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CHIȘINĂU 2013

Planul de formare formatori în anul 2013 este elaborat în baza:
 analizei planurilor de formare inițială și continuă;
 analizei chestionarelor de identificare a necesităților formatorilor;
 obiectivelor și acțiunilor care rezultă din Strategia de dezvoltare şi consolidare a capacităţilor instituţionale, manageriale şi
didactico-ştiinţifice ale Institutului Naţional al Justiţiei în anii 2012-2016 și *Planul de acțiuni pentru implementarea
Strategiei;
 domeniilor prioritare ce rezultă din documentele strategice naționale: ** Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei
de reformă a sectorului justiției pe anii 2011-2016 (Hotărîrea Parlamentului nr.6 din 16.02.2012); *** Planul național de
acțiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014 (Hotărîrea Parlamentului nr.90 din 12.05.2011); **** Planul de
acţiuni pentru implementarea Observaţiilor finale ale Comitetului pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale,
adoptate la Geneva la 20 mai 2011, pe marginea celui de-al doilea Raport periodic al Republicii Moldova de implementare a
Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale (Hotărîrea Guvernului nr.974 din 21.12.2012);
 documentelor europene care conţin angajamente ale Republicii Moldova: Avizul nr.4 al Consiliului Consultativ al
Judecătorilor Europeni (CCJE) privind instruirea iniţială şi continuă corespunzătoare a judecătorilor; Recomandarea
CM/Rec (2010) 12 a Comitetului Miniştrilor statelor membre cu privire la judecători: independenţa, eficienţa şi
responsabilitatea.
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Nr.
crt.

Categoria de
Nr. de
beneficiari beneficiari

Denumirea

1.

Practici moderne de instruire a adulților în cadrul Institutului
Național al Justiției (metodologia de elaborare a curriculumurilor de formare inițială și continuă; utilizarea materialelor
didactice actualizate de instruire; aplicarea metodelor
moderne de instruire a adulților; testarea cunoștințelor
beneficiarilor la începutul și la sfîrșitul activității de instruire
etc.).

Formatori

75

2.

Metodologia elaborării și gestionării cursurilor de instruire la
distanță.

Formatori

3.

Dezvoltarea
abilităților
non-juridice
(managementul
educațional, arta comunicării, psiho-pedagogia, etica și
deontologia formatorului etc.).

4.
5.

Nr. de
grupe/
persoane

Durata
(zile)

Note

3/25

2

*4.1.3.
*4.8.1.
**1.3.1.p.5
**1.3.2.p.6

40

2/20

1

**1.3.2.p.8
**1.3.2.p.7

Formatori

50

2/25

1

*4.4.1.

Aplicarea prevederilor Pactului internațional cu privire la
drepturile economice, sociale și culturale.

Formatori

50

2/25

1

*4.3.1.
****2.5.1)

Formarea formatorilor în domeniul medierii și arbitrajului.

Formatori

20

1/20

1

*4.8.2.
**5.1.2.p.3
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