
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea normei didactice și  

a costului unei ore academice a formatorilor Institutului Naţional al Justiţiei 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

La 12 august 2016 a fost publicată Legea nr. 85 din 28 aprilie 2016 pentru modificarea 

și completarea unor acte legislative, obiectivul principal al căreia constă în consolidarea 

activității Institutului Național al Justiției și sporirea calității cursurilor de formare inițială și 

continuă a judecătorilor și procurorilor, precum și a reprezentanților altor profesii juridice. 

Prin Art. IV al Legii menționate au fost operate modificări și completări la Legea nr. 

152 din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei. 

Astfel, în noua sa redacție, art. 12 din Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei 

stabilește diferit modul de salarizare a form 

atorilor Institutului de salarizarea directorului, directorului adjunct, personalului 

administrativ și auxiliar. Conform art. 12 alin. (5) toți formatorii Institutului vor fi 

„remunerați pe baze contractuale, în modul stabilit de Guvern”. 

De asemenea, conform noii redacții a art. 11 alin. (7) din Legea privind Institutul 

Naţional al Justiţiei, norma didactică pentru formatorii Institutului se stabilește de Guvern. 

În acest context, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărîre a Guvernului, obiectivul 

de bază al căruia constă în reglementarea normei didactice și stabilirea costului unei ore 

academice a formatorilor Institutului Naţional al Justiţiei. 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Pînă la intrarea în vigoare a modificărilor operate prin Legea nr. 85 din 28 aprilie 2016,  

toți formatorii INJ erau salarizați conform art. 11, alin. (1) din Legea nr. 152 din 8 iunie 2006 

privind Institutul Național al Justiției - Personalul didactic al Institutului, cu excepţia 

persoanelor detaşate, este salarizat la nivelul judecătorilor din curţile de apel, stabilit în 

Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Trebuie de precizat că urmare 

a reformelor din 2013, salarizarea judecătorilor este reglementată prin Legea nr. 328 din 23 

decembrie 2013 care are ca indicator salariul mediu pe economie. 

Astfel, costul unei ore de lucru a formatorilor luînd ca bază salariul minim al 

judecătorului curții de apel, stabilit la art. 4, alin. (3) lit. a) din Legea nr. 328 din 23 

decembrie 2013 privind salarizarea judecătorilor și procurorilor, constituia 307,39 lei, 

reieșind din calculul: (4610,90 lei * 4)/60 ore = 307,39 lei  

În baza reglementărilor anterioare, norma didactică a formatorilor INJ era aprobată prin 

hotărîre a Consiliului INJ, în temeiul art. 7 alin. (1) lit. k) din Legea privind Institutul 

Național al Justiției, potrivit căruia Consiliul aprobă modalitatea de remunerare a 

personalului didactic care nu este angajat permanent în cadrul Institutului.  

Prin noua redacție a art. 11 alin. (7) din Legea privind Institutul Național al Justiției se 

împuternicește Guvernul de a aproba norma didactică. Astfel, prezentul proiect propune o 

normă didactică de 1400 ore academice pentru un an de studii, pentru un formator.  

Salariul lunar al fiecărui formator se va calcula în dependență de numărul orelor 

academice lucrate. Costul unei ore academice, potrivit pct. 3 din proiectul Hotărîrii 

Guvernului, va constitui 100 lei.  

Astfel, rezultatul unui calcul matematic raportat la norma didactică deplină (1400 ore/10 

luni*100 lei/oră)  indică asupra unui salariu de 14 000 lei pentru un formator.  

Spre deosebire de reglementările anterioare, norma didactică nu includea activitățile 



didactico-metodice neauditoriale și activitățile de cercetare. Calculul rezulta exclusiv din 

sumarea orelor dedicate activități didactice auditoriale (în auditoriu) înmulțit la costul unei 

orei academice.  

Prin exercițiul propus de proiectul Hotărîrii Guvernului nu se vor diminua veniturile 

formatorilor Institutului Național al Justiției, dar se vor calcula ținînd cont de timpul efectiv 

lucrat, incluzînd pregătirea pentru curs, predarea acestuia, verificarea lucrărilor, evaluarea 

finală, etc.   

Avînd în vedere că modificările operate prin Legea nr. 85 din 28 aprilie 2016 pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative care reglementează noul mecanism de 

remunerare a formatorilor Institutului Național al Justiției au intrat în vigoare la 12 noiembrie 

2016, în pct. 4 al proiectului Hotărîrii Guvernului se propun soluții pentru salarizarea 

formatorilor pentru perioada de pînă la aprobarea de către Guvern a normei didactice și 

a costului unei ore academice pentru formatori. În sensul, ca formatorii care au activat pînă la 

aprobarea de către Guvern a reglementărilor inerente noului mecanism de salarizare să fie 

remunerați în conformitate cu pct. 3 propus în proiectul Hotărîrii Guvernului. 

Modul de încorporare în sistemul actelor normative în vigoare 

Urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea și completarea 

altor acte legislative și normative. Proiectul constituie cadru normativ conex Legii nr. 85 din 

28 aprilie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. 

Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a 

Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea 

Proiecte de acte normative remise spre coordonare.  

Au prezentat propuneri: Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei, Ministerul Finanțelor, Institutul Național al Justiției, Curtea Supremă de Justiție,  

Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Inspectoratul Național 

de Probațiune, Uniunea Avocaților din RM, Institutul de Reforme Penale. 

 Proiectul a fost susținut fără obiecții și propuneri de către: Procuratura Generală, 

Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat și Centrul Național de 

Expertize Juridice. 
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