
  
 

 

 
ANUNȚ 

privind selecția, din rândul judecătorilor și procurorilor români specializați în domeniul 

combaterii violenței domestice, a doi experți (un judecător și un procuror) pentru elaborarea 

curriculumului, a materialelor de curs și a Manualului de bune practici ce vor fi realizate în 

cadrul proiectului „Acțiune comună împotriva violenței domestice”, finanțat în cadrul 

Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 

 
 Inspectoratul General al Poliției Române, în calitate de promotor de proiect, implementează în 
parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Institutul NaŃional al 
Magistraturii, Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, Institutul de Economie Națională din cadrul 
Academiei Române, Direcția Poliției Naționale din Norvegia și Consiliul Europei proiectul „Acțiune 

comună împotriva violenței domestice”, finanțat prin Proiectul RO20 ”Violență domestică și violență 
bazată pe sex” din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014. 

Proiectul are ca obiectiv general consolidarea capacității Poliției Române și a autorităților 
judiciare din România în lupta împotriva violenței domestice. 
 
 Printre principalele activități propuse pentru realizarea obiectivelor proiectului se numără şi 
elaborarea unui manual de bune practici pentru profesioniști cu privire la lupta împotriva violenței 
domestice.  
 
 Institutul NaŃional al Magistraturii, cu sprijinul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și 
Justitie urmează să selecteze 2 magistrați specializaŃi în domeniul combaterii violenței domestice – un 
judecător și un procuror, în vederea organizării activităților de elaborare a curriculumului, a materialelor 
de curs și a Manualului de bune practici din cadrul proiectului, începând cu luna aprilie 2015. 
 
 În vederea elaborării materialelor menționate mai sus, experții români se vor consulta cu cei 2 
experți străini desemnați de Consiliul Europei şi Direcția Poliției Naționale din Norvegia.  
 
 Limba oficială de lucru a proiectului este limba română, fiind asigurată traducerea din/în limba 
engleză. 
 
 Experții români care vor lucra la elaborarea curriculumului, a materialelor de curs și a 
Manualului de bune practici vor beneficia de un onorariu de maximum 270 euro/zi (maximum 15 

zile/expert). Toate beneficiile de natură financiară vor fi asigurate în baza contractului ce va fi încheiat 
între experŃi şi Inspectoratul General al Poliției Române. 
 
 Experții români selectați vor avea obligația de a colabora cu experții străini în vederea 
definitivării curriculumului, a materialelor de curs și a Manualului de bune practici, sub coordonarea 
echipei de management a proiectului. 
 



 Selecția se va realiza în două etape. Într-o primă etapă, eliminatorie, comisia va evalua, pe 
baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor 
cerințe: 
 

a. respectarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor; 
b. respectarea documentației de înscriere indicate în anunțul cu privire la selecție; 
c. vechimea în magistratură și o bună reputație în domeniul în care activează; 
d. experiența profesională de cel puțin 5 ani în instrumentarea cauzelor de violență domestică; 
e. cunoașterea la nivel avansat a limbii engleze; 
f. cunoștințe de operare calculator. 

 
 Într-o a doua etapă comisia va examina candidații în cadrul unui interviu, urmărind îndeplinirea 
de către aceștia a criteriilor cu privire la: 

a. capacitatea de comunicare și relaționare în lucrul cu adulții; 
b. abilitatea de a lucra în echipă; 
c. cunoștințe disciplinare aprofundate, raționamente, susținerea argumentată a punctelor de 

vedere; 
d. capacitatea de elaborare a materialelor didactice – curriculum, materiale de curs, manuale; 
e. disponibilitatea de a colabora, de a contribui și de a se integra în cadrul proiectului. 

 
 Conform prevederilor contractuale, expertul va avea următoarele obligații principale: 

- să participe la toate întâlnirile ce se organizează în cadrul proiectului; 
- să colaboreze cu experții străini în vederea elaborării curriculumului, a  materialelor și a 

Manualului de bune practici; 
- să realizeze curriculumul și materialele de curs pentru sesiunea de formare de formatori în 

colaborare cu experții străini; 
- să elaboreze Manualul de bune practici în domeniul combaterii violenței domestice; 
- să mențină legătura cu echipa de management a proiectului. 

 

 În urma finalizării Manualului de bune practici, acesta va fi publicat în 1000 de exemplare și va 
fi transmis Poliției Române și autorităților judiciare, în limba română și limba engleză.   

 

 Persoanele interesate sunt rugate să transmită, în format electronic, o scrisoare de 

intenție, un CV actualizat, o scurtă prezentare a expertizei în elaborarea de materiale didactice 

(lista materialelor didactice elaborate, programele de formare la care au participat, plan de 

seminar, suport de curs etc.) și, dacă este cazul, lista proiectelor în cadrul cărora au participat 

și activitățile desfășurate în cadrul acestora, până la data de 23 martie 2015 inclusiv, în atenția 

d-nei Ruxandra Ana, șef Departament formare formatori în cadrul INM, la adresa de e-mail: 

ruxandra.ana@inm-lex.ro.  

Interviurile se vor desfășura la o dată care va fi adusă în timp util la cunoștința 

candidaților. 

 

 

 


