
 

H O T Ă R Î R E 
 

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

judecători pentru participare la Școala de vară formare formatori  ”Evaluarea impactului 

implementării noii metodologii didactice – simularea proceselor judiciare” ce va avea loc 

în perioada 23-27 iulie 2018 la Curtea de Argeș, România 
 

24 iulie 2018                                                                                            mun. Chişinău  

nr. 360/18                
  

Examinînd demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea unor 

judecători pentru participare la Școala de vară formare formatori  ”Evaluarea impactului 

implementării noii metodologii didactice – simularea proceselor judiciare”, ce va avea 

loc în perioada 23-27 iulie 2018 la Curtea de Argeș, România, luînd act de informaţia 

membrului CSM, Ion Postu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul nr. 282-INJ din 13 iulie 

2018 al directorului Institutului Naţional al Justiţiei, Diana Scobioală, prin care se solicită 

delegarea unor judecători pentru participare la Școala de vară formare formatori  

”Evaluarea impactului implementării noii metodologii didactice – simularea proceselor 

judiciare”, ce va avea loc în perioada 23-27 iulie 2018 la Curtea de Argeș, România. 

Potrivit demersului, evenimentul este organizat de  Institutul Național al Justiției, în  

colaborare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. 

Activitățile programate au drept scop evaluarea eficienței noii metodologii didactice 

de organizare și desfășurare a proceselor judiciare simulate, în vederea îmbunătățirii 

eficienței a programului de instruire inițială în cadrul Institutului Național al Justiției. 

 În demersul nominalizat Institutul Național al Justiției solicită delegarea pentru 

participare la eveniment a magistraților-formatori Angela Bostan, Oxana Robu, 

Alexandru Spoială de la Curtea de Apel Chișinău. 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 2 lit. c
2
 ) din Legea nr. 947 din 19 iulie 

1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, CSM deleagă judecătorii pentru 

participare la seminare, conferinţe, cursuri de instruire şi deplasări în interes de 

serviciu. 

Luând în considerare importanța și actualitatea activităților programate de Institutul 

Național al Justiției, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună 

acceptarea demersului înaintat şi va autoriza delegarea judecătorilor Angela Bostan, 



Oxana Robu, Alexandru Spoială de la Curtea de Apel Chișinău pentru participare la 

Școala de vară formare formatori ”Evaluarea impactului implementării noii metodologii 

didactice – simularea proceselor judiciare”, ce va avea loc în perioada 23-27 iulie 2018 la 

Curtea de Argeș, România. 

Ţinînd cont de cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul 

art. 4, 17, 24 şi 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se admite demersul Institutului Naţional al Justiţiei, referitor la delegarea unor 

judecători pentru participare la Școala de vară formare formatori ”Evaluarea impactului 

implementării noii metodologii didactice – simularea proceselor judiciare”. 

2. Se autorizează delegarea judecătorilor Angela Bostan, Oxana Robu, Alexandru 

Spoială de la Curtea de Apel Chișinău pentru participare la Școala de vară formare 

formatori ”Evaluarea impactului implementării noii metodologii didactice – simularea 

proceselor judiciare”, ce va avea loc în perioada 23-27 iulie 2018 la Curtea de Argeș, 

România. 

3. Prezenta Hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie de orice 

persoană interesată în termen de 15 zile din data comunicării.  

4. Copia de pe prezenta Hotărâre se remite spre informare instanţei judecătoreşti 

vizate, Institutului Național al Justiției şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior 

al Magistraturii (www.csm.md).  
 

 

Preşedintele şedinţei Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                     Victor MICU 

 

 

 

 

 

http://www.csm.md/

