
 

 

                                                                                                     
 
 

  
 

 
 

 
 

 

     

 

 

 
This project is co-funded by the European Union’s Justice Programme 

 

ANUNŢ REZULTATE PROCEDURĂ DE SELECŢIE 

a cinci grefieri formatori ai Şcolii Naţionale de Grefieri (inclusiv îndrumătorii de stagiu) 

„EU Cross-border litigation for court staff: Training of trainers. Module 3: EU judicial 

cooperation in criminal matters” 

(26.09.2018 – 27.09.2018, Luxemburg)  

 

 

organizat în cadrul proiectului “European Judicial Training for Court Staff and Bailiffs: 

Promoting and supporting the European cross-border cooperation — EJT”  - Grant 

Agreement 763862 — EJT — JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-04. 

 

La data de 6 iunie 2018 Şcoala Naţională de Grefieri a declanșat procedura de selecție 

a cinci grefieri formatori ai Şcolii Naţionale de Grefieri (inclusiv îndrumătorii de stagiu), în 

vederea participării la seminarul „EU Cross-border litigation for court staff: Training of 

trainers. Module 3: EU judicial cooperation in criminal matters”, termenul limită de 

depunere a candidaturilor pe e-mail fiind 20 iunie 2018, ora 12:00.  

A fost depusă 1 candidatură în cadrul procedurii de selecție.  

Comisia de selecție desemnată prin Decizia Directorului SNG nr. 98/2018 s-a întrunit 

la data de 21 iunie 2018, ora 12:00, şi a analizat dosarul de candidatură, verificându-se într-o 

primă fază, eliminatorie, respectarea termenului de depunere a candidaturii şi documentația 

indicată în invitația de participare.  

În acest sens, s-a constatat că aceasta a fost completă și a fost depusă în termenul indicat 

în invitația de participare. 

În etapa următoare, comisia a analizat candidatura depusă prin prisma criteriilor 

menționate în invitația de participare, constatând în acest sens că formatorul care a depus 

candidatura a mai participat și anterior la o acțiune de formare a formatorilor în cadrul acestui 

proiect.  

Coordonatorul de proiect a comunicat anterior SNG faptul că cele trei seminare de 

formare a formatorilor organizate în cadrul proiectului au aceeași structură de desfășurare, drept 

pentru care nu este recomandată participarea acelorași persoane la mai mult de unul dintre 

aceste trei seminare dedicate formării formatorilor.  

Având în vedere acest aspect și ținând cont și de specializarea formatorului (în materie 

civilă), diferită față de cea pentru care se organizează seminarul, comisia a decis respingerea 

candidaturii și reluarea procedurii de selecție pentru ocuparea celor 5 locuri alocate SNG pentru 

acest seminar.  

Prezentul proces-verbal a fost întocmit la data de 21 iunie 2018, ora 13:00, într-un singur 

exemplar original, care se păstrează la dosarul procedurii de selecție.  

 

 

Membrii comisiei de selecție 

 

Data: 21 iunie 2018, ora 15:00 
 


