
H O T Ă R Î R E 

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

unor judecători pentru participare la seminarul de formare formatori cu tematica  

”Utilizarea tablei interactive smart board și a softului educațional smart notebook” 

 

18 iulie 2017                                                                                            mun. Chişinău  

nr. 503/23 

 

Examinînd demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea unor 

judecători pentru participare la seminarul de formare formatori cu tematica ”Utilizarea 

tablei interactive smart board și a softului educațional smart notebook”, luînd act de 

informația membrului CSM, Gheorghe Avornic, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii,  

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul nr. 407-INJ din 10 

iulie 2017 al directorului Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, potrivit 

căruia INJ va organiza un seminar de formare formatori cu tematica ”Utilizarea tablei 

interactive smart board și a softului educațional smart notebook”, care se va desfășura 

la 31 iulie 2017,  începînd cu orele 9.00, în incinta Institutului Național al Justiției, 

mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1. 

În contextul celor relatate mai sus, se solicită delegarea următorilor judecători: 

Dorel Musteață, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, judecător detașat de 

la Judecătoria Chișinău, Liliana Catan, judecător de la Curtea Supremă de Justiție, 

Alexandru Spoială, judecător de la Curtea de Apel Chișinău. 

Analizînd demersul menţionat, luînd în considerare importanţa şi actualitatea 

tematicii abordate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună 

acceptarea demersului înaintat şi autorizarea delegării judecătorilor sus-nominalizați, 

pentru participare la seminarul de formare formatori cu tematica ”Utilizarea tablei 

interactive smart board și a softului educațional smart notebook”. 

În contextul celor relatate, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii, conform 

prevederilor art. 4, 17, 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

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

unor judecători pentru participare la seminarul de formare formatori cu tematica 

”Utilizarea tablei interactive smart board și a softului educațional smart notebook”. 

2. Se autorizează delegarea judecătorilor Dorel Musteață, membru al Consiliului 

Superior al Magistraturii, judecător detașat de la Judecătoria Chișinău, Liliana Catan 

judecător de la Curtea Supremă de Justiție, Alexandru Spoială, judecător de la Curtea 

de Apel Chișinău pentru participare la seminarul de formare formatori cu tematica 

”Utilizarea tablei interactive smart board și a softului educațional smart notebook”, 

care se va desfășura la 31 iulie 2017, începînd cu orele 9.00, în incinta Institutului 

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



3. Hotărârea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice persoană 

interesată, în termen de 15 zile din data comunicării, doar în partea ce se referă la 

procedura de emitere/adoptare. 

4. Prezenta hotărîre se remite spre 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). 

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU 

 

 

 

 

http://www.csm.md/

