
administratorul
ui_autorizat.pd
f
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1.1.3(2)
Desfăşurarea
cursurilor de
instruire a
personalului
instan elor
judecătoreşti
responsabil de
rela ia cu
publicul

Institutul
Na ional al
Justi iei,
Consiliul
Superior al
Magistraturii,
instan ele
judecătoreşti

1. Plan de
studiu elaborat
2. Grafic de
instruire
elaborat
3. Numărul de
cursuri
desfăşurate
4. Numărul de
persoane
instruite

II.20122016

autorizat. Grupul de lucru a fost convocat într-o
primă edin ă la 9 octombrie 2015, fiind discutat
cuprinsul manualului şi sarcinile care revin
fiecărui membru. Grupul de lucru s-a întrunit
săptămînal, fiind discutate toate chestiunile ce au
inut atât de con inutul manualului, cât şi de
problemele de tipărire acestuia.
Manualul a fost elaborat în termenii propu i, iar
la 24 decembrie 2015 au fost tipărite 500 de
exemplare, care urmează a fi repartizate
administratorilor autoriza i. Totodată, manualul
este plasat pe pagina web a INJ.
inem să men ionăm că mijloacele financiare
necesare pentru elaborarea i editarea manualului
au fost utilizate din contul ac iunii 5.2.2.p.(2)
„Organizarea
cursurilor
de
instruire
a
administratorilor autoriza i”.
AC IUNI CONTINUE
Anul 2012
1./2. Planul de formare continuă pentru anul
2012 a fost aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ
nr.12/3 din 28.10.2011. Planul include i graficul
activită ilor de formare.
3./4. INJ a organizat, în parteneriat cu Funda ia
IRZ, două seminare, fiind instruite 78 de
persoane.
Anul 2013
1. Planul de formare continuă pentru anul 2013 a
fost aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/4
din 20.08.2012.
2. Planurile calendaristice de formare continuă în
anul 2013 au fost aprobate de Directorul executiv
al INJ.
3./4. INJ a organizat, în parteneriat cu CIJ i
USAID ROLISP două seminare, fiind instruite 48
de persoane.
Anul 2014
1. Planul de formare continuă pentru anul 2014 a
fost aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.11/4

Ac iune
realizată
pentru
perioada de
raportare

INJ
26,4/26,4

Dificultăţi –
imposibilitatea
organizării
seminarelor de mai
multe zile.
Riscuri –
nealocarea
mijloacelor
financiare
preconizate în buget
pentru
implementarea
SRSJ.

Planurile de
formare
continuă i
agendele sunt
plasate pe
http://inj.md/n
ode/18
Listele de
participare se
păstrează la
INJ.

12

1.1.5(5)
Desfăşurarea
cursurilor de
formare ini ială
şi continuă a
administratorilo
r instan elor
judecătoreşti

Institutul
Na ional al
Justi iei

1. Graficul de
instruire
elaborat
2. Numărul
cursurilor de
formare
ini ială şi
continuă
desfăşurate
3. Numărul de
administratori

2013-2016

din 01.11.2013.
2. Planurile calendaristice de formare continuă în
semestrele I și II ale anului 2014 au fost aprobate
prin ordinele nr.63-13/sem din 16.12.2013 și
nr.38-14/sem din 01.07.2014.
3./4. INJ a organizat patru seminare, fiind
instruite 88 de persoane.
Anul 2015
1. Planul de formare continuă în anul 2015 a
personalului instan elor judecătore ti, consilierilor
de proba iune i altor persoane care activează în
sectorul justi iei a fost aprobat prin Hotărîrea
Consiliului INJ nr.13/1 din 21.11.2014.
2. Planul calendaristic de formare continuă a
personalului instan elor judecătore ti în semestrul
I al anului 2015 a fost aprobat prin Ordinul nr.1315/sem din 23.03.2015.
Planul calendaristic de formare continuă a
personalului instan elor judecătoreşti în semestrul
II al anului 2015 a fost aprobat prin Ordinul nr.4115/sem din 27.07.2015.
3./4. INJ a organizat două seminare, fiind
instruite 40 de persoane din cadrul instan elor de
judecată responsabile de rela ia cu publicul.
Totodată, în parteneriat cu USAID ROLISP au
fost organizate 34 de seminare zonale, fiind
instruite 851 de persoane din cadrul instan elor de
judecată, în domeniul rela iilor cu publicul.
I. Formare ini ială
Anul 2013
1. Prin ordinele Directorului executiv nr.1813/A din 22.03.2013
i nr.21-13/A din
05.04.2013, la cursurile de instruire ini ială au fost
înmatricula i 24 i, respectiv, 25 de efi ai
secretariatelor instan elor judecătore ti, fiind
aprobate calendarele academice pentru grupa I i
grupa II.
2. INJ a organizat, în parteneriat cu USAID
ROLISP, două cursuri de formare inițială a

