Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014
Programul RO 24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare”
ANUNł
privind rezultatul procedurii de selecŃie a 5 experŃi în vederea participării la 5 workshop-uri de
formare continuă pentru procurori care ocupă funcŃii de conducere şi manageri economici în
domeniul managementului judiciar, organizate în cadrul proiectului „AsistenŃă pentru
consolidarea capacităŃii sistemului judiciar din România de a face faŃă noilor provocări
legislative şi instituŃionale”, finanŃat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014
În data de 27 ianuarie 2015, pe paginile web ale CSM și INM a fost publicat un anunŃ privind
declanșarea procedurii de selecŃie a 5 experŃi (3 specializaŃi în management şi 2 procurori), în vederea
participării la 5 workshop-uri de formare continuă pentru procurori care ocupă funcŃii de conducere şi
manageri economici, în domeniul managementului judiciar, organizate în cadrul proiectului “AsistenŃă
pentru consolidarea capacităŃii sistemului judiciar din România de a face faŃă noilor provocări legislative
și instituŃionale”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.
Până la data de 12 februarie 2015 (ora 16:00), termenul limită al depunerii candidaturilor, au
fost depuse, în total, 5 candidaturi, dintre care 3 specialişti în domeniul managementului și 2 procurori.
Într-o primă etapă, comisia a analizat candidaturile prin prisma criteriilor de admisibilitate
prevăzute în anunŃ. Ca urmare a acestei analize, comisia a constatat că una dintre candidaturi nu
îndeplineşte condiŃiile de admisibilitate, nefiind respectată documentaŃia de înscriere, în sensul că
documentul depus nu îndeplinește condiŃiile unui plan de seminar, astfel încât nu a permis evaluarea
corespunzătoare a criteriilor de selecŃie şi nu a fost precizată oferta financiară.
Pentru fiecare din cadidaturile declarate admisibile, pe baza documentaŃei depuse, Comisia de
evaluare a verificat îndeplinirea criteriilor prevăzute în anunŃ şi a acordat punctaje pentru fiecare dintre
acestea.
În urma evaluării candidaturilor, comisia de evaluare a decis selectarea, în calitate de experŃi
pentru cele 5 workshopuri de formare continuă pentru procurori care ocupă funcŃii de conducere şi
manageri economici în domeniul managementului judiciar, organizate în cadrul proiectului “AsistenŃă
pentru consolidarea capacităŃii sistemului judiciar din România de a face faŃă noilor provocări legislative
și instituționale” (Output 2.3.), finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, a următorilor:
1. dl. Cătălin IONESCU (specialist în domeniul managementului)
2. dna Lucia POP (specialist în domeniul managementului)
3. dna procuror Tamara MANEA
4. dl. procuror Nelu CIOBANU

Cătălin Andrei POPESCU
Director
DirecŃia Afaceri Europene, RelaŃii InternaŃionale şi Programe

Proiectul este co-finanŃat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 şi are ca obiectiv general consolidarea capacității
sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale

