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judecătorești, organelor procuraturii și de urmărire pe-
nală. Acest exercițiu practic le-a permis audienților să-și 
dezvolte competențe utile pentru viitorul lor profesional.

Atât proba scrisă, cât și cea orală au fost înregistrate 
audio și video.

(Vedeți mai multe pe www.inj.md)

Reynders, comisarul European pentru Justiție, și Markus 
Brückner, Secretar General al EJTN, judecător.

În cadrul evenimentului au fost discutate diverse as-
pecte ale activității Rețelei în anul curent, precum și ale 
acțiunilor programate în viitor. Un accent aparte a fost 
pus pe impactul crizei epidemiologice provocate de Co-
vid-19 asupra activităților de formare. De asemenea, au 
fost prezentate raportul anual al Comitetului de condu-
cere, decizia privind promovarea sub-grupului responsa-
bil de probleme lingvistice într-un grup de lucru în dome-
niul lingvistic, componența și cererile de aderare la noul 
grup creat, precum și planul de organizare a unei adunări 
generale extraordinare în toamna anului 2020.

Adunarea Generală a Rețelei este la a XXIII-a ediție, 
fiind organizat de EJTN în parteneriat cu Academia de 
Justiție din Croația.

Menționăm că Institutul Naţional al Justiţiei a deve-
nit membru-observator al Reţelei Europene de Formare 
Judiciară a școlilor de magistratură din statele-membre 
ale Uniunii Europene la 1 iulie 2016, odată cu intrarea în 
vigoare a Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu 
Uniunea Europeană. Cererea de acordare a statutului de 
membru-observator a fost aprobată în cadrul Adunării 
Generale a Reţelei, care şi-a ţinut lucrările la Thessalo-
niki, Grecia, pe 12 şi 13 iunie 2014.

VIAŢA INJ: CRONICA EVENIMENTELOR

Directorul INJ a participat online la Adunarea Generală a EJTN

Promoția a XII-a a susținut examenul de absolvire 
a cursului de formare inițială

Vineri, 19 iunie 2020, Directorul Institutului Național 
al Justiției, Diana Scobioală, a participat online la Aduna-
rea Generală a Rețelei Europene de Formare Judiciară 
(EJTN) a școlilor de magistratură din statele membre ale 
Uniunii Europene.

Reprezentanții instituțiilor de magistratură europene 
şi ai organizaţiilor internaţionale cu competențe în do-
meniul justiţiei, au fost salutați de Duro Sessa, judecă-
tor, Președinte al Curții Supreme de Justiție din Croația, 
Andrea Posavec Franić, Președinte al Adunării Genera-
le, Director al Academiei de Justiție din Croația, Didier 

În perioada 2-13 iunie 2020, Institutul Național al 
Justiției a desfășurat examenul de absolvire a candidaților 
la funcțiile de judecător și de procuror, promoția a XII-a. 
Rezultatele acestuia au fost aprobate de membrii Consi-
liului INJ prezenți la ședința din 18 iunie 2020.

Evaluarea finală a celor 15 candidați la funcția de ju-
decător și 20 de candidați la funcția de procuror a avut loc 
în condiții speciale determinate de situația epidemiologică 
actuală. Astfel, în sala de calculatoare în care s-a organizat 
proba scrisă au fost cel mult zece persoane repartizate cu 
respectarea distanței fizice. Toți au purtat mănuși și măști 
de protecție, iar la intrare le-a fost măsurată  temperatura.

În cadrul probei scrise, viitorii judecători au elaborat 
o hotărâre într-o cauză civilă și o sentință într-o cauză 
penală, iar viitorii procurori – rechizitoriul și ordonanță 
de încetare/clasare a procesului penal în temeiul unor 
dosare concrete. Dosarele au fost selectate electronic, 
în mod aleatoriu, pentru fiecare participant la examen.

Proba orală a avut loc online și a constat din eva-
luarea stagiului de practică, pe care audienții l-au 
desfășurat timp de 30 de săptămâni în cadrul instanțelor 


