
 

     
 

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 

                 
                

      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 doi experţi specializaţi în domeniul managementului activităţii grefierului în procesul 

civil, output 2.6  

 
La data de 3 august 2016 a fost declanşată, cu respectarea formelor de publicitate (publicare pe site-ul 

Şcolii Naţionale de Grefieri şi pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii), procedura de selecţie a 2 experţi 
specializați  în domeniul managementului activităţii grefierului în procesul civil, în vederea participării la activităţile 
de formare continuă, termenul limită pentru depunerea candidaturilor fiind 23 august 2016.  

 
În urma anunţului publicat pe site-urile Consiliului Superior al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri 

au fost înregistrate două candidaturi, respectiv a doamnei judecător Mihaela Cristina Grădinariu, judecătoria 
Constanţa, precum şi a doamnei Fănica Ciolacu, specialist IT, Tribunalul Brăila.  

 
Comisia de evaluare s-a întrunit la data de 24 august 2016 şi a verificat, pe baza documentelor depuse 

de candidaţi, îndeplinirea cerinţelor minime de calificare. Astfel, candidatura doamnei Fănica Ciolacu a fost 
declarată inadmisibilă, având în vedere că nu a respectat termenul limită stabilit pentru depunerea 
candidaturilor. 

 
In urma evaluării criteriilor de selecţie indicate în anunţ şi în caietul de sarcini, candidatura doamnei 

Mihaela Cristina Grădinariu a fost respinsă întrucât s-a constatat că nu îndeplineşte cerinţele minime de 
calificare, neexprimându-şi acordul pentru participarea la ambele sesiuni de formare profesională indicate.  

 
 

Comisia de selecţie a propus relansarea procedurii de selecţie pentru ocuparea posturilor de experţi 
specializaţi în domeniul managementului activităţii grefierului în procesul civil, în vederea desfăşurării în bune 
condiţii a tuturor activităţilor din cadrul proiectului. 

 
  


