
  
 

 

 
Proces verbal  

privind desfășurarea primei etape din cadrul procedurii de selecție, din rândul judecătorilor și 

procurorilor români specializați în domeniul combaterii violenței domestice, a doi experți (un 

judecător și un procuror) pentru elaborarea curriculumului, a materialelor de curs și a 

Manualului de bune practici ce vor fi realizate în cadrul proiectului „Acțiune comună împotriva 

violenței domestice”, finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 

 

26 martie 2015 

 
 Inspectoratul General al Poliției Române, în calitate de promotor de proiect, implementează în 
parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Institutul NaŃional al 
Magistraturii, Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, Institutul de Economie Națională din cadrul 
Academiei Române, Direcția Poliției Naționale din Norvegia și Consiliul Europei proiectul „Acțiune 

comună împotriva violenței domestice”, finanțat prin Proiectul RO20 ”Violență domestică și violență 
bazată pe sex” din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014. 

Proiectul are ca obiectiv general consolidarea capacității Poliției Române și a autorităților 
judiciare din România în lupta împotriva violenței domestice. Printre principalele activități propuse 
pentru realizarea obiectivelor proiectului se numără şi elaborarea unui manual de bune practici pentru 
profesioniști cu privire la lupta împotriva violenței domestice.  
 
 Astfel, la data de 13 martie 2015, a fost declanşată procedura de selecție pentru  2 experți din 
rândul magistraților specializaŃi în domeniul combaterii violenței domestice – un judecător și un procuror 
- în vederea organizării activităților de elaborare a curriculumului, a materialelor de curs și a Manualului 
de bune practici din cadrul proiectului, termenul limită pentru depunerea candidaturilor fiind 23 martie 
2015. 
 În urma publicării anunŃului, au fost înregistrate următoarele candidaturi: 
 
Judecători  

1. Laura Andrei –președinte Tribunalul București 
2. Raluca Dumitrescu – judecător Judecătoria Sectorului 4 
3. Andrei Iacuba – judecător Tribunalul pentru Minori si Familie Brașov 
4. Daniel Constantin Motoi – președinte secție penală, Judecătoria Sectorului 4 
5. Anamaria Trancă – judecător Curtea de Apel București 

 
Procurori 

1. Vlad Grigorescu – procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani 
 

Într-o primă etapă, eliminatorie, comisia de selecție formată din reprezentanți ai partenerilor din 
proiect INM și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a evaluat, pe baza 
documentației transmise, admisibilitatea dosarelor de înscriere sub aspectul îndeplinirii cerinŃelor 
arătate în anunțul de selecție, după cum urmează: 

 



a) respectarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor; 
b) respectarea documentației de înscriere indicate în anunțul cu privire la recrutare; 
c) vechimea în magistratură sau în profesie şi o bună reputaŃie în domeniul în care activează; 
d) experiența profesională în domeniul specific postului scos la concurs; 
e) lucrările publicate, dacă este cazul; 
f) cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională; 
g) cunoștințe operare calculator. 
 

 În urma evaluării admisibilității dosarelor de înscriere comisia de selecție a acordat  calificativul 
„recomandabil” următorilor candidați  înscriși: 
 

1. Laura Andrei –președinte Tribunalul București 

2. Andrei Iacuba – judecător Tribunalul pentru Minori si Familie Brașov 

3. Daniel Constantin Motoi – președinte secție penală, Judecătoria Sectorului 4 

4. Anamaria Trancă – judecător Curtea de Apel București 

 

 Aceștia s-au calificat pentru următoarea etapă, constând într-un  interviu în faŃa comisiei de 
selecție. 
  Interviurile se vor desfășura la o dată care va fi adusă în timp util la cunoștința candidaților. 
 

 Având în vedere că din rândul procurorilor nu au existat candidați recomandabili în vederea 
susținerii interviului, se va proceda la relansarea anunțului de selecție cu privire la recrutarea unui 
expert din rândul procurorilor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


