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1. INFORMAȚII GENERALE 
 

 
Baroul Dolj împreună cu Baroul Vidin implementează în comun proiectul ”Cross-

Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field” finanțat în 
cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria (program finanțat de UE din Fondul 
European de Dezvoltare Regională), Axa Prioritară 4 „O regiune calificată și inclusivă“, 
Obiectivul Specific „Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privinţa ocupării şi 
mobilităţii forţei de muncă“.  

 

Proiectul urmărește încurajarea ocupării și mobilității forței de muncă în 
domeniul juridic în zona Dolj - Vidin prin crearea unei rețele de centre care vor furniza 
populației servicii de informare și consultanță în domeniul juridic cât și prin 
participarea grupului țintă la o serie de activități ce vor  conduce la creșterea gradului 
de calificare al acestora, la încurajarea ocupării forței de muncă în zona 
transfrontalieră și implicit la creșterea mobilității acestora. Totodată membrii grupului 
țintă vor contribui la consolidarea  sistemului juridic român și bulgar. 

 
În contextul  actual al  provocărilor economice europene, regiunile și țările 

europene e bine  să-și împărtășească ideile și  inițiativele  pentru a putea găsi soluții 
comune și fezabile totodată. Prin  cooperarea între regiuni și identificarea celor mai 
bune soluții va crește eficacitatea politicilor publice și a competitivității europene. 
Regiunile  de graniță  implicate în proiecte de cooperare vor avea în timp experți  care 
vor contribui la  îmbunătățirea modului de gestionare și implementare a acestora și în 
domeniul juridic. 
 

 
2. SCOP 

 

 Prezenta Metodologie de selecție a membrilor grupului țintă care vor participa 
la Activitatea A12  este elaborată în scopul  implementării în bune condiții a  
schimburilor de bune practici  din cadrul proiectului – “Cross-Border Partnership for 
Training and Labour mobility in the Juridical field”.  Metodologia de selecție a 
membrilor grupului țintă  este elaborată în cadrul Activității 12 – ” Organizarea unor 
schimburi de bune practici la nivelul Centrelor Juridice Transfrontaliere ”.  
 

 Activitatea 12 presupune participarea la schimburi de bune practici în scopul 
înțelegerii reciproce a sistemului juridic   a 10  membri din grupului țintă din România 
și a 10 membri din grupul țintă  din Bulgaria. 
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 Scopul acestor vizite este de a asigura înțelegerea reciprocă a sistemului juridic 
atât  de către membrii grupului țintă din România cât și din Bulgaria, pe parcursul a 
câte trei zile de lucru la fiecare beneficiar în parte și preluarea de la fiecare partener 
a bunelor practici în vederea integrării zonei transfrontaliere în standardele europene. 
Astfel, membrii  grupului țintă vor dobândi o experienţă bogată   în domenii legate de 
dezvoltarea socio-economică, crearea de locuri de muncă, politici şi servicii de ocupare 
în domeniul juridic și implicit  în implementarea de proiecte transnaţionale, cu o 
contribuţie importantă în transferul de bune practici şi de expertiză în domeniul juridic 
transfrontalier. 

 Informaţiile și cunoştinţele dobândite vor facilita intrarea membrilor grupului 
tință pe piața muncii transfrontaliere și vor constitui baza dezvoltării unor relații 
tranfrontaliere viitoare. 

Proiectul respectă atât principiile egalității de șanse între barbați și femei, cât 
și pe cele ale nediscriminării oferind oportunități egale tuturor celor interesați. 
Prezenta metodologie este elaborată în acord cu obiectivele programului prin 
dezvoltarea competențelor și a ariei de specializare a viitorilor angajați, în scopul  
încurajării integrării zonei transfrontaliere în privința ocupării și mobilității forței de 
muncă transfrontaliere. 
 

 

 3.ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE ÎNSCRIERE ȘI 
SELECȚIE A MEMBRILOR GRUPULUI ȚINTĂ, ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA 
SCHIMBURILE DE BUNE PRACTICI LA NIVELUL CENTRELOR JURIDICE 
TRANSFRONTALIERE 

3.1  Desfășurarea procesului de selecție 

Metodologia de selecție a membrilor grupului țintă care vor participa la schimbul 
de bune practici la nivelul Centrelor Juridice Transfrontaliere va fi disponibilă  pe site-
ul proiectului. 
 

