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INTRODUCERE
Acest document prezintă cadrul și formatul desfășurării procesului de formare inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror în Republica
Moldova și va fi aplicat de Institutul Național al Justiției în perioada de învățământ 1 octombrie 2015 – 31 martie 2017. Formarea iniţială și corespunzătoare
a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror este o prerogativă și o prioritate naţională şi una din atribuţiile de bază ale Institutului Naţional al
Justiţiei în temeiul Legii nr.152-XVI din 08.06.2006. Procesul de formare iniţială a viitorilor judecători şi procurori în cadrul Institutului implică instruirea și
dezvoltarea specialiştilor cu studii juridice superioare complete, iar absolvirea în modul stabilit și cu succes a acestui curs reprezintă una din condiţiile
eliminatorii și obligatorii pentru numirea în funcţii de judecător sau de procuror. Formarea inițială presupune aprofundarea cunoștințelor fundamentale,
precum și dobândirea cunoștințelor noi necesare funcțiilor de judecător și de procuror. În mod deosebit, Planul de formare inițială urmărește dezvoltarea
capacităților și aptitudinilor practice și aplicative ale viitorilor judecători și procurori, delimitând și detailând aspectele ce țin de acumularea cunoștințelor
necesare de cele de aplicare eficientă a acestora.
Planul de formare inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror a fost actualizat și calibrat rigorilor și imperativelor actuale ale sectorului
justiției din RM și reprezintă rezultatul unui proces consultativ vast cu constituenții naționali (din diverse instituții ale sectorului justiției din RM) și
internaționali (ONU și Consiliul Europei).
Durata totală a cursului de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror este de 18 luni calendaristice.

Conform Regulamentului cu privire la formarea iniţială şi absolvire aprobat la şedinţa Consiliului INJ din 21.06.2007, cu modificările şi completările
ulterioare, instruirea se realizează în 3 semestre:
o Semestrul I – Curs fundamental de pregătire pentru funcția de judecător și de procuror. Se desfășoară în comun pentru candidații la funcții
de judecător şi de procuror. Durata cursului – 18 săptămâni.
o Semestrul II – Curs de specializare a candidaților la funcții de judecător și de procuror. Se desfășoară separat cu tematici și discipline
necesare pentru viitorii judecători și procurori. Durata cursului - 26 săptămâni.
o Semestrul III – Stagiu pentru candidații la funcții de judecător și procuror. Se desfăşoară în cadrul instanţelor judecătoreşti, organelor
procuraturii şi de urmărire penală. Durata stagiului – 30 de săptămâni.

Formarea iniţială în cadrul INJ are drept scop aprofundarea și transferul cunoștințelor, precum și dezvoltarea competențelor și abilităților necesare viitorilor
judecători și procurori, care să-şi exercite atribuţiile cu onestitate, în conformitate și în spiritul cadrului legal.
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COMPETENŢE GENERALE:
capacitatea de autoinstruire, cercetare și elaborare de proiecte în domeniul profesional;
cunoașterea și selectarea celor mai eficiente tehnologii în luarea deciziilor profesionale;
capacitatea de autoanaliză, autoevaluare și diagnosticare în vederea soluționării problemelor din domeniul de activitate;
abilitatea de a lucra în echipa multidisciplinară.

COMPETENŢE SPECIFICE:
posedarea cunoștințelor teoretice profunde în domeniul profesional;
posedarea nu doar a normelor de drept ci şi a tehnicilor specifice, aplicative de exercitare a profesiei;
utilizarea integrală a aparatului conceptual și metodologic în rezolvarea problemelor teoretice și practice din domeniul de specialitate;
studierea și generalizarea experienței naționale și internaționale în vederea respectării drepturilor omului și formării lor profesionale;
interpretarea și aplicarea uniformă a legislația naționale și internaționale;
respectarea exigențelor normative și deontologice impuse profesiei;
conștientizarea rolului profesional, social și al apartenenței la profesie;
existenţa unei deschideri internaţionale asupra dreptului;
existenţa unei formări generalizate, unitare;
posedarea abilităților non-juridice specifice profesiei;
contribuirea la promovarea imaginei justiției în societate.

OBIECTIV GENERAL:
• contribuirea la edificarea unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate, care să
corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului şi să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în
actul de justiţie.
•
•
•
•
•

OBIECTIVE SPECIFICE:
adaptarea programului de formare iniţială la nevoile sistemului instanţelor judecătoreşti şi organelor procuraturii;
asigurarea caracterului practic al formării iniţiale pentru candidaţii la funcţiile de judecător şi de procuror ;
diversificarea şi adaptarea metodelor de formare utilizate în cadrul formării iniţiale;
dezvoltarea unei formări complete, pluridisciplinare;
dezvoltarea componentei internaţionale în cadrul activităţii de formare iniţială.
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SEMESTRUL I – Curs fundamental (18 săptămâni)
o 15 săptămâni de instruire, săptămânal: judecători 34,4 ore = 516 ore , procurori 32 ore = 482 ore
o 1 săptămână vacanţa de Crăciun
o 2 săptămâni pentru evaluare finală
Nr.

