
 

 

H O T Ă R Î R E 
 

cu privire la demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea unor 

judecători pentru participare la cursul de formare pentru formatori cu genericul 

„Comunicare. Gestionarea relațiilor cu presa. Îmbunătățirea abilităților de 

comunicare în formatul audio-vizual” 
 

14 februarie 2017                                                                                 mun. Chişinău  

nr. 124/6 
 

 Examinând chestiunea cu privire la demersul Institutului Național al 

Justiției, referitor la delegarea unor judecători pentru participare la cursul de 

formare pentru formatori cu genericul „Comunicare. Gestionarea relațiilor cu 

presa. Îmbunătățirea abilităților de comunicare în formatul audio-vizual”, audiind 

informaţia membrului CSM, Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La data de 13 februarie 2017, la Consiliul Superior al Magistraturii a 

parvenit demersul directorului Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, 

privind delegarea unor judecători pentru participare la cursul de formare pentru 

formatori cu genericul „Comunicare. Gestionarea relațiilor cu presa. 

Îmbunătățirea abilităților de comunicare în formatul audio-vizual”, care se va 

desfășura la 28 februarie 2017, începînd cu ora 9.00, în incinta Institutul Național 

al Justiției, mun. Chișinău, str. S. Lazo 1.  

Prin urmare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, cursul 

sus-menționat va fi organizat de către Institutului Național al Justiției în parteneriat 

ATRECO. Programul de instruire va oferi formatorilor posibilitatea să 

dobândească competențe în domeniul relațiilor publice și al comunicării, 

perfecționându-și aptitudinile și abilitățile de comunicare. 

Analizînd demersul menţionat, luînd în consideraţie importanţa tematicii 

prevăzute pe agenda cursului organizat, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii consideră necesar a accepta demersul înaintat şi a autoriza delegarea 

judecătorilor Ghenadie Nicolaev, de la Curtea Supremă de Justiţie, Nelea Budăi, 

Oxana Robu de la Curtea de Apel Chișinău pentru participare la cursul de formare 

pentru formatori cu genericul ,,Comunicare. Gestionarea relațiilor cu presa. 

Îmbunătățirea abilităților de comunicare în formatul audio-vizual”, care va avea 

loc la 28 februarie 2017. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul art. 4, 17 și 24 

din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se admite demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea 

unor judecători pentru participare la cursul de formare pentru formatori cu 



 

genericul „Comunicare. Gestionarea relațiilor cu presa. Îmbunătățirea abilităților 

de comunicare în formatul audio-vizual”. 

2. Se autorizează delegarea judecătorilor Ghenadie Nicolaev, de la Curtea 

Supremă de Justiţie, Nelea Budăi, Oxana Robu de la Curtea de Apel Chișinău, 

pentru participare la cursul de formare pentru formatori cu genericul ,,Comunicare. 

Gestionarea relațiilor cu presa. Îmbunătățirea abilităților de comunicare în 

formatul audio-vizual”, care va avea loc la 28 februarie 2017, începînd cu ora 9.00, 

în incinta Institutul Național al Justiției, mun. Chișinău, str. S. Lazo 1.  

3. Hotărîrea se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md), iar copia se expediază, pentru informare, Institutului Național al 

Justiției, Curții Supreme de Justiție și Curții de Apel Chișinău. 

 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                               Victor MICU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


