ANUNŢ privind rezultatele procedurii
de selecţie a 25 experți specializați în domeniul Drept penal. Drept procesual penal
(seminarii FCD)
în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”
cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978
La data de 17 iulie 2018 a fost declanșată, cu respectarea formelor de publicitate
(publicare pe site-ul INM), procedura de selecție a 25 experți specializați în domeniul NCP
NCPP-formare descentralizată (FCD), termenul limită pentru depunerea candidaturilor fiind
10 septembrie 2018, ulterior prelungit până la data de 28 septembrie 2018 și respectiv 10
octombrie 2018.
Au fost înregistrate 11 candidaturi, după cum urmează:
1. Alexandra Șinc, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, detaşată
INM
2. Cristinel Ghigheci, Curtea de Apel Braşov
3. Teodor Manea, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti, detaşat CSM
4. Georgiana Anghel-Tudor, Curtea de Apel Bucureşti
5. Simona Franguloiu, Curtea de Apel Braşov
6. Alina Moșneagu, Curtea de Apel Bucureşti
7. Catalin Chiriță, Tribunalul Militar Iaşi
8. Mihaela Vasiescu, Curtea de Apel Târgu Mureş
9. Andreea Uzlău, Curtea de Apel Ploieşti, detaşată CSM
10. Otilia Isac, Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş Severin
11. Mihai Dunea, lector universitar, Universitatea A.I.Cuza, Iaşi.
Într-o primă etapă eliminatorie, comisia de selecție a evaluat, pe baza documentației
transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe,
astfel cum au fost indicate și în anunțul de participare:
a) respectarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor;
b) respectarea documentației de înscriere, respectiv:
- o scrisoare de intenție,
- curriculum vitae,
- un plan de seminar;
c) îndeplinirea cerințelor specifice de calificare, respectiv:
- experiență de minimum 5 ani în domeniu;
- cel puțin trei participări în calitate de speaker/expert în cadrul conferințelor sau
seminariilor naționale sau internaționale sau la proiecte similare, organizate în domeniul
de specialitate cerut;
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- alte documente justificative, după caz: certificate, adeverințe, referințe/scrisori
de recomandare, orice alte documente care pot susține afirmațiile candidatului în sensul
îndeplinirii cerințelor de calificare.
În urma evaluării admisibilităţii dosarelor de înscriere comisia de selecţie a acordat
calificativul „ADMIS” tuturor candidaților înscriși.
În urma evaluării admisibilităţii dosarelor de înscriere, candidaţii care au primit
calificativul „ADMIS” s-au calificat pentru cea de-a doua etapă a procedurii de selecție,
constând într-un interviu în faţa comisiei de selecţie, criteriile de evaluare fiind
următoarele (punctaj de la 1 la 10):
a) experiența profesională relevantă în domeniu (în aprecierea acestui criteriu vor fi
avute în vedere, după caz, şi lucrările publicate, participarea la programe de formare în
domeniu /schimburi de experiență, cunoașterea unei limbi străine etc.);
b) abilități de formare și capacitatea de planificare, organizare și evaluare a unei
sesiuni de formare în domeniu;
c) capacitatea de comunicare şi relaţionare în lucrul cu profesioniștii în domeniu;
d) disponibilitatea de a colabora şi de a se integra în echipa de proiect.
Interviurile au fost susţinute în perioada 30 octombrie-02 noiembrie 2018, potrivit
calendarului comunicat candidaților.
După susţinerea probei interviului, comisia a realizat selecția candidaților,
acordând punctaje de la 1 la 10 pentru fiecare dintre criteriile indicate mai sus și a decis
selectarea următorilor candidați:
Georgiana ANGHEL-TUDOR
Cătălin CHIRIŢĂ
Mihai DUNEA
Simona FRANGULOIU
Cristinel GHIGHECI
Otilia ISAC
Teodor MANEA
Alina MOŞNEAGU
Alexandra ŞINC
Andreea UZLĂU
Mihaela VASIESCU
Lista candidaţilor selectaţi este publicată în ordine alfabetică.
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