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Anunț privind soluționarea cererilor de reprogramare formulate de candidați  

în vederea susținerii interviului în cadrul procedurii de selecție 

 

 

Se constată că, în perioada de desfășurare a etapei de evaluare prin interviu a 

candidaților, care a debutat în data de 16.11.2020 și urmează a se finaliza la data de 

27.11.2020 (conform calendarului actualizat publicat), au fost formulate mai multe cereri 

pentru reprogramarea candidaților, în vederea susținerii interviului la alte date decât cele 

menționate în cadrul programărilor, astfel cum au fost publicate pentru fiecare centru de 

selecție. 

O parte dintre aceste cereri au fost înaintate comisiilor de selecție și soluționate 

de acestea, în măsura în care s-au încadrat în perioadele de desfășurare a interviului 

pentru centrele de selecție respective. 

  În cazul celorlalte cereri, în care se solicită programarea în afara perioadei alocate, 

candidații au arătat faptul că se află în situații de imposibilitate de a se prezenta la data 

și la ora stabilite conform programării publicate, invocând existența unor impedimente 

(probleme de sănătate, luarea la cunoștință cu întârziere a programării afișate pe site-ul 

Consiliului Superior al Magistraturii, instituirea carantinei în anumite localități, faptul că 

se află în afara teritoriului României, etc.). 

 De asemenea, au fost formulate cereri privind desfășurarea interviului prin mijloace 

de comunicare la distanță. 
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 Față de motivele invocate în cererile de reprogramare, precizăm că dispozițiile 

„Procedurii privind selecția și încheierea contractelor cu experții care participă la 

activitățile planificate în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă 

implementate la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii”, completate cu „Normele 

metodologice privind organizarea și desfășurarea evaluării prin interviu”, nu permit 

desfășurarea evaluării prin interviu a candidaților înscriși la selecție în alte locuri și în 

afara perioadei prevăzute în calendarul procedurii de selecție, astfel cum a fost 

publicat și actualizat (a se vedea anunțul din 12.11.2020, publicat la adresa 

https://sites.google.com/csm.csm1909.ro/sipoca751/anun%C5%A3uri?authuser=0). 

 De asemenea, subliniem faptul că trebuie respectat calendarul de implementare a 

proiectului, respectiv perioada prevăzută pentru desfășurarea procedurii de selecție și 

pentru derularea exercițiului pilot, astfel încât să poată fi atinse rezultatele previzionate, 

în strictă conformitate cu dispozițiile cererii de finanțare.     

 Având în vedere că s-a prevăzut că cele două etape ale interviului (lucrarea 

tehnoredactată în baza unui subiect extras și discuția cu membrii comisiei) se desfășoară 

în mod nemijlocit în fața comisiei de selecție, potrivit regulilor stabilite în cadrul Anunțului 

de selecție din 14 octombrie 2020, luând în considerare și principiile transparenței și al 

egalității de tratament, precizăm că nu este posibilă desfășurarea în altă modalitate a 

etapei de evaluare prin interviu, respectiv prin mijloace de comunicare la distanță, doar 

pentru o parte dintre candidați. 

În acest context, trebuie menționat că organizatorii au asigurat la sediile centrelor 

de selecție toate măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul 

coronavirus (SARS-CoV-2), astfel încât interviul să se desfășoare în condiții de siguranță.     
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