Ac iune
realizată
par ial
pentru
perioada de
raportare

INJ
189,4/189,4

Dificultăţi –
1. Nealocarea
mijloacelor
financiare pentru
organizarea
cursurilor de
instruire cu durata
de 3 luni a
persoanelor din
regiunile ării.
2. Lipsa unui hotel

Planurile de
formare
continuă i
agendele sunt
plasate pe
http://inj.md/n
ode/18
Listele de
participare se
păstrează la
INJ.
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ai instan elor
judecătoreşti
instrui i

efilor secretariatelor instan elor judecătore ti cu
durata de 3 luni.
3. Au absolvit cursurile de formare ini ială 41 de
şefi ai secretariatelor instanţelor de judecată.
Anii 2014 i 2015
din motiv că nu în toate instan ele sunt angaja i
şefi ai secretariatelor instan elor de judecată nu
este posibilă formarea ini ială.
II. Formare continuă
Anul 2013
1. Prin Ordinul Directorului executiv nr.3913/sem din 10.07.2013 a fost aprobat Planul
calendaristic de formare continuă în semestrul II,
anul 2013.
2. INJ a organizat, în parteneriat cu USAID
ROLISP, 18 seminare pentru efii secretariatelor
instan elor judecătore ti.
3. Au fost eliberate 208 de certificate de
instruire a efilor secretariatelor instan elor
judecătore ti.
Anul 2014
1. Planul calendaristic de formare continuă a
personalului instan elor de judecată pentru
semestrul I al anului 2014 a fost aprobat prin
Ordinul Directorului executiv adjunct al INJ
nr.11-14/sem din 25 februarie 2014.
2. INJ a organizat, în parteneriat cu USAID
ROLISP, 28 de seminare pentru
efii
secretariatelor instan elor judecătore ti.
3. Au fost eliberate 286 de certificate de instruire
a efilor secretariatelor instan elor judecătore ti.
Anul 2015
1. Planul calendaristic de formare continuă a
personalului instan elor judecătore ti în semestrul
I al anului 2015 a fost aprobat prin Ordinul nr.1315/sem din 23.03.2015.
2. INJ a organizat 22 de seminare pentru efii
secretariatelor instan elor judecătore ti.
3. Au fost eliberate 202 de certificate de

şi a unei cantine.
Riscuri –
nealocarea
mijloacelor
financiare.
Concluzii şi
recomandări:
Alocarea
mijloacelor
financiare pentru
organizarea
cursurilor de
formare ini ială pînă
la 3 luni.
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1.1.5(6)
Instruirea
personalului
responsabil de
elaborarea şi
executarea
bugetului din
cadrul
instan elor
judecătoreşti

Institutul
Na ional al
Justi iei,
Ministerul
Finan elor,
Ministerul
Justi iei

Numărul de
cursuri
organizate

IV.20122016

1.2.2(9)
Desfăşurarea
cursurilor de
instruire a
personalului
judecătoresc şi a
judecătorilor în
domeniul
utilizării
tehnologiilor
informa ionale

Institutul
Na ional al
Justi iei

1. Numărul de
cursuri
desfăşurate
2. Numărul de
persoane
instruite

2012-2016

instruire a efilor secretariatelor instan elor
judecătore ti.
Anul 2012
INJ a organizat un seminar, fiind instrui i 21 de
judecători și procurori.
Anul 2013
INJ a organizat, în parteneriat cu USAID
ROLISP, 12 seminare, fiind eliberate 296 de
certificate (78 de pre edin i ai instan elor, 129 de
contabili i 89 de efi ai secretariatelor).
Anul 2014
INJ a organizat, în parteneriat cu USAID
ROLISP, șase seminare, fiind eliberate 131 de
certificate (41 de contabili i 90 de şefi ai
secretariatelor).
Anul 2015
INJ a organizat două seminare, fiind instrui i 41
de șefi de secretariate.
Anul 2012
INJ a organizat, în parteneriat cu USAID
ROLISP, 17 seminare, fiind eliberate 286 de
certificate de instruire a grefierilor. Instruirea
judecătorilor în domeniul utilizării PIGD-2 a fost
realizată în anul 2011.
Anul 2013
INJ a organizat, în parteneriat cu USAID
ROLISP, 44 de seminare, fiind eliberate 661 de
certificate (13 judecători, 72 de efi ai
secretariatelor, 227 de asisten i judiciari, 281 de
grefieri, 4 inspectori judiciari i al i 64 de
speciali ti).
Anul 2014
În parteneriat cu USAID ROLISP, INJ a
organizat opt seminare, fiind eliberate 148 de
certificate (47 de asisten i judiciari, 67 de grefieri,
8 şefi ai secretariatelor, 23 de specialişti din
cancelarie i 3 persoane din alte categorii).
Anul 2015

Ac iune
realizată
pentru
perioada de
raportare

Ac iune
realizată
pentru
perioada de
raportare

INJ
34,5/34,5

INJ,
OSCE,
USAID
ROLISP
180,0/180,0

Dificultăţi –
imposibilitatea
organizării
seminarelor de mai
multe zile.
Riscuri –
nealocarea
mijloacelor
financiare.
Concluzii şi
recomandări:
Alocarea
mijloacelor
financiare pentru
organizarea
seminarelor de mai
multe zile.
Dificultăţi –
imposibilitatea
organizării
seminarelor de mai
multe zile.
Riscuri –
nealocarea
mijloacelor
financiare.
Concluzii şi
recomandări:
Alocarea
mijloacelor
financiare pentru
organizarea
seminarelor de mai
multe zile.

