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1. INFORMAȚII GENERALE
Baroul Dolj împreună cu Baroul Vidin implementează în comun proiectul ”CrossBorder 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“.
Prezenta metodologie este elaborată în vederea selectării membrilor grupului
țintă ce vor participa la conferința transfrontalieră pe teme juridice, din Bulgaria în
cadrul activității A13- “Organizarea unei conferințe transfrontaliere pe teme
juridice, în Bulgaria”.
Prin implicarea membrilor grupului țintă în activități de comunicare se vor pune
bazele cooperării transfrontaliere cu reducerea disparităților economice, sociale și
teritoriale în zona de cooperare româno-bulgară. Participarea membrilor grupului țintă
la această conferință va oferi posibilitatea tuturor să facă un schimb de idei și de
experiență.Totodată se vor disemina rezultatele stimulând și susținând ideea de a
deveni activi și mobili pe piața muncii cu dorința de a se perfecționa continuu în zona
transfrontalieră. Toate acestea la un loc vor contribui la consolidarea sistemului juridic
român și bulgar.
În cadrul activității A13- “Organizarea unei conferințe transfrontaliere pe teme
juridice, în Bulgaria” vor avea loc prezentări de lucrări și dezbateri cu specialiști din
domeniul juridic, relevante pentru creșterea conștientizării în oportunitățile de
ocupare și mobilitate a forței de muncă de-a lungul zonei de graniță româno-bulgare.
Organizarea acestei conferințe va juca un rol important în politica de
comunicare a membrilor grupului țintă, promovând egalitatea de șanse și a
nediscriminării cât și a egalității între bărbați și femei devenind totodată un instrument
de a comunicare și colaborare pentru viitor.

www.interregrobg.eu

3

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

2. SCOP
Prezenta Metodologie de selecție a membrilor grupului țintă care vor participa
la Activitatea A13 este elaborată în cadrul activității A13-“Organizarea unei
conferințe transfrontaliere pe teme juridice, în Bulgaria” în scopul implementării
în bune condiții a conferinței transfrontaliere pe teme juridice, din Bulgaria.
În cadrul activității A13 se va organiza o conferință transfrontalieră pe teme
juridice în Bulgaria, care va avea ca scop creșterea conștientizării asupra
oportunităților de ocupare și mobilitate a forței de muncă în zona transfrontalieră.
La această activitate vor participa 60 de persoane, membri ai grupului țintă, 30
din Bulgaria și 30 din România oferind șanse de participare egale tuturor celor
interesați.
Prezența experților invitați va oferi șansa tuturor celor interesați, români și
bulgari, să analizeze teme juridice specifice printr-o abordare interactivă. Informaţiile
și cunoştinţele dobândite în urma derulării conferinței transfrontaliere, pot facilita în
timp intrarea membrilor grupului tință pe piața muncii transfrontaliere.

3.ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE ÎNSCRIERE ȘI
SELECȚIE A MEMBRILOR GRUPULUI ȚINTĂ, ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII
LA CONFERINȚA TRANSFRONTALIERĂ PE TEME JURIDICE, DIN BULGARIA

3.1 Desfășurarea procesului de selecție
Metodologia de selecție a membrilor grupului țintă care vor participa la
conferința transfrontalieră pe teme juridice din România va fi disponibilă pe site-ul
proiectului.
Etapele procesului de selecție:
a) Lansarea selecției: publicarea pe site-ul proiectului a anunțului și a prezentei
metodologii de selecție a membrilor grupului țintă, care vor participa la
conferința transfrontalieră pe teme juridice, din Bulgaria: 4 septembrie 2018
b) Înscrierea candidaților: persoana interesată să participe la conferința
transfrontalieră pe teme juridice din Bulgaria își va anunța intenția prin
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accesarea unui link transmis prin newsletter pe email: până la data de 7
septembrie 2018;
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: 7 septembrie 2018
d) Afișarea rezultatelor procesului de selecție: 7 septembrie 2018.
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 (în cazul în care vor fi contestații): 8 septembrie
2018.
Lista finală a membrilor grupului țintă selectați să participe la conferința
transfrontalieră pe teme juridice, în Bulgaria 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 ” .

www.interregrobg.eu

5

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

3.3 Calendarul de selecție
Calendarul de selecție cuprinde următoarele etape:
1.
2.
3.
4.
5.

Lansarea selecției: 4 septembrie 2018
Înscrierea candidaților: 4 septembrie 2018-7 septembrie 2018, ora 14.00
Analiza și selecția candidaturilor: 7 septembrie 2018 ora 17.00
Afișarea rezultatelor: 7 septembrie 2018, ora 18.00
Depunerea contestațiilor: 7 septembrie 2018, ora 18,00 – 8 septembrie 2018,
ora 18,00
6. Afișarea rezultatelor finale (dacă vor exista contestații): 8 septembrie 2018,
după ora 18,00.
3.4 Comisia de selecție și evaluare
Comisia de evaluare și selecție a candidaturilor 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 centre
- Valentin Vitkov - Secretar.
Comisia de contestație are următoarea componență:
a) Anca Rusu - Responsabil financiar
b) Lucian Bernd Săuleanu – Decan Baroul Dolj
c) Kiril Gruev – Decan Baroul Vidin

3. ACTIVITĂȚILE ÎN CADRUL PROIECTULUI
Activitatea A13-“Organizarea unei conferințe transfrontaliere pe teme juridice,
în Bulgaria” constă în organizarea unei conferințe pe teme juridice la care vor fi
invitați experți în domeniul juridic, care vor prezenta lucrări cu teme juridice relevante
pentru creșterea conștientizării asupra oportunităților de ocupare și mobilitate a forței
de muncă de-a lungul zonei de graniță româno-bulgară.Conferința se va desfășura pe
parcursul a două zile în perioada 20-21 septembrie 2018.
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La acestă conferință vor participa 60 de membrii ai grupului țintă, din care 30 vor
fi din Bulgaria și 30 din România. Cei 30 de membri ai grupului țintă din România vor
beneficia de cazare pe parcursul derulării activității A13. Pentru derularea în bune
condiții a acestei activități se va apela un serviciu de organizare de evenimente, iar la
conferință se va asigura traducerea printr-un serviciu de interpretariat.
În cadrul conferinței vor fi prezentate lucrări cu teme juridice relevante pentru
creșterea conștientizării și valorificarea oportunităților de ocupare și mobilitate a
forței de muncă de-a lungul zonei de graniță româno-bulgare.Organizarea acestei
conferințe va juca un rol important în politica de comunicare a membrilor grupului
țintă fiind o reală investiție în educație, oferind șanse egale de participare a membrilor
grupului țintă fără a face discriminare.
Acestă conferință este necesară deoarece va oferi posibilitatea membrilor
grupului țintă de a face schimb de idei, de experienţă, de a disemina rezultatele fiind
stimulați în intenția de a deveni activi, mobili și de a se perfecționa continuu în zona
transfrontaliera.Discutiile vor fi deschise tuturor persoanelor interesate care, pe
parcursul lucrărilor, vor analiza temele supuse analizei, printr-o abordare interactivă,
aducându-şi astfel contribuţia la succesul conferinţei.
Conferința transfrontalieră va oferi posibilitatea celor prezenți să-și dezvolte
abilitățile de comunicare, argumentare, analiză, sinteză și spirit critic în scop
constructiv, contribuind astfel la dezvoltarea zonei transfrontaliere romano-bulgară.
Programul detaliat al conferinței transfrontaliere, precum și alte informații vor fi
postate pe site-ul proiectului începând cu data de 8 septembrie 2018.
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