
                                                                                                                                         

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

la preselecția pentru Programul-pilot de schimburi bilaterale pentru grefieri 

2021, lansat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) 

  

 EJTN a lansat Programul-pilot de schimburi bilaterale pentru grefieri 2021, 

în cadrul Programului de Schimb pentru Autoritățile Judiciare 2021. 

 Programul se adresează grefierilor de instanțe și de parchete cu atribuții 

judiciare sau cu atribuții procedurale privind cauze transfrontaliere. 

 În cadrul acestui program, urmează ca instanțele/parchetele din România 

să trimită/găzduiască delegații de grefieri la/de la instanțe/parchete 

corespunzătoare din alte state membre ale EJTN. 

 Schimbul bilateral nu implică în mod obligatoriu reciprocitate, însă această 

modalitate este preferabilă. 

 Durata schimbului este de 5 (cinci) zile lucrătoare (cu posibilitatea 

reducerii, la cerere, la trei zile lucrătoare). 

 Grupurile vor fi compuse din 5 (cinci) participanți, exclusiv grefieri. 

 Limba în care se va desfășura programul de schimb va fi stabilită de 

instituțiile implicate (se recomandă limba engleză sau o altă limbă cunoscută de 

toți participanții, întrucât EJTN nu acoperă cheltuielile de interpretare). 

 Se recomandă ca agenda vizitei să se concentreze pe subiecte de interes 

comun vizând cooperarea judiciară. 

  



 Procedura de depunere a cererilor de către instanțele/parchetele 

interesate este următoarea:   

 1. Cererea trebuie formulată de instanța/parchetul care dorește să trimită 

și/sau să primească un grup la/de la o instanță/parchet din alt stat membru; dacă 

ambele părți implicate în schimb doresc să se viziteze reciproc în același an, ambele 

trebuie să înainteze solicitări în cadrul acestui program;   

 2. Cererile, împreună cu documentele însoțitoare, vor fi trimise către SNG 

pentru efectuarea preselecției în vederea trimiterii către EJTN; 

 3. Instanțele/parchetele interesate sunt invitate să trimită un proiect 

detaliat, care să conțină cel puțin următoarele: 

 - formularul completat și semnat de conducătorul instanței/parchetului 

care face solicitarea; 

 - acordul de găzduire completat și semnat de conducătorul 

instanței/parchetului cu care urmează să aibă loc schimbul (instituția parteneră 

trebuie identificată anterior formulării cererii, întrucât EJTN nu își asumă 

identificarea potențialelor instituții gazdă); 

 - confirmarea de înștiințare a punctelor naționale de contact (NPC) din 

țara gazdă cu privire la programul de schimb bilateral.  

  

 Condiții financiare: 

 Întregul mecanism financiar privind participarea la Programul-pilot se 

desfășoară exclusiv între EJTN și participanții selectați, după următoarele reguli 

principale: 

- plata unei diurne, al cărei cuantum este prevăzut în anexa la Condițiile 

financiare, atașată prezentei, pentru cele 5 zile în care se desfășoară schimbul, 

pentru cheltuieli curente (cazare, mese, transport local); plata diurnei se va face de 

către EJTN după efectuarea vizitei; 

- decontarea biletelor de avion în limita costului la clasa economy (se 

decontează în termen de 2 luni de la finalizarea schimbului, pe bază de documente 

justificative). 



- alte cheltuieli, efectuate de instanțele/parchetele gazdă, nu sunt acoperite 

de EJTN.  

La finalul vizitei, delegația va întocmi un raport, cu privire la care EJTN va 

oferi informații suplimentare înaintea efectuării vizitei.  

Calendarul preselecției: 

- 16 iulie – 31 iulie 2021 – transmiterea la SNG de către instanțele/parchetele 

interesate a opțiunilor de participare la Programul-pilot și, eventual, a acordului de 

principiu privind schimbul reciproc; 

- 1 august – 5 septembrie 2021 – trimiterea către SNG a formularelor 

completate (acestea se regăsesc pe site-ul SNG); începând cu 16 iulie, 

instanțele/parchetele interesate vor trebui să identifice instituțiile partenere sau 

pot solicita asistența SNG în acest sens, în timp util.  

Criterii de preselecție: 

- disponibilitatea de a găzdui delegații din alte state membre EJTN;  

- identificarea instituțiilor partenere fără sprijinul SNG; 

- gradul instanței/parchetului; 

- acoperirea teritorială. 

 

Selecția finală va fi efectuată de către EJTN. 

Cererile și documentele însoțitoare vor fi trimise exclusiv în format 

electronic la adresele de email claudia.rosu@grefieri.ro și 

paul.ciobanu@grefieri.ro.  

 

Notă: Broșura Programe de schimb și Ghidul pentru Programe de schimb pe 

termen scurt pot fi consultate pe pagina web http://www.ejtn.eu/Exchange-

Programme/Calls-for-participation/Call-documents--Documents-de-lappel-a-

candidatures/  
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Conform cerințelor Legii nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și în lumina prevederilor 

Regulamentului nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, Școala Națională de Grefieri este operator de date 
cu caracter personal și va prelucra datele cu caracter personal în scopul implementării proiectului și în fazele ulterioare (ex. misiuni de audit, 

raportări). 

Conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE,  persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate beneficiază 

de următoarele drepturi: informarea persoanei vizate, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu 

fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției. 
Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la Școala Națională de Grefieri,  cu  sediul  în  Bulevardul 

Regina Elisabeta nr, 53, cod poștal 050014, sector 5, București,  România  sau  la  e-mail: sng@grefieri.ro.  

Aceștia au, de asemenea, dreptul de a recurge în orice moment la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal.  
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