Planurile de
formare
continuă i
agendele sunt
plasate pe
http://inj.md/n
ode/18
Listele de
participare se
păstrează la
INJ.

Planurile de
formare
continuă i
agendele sunt
plasate pe
http://inj.md/n
ode/18
Listele de
participare se
păstrează la
INJ.
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1.2.3(6)
Desfăşurarea
cursurilor de
instruire a
judecătorilor
privind
gestionarea
dosarelor şi
regulile de
amînare a
examinării
cauzelor

Consiliul
Superior al
Magistraturii,
Institutul
Na ional al
Justi iei

1. Graficul
cursurilor de
instruire
elaborat şi
aprobat
2. Numărul de
cursuri
desfăşurate
3. Numărul de
judecători
instrui i

2012-2016

1.3.10(4)
Desfăşurarea
cursurilor de
instruire ini ială
şi continuă a
asisten ilor
judiciari

Institutul
Na ional al
Justi iei,
Consiliul
Superior al
Magistraturii

1. Graficul de
instruire
elaborat
2. Numărul de
cursuri
desfăşurate
3. Numărul de
asisten i
judiciari
instrui i

III.20122016

INJ a organizat nouă seminare, fiind instruite
143 de persoane (60 de judecători, 54 de
procurori, un inspector MAI, un audient INJ, 10
asisten i judiciari, 12 grefieri, 5 persoane alte
categorii). Unele seminare au fost organizate în
parteneriat cu OSCE, USAID ROLISP.
Anii 2012 i 2013 raportarea a fost prezentată
de Consiliul Superior al Magistraturii – prima
institu ie responsabilă de raportare. Ulterior, s-a
decis ca raportarea să fie efectuată de INJ.
Anul 2014
1. Planul calendaristic de formare continuă
pentru semestrul I al anului 2014 a fost aprobat
prin Ordinul Directorului executiv adjunct nr.6313/sem din 16.12.2013.
2./3. INJ a organizat două seminare, fiind
instruite 40 de persoane (33 de judecători i 7
procurori).
Anul 2015
1. Planul calendaristic de formare continuă a
judecătorilor i procurorilor în semestrul I al
anului 2015 a fost aprobat prin Ordinul nr.5614/sem din 12.12.2014.
2./3. INJ a organizat trei seminare, fiind
instruite 66 de persoane (60 de judecători şi 6
procurori).
I. Formare ini ială
Anii 2012 i 2013 nu a fost posibilă organizarea
cursurilor de instruire ini ială, deoarece unită ile
de asisten i judiciari nu au fost implementate în
toate instan ele judecătore ti.
Anul 2014
Prin Ordinul Directorului executiv adjunct al
INJ nr.25-14/A din 08.05.2014 au fost
înmatricula i 26 de asisten i judiciari la cursul de
formare ini ială. Cursul de formare ini ială cu
durata de 3 luni a fost absolvit de către 20 de
asisten i judiciari.
Anul 2015

Ac iune
realizată
pentru
perioada de
raportare

Ac iune
realizată
pentru
perioada de
raportare

INJ
39,9/39,9

INJ
546,7/546,6

Riscuri –
nealocarea
mijloacelor
financiare.

Planurile de
formare
continuă i
agendele sunt
plasate pe
http://inj.md/n
ode/18
Listele de
participare se
păstrează la
INJ.

Dificultăţi –
Imposibilitatea
organizării
seminarelor cu
durata mai mare de
o zi, inclusiv de 3
luni.
Riscuri –
micşorarea
mijloacelor
financiare
preconizate pentru
implementarea

Hotărîrea
Consiliului INJ
nr.6/6 din
03.07.2015
este plasată pe
http://www.inj.
md/files/u1/Ho
tararea_nr_6_6
.pdf .
Planurile de
formare
continuă i
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2.3.2(2)

