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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 doi experți specializați în domeniul dreptului financiar-fiscal în cadrul proiectului 
”Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative și 

instituționale”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, output 2.7 
 

 
La data de 08 noiembrie 2016 a fost declanșată, cu respectarea formelor de publicitate (publicare pe 

site-ul Institutului Național al Magistraturii și și pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii), procedura de 
selecție a doi experți specializați în domeniul dreptului financiar-fiscal, termenul limită pentru depunerea 
candidaturilor fiind 15 decembrie 2016. 

 
După expirarea termenului limită nu s-a înregistrat nicio candidatură. 
 
 Ulterior, la data de 19 decembrie 2016 a fost reluată, cu respectarea formelor de publicitate (publicare 

pe site-ul Institutului Național al Magistraturii și și pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii), procedura de 
selecție a doi experți specializați în domeniul dreptului financiar-fiscal, termenul limită pentru depunerea 
candidaturilor fiind 16 ianuarie 2017. 

 
În urma anunțului publicat pe site-urile Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al 

Magistraturii, a fost înregistrată candidatura domnului Cosmin Flavius COSTAȘ.  
 
Comisia de evaluare a verificat la data de 17 ianuarie 2017, pe baza documentelor depuse de candidat, 

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 domnului Cosmin Flavius COSTAȘ, în vederea 

participării acestuia ca expert specializat în domeniul dreptului financiar-fiscal pentru conferința ce va avea loc în 
perioada 16-17 februarie 2017, în cadrul output-ului 2.7 al proiectului ”Întărirea capacității sistemului judiciar 
românesc de a răspunde provocărilor noilor schimbări legislative și instituționale”: 

 
De asemenea, s-a decis relansarea procedurii de selecție pentru ocuparea celui de-al doilea post de 

expert, în vederea desfășurării în bune condiții a conferinței.  

      

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 


