
H O T Ă R Î R E 

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

judecători-formatori pentru participare la școala de vară „Metodologia simulărilor de 

procese” 

 

04 iulie 2017                                                                   mun. Chișinău                                                                           

nr. 463/21 

 

Examinînd chestiunea cu privire la demersul Institutului Național al Justiției, 

referitor la delegarea unor judecători-formatori pentru participare la școala de vară 

„Metodologia simulărilor de procese”, luînd act de informaţia membrului CSM, 

Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  

 

C O N S T A T Ă: 

 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul doamnei Diana 

Scobioală, directorul Institutului Naţional al Justiţiei, referitor la delegarea unor 

judecători-formatori pentru participare la școala de vară „Metodologia simulărilor de 

procese”, care va avea loc în perioada 15-21 iulie 2017, la Curtea de Argeș, România. 

Prin demersul înaintat, doamna Diana Scobioală, informează despre faptul că, în 

scopul modernizării proceselor de instruire, Institutul Naţional al Justiţiei, în 

parteneriat cu Programul Națiunilor Unite, organizeaza o școală de vară pentru un 

grup de formatori ai INJ, cu genericul „Metodologia simulărilor de procese”. 

Activitatea în cauză urmează a oferi formatorilor posibilitatea de a dobîndi 

competenţe în domeniul metodologiei de organizare şi petrecere a simulărilor de 

procese. 

Analizînd demersul menţionat, luînd în consideraţie importanţa tematicii 

abordate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră necesar a accepta 

demersul înaintat şi a autoriza delegarea judecătorilor pentru participare la școala de 

vară „Metodologia simulărilor de procese”, după cum urmează: 

- Dorel Musteață, judecător detașat al Judecătoriei Chișinău, membru al 

Consiliului Superior al Magistraturii;  

- Mariana Pitic, judecător al Curții Supreme de Justiție; 

- Angela Bostan, judecător al Curții de Apel Chișinău; 

- Ludmila Ouș, judecător al Curții de Apel Chișinău; 

- Alexandru Spoială, judecător al Curții de Apel Chișinău. 

Prin urmare, 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 acceptă demersul Institutului Naţional al Justiţiei, referitor la delegarea 

unor judecători-formatori pentru participare la școala de vară „Metodologia 



simulărilor de procese”, care va avea loc în perioada 15-21 iulie 2017, la Curtea de 

Argeș, România. 

2. Se autorizează delegarea judecătorilor pentru participare la școala de vară 

„Metodologia simulărilor de procese”, care va avea loc în perioada 15-21 iulie 2017, 

la Curtea de Argeș, România, după cum urmează: 

- Dorel Musteață, judecător detașat al Judecătoriei Chișinău, membru al 

Consiliului Superior al Magistraturii;  

- Mariana Pitic, judecător al Curții Supreme de Justiție; 

- Angela Bostan, judecător al Curții de Apel Chișinău; 

- Ludmila Ouș, judecător al Curții de Apel Chișinău; 

- Alexandru Spoială, judecător al Curții de Apel Chișinău. 

3. Prezenta hotărîre se remite pentru informare Curţii Supreme de Justiţie, Curții 

de Apel Chișinău, Institutului Naţional al Justiţiei 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/