Institutul

1. Plan de

IV.2012-

Prin Ordinul Directorului executiv nr.33-15/A
din 6 iulie 2015 au fost înmatricula i la cursurile
de formare ini ială 20 de asisten i judiciari i 16
grefieri care au început cursurile de formare
conform Planului de formare ini ială a asisten ilor
judiciari i a grefierilor în anul 2015, aprobat prin
Hotărîrea Consiliului INJ nr.6/6 din 03.07.2015.
Cursurile de formare ini ială au fost absolvite de
către 15 asisten i judiciari i 10 grefieri. Listele au
fost aprobate prin Hotărîrea Consiliului INJ
nr.12/1 din 27.11.2015.
II. Formare continuă
Anul 2012
INJ a organizat două seminare, fiind instrui i 80
de asistenți judiciari.
Anul 2013
1. Planul calendaristic de formare continuă
pentru anul 2013 a fost aprobat de Directorul
executiv al INJ.
2./3. INJ a organizat 41 de seminare, fiind
eliberate 872 de certificate pentru asistenții
judiciari.
Anul 2014
1. Planul calendaristic de formare continuă în
semestrul I al anului 2014 a fost aprobat prin
Ordinul Directorului executiv adjunct al INJ
nr.63-13/sem din 16.12.2013.
2./3. INJ a organizat 29 de seminare, fiind
eliberate 368 de certificate pentru asistenții
judiciari.
Anul 2015
1. Planul calendaristic de formare continuă a
personalului instan elor judecătore ti în semestrul
I al anului 2015 a fost aprobat prin Ordinul nr.1315/sem din 23.03.2015.
2./3. INJ a organizat 21 de activităţi, fiind
eliberate 382 de certificate pentru asistenții
judiciari.
Anul 2012 a fost orientat spre elaborarea

Ac iune

INJ,

SRSJ.
Concluzii –
Alocarea
mijloacelor
financiare pentru
organizarea
seminarelor de mai
multe zile, inclusiv
de 3 luni.

agendele sunt
plasate pe
http://inj.md/n
ode/18
Listele de
participare se
păstrează la
INJ.

Riscuri –

Planurile de

Hotărîrea
Consiliului INJ
nr.12/1 din
27.11.2015
este plasată pe
http://www.inj.
md/node/545
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Organizarea
cursurilor de
instruire a
persoanelor
implicate în
activită ile de
investigare şi
urmărire penală

Na ional al
Justi iei,
Institutul
Na ional de
Informa ii şi
Securitate
“Bogdan
Întemeietorul
Moldovei”,
Academia
“Ştefan cel
Mare”,
Serviciul
Vamal,
Centrul pentru
Combaterea
Crimelor
Economice şi
Corup iei

instruire
elaborat şi
aprobat
2. Numărul de
cursuri
desfăşurate
3. Numărul de
persoane
instruite

2016

3.2.5(2)
Desfăşurarea
cursurilor de
instruire ini ială
şi continuă a
reprezentan ilor
profesiilor
conexe
sistemului
justi iei

Institutul
Na ional al
Justi iei,
organele de
autoadministra
re ale
profesiilor
conexe
sistemului
justi iei

1. Numărul de
cursuri
organizate
2. Numărul de
persoane
instruite

III.20132016

Planului de formare continuă pentru anul 2013.
Anul 2013
1. Planul de formare continuă pentru anul 2013
a fost aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ
nr.9/4 din 20.08.2012.
2./3. În anul 2013 au fost desfă urate 40 de
seminare și un atelier de lucru, la care au fost
instruire 877 de persoane.
Anul 2014
1. Planul de formare continuă pentru anul 2014
a fost aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ
nr.11/4 din 01.11.2013.
2./3. INJ a organizat 19 seminare, un atelier de
lucru i două mese rotunde, la care au fost
instruite 605 de persoane.
Anul 2015
1. Planul de formare continuă a judecătorilor i
procurorilor în anul 2015 a fost aprobat prin
Hotărîrea Consiliului INJ nr.12/9 din 31.10.2014.
2./3. INJ a organizat 22 de seminare, fiind
instruite 492 de persoane. Unele activități au fost
organizate în parteneriat cu OSCE, ABA ROLI,
IRZ, USAID ROLISP.
I. Formare ini ială
Legea nr.152-XVI din 08.06.2006 privind
Institutul Na ional al Justi ie nu prevede modul de
organizare şi desfăşurare a cursurilor de formare
ini ială a reprezentan ilor profesiilor conexe
sistemului justi iei.
II. Formare continuă
Anul 2013
INJ a organizat, în parteneriat cu CNAJGS, 29
de seminare, la care au participat 10 grupuri de
avoca i care acordă asisten ă juridică garantată de
stat. În cadrul acestor seminare au fost eliberate
479 de certificate.
Suplimentar, în cadrul activită ilor de formare
continuă organizate pentru judecători i procurori
au beneficiat de instruire 79 de avoca i, 13

realizată
pentru
perioada de
raportare

OSCE,
ABA ROLI,
IRZ,
USAID
ROLISP

nealocarea
mijloacelor
financiare.

formare
continuă i
agendele sunt
plasate pe
http://inj.md/n
ode/18
Listele de
participare se
păstrează la
INJ.

Dificultă i:
– lipsa cadrului
normativ care ar
reglementa modul
de organizare şi
desfăşurare a
cursurilor de
formare ini ială i
continuă a
reprezentan ilor
profesiilor conexe
sistemului justi iei;
– lipsa cadrului
legislativ şi
normativ ce ar
reglementa

Planurile de
formare
continuă i
agendele sunt
plasate pe
http://inj.md/n
ode/18
Listele de
participare se
păstrează la
INJ.

