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1. INFORMAȚII GENERALE 

 

 Baroul Dolj, în calitate de promotor de proiect, implementează în parteneriat 

cu Baroul Vidin 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“. Proiectul are ca  obiectiv specific 

„Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privinţa ocupării şi mobilităţii forţei 

de muncă“. Prin dezvoltarea unui plan de pregătire şi a unor instrumente adecvate 

menite să ofere o formare profesională de înaltă clasă, membrii grupului țintă vor 

contribui la consolidarea capacității sistemului judiciar român și bulgar, dezvoltând  

crsuri  de formare şi materiale didactice pentru diverse categorii de personal din 

sistemul judiciar. 

 

2. SCOP 

 

Prezenta Metodologie de selecție a experților este elaborată în scopul  

implementării în bune condiții a cursurilor pe teme juridice din cadrul proiectului – 

“Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”.   

 

Metodologia de realizare a cursurilor  este elaborată în cadrul Activității 10 – 

”Organizarea  la nivelul Centrelor Juridice Transfrontaliere a unor cursuri de 

formare în domeniul juridic ”. Activitatea 10 presupune realizarea unui număr de 6 

cursuri, de fiecare parte a graniței, ce vor fi elaborate în comun de 6 experți români 

și 6 experți bulgari, astfel: 

• experții români vor prezenta cursurile celor 150 reprezentanți români ai 

grupului țintă; 

• experții bulgari vor prezenta   cursurile celor  150 reprezentanți bulgari  ai 

grupului țintă; 

 

În cadrul cursurilor vor fi prezentate tematici juridice cu specific 

transfrontalier prin prisma cadrului  legal al fiecarei țări.  

În cadrul acestei acestei activități experții selectați vor susține următoarele cursuri :  
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1. “Reglementarea migraţiei transfrontaliere”  

2. „Legislaţia muncii şi securitatea socială transfrontalieră” 

3. „Drept fiscal transfrontalier” la nivelul Centrelor Transfrontaliere 

4. „Drept comercial transfrontalier” 

5. „Reglementări transfrontaliere în domeniul transporturilor şi patrimoniului 

cultural” 

6. „Drept penal transfrontalier” la nivelul Centrelor Transfrontaliere. 

 

Aceste cursuri vor fi  traduse în limbile română si bulgară,  tiparite în numar de 

320 bucati și distribuite  cursanților  și altor  instituții interesate din regiune. 

 

Proiectul respectă atât principiile egalității de șanse între barbați și femei, cât 

și pe cele ale nediscriminării oferind totodată oportunități egale tuturor celor 

interesați. 

 

Prezenta metodologie este elaborata în acord cu obiectivele programului prin 

dezvoltarea competențelor și a ariei de specializare a viitorilor angajați și angajaților, 

în scopul încurajării integrării zonei transfrontaliere în privința ocupării și mobilității 

forței de muncă cu creșterea capacității de cooperare și a eficienței instituțiilor 

publice in contextul cooperarii transfrontaliere. 

 

 Fiecare curs va avea  durata de 3 zile și 15 ore fiecare. La aceste cursuri vor 

participa toți membrii Grupului Țintă. Sesiunile de formare vor avea și un caracter 

practic, conținând informații specifice celor două țări. 

 

 3.ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE ÎNSCRIERE ȘI SELECȚIE A 

EXPERȚILOR, ÎN VEDEREA SUSȚINERII CURSURILOR JURIDICE 

 

3.1  Depunerea  dosarelor și desfășurarea procesului de selecție 

Cele două Centre Juridice Transfrontaliere vor afișa la sediile proprii şi pe site-

ul proiectului, metodologia de concurs şi conținutul dosarului de selecție cu anexele 

aferente. 

Dosarele experților pot fi depuse în perioada 28 noiembrie - 12 decembrie la 

sediile celor doua centre juridice transfrontaliere. 
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Etapele procesului de selecție:  

a) Lansarea selecței: publicarea anunțului de înscriere și a prezentei 

metodologii de selecție a expertilor la sediile celor două Centre Juridice 

Transfrontaliere și pe site-ul proiectului;  

b) Înscrierea candidaților: fiecare candidat va depune dosarul de candidatură 

care  va cuprinde  documentele menționate la pct. 3.1;  

c) Analiza și selecția dosarelor: Comisia de selecție si evaluare va analiza 

dosarele de candidatură respectând principiile egalității de șanse și nediscriminării.  

 

Fiecare dosar se va puncta corespunzator criterilor de selecție. Dosarele vor fi 

ierarhizate în ordinea descrescatoare a punctajelor pentru fiecare partener în parte.  

Rezultatele procesului de selecție a expertilor 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 în termen de 24 de ore de la afișarea 

rezultatelor și vor fi soluționate de către Comisia de contestatii în termen de maxim 

24 ore de la depunerea contestatiilor.  

