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H O TĂ R ÎR E
cu privire Ia aprobarea procedurii de desfăşurare a exam enului de capacitate
pentru solicitanţii Ia funcţia de judecător în baza vechim ii în muncă
24 iunie 2014
nr.8/2

mun. Chişinău

Audiind informaţia prezentată de Valeria Şterbeţ, preşedintele Comisiei de
organizare a examenelor de capacitate pentru persoanele care candidează la funcţia
de judecător în temeiul vechimii în muncă, şefa Secţiei didactico-metodică şi
cercetări din cadrul Direcţiei instruire şi cercetare a INJ, referitor la aprobarea
procedurii de desfăşurare a examenului de capacitate pentru solicitanţii la funcţia
de judecător în baza vechimii în muncă, avînd în vedere propunerile prezentate de
membrii Consiliului INJ în cadrul dezbaterilor proiectului de hotărîre, Consiliul
CO NSTATĂ:

Prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.6/1 din 30.05.2014 a fost instituită Comisia
de organizare a examenelor de capacitate pentru persoanele care candidează la
funcţia de judecător în temeiul vechimii în muncă. Potrivit acesteia, Comisia a
elaborat proiectele actelor necesare pentru demararea examenelor, inclusiv
procedura, pe care o propune Consiliului INJ spre aprobare.
La elaborarea procedurii s-a ţinut cont de următoarele:
• Conform art.6 alin.(3) din Legea nr.544 din 20.07.95 cu privire la statutul
judecătorului în redacţia Legii nr.153 din 05.07.2012 pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative, persoanele care au vechimea în muncă
prevăzută la alin. (2), cu excepţia judecătorilor în instanţele internaţionale şi
a judecătorilor Curţii Constituţionale, susţin un examen în faţa Comisiei de
absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei conform procedurii şi condiţiilor
prevăzute de Legea nr. 152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al
Justiţiei.
• Potrivit art.7 alin.(l) lit.l) din Legea nr.152 din 08.06.2006 privind Institutul
Naţional al Justiţiei, Consiliul IN J aprobă componenţa Comisiei pentru
examenele de admitere şi a Comisiei pentru examenele de absolvire.
• Art.17 din Legea nr.152 din 08.06.2006 reglementează evaluarea
cunoştinţelor candidaţilor la funcţia de judecător sau procuror, inclusiv pentru
examenele de absolvire, procedura de contestare şi de eliberare a
documentului de absolvire a Institutului.
• La şedinţa Consiliului INJ din 21.06.2007 a fost aprobat Regulamentul
privind formarea iniţială şi absolvire (cu modificările şi completările din

13.02.2009, 22.01.2010, 15.03.2011, 27.09.2011, 25.01.2012, 25.01.2013),
care specifică sistemul de evaluare şi notare, absolvirea Institutului, modul de
susţinere a examenului de absolvire şi a examenului de capacitate în faţa
comisiilor de absolvire, procedura de constituire, componenţa acestor comisii
ş.a.
Astfel, odată cu operarea modificărilor în art.6 din Legea nr. 544 din
20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului, la 05.07.2012 nu au fost operate
modificări şi în Legea nr.152 din 08.06.2006 privind Institutul Naţional al
Justiţiei, pentru a stabili procedura şi condiţiile de susţinere a examenului de
capacitate (absolvire).
Insă, ţinînd cont de situaţia creată în sistemul judecătoresc, precum şi de
faptul că în prezent sînt peste 60 de unităţi de judecător vacante, Consiliul
consideră că demersul CSM cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenelor
de capacitate urmează a fi admis.
Totodată, avînd în vedere că examenul de capacitate se va desfăşură conform
procedurii stabilite pentru examenele de absolvire şi dat fiind faptul că examenele
de absolvire au avut loc în martie a.c., iar Comisia de absolvire şi-a încetat
activitatea, Consiliul consideră că urmează a fi constituită o nouă Comisie, care va
funcţiona pînă cînd va fi formată Comisia unică de susţinere a examenului de
absolvire.
In baza celor expuse, în conformitate cu prevederile art.17, art.7 şi art.8 din
Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul
A

A

•

•

•

H O TĂRĂŞTE:

