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COMUNICAT DE PRESĂ  

referitor la situația implementării proiectului ”Cross-Border Partnership for 
Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, 

Cod sistem ROBG-162, la jumătatea perioadei de implementare 
 

Baroul Dolj (în calitate de beneficiar) și Baroul Vidin (în calitate de partener) implementează în 
perioada 05.04.2017 – 04.10.2018 proiectul ”Cross-Border Partnership for Training and Labour 
mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162. 

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 juridică, dar și prin participarea grupului țintă (300 persoane) la conferințe științifice 
pe teme juridice în România și Bulgaria, cursuri de limbă straină (limba română și limba bulgară). 

La jumătatea perioadei de implementare a proiectului au fost obținute mai multe rezultate, 
dintre care pot fi amintite, în principal, următoarele: 

• A fost constituită rețeaua de centre juridice trasfrontaliere; 

• A fost selectat grupul țintă format din 312 persoane (155 din județul Dolj, România și 157 
din regiunea Vidin, Bulgaria), studenți și absolvenți de studii superioare, printre care se 
regăsesc avocați, consilieri juridici și alți absolvenți de studii superioare încadrați sau nu în 
piața muncii; 

• A fost realizat site-ul proiectului, aflat la adresa www.jurisCBP.ro; 

• Au fost finalizate cursuri de limba Bulgară în România și de limba Română în Bulgaria; 

• Au fost transmise comunicate de presă în fiecare lună; 

• Au fost pusele bazele de implementare a unui studiu cu privire la mobilitatea forței de 
muncă juridice în zona transfrontalieră, inclusiv dezvoltarea și diseminarea unor 
chestionare realizate în acest sens; 

Proiectul este 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 
incluzivă“, Obiectivul Specific „Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privinţa ocupării şi 
mobilităţii forţei de muncă“. 

Valoarea totală a proiectului este de 430.114,34 Euro, din care sprijinul acordat de către Uniunea 
Europeană este în valoare de 365.597,19 Euro, iar contribuția de la bugetele de stat ale României 
și Bulgariei este în sumă de 55.914,86 Euro. Contribuția proprie a partenerilor de proiect este de 
8.602,29 euro. 

Mai multe informații referitoare la activitățile proiectului pot fi obținute online de pe site-ul 
proiectului, www.JurisCBP.ro, site-ul Baroului Dolj, www.barouldolj.ro sau personal de la cele 
două centre juridice transfrontaliere. 

 

Craiova (Romania) și Vidin (Bulgaria) 
19 decembrie 2017 
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