
 

 

  
  

Proiectul este co-finanŃat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014  

 

Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 
Programul RO 24 „Întărirea capacităŃii judiciare şi cooperare” 

 
Proiectul „AsistenŃă pentru consolidarea capacităŃii sistemului judiciar din România de a face faŃă noilor provocări 

legislative şi instituŃionale”  
 
 

ANUNȚ 
privind  rezultatul procedurii de selecŃie de experŃi specializaŃi în domeniile Noului Cod civil și Noului Cod de 

procedură civilă, 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  

 

 

În data de 20 ianuarie 2015, pe paginile web ale CSM și INM a fost publicat un anunŃ privind declanşarea procedurii 

de selecție de experŃi specializaŃi în domeniile Noului Cod civil și Noului Cod de procedură civilă, 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 6 februarie 2015, termenul limită al depunerii candidaturilor, au fost depuse, în total, 18 candidaturi, 

dintre care 5 aparŃin unor formatori cu normă întreagă din cadrul INM, aceştia manifestându-şi intenția de a participa la 

proiect fără plata onorariului.  

Prealabil analizei îndeplinirii de către ofertele depuse a criteriilor de selecție indicate în anunŃ, Comisia de evaluare,  

alcătuită din personal din cadrul CSM și INM, a decis analiza separată a celor 5 oferte depuse de formatori cu normă 

întreagă ai INM, având în vedere că aceştia urmează să participe la conferințe în contul normei de activitate stabilită în 

cadrul INM. 

Pentru restul de 13 oferte, Comisia de evaluare a verificat, pe baza documentației aferente fiecărei oferte,  

îndeplinirea criteriilor de selecŃie indicate în anunŃ, acordând punctaje pentru fiecare dintre acestea.  

 

În urma evaluării candidaturilor, comisia de evaluare a decis selectarea, în calitate de experŃi specializaŃi în 

domeniile Noului Cod civil și Noului Cod de procedură civilă, în cadrul proiectului “AsistenŃă pentru consolidarea capacităŃii 

sistemului judiciar din România de a face faŃă noilor provocări legislative și instituŃionale” (Output 2.1. – ConferinŃe în materia 

Dr. Civil şi Dr. procesual civil) finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, a următorilor: 

1. Dl. judecător Răzvan ANGHEL  

2. Dl. prof. univ. dr. Gabriel BOROI (formator INM cu normă întreagă) 

3. Dl. lector univ. dr. Traian Cornel BRICIU  

4. D-na judecător Andreia Liana CONSTANDA  

5. D-na judecător Cristiana Mihaela CRĂCIUNESCU (formator INM cu normă întreagă) 

6. Dl. conf. univ. dr. Răzvan DINCĂ 
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7. Dl. Bogdan DUMITRACHE (formator INM cu normă întreagă) 

8. D-na judecător Carmen Georgeta NEGRILĂ  

9. D-na judecător Beatrice Ioana NESTOR 

10. Dl. prof. univ. dr. Dan OANCEA  

11. Dl. conf. univ. dr. Radu-Romeo POPESCU 

12. D-na judecător Simona Gina PIETREANU 

13. Dl. avocat Radu Alexandru RIZOIU 

14. Dl. prof. univ. dr. Valeriu STOICA 

15. Dl. judecător Ioan Stelian VIDU (formator INM cu normă întreagă) 

16. D-na judecător Diana Elena UNGUREANU (formator INM cu normă întreagă) 

17. D-na judecător Dorina ZECA 

18. Dl. judecător Liviu ZIDARU 

 

Participarea formatorilor cu normă întreagă din cadrul INM sus-menŃionaŃi, în calitate de experți, la cele 3 conferinŃe 

organizate în cadrul proiectului în materia Dreptului civil şi Dreptului procesual civil va fi neremunerată, realizându-se în 

contul normei de activitate stabilită în cadrul INM. 

 