1. A aproba procedura de desfăşurare a examenului de capacitate pentru
solicitanţii la funcţia de judecător în baza vechimii în muncă pînă la operarea
modificărilor şi completărilor de rigoare la Legea nr.l52-XVI din 08.06.2006
privind Institutul Naţional al Justiţiei.
2. Temei pentru admiterea persoanei la examenul de capacitate constituie
Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii privind trimiterea persoanei
spre examinare în faţa Comisiei de absolvire a Institutului.
3. Examenul de capacitate pentru solicitanţii la funcţia de judecător în baza
vechimii în muncă se organizează de către Institutul în corespundere cu
calendarul de desfăşurare a examenului.
4. Tematica, anunţul, calendarul şi cererea tipizată pentru înscrierea la examen
se aprobă de Consiliul Institutului, se afişează pe panoul informativ din sediul
Institutului şi se publică pe paginile web ale Institutului şi Consiliului
Superior al Magistraturii, cu cel puţin 60 de zile înainte de data desfăşurării
primului examen.
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5. Cererile pentru înscrierea la examenul de capacitate se depun la Secţia
instruire iniţială, începînd cu data publicării anunţului de desfăşurare a
examenului de capacitate, dar nu mai tîrziu de 15 zile înainte de data primului
examen şi se includ în Registrul participanţilor la examenul de capacitate.
6. La cererea de înscriere se anexează copia actului de identitate.
7. Lista participanţilor înscrişi pentru susţinerea examenului de capacitate se
aprobă, cu 10 zile înainte de data primului examen, de către Directorul
executiv al Institutului.
8. Reieşind din prevederile art.6 alin.(3) din Legea nr.544 din 20.07.95 cu
privire la statutul judecătorului în redacţia Legii nr.153 din 05.07.2012 pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative, examenul de capacitate va fi
susţinut în faţa Comisiei de absolvire (pentru primirea examenului de
capacitate) a Institutului, constituită prin hotărîrea Consiliului Institutului cu
cel mult 10 zile înainte de data primului examen (membrii Comisiei vor fi
numiţi, de regulă, dintre persoanele care au urmat cursuri la INJ privind
metodele şi tehnicile de evaluare).
9. Comisia de absolvire (pentru primirea examenului de capacitate) îşi va
desfăşură activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului privind
formarea iniţială şi absolvire din 21.06.2007, cu modificările şi completările
ulterioare, care se aplică în mod corespunzător şi în conformitate cu prezenta
hotărîre.
10. Examenul de capacitate constă din două probe, după cum urmează:
a) proba scrisă, care se susţine la domeniile drept civil şi drept procesual
civil, drept penal şi drept procesual penal, şi constă în întocmirea, în baza
dosarelor concrete, a două documente procesuale - hotărîre şi sentinţă;
b) probă orală, care se susţine la disciplinele: drept civil, drept procesual
civil, drept penal, drept procesual penal, jurisprudenţa CtEDO şi constă
în prezentarea verbală a răspunsurilor la 5 subiecte (cîte unul din fiecare
domeniu) extrase personal în ziua examenului prin intermediul unui
program computerizat.
11. Proba scrisă şi proba orală se desfăşoară în zile diferite. La stabilirea
calendarului de susţinere a probelor se vor rezerva 3 zile pentru depunerea
contestaţiilor şi 3 zile pentru examinarea contestaţiilor. Proba scrisă se susţine
în două zile consecutiv, pentru fiecare domeniu separat a cîte 4 ore.
12. Organizarea, desfăşurarea, evaluarea şi examinarea contestaţiilor se realizează
conform prevederilor Regulamentului privind formarea iniţială şi absolvire
din 21.06.2007, care se aplică în mod corespunzător.
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13. Elaborarea subiectelor şi selectarea dosarelor va fi efectuată de către un grup
de lucru, desemnat de Consiliul Institutului.
14. Grupul de lucru va transmite Institutului subiectele, elaborate şi prelucrate, cu
o lună înainte de data primului examen pentru a fi plasate pe pagina web, iar
dosarele, selectate şi prelucrate, cu 10 zile înainte de data primului examen.
15. Remunerarea membrilor Comisiei de absolvire (pentru primirea examenului
de capacitate) se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului cu
privire la organizarea concursului privind suplinirea posturilor didactice şi
remunerarea muncii din 06.06.2007, ţinîndu-se cont de mijloacele financiare
disponibile ale Institutului.
16. Executarea prezentei hotărîri se pune în seama domnului Veaceslav Didâc,
Director executiv adjunct al Institutului Naţional al Justiţiei.

Preşedintele Consiliului
Secretarul şedinţei
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