 

d) Afișarea rezultatelor  finale: lista finală a experților selectați să participe 

la activiățile proiectului se va publica atat pe site-ul proiectului, cât și la sediile celor 

două Centre Juridice Transfrontaliere (din Dolj și din Vidin).  

 

Dosarul de candidatura va cuprinde următoarele documente:  

1. cerere de înscriere expert- Anexa 1;  

2. copie act identitate 

3. Declarație angajament –Anexa 3 

4. Portofoliul personal, dupa cum urmează:  

a. CV redactat după modelul comun european;  

b. dovada studiilor în domeniile de competență pentru care se aplică;  

c. dovada experienței în domeniul de competență pentru care se aplică;  

d. alte documente relevante.  
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e. declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele 

depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate 

activităţile desfăşurate, conform modelului prevăzut în Anexa 2.  

  

Lipsa documentelor justificative ale candidatului conduce la eliminarea de la 

evaluarea dosarului. 

 

3.2 Criterii de eligibilitate 

 

Pentru a fi eligibil candidatul trebuie să îndeplineasca următoarele condiții: 

a) Experiență în domeniul juridic (minim 3 ani); 

b) Este abilitat să desfășoare programe de formare; 

c) Nu se află în nici o situație de incompatibilitate legală, ținând cont de 

obligativitatea încheierii unui contract individual de muncă. 

 

Rezultatele evaluării se afişează, în ordinea descrescătoare a punctajelor,la 

sediile celor două  centre juricice transfrontaliere conform calendarului de derulare 

al procesului de selecție. 

 

Dosarul de înscriere la etapa de evaluare a portofoliilor se depune la Comisia 

de înscriere şi evaluare a portofoliilor, conform programului orar al înscrierilor afişat.  

 

După înregistrare nu se admite completarea cu documente a dosarului de 

cadidatură. Etapa de evaluare a dosarelor candidaţilor se desfăşoară la sediul 

Centrelor Juridice Transfrontaliere şi constă în:  

a. analiza datelor înregistrate;  

b. aplicarea  punctajului conform criteriilor de evaluare; 

c. analiza si soluționarea eventualelor contestatii,  

 

Lipsa documentelor justificative sau ale oricarui alt document necesar conform 

prezentei metodologii, conduce la eliminarea candidatului.  
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3.3 Criterii de selecție 

 

CRITERIU PUNCTAJ 

C 1 PREGĂTIREA PROFESIONALĂ 

C 1.1 Pregătirea în domeniul juridic 

şi a celor conexe juridice 

Studii universitare - 5 puncte  

Studii post-universitare - 5 puncte   

Studii doctorale – 7 puncte  

Studii postdoctorale – 10 puncte 

C 1.2 Pregătirea specifică a 

candidatului în domeniul 

cursului pentru care aplică 

Fără pregătire  -0 puncte  

Cu pregătire  - 5 puncte  

 

C 2 EXPERIENȚA PROFESIONALĂ PRACTICĂ JURIDICĂ 

C 2.1 Experienţă profesională 

generală, relevantă în 

domeniul serviciilor juridice 

Între 3-5 ani - 3 puncte  

Între 5-10 ani - 5 puncte 

Peste 10 ani  – 10 puncte 

C 2.2 Experienţă profesională 

specifică în domeniul cursului 

pentru care aplică 

Fără experiență – 0 puncte 

Între 1-5 ani – 5 puncte        

Peste  5 ani- 10 puncte 

C 3 ACTIVITATE DIDACTICĂ 

C 3.1 Experiență  în domeniul 

susținerii cursurilor 

Fără experienţă practică în ultimii cinci  

ani - 0 puncte  

Cu experienţă practică în ultimii cinci 

ani - 2 puncte 

C 4 ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ 

C 4.1 Cărți publicate în domeniul 

științelor juridice 

Nu – 0 puncte  

Da – 10 puncte  

C 4.2 Articole/studii publicate în 

reviste științifice 

Nu – 0 puncte  

1-5 articole – 3 puncte 

Peste 5 articole – 5 puncte 

C 4.3 Participare la conferințe 

naționale și internaționale 

Nu – 0 puncte  

1-3 conferințe - 3 puncte  

Peste 3 conferințe – 5 puncte 
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Realizarea acestor cursuri este necesară deoarece sprijină grupul țintă pentru o 

mai bună ocupare şi mobilitate, în domeniul juridic, în zona de graniţă 

 

3.4 Calendarul de selecție 

 