Etapele procesului de selecție:   
 

a) Lansarea selecției: publicarea anunțului și a prezentei metodologii de selecție 
a membrilor grupului țintă, care vor participa la schimburile de bune practici la 
nivelul  Centrelor Juridice Transfrontaliere, pe site-ul proiectului;  

 
b) Înscrierea candidaților: persoana interesată să participe la schimburile de 

bune practici își va anunța intenția prin accesarea unui link transmis prin 
newsletter email, până la data de 14 ianuarie;  
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c) Analiza și selecția candidaturilor: comisia de selecție și evaluare va analiza  
candidatura fiecărui aplicant respectând principiile egalității de șanse și 
nediscriminării. Candidaturile vor fi ierarhizate în ordinea descrescătoare a 
punctajelor obținute de fiecare candidat în parte.  

 
d) Afișarea rezultatelor procesului de selecție. 

 
Rezultatele procesului de selecție a membrilor grupului țintă  vor fi consemnate 

într-un Raport de selecție și evaluare care va fi publicat atât pe site-ul proiectului cât 
și la sediile celor două Centre Juridice Transfrontaliere (din Dolj și din Vidin). 

  
Posibilele contestații se vor depune la sediile celor două Centre Juridice 

Transfrontaliere (din Dolj și din Vidin) în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor și 
vor fi soluționate de către Comisia de contestații în termen de maxim 24 ore  de la 
depunerea lor.  

 
e) Afișarea rezultatelor finale: lista finală a membrilor grupului țintă selectați să  

participe la schimburile de bune practici se va publica atât pe site-ul proiectului, 
cât și la sediile celor două Centre Juridice Transfrontaliere (din Dolj și din Vidin): 
 

• Centrul Juridic Transfrontalier Român: bdl. Carol I, nr. 1, bl. 17D Craiova, Dolj, 

cod poștal 200678, tel. +40351408430, fax +40251413940, e-mail info@jurisCBP.ro. 

 • Centrul Juridic Transfrontalier Bulgar: Str Targovska, nr.2, Vidin, 3700, tel. +359 

600 708, fax +359 600 708, e-mail vidinjuridicalcentre@gmail.com.   

 

 

3.2 Criterii de selecție 

Punctajul obținut la selecția membrilor grupului țintă din cadrul proiectului. 

În cazul punctajelor egale, se va aplica criteriul ” Primul venit primul servit” . 

 
 

3.3 Calendarul de selecție 

Calendarul de selecție cuprinde următoarele etape: 

1. Lansarea selecției: 11 ianuarie 2018 
2. Înscrierea candidaților: 11-14 ianuarie 2018 
3. Analiza și selecția candidaturilor: 15 ianuarie 2018 
4. Afișarea rezultatelor: 15 ianuarie 2018, ora18  
5. Depunerea contestațiilor: 15-16 ianuarie 2018,  ora 18 



    
 

Proiect “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”. Cod proiect 16.4.2.023. Cod sistem ROBG-162 
  

www.interregrobg.eu 

 

  

 
 

 

6 

6. Afișarea rezultatelor finale: 16 ianuarie 2018, ora 19. 

 

 
3.4 Comisia de selecție și evaluare 

 
Comisia de  evaluare și selecție are următoarea componenţă:  

a) preşedinte – Constantin Adi Gavrilă -Director de proiect;  
b) membri: 
                - Birtu Liliana Daniela-Responsabil activitatea de formare  
                - Stanciu Cristian Valeriu-Asistent proiect   
                - Peter Gruev–Coordonator  centre 
                - Valentin Vitkov-Secretar. 
 
  Comisia de contestație are următoarea componență: 

a) Anca Rusu- Responsabil finaciar 
b) Lucian Bernd Săuleanu – Decan Baroul Dolj 
c) Kiril Gruev – Decan Baroul Vidin. 