46,3/46,3

Ac iune
realizată
par ial
pentru
perioada de
raportare

INJ,
CEDR,
BERD,
AGEPI,
NORLAM,
CEC,
CICDE,
CoE,
CAPC,
SOROS
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3.3.4(1)
Organizarea şi
desfăşurarea
cursurilor de
instruire a
judecătorilor şi
executorilor
judecătoreşti
privind noul
mecanism de
reparare a
prejudiciului
cauzat prin
încălcarea
dreptului la
judecarea în
termen
rezonabil a
cauzei sau a

Institutul
Na ional al
Justi iei,
Ministerul
Justi iei,
Ministerul
Finan elor,
Uniunea
Na ională a
Executorilor
Judecătoreşti

1. Numărul de
cursuri
desfăşurate
2. Numărul de
persoane
instruite

2012-2016

mediatori, 124 de executori judecătore ti.
Anul 2014
INJ a organizat 20 de seminare, fiind instruite
231 de persoane (139 de avoca i, 83 de executori,
9 mediatori). Unele activită i au fost organizate în
parteneriat cu CNAJGS, NORLAM, UNEJ i
Liga notarilor.
Anul 2015
INJ a organizat 47 de seminare, fiind instruite
435 de persoane (323 de avoca i, 45 de executori,
16 mediatori, 51 de administratori autoriza i).
Unele activită i au fost organizate în parteneriat cu
CEDR, BERD, AGEPI, NORLAM, CEC,
CICDE, CoE, CAPC, SOROS.
Totuşi, INJ se află în dificultate de a realiza
această ac iune, deoarece nu există cadrul
legislativ şi normativ care ar reglementa
modalitatea de organizare şi finan are a
activită ilor de formare continuă a reprezentan ilor
profesiilor conexe sistemului justi iei.
Anul 2011
INJ a organizat un seminar, fiind instrui i 52 de
judecători și procurori.
Anul 2012
INJ a organizat șase seminare, fiind instruite
253 de persoane. Unele activită i au fost
organizate în parteneriat cu Ministerul Justi iei i
Consiliul Europei, UNEJ.
Anul 2013
INJ a organizat șase seminare, fiind instruite
205 persoane (102 judecători, 64 de procurori
i 39 de executori judecătore ti). Unele activită i
au fost organizate în parteneriat cu USAID
ROLISP i UNEJ.
Anul 2014
INJ a organizat trei seminare, fiind instruite
105 persoane (60 de judecători, 29 de procurori,
16 executori judecătoreşti).
Anul 2015

condi iile de
instruire şi
normativele de
cheltuieli pentru
instruirea ini ială şi
continuă.
Concluzii i
recomandări:
Modificarea
cadrului legislativ şi
normativ.

Ac iune
realizată
pentru
perioada de
raportare

INJ
44,7/44,7

Riscuri –
nealocarea
mijloacelor
financiare.

Planurile de
formare
continuă i
agendele sunt
plasate pe
http://inj.md/n
ode/18
Listele de
participare se
păstrează la
INJ.
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dreptului la
executarea în
termen
rezonabil a
hotărîrii
judecătoreşti
4.2.2(2)
Organizarea şi
desfăşurarea
cursurilor în
domeniul eticii
profesionale
pentru
reprezentan ii
sectorului
justi iei

4.2.3(2)
Organizarea şi
desfăşurarea
cursurilor de
instruire a
membrilor
organelor
abilitate cu
investigarea
abaterilor de la
etica
profesională

INJ a organizat două seminare, fiind instruite
76 de persoane (38 de judecători, 22 de procurori
și 16 executori judecătoreşti).
Institutul
Na ional al
Justi iei,
Academia
„Ştefan cel
Mare”,
uniunile
profesiilor
conexe
sistemului
justi iei

1. Numărul de
cursuri
organizate
2. Numărul de
persoane
instruite

2013-2016

Institutul
Na ional al
Justi iei,
Academia
“Ştefan cel
Mare”,
uniunile
profesiilor
conexe
sistemului
justi iei

1. Numărul de
cursuri
organizate
2. Numărul de
membri
instrui i

II.20132016

Anul 2012
INJ a organizat patru seminare, fiind instruite
77 de persoane.
Anul 2013
INJ a organizat 10 seminare, fiind instruite 398
de persoane. Unele activită i au fost organizate în
parteneriat cu NORLAM, CpDOM.
Anul 2014
INJ a organizat 12 seminare, fiind instruite 307
persoane.
Anul 2015
INJ a organizat 18 seminare, fiind instruite 440
de persoane (180 de judecători, 51 de procurori,
19 şefi secretariate, 90 de asisten i judiciari, 67 de
grefieri, 28 de consilieri de proba iune și 5
persoane alte categorii). Unele activită i au fost
organizate în parteneriat cu NORLAM.
Anul 2013 a fost orientat spre elaborarea
Planului de formare continuă pentru anul 2014,
aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.11/4 din
01.11.2013.
Anul 2014
INJ a organizat, în colaborare cu Proiectul
ATRECO şi CSM, patru cursuri de instruire
pentru membrii organelor abilitate cu investigarea
abaterilor de la etica profesională din cadrul CSM,
la care au participat 23 de persoane.
INJ a organizat un seminar pentru membrii
CSP, personalul CSP, membrii organelor abilitate
cu investigarea abaterilor de la etica profesională,
la care au participat 8 persoane.
Anul 2015
INJ a organizat patru seminare, fiind certificate

Ac iune
realizată
pentru
perioada de
raportare

INJ,
NORLAM

Ac iune
realizată
pentru
perioada de
raportare

INJ,
Consiliul
Europei,
ATRECO,
IRP,
AJM

51,9/51,9

22,7/22,7

Riscuri –
nealocarea
mijloacelor
financiare
preconizate.

