ANUNȚ PRIVIND REZULTATELE PROCEDURII DE SELECŢIE
5 experți din rândul formatorilor INM specializați în
domeniul Dreptului comercial pentru întâlnirile
președinților secțiilor specializate ale Înaltei Curți de
Casație și Justiție și curților de apel în cadrul Proiectului
”Justiția 2020: profesionalism și integritate”
cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978
La data de 27 noiembrie 2018 a fost lansată, cu respectarea formelor de
publicitate (publicare pe site-ul INM), procedura de selecție a 5 experți din rândul
formatorilor INM specializați în domeniul Dreptului comercial pentru întâlnirile
președinților secțiilor specializate ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților
de apel, termenul limită pentru depunerea candidaturilor fiind 14 decembrie 2018.
A fost înregistrată o candidatură, după cum urmează:
1. Oana Maria Dumitrescu, formator INM cu normă întreagă la disciplina drept
comercial.
Într-o primă etapă eliminatorie, comisia de selecție a evaluat, pe baza
documentației transmise, admisibilitatea candidaturii sub aspectul îndeplinirii
următoarelor cerințe:
a) respectarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor;
b) respectarea documentației de înscriere, respectiv:
- scrisoare de intenție;
- curriculum vitae;
- plan de activitate (planul întâlnirii); planul va cuprinde informații privind
scopul și obiectivele activității de formare, indicații privind toate etapele
de planificare și organizare a activității, metodele de formare pe care
expertul intenționează să le utilizeze, minimum 5 probleme de practică
judiciară neunitară în materia Dreptului comercial, precum și orice alte
elemente pe care expertul le apreciază relevante în acest context. La
elaborarea planului de întâlnire se vor avea în vedere specificul grupului
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țintă (președinții secțiilor specializare – foste comerciale ale Înaltei Curți
de Casație și Justiție și curților de apel), obiectivele întâlnirii, durata
activității de formare (2 zile de formare/întâlnire, durata unei zile de
întâlnire fiind de maximum 8 ore), precum și faptul că pentru fiecare
întâlnire vor fi cooptați 2 formatori pe întreaga durată a celor 2 zile de
activitate;
c) cerințe specifice de calificare:
- calitatea de formator al Institutului Național al Magistraturii;
- experiență profesională de minimum 7 ani în domeniul Dreptului
comercial;
- alte documente justificative, după caz: certificate, adeverințe,
referințe/scrisori de recomandare, orice alte documente care pot
susține afirmațiile candidatului în sensul îndeplinirii cerințelor de
calificare.
În urma evaluării admisibilității dosarului de înscriere, comisia de selecție a
acordat calificativul „ADMIS” candidatului înscris.
În urma evaluării admisibilității dosarului de înscriere, candidatul s-a calificat
pentru cea de-a doua etapă a procedurii de selecție, constând într-un interviu în
faţa comisiei de selecţie, criteriile de evaluare fiind următoarele (punctaj de la 1 la
10):
a) experiența profesională relevantă în domeniul Dreptului comercial (în
aprecierea acestui criteriu vor fi avute în vedere, după caz, şi lucrările
publicate, participarea la programe de formare în domeniu /schimburi de
experiență, cunoașterea unei limbi străine etc.);
b) abilități de formare și capacitatea de planificare, organizare și evaluare a unei
sesiuni de formare în domeniul Dreptului comercial;
c) capacitatea de comunicare şi relaționare în lucrul cu profesioniștii în domeniu;
d) disponibilitatea de a colabora şi de a se integra în echipa de proiect, inclusiv
disponibilitatea de deplasare în teritoriu, după caz.
Interviul s-a desfășurat în data de 19 decembrie 2018, potrivit calendarului
comunicat candidatului.
În urma susținerii probei interviului, comisia a acordat punctaje de la 1 la 10
pentru fiecare dintre criteriile indicate mai sus și a decis selectarea doamnei
judecător Oana Maria Dumitrescu.
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