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1. INFORMAȚII GENERALE 

1.1 Cadrul general 
 
Baroul Dolj în calitate de  Lead beneficiary și Baroul Vidin în calitate de 

Beneficiary 1 au început, în data 04.04.2017, implementarea în comun a proiectului 
“Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, 

perioada de derulare fiind de 18 luni. 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 inclusivă“. 

Prezenta Metodologie de selecție este elaborată în vederea selectării membrilor 

grupului țintă ce vor participa la activitățile din cadrul proiectului – “Cross-Border 
Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”.  Metodologia de 

selecție a grupului țintă este elaborată în cadrul Activității 5 – ”Crearea unei Rețele 
Juridice Transfrontaliere ”, respectând atât principiile egalității de șanse între barbați 
și femei, cât și pe cele ale nediscriminării oferind totodată oportunități egale tuturor 

celor interesați. 

Efectele proiectului pe termen  mediu și lung vizează creșterea șanselor de 

ocupare a membrilor grupului țintă în județul Dolj și districtul Vidin în domeniul 
juridic. 

Membrii grupului țintă pot participa la activitățile proiectului în funcție de 
opțiunile lor  și de metodologiile aferente activităților respective. 

1.2 Obiectivul proiectului 
 
Obiectivul  principal al proiectului este încurajarea integrării zonei transfrontaliere 

privind ocuparea și mobilitatea forței de muncă din domeniul juridic în județul Dolj și 
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districtul Vidin prin cooperarea și promovarea acțiunilor comune ale beneficiarilor cu 

utilizarea resurselor umane și naturale într-un mod durabil. 

Proiectul, prin activitățile sale, încurajează ocuparea și mobilitatea forței de 

muncă prin participarea grupului țintă la: 

- doua conferințe transfrontaliere pe teme juridice (60  români și 60 bulgari),  

- cursuri de specialitate în domeniul juridic (150 români și 150 bulgari),  
- cursuri de limba straină ( 25 români și 25 bulgari ) 

- joint  training sessions pe teme orizontale ( 20 români și 20 bulgari),  
- două schimburi  de bună practică (10 români și 10 bulgari). 

Astfel, membrii grupului țintă vor avea acces la servicii de informare,consultanță și 
formare în domeniul juridic și lingvistic în scopul  ocupării și mobilității pe piața 
muncii. 
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2. GRUPUL ȚINTĂ 

Grupul țintă este constituit din 300 cetățeni individuali (din care 150 români și 150 

bulgari), studenti sau tineri absolventi ai unei institutii de invatamant superior, ori 
alte persoane dornice să se perfecționeze pentru a avea acces la slujbe mai bine 

plătite, femei sau barbati. 

Membrii grupului țintă pot deveni, în timp, vectori de transmitere a informațiilor, 

putând  participa la sustenabitatea proiectului. Selectarea grupului țintă se va realiza 
conform metodologiei de selectie prezentate. 
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3. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE ÎNSCRIERE 

ȘI SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ 

3.1 Depunerea și înscrierea  dosarelor 
 

Principiile care stau la baza  Metodologiei de selecție a grupului tinta vor fi: 

- principul egalității de șanse și al nediscriminării; 

- principul egalității  între bărbați și femei; 
- principiul "Primul sosit, primul servit". 

Persoana interesată să devină membru al grupului țintă va depune dosarul de 
candidatură la sediile Centrului Juridic Transfrontalier Român, respectiv Bulgar.   

Adresele celor doua centre sunt: 

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

Dolj, cod postal 200678, tel. +40351408430, fax +40251413940, e-mail 
centrul_juridic_transfrontalier@barouldolj.ro; 

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

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

La depunere,  dosarul  de candidatură va cuprinde urmatoarele documente: 

• Formular de înscriere (ANEXA 1); 

• Acord de  utilizare date personale (ANEXA 2); 

• Declaratie de angajment (ANEXA 3); 

• Copie act de identitate; 

• Copie diplomă studii superioare sau adeverință student (în  original). 
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3.2 Criterii de eligibilitate 
 
1. Grupul țintă este constituit din 300 cetățeni individuali (din care 150 români și 

150 bulgari), studenti sau tineri absolventi ai unei institutii de invatamant 
superior, ori alte persoane dornice să se perfecționeze pentru a avea acces la 

slujbe mai bine plătite, femei sau barbati. 
2. Persoana  interesată să devină  membru al grupului țintă este localizata  in zona 

proiectului conform Application Form ( Dolj, Vidin) 
3. Persoana interesată să devină  membru al grupului țintă nu trebuie să aiba 

calitatea de membru al grupului țintă în alt proiect finanțat prin fonduri 
europene cu obiective și activități similare. 

