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ANUNŢ 
 
 
 

Prin prezenta, aducem la cunoștința candidaților admiși în urma etapei de 

verificare administrativă a candidaturilor depuse în cadrul procedurii de selecție a 

unui număr de 165 experți externi în implementare, care vor avea atribuții de 

asistenți ai judecătorului, că, în perioada 16 – 27 noiembrie 2020, se va desfășura 

etapa evaluării pe bază de interviu. 

Evaluarea pe bază de interviu va fi realizată prin intermediul comisiilor de 

selecție corespunzătoare centrelor - pilot, iar procedura de evaluare a candidaților, 

potrivit opțiunilor exprimate de aceștia pentru instanța – pilot, se va realiza conform 

următorului calendar: 

• 16, 17, 18, 19 și 20 noiembrie 2020 – candidații înscriși pentru Curtea de Apel 

București 

• 16, 17, 19 şi 20 noiembrie 2020 – candidaţii înscrişi pentru Tribunalul București 

• 18 noiembrie 2020 – candidaţii înscrişi pentru Tribunalul Ilfov  

• 18 şi 19 noiembrie 2020 – candidaţii înscrişi pentru Judecătoria Ploiești  

• 23 şi 24 noiembrie 2020 – candidaţii înscrişi pentru Curtea de Apel Pitești  

• 16, 17, 18, 19 şi 20 noiembrie 2020 – candidaţii înscrişi pentru Curtea de Apel 

Craiova şi Tribunalul Mehedinţi  

• 23 noiembrie 2020 – candidaţii înscrişi pentru Tribunalul Caraş Severin 

• 16 şi 17 noiembrie 2020 – candidaţii înscrişi pentru Curtea de Apel Brașov  

• 16, 17, 18 şi 19 noiembrie 2020 – candidaţii înscrişi pentru Curtea de Apel Cluj  

• 26 și 27 noiembrie 2020 – candidaţii înscrişi pentru Curtea de Apel Târgu Mureș  

• 23, 24 şi 25 noiembrie 2020 – candidaţii înscrişi pentru Curtea de Apel Alba Iulia  

• 23, 24, 25, 26, 27 noiembrie 2020 – candidaţii înscrişi pentru Curtea de Apel Iași 

și Tribunalul Iași  

• 17 şi 18 noiembrie 2020 – candidaţii înscrişi pentru Curtea de Apel Bacău  

• 25, 26 şi 27 noiembrie 2020 – candidaţii înscrişi pentru Curtea de Apel Suceava  

• 23, 24 şi 25 noiembrie 2020 – candidaţii înscrişi pentru Curtea de Apel Oradea  

• 26 şi 27 noiembrie 2020 – candidaţii înscrişi pentru Curtea de Apel Constanța  

• 19 şi 20 noiembrie 2020 – candidaţii înscrişi pentru Judecătoria Galați  
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Având în vedere contextul epidemiologic actual, în vederea identificării celor 

mai bune condiţii pentru desfăşurarea evaluării prin interviu a candidaţilor, locul 

concret de desfăşurare va fi afişat în timp util pentru fiecare centru de selecţie. 

Astfel, până în preziua perioadei stabilite pentru începerea desfășurării etapei 

interviului pentru fiecare centru - pilot, se va afișa, pe site-ul destinat proiectului, 

locul concret de desfășurare a interviurilor, programarea candidaților pe zile și 

intervale orare, adresându-vă, totodată, rugămintea de a asigura respectarea 

programării stabilite. 

În măsura în care prezentul calendar astfel cum a fost stabilit pentru 

desfășurarea evaluării prin interviu va suferi modificări, le vom comunica, în timp, pe 

site-ul destinat proiectului, respectiv: 

https://sites.google.com/csm.csm1909.ro/sipoca751/sipoca-751 
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