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HOTĂRÂREA nr.1-59/2020 

cu privire la avizarea proiectului Planului de formare  

iniţială a candidaţilor la funcţiile de procuror şi judecător 

în perioada de studii 15 octombrie 2020 – 15 aprilie 2022 

 

9 iulie 2020                                                           municipiul Chişinău 

 

 

Examinând demersul directorului Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală 

și audiind informaţia prezentată de către domnul Ion Guceac, Consiliul Superior al 

Procurorilor –  

C O N S T A T Ă: 
 

 Pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, demersul 

directorului Institutului Naţional al Justiţiei, Diana Scobioală, prin care s-a solicitat 

prezentarea propunerilor și sugestiilor cu privire la disciplinele care vor fi incluse în 

Planul de formare inițială a candidaţilor la funcția de judecător și procuror, promoția 

2020-2022. 

 Pentru realizarea acestui exercițiu s-a menționat că matricea de bază, care va fi 

platforma cu coordonatele generale, este Planul de formare iniţială a candidaţilor la 

funcţiile de procuror şi judecător în perioada de studii 15 octombrie 2019 – 15 aprilie 

2021, cu tematicile și disciplinele prevăzute în conținutul acestuia. 

Demersul în speță este înaintat în contextul demarării procedurii de elaborare a 

planului de formare inițială a candidaților la funcția de judecător și procuror în perioada 

15 octombrie 2020 – 15 aprilie 2022, în corespundere cu specificul acestor profesii 

juridice. 

Prevederile legislative de pe dimensiunea de referință atribuie Institutului Național 

al Justiției competența de realizare a procesului de formare inițială a candidaţilor la 

funcţiile de judecător şi de procuror fiind, totodată, reglementată și necesitatea cooptării 

eforturilor Consiliului Superior al Procurorilor prin expunerea opiniilor asupra planului 

de formare inițială şi curriculum-urilor disciplinare pentru cursurile de formare iniţială a 

candidaţilor la aceste funcții. 

Respectiv, potrivit art.7 alin.(2) lit.e) coroborat cu alin.(5) din Legea nr.152/2006 

privind Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei aprobă, 

anual, până la 1 septembrie, planul de formare inițială şi curriculum-urile disciplinare 

pentru cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror, 

cu consultarea obligatorie a opiniei Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului 

Superior al Procurorilor, Ministerului Justiţiei și a Consiliului Național pentru Asistență 

Juridică Garantată de Stat. 

În egală măsură, se rețin dispozițiile art.70 alin.(1) lit.l) din Legea nr.3/2016 cu 

privire la Procuratură, precum și pct.4.1 alineatul I lit.j) al Regulamentului Consiliului 

Superior al Procurorilor, care prevăd competența Consiliului de examinare și prezentare 

de opinii asupra programelor didactice și a planurilor de învățământ pentru cursurile de 

formare inițială și continuă din cadrul Institutului Național al Justiției. 

În context, Consiliul Superior al Procurorilor, din perspectiva competențelor sale, 

evaluând spectrul disciplinelor introduse în Planul de formare iniţială a candidaţilor la 

funcţiile de procuror şi judecător în perioada 15 octombrie 2019 – 15 aprilie 2021, 

constată că acesta poate fi utilizat pentru elaborarea următorului document dat fiind faptul 

că include domenii de instruire relevante pentru formarea inițială a candidaților la 
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funcțiile de judecător și procuror, în măsură să contribuie la consolidarea capacităților 

profesionale ale acestora, dar și la îmbunătățirea abilităților de comunicare și dezvoltare 

personală. 

În aceiași ordine de idei, menționăm că formarea inițială în cadrul Institutului 

Național al Justiției, organizată în colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii și 

Consiliul Superior al Procurorilor, este o garanție a competenței și profesionalismului 

viitorilor judecători și procurori prin aplicarea standardelor de instruire profesională în 

domeniu. Formarea inițială este fundamentată pe principiul instruirii teoretico-practice 

pluridisciplinare, proces educațional focalizat pe dezvoltarea la audienți a abilităților 

practice (bazate pe procese simulate), consolidarea conștiinței și culturii juridice, 

asimilarea valorilor profesionale proprii judecătorului și procurorului. 

Procesul de instruire inițială a audienților se realizează ținându-se cont de 

necesitatea specializării lor (judecători și procurori), de dinamica procesului legislativ și 

al practicii judiciare, instruire orientată pe cunoașterea aprofundată și formarea 

competențelor avansate de aplicare a legislației naționale, a documentelor juridice 

internaționale la care Republica Moldova este parte, a jurisprudenței instanțelor 

judecătorești și a Curții Constituționale, a jurisprudenței Curții europene a drepturilor 

omului, a dreptului comparat, a normelor deontologice profesiei de judecător sau 

procuror. 

Pentru validarea concluziei sale, Consiliul Superior al Procurorilor menționează că 

în procesul de elaborare a Planului de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de 

procuror şi judecător în perioada 15 octombrie 2019 – 15 aprilie 2021, Institutul Național 

al Justiției a inclus recomandările instituționale privind completarea și definitivarea 

programului de instruire, în special în partea ce ține de instruirile privind mai multe 

domenii specializate, care și-au păstrat relevanța și valabilitatea, fiind necesară 

continuarea acestora. 

Astfel, reiterăm propunerile referitor la menținerea numărului orelor de instruire, 

pentru audienții la funcția de procuror, la disciplina ,,Managementul activității organelor 

procuraturii și etica profesională a procurorului”, precum și păstrarea în Planul de 

formare, a subiectului de instruire - ,,Investigarea infracțiunilor ecologice /contra mediu”. 

 Având în vedere raționamentele expuse, Consiliul Superior al Procurorilor 

consideră posibilă avizarea Planului de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de 

procuror şi judecător în perioada de studii 15 octombrie 2020 – 15 aprilie 2022. 

În temeiul art.70 alin.(1) lit.l) și art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, art.7 alin.(2) lit.e) și alin.(5) din Legea nr.152/2006 privind Institutul 

Național al Justiției, pct.4.1 alineatul I lit.j) din Regulamentul Consiliului Superior al 

Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016 Consiliul Superior al 

Procurorilor -   

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A aviza, de principiu, proiectul Planului de formare iniţială a candidaţilor la 

funcţiile de judecător şi procuror în perioada de studii 15 octombrie 2020 – 15 aprilie 

2022, elaborat de Institutul Naţional al Justiţiei. 

2. A expedia hotărârea Consiliului Institutului Național al Justiției, pentru 

informare. 

3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 
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4. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul 

art.191 din Codul administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicarea sau notificarea 

acesteia. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Alexandr STOIANOGLO  semnat 

2.  Fadei NAGACEVSCHI  absent  

3.  Emanoil PLOȘNIȚA semnat 

4.  Mihail COTOROBAI absent  

5.  Victor CÎLCIC  semnat 

6.  Adrian BORDIANU  semnat 

7.  Inga FURTUNĂ semnat 

8.  Andrei ROȘCA semnat 

9.  Constantin ȘUȘU  semnat 

10.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

11.  Ion GUCEAC  semnat 

12.  Dumitru PULBERE  semnat 

13.  Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                             semnat                       Angela MOTUZOC 

   
 


