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Examinînd în mod prealabil dosarele candidaţilor la concursul pentru 
completarea reţelei de formatori, în temeiul prevederilor art.7 a lin .(l) lit.e) din 
Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei n r.l52-X V I din 08.06.2006 şi ale 
Regulamentului cu privire la organizarea concursului privind suplinirea posturilor 
didactice şi rem unerarea muncii din 06.06.2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul

1. A invita la interviu, în cadrul următoarei şedinţe a Consiliului INJ, candidaţii
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la concursul pentru completarea reţelei de formatori care întrunesc cerinţele 
solicitate, după cum urmează:
a) Silvia CAPCELEA, doctorand, lector universitar la ULIM, prin cumul 

specialist superior în Serviciul interpreţi şi traducători, Direcţia profesii şi 
servicii juridice, M inisterul Justiţiei;

b) Alexandru CUZNEŢOV, formator INJ, doctor în drept, conferenţiar 
universitar la USM, avocat;

c) Daniela DAN, şef interimar al Direcţiei cooperare juridică internaţională, 
Ministerul Justitiei;
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d) Iurie M IHALACHE, doctor în drept, lector universitar la USM, avocat;
e) Andrei OJOGA, asistent judiciar, administrator principal al reţelei de 

calculatoare la Curtea de Apel Chişinău, membrul grupului de lucru 
pentru elaborarea versiunii a 4-a a PIGD;

f) Ghenadie EREM CIUC, procuror, adjunct al procurorului Procuraturii de 
nivelul Curţii de Apel Bălţi;

g) Vasile ŞARPE, doctor în medicină, conferenţiar universitar, expert 
judiciar medico-legal, Secţia expertize în comisie a Centrului de Medicină 
Legală;

h) Ion ŢÎGANAŞ, doctor în drept, lector universitar superior, vice-director 
general AGEPI;

i) Andrei MOISEI, directorul Departamentului juridic al AGEPI;
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j)  Igor BAŢALAI, doctor în drept, lector universitar, procuror al Secţiei 
securitate internă a Procuraturii Generale; 

k) Diana IONIŢĂ, doctor în drept, lector superior la USEM, avocat, consilier 
juridic în cadrul Centrului de Asistenţă şi protecţie a victimelor şi 
potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane a MMPSF;

1) M ariana KALUGHIN, coordonator proiect, AO „Centrul de Analiză şi 
Prevenire a Corupţiei” ; 

m) Viorica BOAGHI, doctor în drept, lector universitar USM, director 
adjunct al Consiliului Consultativ de Expertiză de pe lîngă AŞM; 

n) M ariana VOLOH, şef adjunct al Direcţiei administrarea fiscală sect.
Botanica al Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău;

o) Irina LAZUR, formator INJ, jurist la Centrul pentru Transparenţă şi 
Participare Civică „PARTICIP” .

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

Preşedintele Consiliului 

Secretarul şedinţei

Eduard ABABEI

M aria M ALANCIUC
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