1. Lansarea selecției: 28 noiembrie 2017 

2. Înscrierea candidaților: 28 noiembrie - 11 decembrie 2017 

3. Analiza și selecția dosarelor:12 decembrie 2017 

4. Afișarea rezultatelor: 12 decembrie 2017 

5. Depunerea contestațiilor: 12-13 decembrie 2017 

6. Afișarea rezultatelor finale: 14 decembrie 2017 

7. Contractarea experților: 15 decembrie 2017 

 

3.5 Comisia de selecție și evaluare 

 

Comisia de evaluare și selectie a dosarelor de candidatură are următoarea 

componenţă:  

a) preşedinte – Constantin Adi Gavrila - director de proiect;  

b) membri: - Birtu Liliana Daniela - responsabil activitatea de formare  

                  - Stanciu Cristian Valeriu - asistent proiect   

                  - Peter Gruev – Coordonator centru 

                  - 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 EXPERȚILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI  

  

În cadrul proiectului experții  vor susține cursuri de specialitate un număr de 

150 bulgari, respectiv 150 români în spații special amenajate în Bulgaria, respectiv în 

România.  
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Activitatea experților se va realiza având la bază următoarele documente:  

- programa de pregătire;   

- suportul de curs;  

- teste de evaluare, elaborate de fiecare expert în parte.   

 

Cursurile susținute în cadrul proiectului vor fi premiza dezvotării viitoare a 

specialiștilor, a dezvoltării activităților  angajatorilor și implicit a dezvotării zonei 

transfrontaliere în ansamblu.  

Prin stimularea investiţiilor în capitalul uman şi dezvoltarea spiritului 

antreprenorial se va construi  suportul pregătirii comune și al schimburilor de bune 

practici în scopul unei mai bune integrări pe piața muncii în zona transfrontalieră. 

 

Orarul desfășurarii cursuriloer va fi adus la cunoștința membrilor grupului țintă 

prin următoarele metode:  

1. afișarea la locațiile de implementare:   

• 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 info@juriscbp.ro    

2. postarea pe website-ul oficial al proiectului, www.jurisCBP.ro   

  

   

mailto:info@juriscbp.ro
mailto:info@juriscbp.ro
http://www.juriscbp.ro/
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Anexa 1  

 

Domnule Președinte/Decan 

 

Subsemnatul(a)  ...................................................... născut(ă) la data 

de .................................., legitimat(ă) cu B.I./C.I., seria..……… nr.…………………..,  

CNP………………………………..., cu domiciliul în localitatea ....................... jud 

........................... strada.....................................................................,  

nr............., bloc..............., ap........., telefon.........................., e-mail 

......................................................................, vă rog să-mi aprobaţi 

cererea prin care solicit înscrierea la concursul de selecţie a experților din cadrul 

proiectului “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the 

Juridical field” pentru cursul ........................................................din cadrul 

activității A10 - Organizarea  la nivelul Centrelor Juridice Transfrontaliere a unor 

cursuri de formare în domeniul juridic.  

 

 

 

 

 

Data:……………….                                                              Semnătura…………………… 
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Anexa 2  

 

 

 

Declaraţie pe propria răspundere 

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ................................................................, 

domiciliat(ă) în ..................................., str. ..........................................., 

nr. .........., bl. ........., sc ........., ap. ..........., judeţul/sectorul ....................., 

legitimat(ă) cu ............. seria ................ nr. ..........................................., 

CNP ................................., încadrat(ă) la ...............................................  

în funcţia de ........................................................................................, 

declar pe propria răspundere că toate documentele pe care  le-am depus la  dosar îmi 

aparţin și sunt conforme cu originalul.  

Prin prezentarea acestora sunt confirmate/certificate activităţile desfăşurate .  

 

 

 

 

 

Data ………………………                                            Semnătura, ………………………... 
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           Anexa 3 

 
DECLARAȚIE  ANGAJAMENT 

 
 

 
Subsemnatul/Subsemnata, ..............................................................., 

domiciliat(ă) în ..........................., str. .................................................., 

nr. ........, bl. ..........., sc ........,ap. ........., judeţul/sectorul ........................., 

legitimat(ă) cu .............. seria ..............  nr. ............................, CNP 

............................., având funcţia de ....................................................., 

declar pe propria răspundere că dacă voi fi selectat ca expert în cadrul proiectului 

“Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical 

field” pentru cursul .............................................................................. 

din cadrul activității A10 - ”Organizarea  la nivelul Centrelor Juridice 

Transfrontaliere a unor cursuri de formare în domeniul juridic” voi participa la 

toate orele de curs și nu voi împiedica în nici un fel activitatea proiectului. În cazul 

apariției unor situații independente de voința mea, care pot periclita evoluția 

activității pentru care am fost selectat mă angajez să soluționez problema.  

 
 
 
 
 
 

Data .........................                                            Semnătura ........................ 
 

 
 


