Proiectul “Întărirea capacităţii sistemului judiciar românesc de a răspunde provocărilor
noilor schimbări legislative şi instituţionale/
Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face
new legislative and institutional challenges”

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 trei experţi specializați în domeniul dreptului consumatorului, output 2.7

La data de 29 iulie 2016 a fost declanşată, cu respectarea formelor de publicitate (publicare pe
site-ul INM şi pe site-ul CSM), procedura de selecţie a patru experţi specializați în domeniul dreptului
consumatorului, în vederea participării la activitățile de formare prevăzute în cadrul output-ului 2.7 al
proiectului. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor a fost 9 septembrie 2016.
În urma anunţului publicat pe site-urile Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional
al Magistraturii, a fost înregistrată candidatura doamnei judecător Diana Elena Ungureanu.
Comisia de evaluare s-a reunit la data de 19 septembrie 2016 şi a verificat, pe baza documentelor
depuse de candidat, îndeplinirea criteriilor de selecţie indicate în anunţ şi în caietul de sarcini.
La data de 19 septembrie 2016, comisia a admis candidatura şi a decis selectarea doamnei
judecător Diana Elena Ungureanu pentru a participa în cadrul proiectului, în calitate de expert specializat
în domeniul dreptului consumatorului.
La data de 20 septembrie 2016 a fost declanşată, cu respectarea formelor de publicitate
(publicare pe site-ul INM şi pe site-ul CSM), procedura de selecţie pentru cele 3 posturi de experţi
specializați în domeniul dreptului consumatorului rămase vacante. Termenul limită pentru depunerea
candidaturilor a fost 29 septembrie 2016.
În urma anunţului publicat pe site-urile Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional
al Magistraturii, a fost înregistrată candidatura domnului Alin-Sabin SPERIUSI-VLAD.
Comisia de evaluare s-a reunit la data de 10 octombrie 2016 şi a verificat, pe baza documentelor
depuse de candidat, îndeplinirea criteriilor de selecţie indicate în anunţ şi în caietul de sarcini.
În urma evaluării, comisia a admis candidatura şi a decis selectarea domnului AlinSabin SPERIUSI-VLAD pentru a participa în cadrul proiectului, în calitate de expert specializat în
domeniul dreptului consumatorului.
De asemenea, comisia a decis relansarea procedurii de selecție pentru ocuparea tuturor
posturilor de experți prevăzute, în vederea desfășurării în bune condiții a tuturor activităților din
cadrul proiectului.
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