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A N U N Ț  

p r i v i n d  r e z u l t a t e l e  p r o c e d u r i i  d e  s e l e c ț i e  a  o p t  g r e f i e r i  r o m â n i  

î n  v e d e r e a  p a r t i c i p ă r i i  l a  s e m i n a r u l  i n t e r n a ț i o n a l  

 

”European cross-border civil procedures. Legal English for court staff” 

 

organizat în cadrul proiectului co-finanțat  prin Programul Justiție al Uniunii Europene – 

”Better applying European cross-border procedures: legal and language training for court 

staff in Europe – Court Staff Training” (grant agreement 806998) 

23-26 martie 2020, București, România, Școala Națională de Grefieri 

 

 

Desfășurarea procedurii de selecție 

 

În urma invitației de participare, publicată de către Școala Națională de Grefieri pe pagina sa 

de internet și transmisă prin circulară tuturor instanțelor judecătorești, s-au depus până la data 

limită de înscriere (24.01.2020) un număr de 8 candidaturi. 

Comisia de selecție a procedat în continuare la analizarea cerințelor de admisibilitate a 

candidaturilor depuse, constatându-se că toți cei 8 candidați au transmis în termen 

documentele necesare pentru înscriere, astfel cum au fost indicate în invitația de participare. 

La data de 29.01.2020 s-au desfășurat interviurile telefonice ale candidaților, conform 

programării stabilite în prealabil de comun acord. În cadrul interviurilor s-a urmărit și 

verificarea nivelului de cunoaștere a limbii engleze. 

După încheierea interviurilor telefonice, comisia de selecție a procedat la analizarea fiecărei 

candidaturi în parte, în raport cu criteriile de selecție indicate în invitația de participare, luând 

în considerare atât aspectele rezultate din documentele furnizate de către candidați, cât și 

informațiile furnizate în cadrul interviurilor. 

 

Rezultatele procedurii de selecție  
 

Ca urmare a aplicării criteriilor principale și secundare prevăzute în procedura de selecție 

aprobată de către directorul Școlii Naționale de Grefieri și indicate în invitația de participare,  

 

Au fost selectaţi pentru participarea la seminarul European cross-border civil 

procedures. Legal English for court staff, 23-26 martie 2020, București, România, toţi cei 

opt participanţi înscrişi, respectiv:  

 

1.  Bădău Lucian, Curtea de Apel Cluj; 

2.  Teacă Alina, Judecătoria Constanța; 

3.  Avram Bogdan Valentin, Curtea de Apel Oradea; 

4.  Stafie Narcisa Teodora, Curtea de Apel Bacău; 

5.  Caraș Alina Cosmina, Judecătoria Fetești;  

6.  Chițibea Rocsana, Tribunalul Timiş; 
7.  Vulpe Corina, Tribunalul Hunedoara; 

8.  Pîrvu George Mirel, Tribunalul Vrancea.  
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Candidaţii urmează să fie contactaţi direct de către organizator (Academia de Drept 

European- ERA) pentru confirmarea/invitaţia oficială de participare la seminar.  

 

Reamintim pe scurt regulile stabilite de către organizator cu privire la componenta financiară 

a proiectului: 

Finanțare 

Potrivit regulilor stabilite prin acordul de grant încheiat de către ERA-EJTN cu Comisia 

Europeană și în conformitate cu prevederile acordului de cooperare încheiat între ERA și 

SNG, Școala Națională de Grefieri asigură exclusiv selecția participanților. Întregul mecanism 

financiar privind participarea la seminar se desfășoară exclusiv între Academia de Drept 

European (ERA) și participanții selectați, după următoarele reguli principale: 

- Participarea la lucrările seminarului și materialele seminarului sunt asigurate în mod 

gratuit participanților. 

- Pauzele de cafea și mesele de prânz sunt suportate de către ERA. De asemenea, ERA 

va asigura în mod gratuit două cine pentru participanții la seminar. 

- Cazarea la hotel pentru 3 nopți va fi suportată direct de către ERA, care va asigura și 

efectuarea rezervărilor, numai pentru participanții care se deplasează de la o distanță 

mai mare de 100 de km față de București.  

- Participanții urmează a realiza pe cont propriu demersurile pentru efectuarea deplasării 

la București.  

- Cheltuielile de transport vor fi decontate participanților ulterior de către ERA, pe baza 

și conform actelor justificative depuse de către aceștia, în limita sumei de 100 de 

EURO/participant, numai dacă aceștia se deplasează de la o distanță mai mare de 100 

de km față de București.  

 

 
Conținutul acestui anunț reprezintă doar poziția Școlii Naționale de Grefieri și este responsabilitatea sa 

exclusivă. Anunțul nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a  Comisiei Europene, căreia nu îi revine nicio 

responsabilitate pentru conținutul sau utilizarea acestuia. 

 
 

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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