
 

  
   

 

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 

 
 

ANUNȚ 
privind selecția a doi experți români pentru o serie de 4 seminarii de formare a formatorilor, 

 în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face 
față noilor provocări legislative și instituționale”,  

finanŃat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 
 
 
 Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de promotor de proiect, implementează în parteneriat cu 
Institutul NaŃional al Magistraturii, Şcoala NaŃională de Grefieri, Consiliul Europei şi AdministraŃia NaŃională a 
InstanŃelor din Norvegia proiectul „Asistență pentru consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a 
face față noilor provocări legislative și instituționale”, finanŃat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-
2014, având ca obiectiv general consolidarea capacității sistemului judiciar român cu privire la aplicarea noilor 
coduri. 
 
 Printre activităŃile propuse pentru realizarea obiectivelor proiectului se numără şi organizarea a 4 seminarii 
de formare a formatorilor, destinate formării a 60 judecători și procurori. 
 
 Cele 4 seminarii se vor concentra pe dobândirea și dezvoltarea de abilități, competențe și tehnici de formare 
a adulților, vor avea o durată de 2 zile  şi vor fi organizate la București, în cursul anului 2015, după cum urmează: 
 

1. 4-5 iunie 2015 
2. 8-9 iunie 2015 
3. 10-11 septembrie 2015 
4. 24-25 septembrie 2015 

 
 Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul NaŃional al Magistraturii urmează să selecteze 2 experți în 
domeniul tehnicilor de formare ale adulților, în vederea organizării activităților de formare a formatorilor anterior 
menționate.   
 La cele 4 seminarii participă atât experții români selectați în urma acestei proceduri cât şi experți străini 
desemnați de Consiliul Europei şi Administrația Națională a Instanțelor din Norvegia.  
  

Limba oficială de lucru a proiectului este limba română, fiind asigurată traducerea din/în limba engleză. 
 
 Experților români care vor fi selectați li se vor asigura toate costurile privind cazarea şi masa, transportul 
intern şi vor beneficia de un onorariu de maximum 300 euro/zi (maximum 2 zile de seminar și 2 zile de pregătire a 
seminarului). Toate beneficiile de natură financiară vor fi asigurate în baza contractului ce va fi încheiat între experți 
şi Consiliul Superior al Magistraturii. 
  

Experții români selectați vor avea obligația de a colabora cu experții străini în vederea definitivării 
metodologiei de desfășurare a seminariilor de formare a formatorilor, stabilirii tematicii şi agendei fiecărui 
eveniment, sub coordonarea reprezentanților Institutului Național al Magistraturii. 
 
 Selecția se va realiza în două etape, de către o comisie de selecție formată din reprezentanți ai 
managementului de proiect (din partea CSM și INM). 
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Într-o primă etapă, eliminatorie, comisia va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea 
candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe: 

 
a. respectarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor; 
b. respectarea documentației de înscriere indicate în anunțul cu privire la recrutare; 
c. vechimea în profesie și o bună reputație în domeniul în care activează; 
d. experiența profesională de cel puțin 5 ani în domeniul formării adulților; 
e. precizarea, în cuprinsul scrisorii de intenție, a ofertei financiare în privinŃa onorariului pe zi raportat la 
valoarea maximă precizată mai sus; oferta financiară va avea o pondere de 20% în evaluarea 
candidaturilor în cadrul primei etape de selecție; 
f. cunoașterea la nivel avansat a limbii engleze; 
g. cunoștințe de operare calculator. 

 

În urma evaluării admisibilităŃii dosarelor de înscriere, comisia de selecŃie va acorda candidaŃilor înscrişi 
calificativul „recomandabil”, respectiv „nerecomandabil”, după caz. Se vor califica pentru următoarea etapă numai 
candidaŃii pentru care a fost acordat calificativul „recomandabil”. 

 
 Într-o a doua etapă comisia va examina candidații în cadrul unui interviu, urmărind îndeplinirea de către 
aceștia a criteriilor cu privire la: 
 

a. capacitatea de comunicare și relaționare în lucrul cu adulții; 
b. abilitatea de a lucra în echipă; 
c. cunoștințe disciplinare aprofundate, raționamente, susținerea argumentată a punctelor de vedere; 
d. capacitatea de planificare și organizare a unui seminar de formare de formatori; 
e. disponibilitatea de a colabora, de a contribui și de a se integra în cadrul proiectului. 

 

După susŃinerea probei interviului, comisia de selecŃie, acordând punctaje de la 1 la 10 pentru fiecare 
criteriu indicat anterior, va realiza un clasament al candidaŃilor. Vor putea fi selectați numai candidaŃii care obŃin 
punctajul minim 8, în limita celor 2 locuri disponibile. 

 Conform prevederilor contractuale, experții români vor avea următoarele obligații principale: 
 

- să colaboreze cu experții străini în vederea definitivării metodologiei de desfășurare a seminariilor de 
formare a formatorilor, stabilirii tematicii şi agendei fiecărui seminar; 

- să participe pe toată durata activității şi să susțină prezentări conform agendei ce va fi elaborată în 
colaborare cu experții străini; 

- să transmită responsabilului de activitate din cadrul INM, prin e-mail, documentația suport elaborată 
pentru activitatea la care participă, cu observarea cerințelor de vizibilitate ale proiectului (comunicate 
de responsabilul de activitate), cu cel puțin 10 zile înainte de data desfășurării activității; 

- să elaboreze un raport final, în termen de 14 zile calendaristice de la data finalizării seminarului la care 
participă, în care va descrie temele prezentate, răspunsurile participanților şi eventualele dezbateri 
care au avut loc în legătură cu cele prezentate, precum şi eventualele soluții propuse; 

- să transmită cererea de plată, fișa de activitate, documentele justificative pentru rambursare și raportul 
final. 
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Persoanele interesate sunt rugate să transmită, în format electronic, o scrisoare de intenție, un CV 
și o propunere de agendă a unui seminar de formare a formatorilor, până la data de 13 mai 2015 inclusiv, 
în atenția d-nei  Ruxandra Ana, Șef al Departamentului de formare a formatorilor din cadrul INM, la adresa 
de e-mail: ruxandra.ana@inm-lex.ro.  

Interviurile se vor desfășura la o dată care va fi adusă în timp util la cunoștința candidaților. 

 

Cătălin Andrei POPESCU 
 

Director 
Direcția Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe 

 


