
REPU B LIC  O F MOLDOVA 

N A TIO N A L IN STITU TE O F JU ST IC E  CO U N CIL

HOTĂRÎRE 
cu privire la admiterea dosarelor concurenţilor 

la funcţia de Director executiv al INJ

19 decembrie 2014
nr.14/2 mun. Chişinău

Examinînd dosarele concurenţilor la funcţia de Director executiv al Institutului 
Naţional al Justiţiei, înregistrate în anticamera INJ pînă la 15 decembrie 2014, în 
conformitate cu art.7 şi art.8 din Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei nr.l52-XVI din 
08.06.2006, Consiliul

HOTĂRĂŞTE:

1) Se ia act de informaţia prezentată de Eduard Ababei, preşedintele Consiliului 
Institutului Naţional al Justiţiei.

2) Se constată că pentru participarea la concursul pentru suplinirea funcţiei de Director 
executiv al Institutului Naţional al Justiţiei s-au înregistrat trei candidaţi, în următoarea 
consecutivitate:
a) Eugen RUSU, consultant în Secţia didactico-metodică şi cercetări, Direcţia instruire 

şi cercetare a INJ, formator INJ, ex-deputat în Parlament şi Preşedinte al Comisiei 
Juridice, Numiri şi Imunităţi al Parlamentului RM, ex-adjunct al Procurorului 
General;

b) Diana SCOBIOALA (SÎRCU), doctorand, conferenţiar universitar la Academia de 
Administrare de pe lîngă Guvern, membru ales al Colegiului de evaluare a 
performanţelor judecătorilor al CSM, formator INJ, coordonator naţional al 
Programului HELP al Consiliului Europei;

c) Valeriu KUCIUK , cercetător ştiinţific superior , Centrul de cercetări strategice al 
Institutului de cercetări juridice şi politice a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

3) Se constată că toţi candidaţii întrunesc condiţiile necesare pentru participare la 
concursul privind suplinirea funcţiei de director executiv al INJ, fiind admişi la 
concurs.
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4) Candidaţii declaraţi admişi pentru participare la concursul privind suplinirea funcţiei de 
director executiv sunt invitaţi la viitoarea şedinţă a Consiliului INJ pentru a susţine un 
interviu, în cadrul căruia vor fi evaluate abilităţile de management pentru funcţia de 
conducător al Institutului.

5) Alegerea pe bază de concurs a Directorului executiv al Institutului Naţional al Justiţiei 
va avea loc prin vot secret la viitoarea şedinţă a Consiliului, despre data convocării 
căreia membrii Consiliului vor fi informaţi suplimentar.
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