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ANUNŢ PRIVIND REZULTATELE RELUĂRII PROCEDURII 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 21 iunie 2018 Şcoala Naţională de Grefieri a reluat 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 16 iulie 2018, ora 12:00.  

Au fost depuse 9 candidaturi în cadrul reluării procedurii de selecție.  

Comisia de selecție desemnată prin Deciziile Directorului SNG nr. 98/2018 nr. 

143/2018 s-a întrunit la data de 19 iulie 2018, ora 12:00 şi a analizat dosarele 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 toate candidaturile au fost complete și depuse în termenul 

indicat. 

În etapa următoare, comisia a analizat candidaturile depuse prin prisma criteriilor 

menționate în invitația de participare, constatând în acest sens că doi dintre candidații înscriși 

nu îndeplinesc condiția de a fi formatori ai Școlii Naționale de Grefieri, motiv pentru care a 

decis respingerea celor două candidaturi.  

În ceea ce privește una dintre candidaturi, comisia a constatat că același candidat s-a 

înscris pentru participarea la acest seminar și în cadrul procedurii inițiale de selecție. La acel 

moment, în raport de recomandările coordonatorului de proiect și de specializarea doamnei 

formator, comisia a decis respingerea candidaturii, constatând că același candidat a mai 

participat anterior la o acțiune de formare a formatorilor în cadrul acestui proiect, respectiv 

seminarul „EU Cross-border litigation for court staff: Training of trainers. Module 2: EU 

judicial cooperation in family matters”, organizat în perioada 5 – 7 iunie 2018 la Luxemburg. 

Apreciind că aceste motive subzistă, comisia a decis respingerea candidaturii formatorului în 

cauză în cadrul reluării procedurii de selecție. 

Conform unei planificări agreate de comun acord, la data de 20 iulie 2018, în intervalul 

orar 10:00-11:00, a avut loc susținerea interviului telefonic sau în fața comisiei de selecție, după 

caz, a celorlalți candidați, pentru evaluarea nivelului de cunoaștere al limbii engleze, nivel 

minim B2, cerut în cadrul proiectului.  

Urmare a evaluării cunoștințelor de limbă engleză, comisia a constatat faptul că toți 

candidații intervievați întrunesc nivelul minim de cunoaștere al limbii engleze cerut în cadrul 

proiectului. De asemenea, pe baza documentelor depuse şi a celor susținute în cadrul interviului, 

comisia de selecție a apreciat că aceștia îndeplinesc și criteriul posibilității de diseminare a 

activităţii de formare.  
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 La stabilirea listei finale de participanţi şi a listei de rezervă, comisia a avut în vedere 

cunoașterea instrumentelor de cooperare judiciară în materie penală și eventuala utilizare a 

acestora în activitatea profesională și/sau în calitate de formator, pe baza înscrisurilor depuse și 

a răspunsurilor date în cadrul interviului, aplicând totodată și criteriile subsidiare menționate în 

invitația de participare. 

Ca urmare a aplicării acestor criterii, comisia a decis selectarea următorilor candidați în 

vederea participării la acest seminar, respectiv: 

 

1. TOMESCU IULIANA EMILIA, prim-grefier în cadrul Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Gorj, personal de instruire colaborator extern; 

2. SÎRBU VIOREL VALENTIN, grefier în cadrul Curții de Apel București, personal 

de instruire colaborator extern; 

3. NĂVÎRCĂ BOGDAN, grefier în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Sectorului 4 București, personal de instruire propriu; 

4. BRATU ANDREEA RALUCA, grefier în cadrul Curții de Apel București, 

personal de instruire propriu; 

5. ȚIȚIRIGĂ CĂTĂLIN, grefier în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Sectorului 3 București, personal de instruire propriu. 

 

De asemenea, comisia de selecție a decis trecerea doamnei formator DRUȚU 

DANIELA CLAUDIA, grefier în cadrul Judecătoriei Bârlad, personal de instruire colaborator 

extern, pe lista de rezervă.   

Prezentul proces-verbal a fost întocmit la data de 20 iulie 2018, ora 13:00, într-un singur 

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

  

 

 

Membrii comisiei de selecție 

 

Data: 20 iulie 2018, ora 13:00 
 


