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HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea componenţei Grupului de lucru 

pentru elaborarea testelor şi speţelor la concursul de admitere 2014

30 mai 2014
nr.6/2 mun. Chişinău

Audiind informaţia prezentată de Anastasia Pascari, Director executiv al 
Institutului Naţional al Justiţiei, referitor la necesitatea aprobării componenţei 
Grupului de lucru pentru elaborarea testelor şi speţelor la concursul de admitere 
2014, avînd în vedere propunerile prezentate de membrii Consiliului INJ, în 
temeiul prevederilor art.7 a lin .(l) lit.m) din Legea privind Institutul Naţional al 
Justiţiei nr.l52-X V I din 08.06.2006 şi ale pct.3.6. din Regulamentul de organizare 
a concursului de admitere la cursurile de formare iniţială a judecătorilor şi 
procurorilor la Institutul Naţional al Justiţiei din 29.06.2011, Consiliul

HOTĂRĂŞTE:

1. A aproba Grupul de lucru pentru elaborarea testelor şi speţelor la concursul de 
admitere 2014, în următoarea componenţă:

La disciplina drept civil:

Ludmila OUŞ , judecător la Judecătoria Ciocana, formator INJ;
Alexandru CLADCO , procuror, şef Secţie analiză şi implementare CEDO, 
Direcţia judiciară, Procuratura Generală;

La disciplina drept procesual civil:

Elena BELEI, doctor în drept, conferenţiar universitar, USM, formator INJ; 
M arcel DIM ITRAŞ , procuror, şef Secţie judiciar civilă şi contencios 
administrativ, Direcţia judiciară, Procuratura Generală, formator INJ;

La disciplina drept penal:

Vladimir TIMOFTI, judecător la Curtea Supremă de Justiţie, formator INJ; 
M axim GROP A , procuror în Secţia exercitare a urmăririi penale în cauze de 
criminalitate organizată şi excepţionale, Direcţia exercitare şi conducere a 
urmăririi penale, Procuratura Generală, formator INJ;
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La disciplina drept procesual penal:

Iurie D IACO N U , judecător la Curtea Supremă de Justiţie;
Sergiu VASILIU , procuror, şef-adjunct Secţie judiciar penală, Direcţia 
judiciară, Procuratura Generală, formator INJ.

2. Vladimir TIM OFTI se desemnează Preşedinte al Grupului de lucru.

3. Grupul de lucru va elabora cîte 100 de teste pentru fiecare disciplină şi cîte 
100 de speţe la disciplinele drept civil -  drept procesual civil şi drept penal -  
drept procesual penal, reieşind din tematica pentru concurs.

4. Grupul de lucru va elabora testele şi speţele pînă la 22 august 2014.

5. Se interzice Grupului de lucru să divulge conţinutul testelor şi speţelor 
elaborate pentru examene, fapt despre care fiecare membru va semna o 
declaraţie pe propria răspundere.

6. Remunerarea mem brilor Grupului de lucru se va efectua în conformitate cu 
prevederile Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru 
suplinirea posturilor didactice şi remunerarea muncii din 06.06.2007, ţinîndu- 
se cont de mijloacele financiare disponibile ale Institutului Naţional al 
Justitiei.

7. Executarea prezentei hotărîri se pune în seama dnei Anastasia Pascari, 
Director executiv al Institutului Naţional al Justiţiei.

Secretarul Consiliului

Preşedintele Consiliului ^E duard ABABEI

Sabina CERBU
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