
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul INJ, referitor la delegarea unui judecător la seminarul de 

instruire „Utilizarea aplicației Authoring Tools pentru dezvoltarea de E-cursuri 

interactive ” 

 

04 decembrie 2018                                                                                  mun. Chişinău  

nr. 571/26 

 

Examinînd chestiunea cu privire la demersul INJ, referitor la delegarea unui 

judecător la seminarul de instruire „Utilizarea aplicației Authoring Tools pentru 

dezvoltarea de E-cursuri interactive ”, 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 Institutului Național al 

Justiție, prin care se solicită deleagarea judecătorului Igor Bațalai de la Judecătoria 

Chișinău (sediul Ciocana) pentru participare la seminarul de formare formatori cu 

tematica „Utilizarea aplicației Authoring Tools pentru dezvoltarea de E-cursuri 

interactive ”. 

Seminarul cu referire este parte a Planului de formare formatori pentru anul 2018, 

aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr. 10/2 din 30 noiembrie 2017 și urmează a fi 

organizat în incinta Institutului Național al Justiției, mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1, la 

07 decembrie 2018, cu începere de la ora 09:00. 

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. 

Conform art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu votul 

deschis al majorității membrilor săi, cu excepția cazului prevăzut în art. 19 alin. (4). 

Astfel, urmare examinării demersului, cu 9 (nouă) voturi pro ale membrilor CSM 

prezenți la ședință, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună 

admiterea demersului înaintat şi va autoriza delegarea judecătorului Igor Bațalai de la 

Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) pentru participare la seminarul de formare 



formatori cu tematica „Utilizarea aplicației Authoring Tools pentru dezvoltarea de E-

cursuri interactive ” la 07 decembrie 2018. 

Reieșind din cele expuse, Plenul CSM, în temeiul 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 admite demersul INJ referitor la delegarea unui judecător la seminarul de 

instruire „Utilizarea aplicației Authoring Tools pentru dezvoltarea de E-cursuri 

interactive ”. 

2. Se autorizează delegarea judecătorului Igor Bațalai de la Judecătoria Chișinău 

(sediul Ciocana) pentru participare la seminarul de formare formatori cu tematica 

„Utilizarea aplicației Authoring Tools pentru dezvoltarea de E-cursuri interactive ”, 

ce se va desfășura la 07 decembrie 2018. 

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 prezentei Hotărîri se remite Institutului Național al Justiției, Judecătoriei 

Chișinău 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/

