REPUBLICA MOLDOVA

REPUBLIC OF MOLDOVA

CONSILIUL INSTITUTULUI NAŢIONAL AL JU STIŢIEI

NATIONAL INSTITUTE OF JU STICE COUNCIL

H O TĂ RÎR E
cu privire la exam inarea dosarelor candidaţilor la
concursul pentru com pletarea reţelei de form atori
7 martie 2014
nr.2/7

mun. Chişinău

Exam inînd în m od prealabil dosarele candidaţilor la concursul pentru
com pletarea reţelei de form atori, în tem eiul prevederilor art.7 a lin .(l) lit.e) din
Legea privind Institutul N aţional al Justiţiei n r.l5 2 -X V I din 08.06.2006 şi ale
Regulam entului cu privire la organizarea concursului privind suplinirea posturilor
didactice şi rem unerarea muncii din 06.06.2007, cu m odificările şi completările
ulterioare, Consiliul
H O TĂ RĂŞTE:
1. A invita la interviu, în cadrul urm ătoarei şedinţe a Consiliului INJ, candidaţii
la concursul pentru com pletarea reţelei de form atori care întrunesc cerinţele
solicitate, după cum urmează:
a) Silvia CA PCELEA , doctorand, lector universitar la ULIM , prin cumul
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specialist superior în Serviciul interpreţi şi traducători, Direcţia profesii şi
servicii juridice, M inisterul Justiţiei;
b) A lexandru CU ZN EŢO V , form ator INJ, doctor în drept, conferenţiar
universitar la USM , avocat;
c) Daniela DAN, şe f interim ar al Direcţiei cooperare juridică internaţională,
M inisterul Justitiei;
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d) Iurie M IH A LA CH E, doctor în drept, lector universitar la USM , avocat;
e) Andrei OJO G A , asistent judiciar, adm inistrator principal al reţelei de
calculatoare la Curtea de Apel Chişinău, m em brul grupului de lucru
pentru elaborarea versiunii a 4-a a PIGD;
f) G henadie EREM CIU C, procuror, adjunct al procurorului Procuraturii de
nivelul Curţii de Apel Bălţi;
g) Vasile ŞARPE, doctor în m edicină, conferenţiar universitar, expert
judiciar m edico-legal, Secţia expertize în com isie a Centrului de M edicină
Legală;
h) Ion ŢÎG A N A Ş, doctor în drept, lector universitar superior, vice-director
general AGEPI;
i) Andrei M O ISEI, directorul D epartam entului juridic al AGEPI;

j) Igor B A ŢA LA I, doctor în drept, lector universitar, procuror al Secţiei
securitate internă a Procuraturii Generale;
k) D iana IO N IŢĂ , doctor în drept, lector superior la USEM , avocat, consilier
juridic în cadrul Centrului de A sistenţă şi protecţie a victim elor şi
potenţialelor victim e ale traficului de fiinţe um ane a M M PSF;
1) M ariana K A LU G H IN , coordonator proiect, AO „Centrul de Analiză şi
Prevenire a C orupţiei” ;
m) V iorica BO A G H I, doctor în drept, lector universitar USM , director
adjunct al Consiliului Consultativ de Expertiză de pe lîngă AŞM;
n) M ariana V O LO H, şe f adjunct al Direcţiei adm inistrarea fiscală sect.
Botanica al Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău;
o) Irina LA ZU R, form ator INJ, jurist la Centrul pentru Transparenţă şi
Participare Civică „PA R TIC IP” .
2. Executarea prezentei hotărîri se pune în seam a dnei A nastasia Pascari,
Director executiv al Institutului N aţional al Justiţiei.

Preşedintele C onsiliului

Eduard A BA BEI

Secretarul şedinţei

M aria M ALAN CIU C
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