Planurile de
formare
continuă i
agendele sunt
plasate pe
http://inj.md/n
ode/18
Listele de
participare se
păstrează la
INJ.

Dificultă i – lipsa
exper ilor locali
care să ofere
asemenea instruiri.

Planurile de
formare
continuă i
agendele sunt
plasate pe
http://inj.md/n
ode/18
Listele de
participare se
păstrează la
INJ.
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4.3.1(2)
Organizarea şi
desfăşurarea
cursurilor de
instruire în
domeniul
combaterii
corup iei pentru
reprezentan ii
sectorului
justi iei

Institutul
Na ional al
Justi iei,
Academia
“Ştefan cel
Mare”

6.3.1(3)
Organizarea
cursurilor de
instruire ini ială
sau/şi continuă a
persoanelor care
lucrează cu
copiii afla i în
contact cu
sistemul justi iei

Institutul
Na ional al
Justi iei,
Academia de
Administrare
Publică,
Academia
“Ştefan cel
Mare”,
Consiliul
Superior al
Magistraturii,
Procuratura
Generală,
Ministerul
Justi iei,
Ministerul
Afacerilor
Interne,

1. Numărul de
cursuri
organizate
2. Numărul de
persoane
instruite

1. Numărul de
cursuri
desfăşurate
2. Numărul de
persoane
instruite

2013-2016

2014-2016

103 persoane. Unele seminare au fost organizate
în parteneriat cu Consiliul Europei, ATRECO,
IRP i AJM.
Anul 2013
INJ a organizat opt seminare, fiind instruite 386
de persoane. Unele activită i au fost organizate în
parteneriat cu Ambasada SUA, ABA ROLI,
Anul 2014
INJ a organizat 18 seminare, fiind instruite 595
de persoane. Unele activită i au fost organizate în
parteneriat cu ABA ROLI, CNA i CSM.
Anul 2015
INJ a organizat 24 de seminare, fiind instruite
583 de persoane (170 de judecători, 149 de
procurori, 30 de OUP, 28 de consilieri de
proba iune, 67 de grefieri, 90 de asisten i judiciari,
8 şefi secretariat, 12 reprezentan i CNI, 15
avoca i, 14 persoane alte categorii). Unele
activități au fost organizate în parteneriat cu ABA
ROLI, CAPC, SOROS, AJM, IRZ.
I. Formare ini ială
Anul 2014
Candidații la funcții de judecător și de procuror
înmatriculați la studii în anul 2012 au studiat
disciplina opțională „Justiţia pentru copii”,
conform curriculumului aprobat prin Hotărîrea
Consiliului INJ nr.1/1 din 31.01.2014.
Consilierii de proba iune au studiat disciplina
„Probaţiunea juvenilă”, conform curriculumului
disciplinar aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ
nr.6/7 din 30.05.2014.
Anul 2015
Candida ii la func ii de judecător i de procuror
înmatricula i la studii în anul 2014 au studiat, în
luna iulie 2015 (semestrul III de studii), disciplina
op ională „Justiţia pentru copii”, conform
curriculumului aprobat prin Hotărîrea Consiliului
INJ nr.1/2 din 30.01.2015.
Consilierii de proba iune, înmatricula i prin

Ac iune
realizată
pentru
perioada de
raportare

INJ,
ABA ROLI,
CAPC,
SOROS,
AJM,
IRZ

Riscuri –
nealocarea
mijloacelor
financiare
preconizate.

Planurile de
formare
continuă i
agendele sunt
plasate pe
http://inj.md/n
ode/18
Listele de
participare se
păstrează la
INJ.

Riscuri –
nealocarea
mijloacelor
financiare
preconizate.

