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      ANUNŢ PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE SELECŢIE 

 
 

                 Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 

             Programul RO 24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare” 

Proiectul „Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde provocărilor noilor schimbări 
legislative și instituționale/Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face new legislative 

and institutional challenges”  

Procedura de selecție a 6 experți specializați în domeniul eticii și deontologiei profesionale (4 experți din cadrul 
instanțelor și 2 experți din cadrul parchetelor), în cadrul proiectului ”Întărirea capacității sistemului judiciar 

românesc de a răspunde noilor schimbări legislative și instituționale”, output 2.6 

 
La data de 12 iulie 2016 a fost declanșată, cu respectarea formelor de publicitate (publicare pe site-ul 

Școlii Naționale de Grefieri și pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii), procedura de selecție a 6 experți 
specializați în domeniul eticii și deontologiei profesionale (4 experți din cadrul instanțelor și 2 experți din cadrul 
parchetelor), termenul limită pentru depunerea candidaturilor fiind 25 august 2016.  

 
În urma anunțului publicat pe site-urile Consiliului Superior al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri, 

au fost înregistrate următoarele candidaturi: 
 

• dna. judecător Cristina TRUȚESCU, președintele Curții de Apel Iași; 
• dna. procuror Monica BUZEA, procuror șef secție judiciară în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de 

Apel Galați. 
 
Comisia de evaluare a verificat la data de 26 august 2016, pe baza documentelor depuse de fiecare 

candidat în parte, îndeplinirea cerințelor minime de calificare și a realizat evaluarea criteriilor de selecție indicate 
în anunț și în caietul de sarcini.  

 
În urma evaluării, comisia a decis selectarea următoarelor persoane, în vederea participării acestora ca 

formatori, în cadrul unui număr de 7 sesiuni de formare pentru grefieri în domeniul eticii și deontologiei 
profesionale, în cadrul output-ului 2.6 al proiectului ”Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a 
răspunde provocărilor noilor schimbări legislative și instituționale”: 

 
• dna. judecător Cristina TRUȚESCU, președintele Curții de Apel Iași; 
• dna. procuror Monica BUZEA, procuror șef secție judiciară în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de 

Apel Galați. 
 
De asemenea, s-a decis relansarea procedurii de selecție pentru ocuparea a 4 posturi de experți, rămase 

vacante, în domeniul eticii și deontologiei profesionale (respectiv 3 experți din cadrul instanțelor și 1 expert din 
cadrul parchetelor), în vederea desfășurării în bune condiții a tuturor activităților din cadrul proiectului.  

      

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


