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04 august 2017                                                                                                         mun. Chişinău  
nr. 7/1  
 
      Audiind informația prezentată de Svetlana NOVAC, Director adjunct al Institutului Național 
al Justiției, referitor la necesitatea prelungirii termenului de înscriere la Concursul de admitere 
2017, Consiliul 

CONSTATĂ: 

 Prin Hotărârile Consiliului INI nr.2/6 din 02.03.2017 și nr.5/7 din 26.05.2017 au fost 
scoase la concursul de admitere 25 locuri pentru candidații la funcția de judecător și 20 locuri 
pentru candidații la funcția de procuror și a fost aprobat anunțul despre organizarea Concursului 
de admitere la Institutul, potrivit căruia cererile pentru înscrierea la concurs se depun de la 3 iulie 
până la 4 august 2017 la Comisia de organizare și desfășurare a concursului de admitere al 
Institutului National al Justiției. 
 Ţinînd cont de noile condiţii impuse pentru a candida la funcţiile de judecător şi de 
procuror, până în prezent au fost depuse un număr mic de cereri de înscriere la Concursul de 
admitere pentru candidații la funcții de judecător și de procuror. 
 Astfel, pentru a asigura desfășurarea concursului este necesar de a prelungi termenul de 
înscriere la Concursul de admitere 2017 pentru ambele categorii, până la 28 august curent. 
 În temeiul prevederilor art.7 alin.(4) din Legea privind Institutul Național al Justiției nr. 
152-XVI din 08.06.2006 și pct.1.4 din Regulamentul de organizare şi desfășurare a concursului 
de admitere pentru formarea inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror, 
Consiliul: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

1. A aproba prelungirea termenului de înscriere la Concursul de admitere 2017 până la 28 
august 2017. 
 

2. Executarea prezentei hotărâri se pune în seama dnei Svetlana NOVAC, Director adjunct 
al Institutului Național al Justiției. 

 

 

  Preşedintele Consiliului       Mariana PITIC 
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