Hotărîrea
Consiliului INJ
nr.1/2 din
30.01.2015,
inclusiv
curriculumul
(Anexa 12), i
nr.6/7 din
03.07.2015,
inclusiv
curriculumul
(Anexa 8) sunt
plasate pe siteul INJ
http://www.inj.
md/node/545

45,4/45,4

Ac iune
realizată
pentru
perioada de
raportare

INJ,
CNPAC,
CDF,
OSCE,
NORLAM
172,5/172,5

Planurile de
formare
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Ministerul
Educa iei,
Ministerul
Muncii,
Protec iei
Sociale şi
Familiei,
Consiliul de
Mediere,
autorită ile
administra iei
publice locale

6.3.1(7)
Instruirea
avoca ilor
specializa i în
asisten a

Institutul
Na ional al
Justi iei,
Consiliul
Na ional

1.Număr de
cursuri
desfăşurate
2. Numărul de
avoca i

III.20132016

Ordinul Directorului executiv al INJ nr.44-15/A
din 07.08.2015, au studiat, în perioada augustoctombrie, disciplina „Probaţiunea juvenilă”,
conform curriculumului disciplinar aprobat prin
Hotărîrea Consiliului INJ nr.6/7 din 03.07.2015.
Cursurile de formare ini ială au fost absolvite de
către 11 consilieri de proba iune. Listele au fost
aprobate prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.12/2
din 27.11.2015.
II. Formare continuă
Anul 2013
INJ a organizat 32 de seminare, fiind instruite
730 de persoane. Unele activită i au fost
organizate în parteneriat cu USAID ROLISP, La
Strada, UNICEF, NORLAM, CpDOM.
Anul 2014
INJ a organizat 14 seminare, fiind instruite 373
de persoane. Unele activită i au fost organizate în
parteneriat cu OSCE, Secretariatul Permanent al
Comitetului
Na ional
pentru
Combaterea
Traficului de Fiin e Umane, La Strada, OIM,
CNAJGS, CNPAC, NORLAM.
Anul 2015
INJ a organizat 35 de seminare, fiind instruite
750 de persoane (225 de judecători, 204
procurori, 157 de avoca i, 7 OUP, 7 psihologi, 48
de persoane responsabile de prelucrarea datelor
statistice în conformitate cu sistemul indicatorilor
interna ionali de justi ie juvenilă din cadrul
instan elor de judecată, 98 de consilieri de
proba iune juvenilă, 4 persoane din alte categorii).
Unele activită i au fost organizate în parteneriat cu
CNPAC, CDF, OSCE, NORLAM.
Anul 2013
INJ a organizat șapte seminare mixte, fiind
instrui i i 45 de avocați. Unele activită i au fost
organizate în parteneriat cu NORLAM i
UNICEF.

continuă i
agendele sunt
plasate pe
http://inj.md/n
ode/18
Listele de
participare se
păstrează la
INJ.
Hotărîrea
Consiliului INJ
nr.12/2 din
27.11.2015
este plasată pe
http://www.inj.
md/node/545

Ac iune
realizată
pentru
perioada de
raportare

INJ
25,9/25,9

Riscuri –
nealocarea
mijloacelor
financiare
preconizate.

Planurile de
formare
continuă i
agendele sunt
plasate pe
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juridică
garantată de stat
în cauzele care
implică copii

pentru
Asisten a
Juridică
Garantată de
Stat

instrui i

6.3.3(4)
Instruirea
consilierilor de
proba iune
juvenilă

Institutul
Na ional al
Justi iei,
Ministerul
Justi iei

1. Numărul de
cursuri
desfăşurate
2. Numărul
consilierilor
de proba iune
instrui i

2013-2016

6.3.5(3)
Instruirea
specialiştilor din
cadrul
autorită ilor
publice cu
privire la
colectarea şi
prelucrarea
datelor statistice
în conformitate
cu sistemul
indicatorilor
interna ionali de
justi ie juvenilă

Institutul
Na ional al
Justi iei,
Academia
“Ştefan cel
Mare”

1. Numărul de
cursuri
desfăşurate
2. Numărul de
specialişti
instrui i

2013-2016

Anul 2014
INJ a organizat șase seminare, fiind instrui i 83
de avocaţi. Unele activită i au fost organizate în
parteneriat cu CNAJGS i NORLAM.
Anul 2015
INJ a organizat 15 activităţi, fiind instrui i 157
de avocaţi care acordă asisten ă juridică garantată
de stat în cauzele care implică copii. Astfel, în
cadrul a ase seminare zonale au fost instrui i 112
avoca i, iar în cadrul a nouă seminare mixte
pentru judecători, procurori i avoca i, au
beneficiat de instruire 45 de avoca i.
Anul 2013
INJ a organizat 12 seminare, fiind instruite 143
de persoane. Unele activită i au fost organizate în
parteneriat cu NORLAM, UNICEF i OCP.
Anul 2014
INJ a organizat zece seminare, fiind instrui i 166
de consilieri de probaţiune.
Anul 2015
INJ a organizat opt seminare, fiind instruiți 98
de consilieri de probaţiune juvenilă.
Anii 2013 i 2014
Instruirea specialiştilor din cadrul autorită ilor
publice cu privire la colectarea şi prelucrarea
datelor statistice în conformitate cu sistemul
indicatorilor interna ionali de justi ie juvenilă nu a
fost posibilă din motivul lipsei beneficiarilor,
precum i lipsei unei metodologii de colectare.
Anul 2015
INJ a organizat patru seminare, fiind instruite
95 de persoane (11 judecători, 22 de procurori, 4
avoca i, 10 consilieri de proba iune și 48 de
persoane responsabile de prelucrarea datelor
statistice în conformitate cu sistemul indicatorilor
interna ionali de justi ie juvenilă din cadrul
instan elor de judecată).

http://inj.md/n
ode/18
Listele de
participare se
păstrează la
INJ.