 

3.3 Criterii de selecție 
 
Selecția candidaturilor membrilor grupului țintă sa va face respectând atât 

principiile egalitații de șanse între bărbați și femei, ale oportunității egale, cât și pe 
cele ale nediscriminării. 

Punctaje aferente criteriilor de selecție 

A. TIPUL DE FORMARE 

1. Student al unei instituții de învățământ superior (facultate) - 1 punct 
2. Absolvent al unei instituții de învățământ superior (facultate) - 2 puncte 

3. Student al unei instituții de învățământ superior (facultate) din domeniul 
juridic - 3 puncte 

4. Absolvent al unei instituții de învățământ superior (facultate) din 
domeniul juridic - 4 puncte 

B. STATUTUL PE PIAȚA MUNCII 
1. Este încadrat pe piața muncii - 1 punct 
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2. Nu este încadrat pe piața muncii - 2 puncte 

C. NEVOIA DE PERFECȚIONARE 
1. Mică – 1 punct 
2. Mare – 2 puncte 
3. Foarte mare – 3 puncte 

D. GRADUL DE MOBILITATE ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ ÎN URMATORII 5 ANI 
1. Mic – 1 punct 
2. Mare – 2 puncte 

E. DISPONIBILITATE PENTRU ACTIVITATEA A 10 (conform descrierii de mai jos) 

1. Mică – 1 punct 
2. Mare – 2 puncte 

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 juridic legal al fiecarei țări. Temele cursurilor vor fi :  

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. 
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3.4 Etapele procesului de selecție 
 
a) Lansarea selecței: publicarea anunțului de înscriere și a prezentei metodologii 

de selecție a grupului țintă la sediile celor două Centre Juridice 
Transfrontaliere  sau pe site-ul proiectului; 

b) Înscrierea efectivă: 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 selectie. 

Dosarele vor fi ierarhizate în ordinea descrescatoare a punctajelor pentru 
fiecare partener în parte. In situația în care numarul dosarelor depuse 

depașește numărul membrilor grupului țintă /partener (150 persoane),  sa va 
aplica principiul “ Primul venit primul servit”.  

Rezultatele procesului de selecție a grupului țintă vor fi consemnate într-un Raport de 
selecție si 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 ore de la afișarea rezultatelor și 

vor fi soluționate de către Comisia de selecție  si evaluare în tremen de  maxim 3 zile 
lucrătoare de la depunerea contestatiilor. 

d) Afișarea rezultatelor  finale: lista finală a membrilor grupului țintă selectați să 
ia parte 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). 
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3.5 Calendarul de selecție a grupului țintă 
 

• Lansarea selecției: 4 iunie-19 iunie 

• Înscrierea efectivă: 20 iunie-14 iulie  

• Analiza și selecția dosarelor: 15 iulie–23 iulie 

• Afișarea rezultatelor: 24 iulie 

• Afisare rezultate finale: 28 iulie. 

 

3.6 Comisia de selecție și evaluare 
 

Comisia de selecție și evaluare pentru membrii gruplui țintă este formată din 
următorii membri: 

Președinte:  

• Constantin- Adi Gavrilă 

 

Membri: 

• Birtu Liliana Daniela 

• Stanciu Cristian- Valeriu  

• Peter Gruev 

• Secretar Valentin Vitkov 
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4. ACTIVITĂȚILE GRUPULUI ȚINTĂ 

Membrii grupului țintă selectați vor participa la o serie de activități : 

1. Conferință transfrontalieră  pe  teme juridice organizată în județul  Dolj (în 
luna 12 a proiectului ); 

2. Cursuri de “Limba română ” respectiv cursuri de “ Limba bulgară”, organizate 
în județul Dolj, respectiv în Vidin (între luna 5 și luna 6 a proiectului); 