 

 

4. ACTIVITĂȚILE  ÎN CADRUL PROIECTULUI  

  

În cadrul proiectului, în baza prezentei metodologii vor fi selectați 10 membri 

români ai grupului țintă și 10 membri bulgari ai grupului țintă. Aceștia vor participa la 

vizite reciproce și schimburi de bune practici. În timpul acestei activități membrii 

grupului țintă vor beneficia de 3 nopți de cazare. 

Activitățile în Bulgaria se vor desfășura în perioada: 1-4 februarie 2018 

Activitățile în România se vor desfășura în perioada: 8-11 februarie 2018. 

Vizitele reciproce și schimburile de bune practici vor urmări : 

- familiarizarea membrilor grupului țintă cu instituţiile, serviciile juridice şi activităţile 
specifice din ţara vecină, văzute ca părţi componente ale sistemului juridic,  
- cunoaşterea activităţilor în domeniul juridic transfrontalier în diferitele sale ipostaze 
profesionale, în cadrul acestui sistem, 
- aplicarea practică a cunoştinţelor teoretice fundamentale, 
- cunoaşterea tipologiei problemelor juridice din domeniul juridic şi a modalităţilor de 
abordare şi soluţionare a acestora, 
- familiarizarea cu modul de organizare şi funcţionare a potențialilor angajatori în 
perspectiva unor posibile angajări, 
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- însuşirea modalităţilor de utilizare a informaţiilor directe şi indirecte din Centrele 
Juridice Transfrontaliere pentru cunoaşterea cazurilor, în special în privinţa 
problematicii juridice transfrontaliere, 
- stabilirea unor legături profesionale cu specialişti din instituţiile partenere, în vederea 

formării de relaţii profesionale utile lărgirii orizontului profesional şi integrării în muncă 

după finalizarea proiectului. 

            Schimbul de experienţă şi internalizarea bunelor practici sunt de un real folos 
în zona transfrontalieră din judeţele de graniță ale proiectului. Transferul de expertiză 
de la un partener la altul este util pentru întărirea capacităţii de cooperare în zona de 
graniță furnizând servicii orientate spre potenţialul şi nevoile clienţilor. Acest mod de 
colaborare va duce în timp la întărirea și dezvoltarea relaţiilor de graniță în scopul 
ocupării și mobilității forței de muncă în zona transfrontalieră cu  ancorarea serviciilor 
de ocupare în fluctuațiile de pe piaţa muncii şi la generarea de efecte pozitive asupra 
persoanelor fără loc de muncă din domeniul juridic. 

Conținuturile schimburilor de bune practici  vor fi aduse la cunoștința membrilor 

grupului țintă prin postarea pe website-ul oficial al proiectului.  

  

 

 5. ANEXE  

 

ANEXA  1  
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ANEXA  1
 
 
  

 
DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT 

 

Subsemnatul/a......................................................................................, 
CNP.............................................., B.I./C.I. seria........ nr........................ 
domiciliat în ..................................... membru al grupului țintă în cadrul 
proiectului  „ Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in    the 
Juridical field” , cod proiect 16.4.2.023, selectat să particip la Activitatea 12 – ” 

Organizarea unor schimburi de bune practici la nivelul Centrelor Juridice 
Transfrontaliere ”  declar pe propria răspundere că îmi asum următoarele obligaţii: 
 

a) în cadrul schimbului de bune practici să respect orarul activităților stabilit 

de organizatori; 

b) în cadrul deplasărilor efectuate în timpul Activității 12 – ” Organizarea 

unor schimburi de bune practici la nivelul Centrelor Juridice 

Transfrontaliere ” să respect întocmai programul activităților; 

c) să nu deteriorez bunurile materiale aflate în proprietatea partenerilor din 

proiect sau ale altor organizaţii/societăți implicate în derularea 

proiectului; 

d) să nu aduc prejudicii de imagine partenerilor din proiect; 

e) să manifest o atitudine civilizată faţă de personalul implicat în proiect, față 

de experți  şi faţă de ceilalţi cursanţi, pe parcursul activităţilor la care voi 

lua parte; 

f) mă oblig să nu aduc  daune  organizaţiilor implicate în proiect. 

 

 

 

Data ………………..                                                                Semnătura……………… 
 