Ac iune
realizată
pentru
perioada de
raportare

Ac iune
realizată
pentru
perioada de
raportare

INJ
21,3/21,3

INJ
18,1/18,1

Riscuri –
nealocarea
mijloacelor
financiare
preconizate.

Riscuri –
nealocarea
mijloacelor
financiare
preconizate.

Planurile de
formare
continuă i
agendele sunt
plasate pe
http://inj.md/n
ode/18
Listele de
participare se
păstrează la
INJ.
Planurile de
formare
continuă i
agendele sunt
plasate pe
http://inj.md/n
ode/18
Listele de
participare se
păstrează la
INJ.
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6.5.3(6)
Instruirea
consilierilor de
proba iune, a
procurorilor şi a
judecătorilor cu
privire la
aplicarea
legisla iei ce
reglementează
activitatea de
proba iune

Institutul
Na ional al
Justi iei

1.3.1(7)
Finalizarea
reconstruc iei
sediului
Institutului
Na ional al
Justi iei în

Institutul
Na ional al
Justi iei

1. Numărul de
cursuri
desfăşurate
2. Numărul de
persoane
instruite

1.Reconstruc i
a finalizată
2. Clădirea
hotel şi
cafeneaua
Institutului
construite şi

2013-2016

I. Formare ini ială
Anul 2013
Cursurile de formare ini ială cu durata de 3 luni
au fost absolvite de 19 consilieri de probațiune.
Lista a fost aprobată prin Hotărîrea Consiliului
INJ nr.11/2 din 01.11.2013.
Anul 2014
Cursurile de formare ini ială cu durata de 3 luni
au fost absolvite de 18 consilieri de probațiune.
Lista a fost aprobată prin Hotărîrea Consiliului
INJ nr.14/1 din 19.12.2014.
Anul 2015
Cursurile de formare ini ială cu durata de 3 luni
au fost absolvite de 11 consilieri de probațiune.
Lista a fost aprobată prin Hotărîrea Consiliului
INJ nr.12/2 din 27.11.2015.
II. Formare continuă
Anul 2013
În cadrul a trei seminare mixte au fost instrui i i
24 de consilieri de probațiune.
Anul 2014
INJ a organizat, în parteneriat cu NORLAM,
trei seminare, fiind instruite 57 de persoane (17
judecători, 15 procurori, 23 de consilieri de
proba iune şi 2 persoane din alte categorii).
Anul 2015
INJ a organizat, în parteneriat cu Misiunea
NORLAM, două seminare, fiind instruite 58 de
persoane (22 de judecători, 16 procurori și 20 de
consilieri de proba iune).

Ac iune
realizată
pentru
perioada de
raportare

AC IUNI CU TERMEN MAI MARE DE IMPLEMENTARE
2013-2016
1. Reconstruc ia sediului INJ a fost realizată în
Ac iune
limita mijloacelor financiare alocate pentru anul nerealizată
2013. Însă, dat fiind faptul că mijloacele
pentru
financiare alocate au fost insuficiente, INJ a
perioada
solicitat mijloacele financiare necesare pentru
raportată
finalizarea lucrărilor, însă acestea n-au fost
alocate.

INJ,
NORLAM
30,4/30,4

Riscuri –
nealocarea
mijloacelor
financiare
preconizate.

Hotărîrile
Consiliului INJ
nr.12/2 din
27.11.2015,
nr.14/1 din
19.12.2014 i
nr.11/2 din
01.11.2013
sunt plasate pe
http://www.inj.
md/node/545
Planurile de
formare
continuă i
agendele sunt
plasate pe
http://inj.md/n
ode/18
Listele de
participare se
păstrează la
INJ.

INJ
-/-

Dificultă i – lipsa
mijloacelor
financiare pentru
finalizarea
reconstruc iei
sediului INJ.
Riscuri –

Se păstrează la
INJ.
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vederea
asigurării
condi iilor
adecvate de
instruire a
judecătorilor,
procurorilor şi a
altor
reprezentan i ai
sectorului
justi iei

dotate

2. Pentru construc ia hotelului i a cafenelei, INJ
a solicitat mijloacele financiare necesare, însă
organele de resort au refuzat alocarea acestora.
Totu i, au fost demolate construc iile auxiliare,
în scopul amenajării teritoriului Institutului.
Pentru anul 2015 n-au fost alocate mijloace
financiare în vederea implementării acestei
ac iuni, respectiv ac iunea este nerealizată pentru
perioada de raportare.

nealocarea
mijloacelor
financiare.
Concluzii i
recomandări –
alocarea mijloacelor
financiare pentru
finisarea
reconstruc iei i
amenajarea
teritoriului.

TOTAL: 27 ac iuni
Realizate: 18 ac iuni (67%)
Realizate par ial: 7 ac iuni (26%)
Nerealizate: 2 ac iuni (7%)
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