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Audiind inform aţia prezentată de A nastasia Pascari, D irector executiv al
Institutului N aţional al Justiţiei, referitor la necesitatea aprobării com ponenţei
Grupului de lucru pentru elaborarea testelor şi speţelor la concursul de adm itere
2014, avînd în vedere propunerile prezentate de m em brii Consiliului INJ, în
temeiul prevederilor art.7 a lin .(l) lit.m) din L egea privind Institutul Naţional al
Justiţiei nr.l52-X V I din 08.06.2006 şi ale pct.3.6. din Regulam entul de organizare
a concursului de adm itere la cursurile de form are iniţială a judecătorilor şi
procurorilor la Institutul N aţional al Justiţiei din 29.06.2011, Consiliul
H O TĂ RĂŞTE:
1. A aproba Grupul de lucru pentru elaborarea testelor şi speţelor la concursul de
adm itere 2014, în urm ătoarea com ponenţă:
La disciplina drept civil:
L udm ila O U Ş, judecător la Judecătoria Ciocana, form ator INJ;
A lexandru C L A D C O , procuror, şe f Secţie analiză şi im plem entare CEDO,
Direcţia judiciară, Procuratura Generală;
La disciplina drept procesual civil:
E lena BELEI, doctor în drept, conferenţiar universitar, USM , form ator INJ;
M arcel D IM IT R A Ş, procuror, şe f Secţie judiciar civilă şi contencios
adm inistrativ, D irecţia judiciară, Procuratura G enerală, form ator INJ;
La disciplina drept penal:
Vladimir TIM OFTI, judecător la C urtea Suprem ă de Justiţie, form ator INJ;
M axim G R O P A , procuror în Secţia exercitare a urm ăririi penale în cauze de
crim inalitate organizată şi excepţionale, D irecţia exercitare şi conducere a
urm ăririi penale, Procuratura Generală, form ator INJ;
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La disciplina drept procesual penal:
Iurie D IA C O N U , judecător la C urtea Suprem ă de Justiţie;
Sergiu VASILIU , procuror, şef-adjunct Secţie judiciar penală, Direcţia
judiciară, Procuratura Generală, form ator INJ.
2. Vladim ir TIM O FTI se desem nează 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 tem atica pentru concurs.
4. Grupul de lucru va elabora testele şi speţele pînă la 22 august 2014.
5. Se interzice G rupului de lucru să divulge conţinutul testelor şi speţelor
elaborate pentru exam ene, fapt despre care fiecare m em bru va sem na o
declaraţie pe propria răspundere.
6. R em unerarea m em brilor Grupului de lucru se va efectua în conform itate cu
prevederile Regulam entului cu privire la organizarea concursului pentru
suplinirea posturilor didactice şi rem unerarea m uncii din 06.06.2007, ţinînduse cont de m ijloacele financiare disponibile ale Institutului Naţional al
Justitiei.
7. Executarea prezentei hotărîri se pune în seam a dnei A nastasia Pascari,
D irector executiv al Institutului N aţional al Justiţiei.
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