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. 11 din Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei
stabilește modul de salarizare atît a personalului administrativ și auxiliar, cît și a formatorilor
Institutului. Pînă la intrarea în vigoare a modificărilor și completărilor efectuate prin Legea nr.
85 din 28 aprilie 2016, salarizarea acestora se va efectua conform regulii anterioare - personalul
didactic al Institutului, cu excepţia persoanelor detaşate, este salarizat la nivelul judecătorilor
din curţile de apel. Odată cu intrarea în vigoare a noilor modificări, toți formatorii Institutului
vor fi „remunerați pe baze contractuale, în modul stabilit de Guvern” (art. 11 alin. (5) în noua
redacție).
De asemenea, conform noii redacții a art. 10 alin. (3) 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
La momentul de față, toți formatorii INJ sunt 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. Urmare a
reformelor din 2013, salarizarea judecătorilor este reglementată prin Legea nr. 328 din 23
decembrie 2013.
Actualmente, norma didactică a formatorilor INJ este aprobată prin hotărîre a Consiliului
INJ, în temeiul art. 7 alin. (1) lit. k) din Legea privind Institutul Național al Justiției, conform
căruia Consiliul aprobă modalitatea de remunerare a personalului didactic care nu este angajat
permanent în cadrul Institutului. Astfel, în prezent pentru stabilirea costului unei ore de lucru a
formatorilor s-a luat 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 - 4,0 salarii medii pe economie pentru judecătorul care are o vechime în muncă în
funcţia de judecător de pînă la 15 ani. Drept urmare, costul actual al unei ore academice pentru
un formator este de 307,39 lei, reieșind din calculul: (4610,90 lei * 4)/60 ore = 307,39 lei
După cum s-a menționat supra, conform modificărilor operate prin intermediul Legii nr. 85
din 28 aprilie 2016, norma didactică pentru formatorii Institutului se stabilește de Guvern.
Astfel, prezentul proiect propune o normă didactică de 1400 ore academice pentru un an de
studii, pentru un formator. De asemenea, se propune costul unei ore academice în mărime de 100
lei. Salariul lunar al fiecărui formator se va calcula în dependență de numărul orelor academice

lucrate.
Menționăm că la stabilirea normei didactice pentru formatori s-a ținut cont de prevederile
art. 119 din Codului Educaţiei, precum și de recomandările Inspecției Financiare din 2016, iar la
stabilirea costului unei ore academice s-a ținut cont de prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1254
din 15 noiembrie 2004 cu privire la aprobarea Regulamentului privind retribuirea muncii pentru
anumite categorii de salariaţi cărora li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă şi
Hotărîrea Guvernului nr.426 din 26 aprilie 2004 privind aprobarea Modului de calculare a
salariului mediu.
Fundamentarea economico-financiară
Odată cu modificarea cuantumului salariului formatorilor (acesta nu se va mai echivala cu
salariul minim al judecătorului curții de apel), se vor înregistra economii la bugetul de stat.
Menționăm că, costul unei ore academice va fi redus de trei ori - de la 307,39 lei la 100 lei.
Modul de încorporare în sistemul actelor normative în vigoare
Drept 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.
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