Discipline comune pentru candidaţii la funcţiile de judecător şi de procuror

Total ore
(curs/practice)
84 (30/54)
29 (10/19)

Metodologia de
evaluare
examen

164 (50/114)

examen

1.

Drept civil (judecători)
Drept civil (procurori)

2.

Drept penal

3.

Drept contravenţional

46 (10/36)

examen

4.

Contenciosul administrativ

34 (10/24)

colocviu

Drept internațional

5.

106

o Sistemul ONU al Drepturilor Omului

18 (6/12)

colocviu

o Cooperarea juridică internațională în materie civilă și penală

26(6/20)

colocviu

18 (6/12)

colocviu

44(6/38)

examen

o Contenciosul Uniunii Europene și protecția drepturilor omului

o CEDO și aplicarea jurisprudenței CtEDO în ordinea juridică internă

6.

Utilizarea tehnologiilor informaționale în domeniul profesional (curriculum separat pentru judecători și
procurori)

18 (2/16)

colocviu

7.

Comunicarea persuasivă

18 (6/12)

colocviu

8

Victimologia (judecători și procurori)

18 (4/14)

colocviu

9.

Limbi străine: limba engleză sau limba franceză

28 (0/28)

colocviu
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SEMESTRUL II – Specializare pentru judecători (26 săptămâni)
o 23 săptămâni de instruire: 32 ore săptămânal pentru studierea disciplinelor = 720 ore
o 3 săptămâni pentru evaluare finală
Nr.
d/o

Discipline pentru candidaţii la funcţia de judecător

1.

Drept procesual penal. (simulări de procese) (judecători și procurori)

2.

Reglementări procedurale de intentare, pregătire și examinare în fond a cauzelor civile

3.
4.
5

Managementul și eficientizarea instanţelor de judecată, gestionarea timpului judiciar și etica profesională a
judecătorului
Metodologia întocmirii actelor procesuale penale. Emiterea hotărîrilor instanțelor de judecată în cauzele
penale
Metodologia întocmirii actelor procesuale civile. Emiterea actelor judecătorești de dispoziție în cauzele civile
Particularitățile examinării unor categorii de cauze civile cu simulări de procese:
1. Particularitățile examinării și soluționării litigiilor civile care rezultă din contracte civile și comerciale

6.

2. Particularitățile examinării și soluționării litigiilor civile care rezultă din răspunderea delictuală
3. Particularitățile examinării și soluționării litigiilor civile care rezultă din drept succesoral

4. Particularitățile examinării și soluționării litigiilor civile care rezultă din dreptul familiei

5. Particularitățile examinării și soluționării litigiilor civile care rezultă din relațiile de muncă
7.

6. Particularitățile examinării și soluționării în ordinea procedurii speciale a cauzelor civile

Particularitățile examinării unor cauze în procedura contenciosului administrativ cu simulări de procese:

Total ore
(curs/practice/
simulări procese)

Metodologia
de evaluare

140 (36/70/34)

examen

120 (20/100)

examen

40 (6/34)

examen

36 (2/34)

examen

32 (2/30)

examen

144
28 (4/20/4)
24 (0/20/4)
24 (0/20/4)

colocviu

24 (0/20/4)
22 (0/18/4)
22 (0/19/3)
60

colocviu
5
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1. Particularitățile soluționării litigiilor vamale
2. Particularitățile soluționării litigiilor fiscale

3. Particularitățile soluționării litigiilor bancare

8.

Expertiza judiciară (expertiza judiciară, medicina legală, psihologia judiciară) (judecători și procurori)

9.
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20 (0/17/3)
20 (0/17/3)
20 (0/17/3)
36 (12/12/12)

colocviu

Executarea hotărârilor judecătorești în materie penală (judecători și procurori)

24 (6/18)

colocviu

10.

Implicarea instanței de judecată în executarea silită civilă

24 (6/18)

colocviu

11.

Activitatea specială de investigaţii (judecători și procurori)

18 (4/14)

colocviu

12.

Stilistica și redactarea juridică (judecători și procurori)

18 (6/12)

colocviu

28 (0/28)

colocviu

13

Limbi străine: limba engleză sau limba franceză
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SEMESTRUL II - Specializare pentru procurori (26 săptămâni)
o 23 săptămâni de instruire: 32 ore pe săptămânal pentru studierea disciplinelor = 720 ore
o 3 săptămâni pentru evaluare finală
Nr.
d/o

Discipline pentru candidaţii la funcţia de procuror

1.