3. Cursuri de formare comune în domeniul juridic (estimate a se derula între luna 
10 și luna 15 a proiectului). Temele cursurilor vor fi : 

a) Reglementarea migrației transfrontaliere; 
b) Legislația muncii și securitate socială transfrontalieră;  

c) Drept fiscal transfrontalier; 
d) Drept comercial transfrontalier; 

e) Reglementări transfrontaliere în domeniul transportului și patrimoniului 
cultural; 

f) Drept penal transfrontalier; 
4. Joint trainig session pe teme orizontale (între luna 8 și luna 14 a proiectului); 
5. Schimburi de bune practici la nivelul Centrelor Juridice Tranfrontaliere (între 

luna11 și luna 12 a proiectului); 
6. Conferință transfrontalieră pe teme juridice organizată în Bulgaria (în luna 18 a 

proiectului). 
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5. ANEXE 

ANEXA 1- Formular de înscriere  
ANEXA 2-  Acord de  utilizare date personale  
ANEXA 3-  Declaratie de angajment 
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ANEXA 1 – Formular de înscriere 
 

Subsemnatul(a)......................................................................................,

CNP ......................................, B.I./C.I. seria .............. nr ......................... 

domiciliu/resedința în ............................................................................., 

telefon ...............................  e-mail ....................................................... 

doresc să particip la procesul de selecție (a dosarelor) pentru a deveni membru al 

grupului țintă din cadrul proiectului „Cross-Border Partnership for Training and 

Labour mobility in the Juridical field”, cod proiect 16.4.2.023, ROBG-162, finanțat în 

cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria (program finanțat de UE din 

Fondul European de Dezvoltare Regională) şi implementat de Baroul Dolj și Baroul  

Vidin. Declar că nu sunt înregistrat ca membru în grupul țintă al unui alt proiect 

finanțat prin fonduri europene care desfășoară activități similare cu cele ale acestui 

proiect. Menționez următoarele: 
 

A TIPUL DE FORMARE 
 ⃝ Student al unei instituții de învățământ superior (facultate) 
 ⃝ Absolvent al unei instituții de învățământ superior (facultate) 
 ⃝ Student al unei instituții de învățământ superior (facultate) din domeniul juridic 
 ⃝ Absolvent al unei instituții de învățământ superior (facultate) din domeniul juridic 
B STATUTUL PE PIAȚA MUNCII C NEVOIA DE PERFECȚIONARE 
 ⃝ Sunt încadrat pe piața muncii  ⃝ Mică 
 ⃝ Nu sunt încadrat pe piața muncii  ⃝ Mare 
    ⃝ Foarte mare 
D GRADUL DE MOBILITATE ÎN ZONA 

TRANSFRONTALIERĂ ÎN URMATORII 5 ANI 
E DISPONIBILITATE PENTRU ACTIVITATEA 

A10 (conform descrierii din metodologie) 
 ⃝ Mică  ⃝ Mică 
 ⃝ Mare  ⃝ Mare 
 
 
 
Data ..............................   Semnătura ................................... 
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ANEXA 2 – Acord de utilizare date personale 
 
 
 
 
Subsemnatul(a)......................................................................................,

CNP ...................................., B.I./C.I. seria ............... nr ........................., 

prin prezenta sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în 

cadrul Proiectului „Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the 

Juridical field”, cod proiect 16.4.2.023, ROBG-162, finanțat în cadrul Programului 

INTERREG V-A România-Bulgaria (program finanțat de UE din Fondul European de 

Dezvoltare Regională) şi implementat de Baroul Dolj și Baroul Vidin. 

De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor 

fotografiilor în care figurez, fotografii care au fost realizate în cadrul proiectului 

„Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, 

cod proiect 16.4.2.023, ROBG-162, finanțat în cadrul programului  Programul 

INTERREG V-A Romania –Bulgaria, în scopul implementării și promovarii acestuia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data ..............................   Semnătura ................................... 
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ANEXA 3 – Declarație de angajament 
 
 
 
Subsemnatul(a)......................................................................................,

CNP ...................................., B.I./C.I. seria ............... nr ........................., 

declar pe propria răspundere că dacă voi fi selctat să fac parte din grupul țintă al 

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

field” , cod proiect 16.4.2.023, ROBG -162, finanțat în cadrul programului Programul 

INTERREG V-A Romania–Bulgaria, îmi asum următoarele obligaţii: 

 

a) să particip la toate activităţile proiectului în care sunt selectat de către echipa 

de implementare a proiectului; 

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

proiect ; 

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

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

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

lua parte; 

e) să nu aduc  daune  partenerilor implicate în proiect. 

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