Drept procesual penal. (judecători și procurori)

2.

Total ore
(curs/practice/sim
ulări procese)

Metodologia
de evaluare

140 (36/70/34)

examen

30 (10/20)

examen

3.

Reglementări procedurale de intentare, pregătire și examinare în fond a cauzelor civile

Metodologia întocmirii actelor procesuale penale

64 (18/46)

examen

4.

Participarea procurorului în instanța de judecată. Susținerea învinuirii

42 (10/32)

examen

5

Managementul organelor procuraturii şi etica profesională a procurorului

38 (6/32)

examen

5.

Activitatea specială de investigații (judecători și procurori)

38 (10/28)

colocviu

6.

Executarea hotărârilor judecătorești în materie penală (judecători și procurori)

24 (6/18)

colocviu

7.

Expertiza judiciară (expertiza judiciară, medicina legală, psihologia judiciară) (judecători și procurori)

56 (22/12/22)

colocviu

8.

Stilistica și redactarea juridică (judecători și procurori)

18 (6/12)

colocviu

Metodologia investigării unor categorii de infracțiuni:
9.

1. Investigarea infracțiunilor cibernetice
2. Investigarea infracțiunilor economice

3. Investigarea infracțiunilor de corupție și contra bunei desfășurări a activității în sfera publică

140
18 (4/14)
colocviu
22 (4/18)
28 (8/20)
7
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4. Investigarea infracțiunilor contra patrimoniului
5. Investigarea infracțiunilor contra persoanei

6. Investigarea infracțiunilor privind viața sexuală, contra familiei și minorilor

7. Investigarea infracțiunilor în domeniul transportului, contra securității și a ordinii publice
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18 (2/16)
18 (2/16)
18 (2/16)
18 (2/16)

10.

Conducerea şi efectuarea urmăririi penale de către procuror

64 (18/46)

colocviu

11.

Tactica criminalistică

38 (12/26)

colocviu

12

Limbi străine: limba engleză sau limba franceză

28 (0/28)

colocviu
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SEMESTRUL III – Stagiu (30 săptămâni)
o 25 săptămâni – Stagiu de practică
o 3 săptămâni – Vacanţa de vară
o 1 săptămână – Vacanţa de Crăciun
o 1 săptămână – Evaluarea finală a stagiului de practică
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EXAMENELE DE ABSOLVIRE
o Ore de sinteză = 12 ore
o Examenele de absolvire:
JUDECĂTORI
Disciplina
Evaluarea finală a stagiului de practică
Drept civil / Drept procesual civil
Drept penal / Drept procesual penal

Modalitatea de evaluare
Examen oral
Examen scris
judecătorești.
Examen scris
judecătorești.

(4

ore):

Întocmirea

unei

hotărâri

(4

ore):

Întocmirea

unei

sentințe

PROCURORI
Disciplina
Evaluarea finală a stagiului de practică

Drept penal / Drept procesual penal

Modalitatea de evaluare
Examen oral
Examen scris(cîte 4 ore):
1. Întocmirea unui rechizitoriu;
2. Întocmirea unei ordonanţe de încetare/clasare a
procesului penal”.
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CALENDAR ACADEMIC (01.10.2015 – 31.03.2017)
Activitate

Perioada

Semestrul I (18 săptămâni)

1 octombrie 2015 – 7 februarie 2016

Cursuri şi seminare de inițiere

15 s.

1 octombrie 2015 – 24 ianuarie 2016

Vacanţa de Crăciun

1 s.

31 decembrie 2015 – 10 ianuarie 2016

Sesiunea din semestrul I

2 s.

25 ianuarie – 7 februarie 2016

Semestrul II (26 săptămâni)

8 februarie 2016 – 7 august 2016

Cursuri şi seminare de instruire

23 s.

8 februarie – 17 iulie 2016

Sesiunea din semestrul II

3 s.

18 iulie – 7 august 2016

Semestrul III (30 săptămâni)

8 august 2016 – 12 martie 2017

Vacanţa de vară

3 s.

8 – 31 august 2016

Stagiul de practică

25 s.

1 septembrie 2016 – 5 martie 2017

Vacanţa de Crăciun

1 s.

31 decembrie 2016 – 8 ianuarie 2017

Absolvirea INJ (3 săptămâni)

7 Martie – 31 martie 2017

12 ore de sinteză

7 – 14 martie 2017

Examene de absolvire

15 – 30 martie 2017

Eliberarea atestatelor

31 martie 2017
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