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Anunț de selecție expert în cadrul  

JUST/2013/JPEN/AG/4475 Întărirea cooperării judiciare la nivel european 
  

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), în calitatea sa de Autoritate de 
implementare, dorește să contracteze un expert care să realizeze un manualul de cooperare 
judiciară și să modereze conferința finală ce va fi organizată la finalul proiectului Întărirea 
cooperării judiciare la nivel european - JUST/2013/JPEN/AG/4475.  

Expertul contractat se dorește a fi un bun cunoscător al instrumentelor de cooperare judiciară 
comunitară în materie penală pentru a putea astfel redacta un manual de cooperare 
comprehensiv și facil de utilizat de procurorii din România, Spania, Suedia, Germania, în 
special, dar util si procurorilor din alte state membre UE. Pentru a redacta acest manual, 
expertul va putea utiliza și rapoartele de stagiu întocmite de 30 de procurori care participă la 
stagiile organizate în parchete din România, Spania, Suedia și Germania. Totodată, expertul va 
modera și conferința finală organizată pentru a se disemina într-un mod cât mai util manualul.  

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este Autoritate de Implementare a 
proiectului Întărirea cooperării judiciare la nivel european - JUST/2013/JPEN/AG/4475, iar co-
beneficiari ai acestui proiect sunt următoarele instituții: Parchetul General din Spania, 
Ministerul Public din Suedia, Parchetul General din Saxonia – Germania, British Council din 
România, Institutul Cervantes din România și Institutul Goethe din România. 

Structura proiectului presupune trei activități : (1) organizarea de cursuri de limbi străine 
pentru 80 de angajați ai Ministerului Public (procurori, grefieri și funcționari publici), (2) 
organizarea de stagii în statele partenere în proiect pentru îmbunătățirea cooperării judiciare, iar 
activitatea (3) presupune elaborarea unui manual ce va conține o analiză comparativă a 
instrumentelor de cooperare folosite de statele participante în proiect. Acest manual, redactat în 
limba engleză, va fi tradus în spaniolă, suedeză, germană și română.  La finalul proiectului, se 
va organiza o conferință pentru a facilita diseminarea acestui manual și pentru a se prezenta 
rezultatele proiectului.  

Pentru redactarea manualului de maxim 80 de pagini (redactat în engleză), expertul va lucra de 
acasă – din statul membru UE de domiciliu/reședință – și va fi prezent la București pentru a 
modera conferința finală. Dreptul de proprietate intelectuală pentru acest manual aparține 
exclusiv beneficiarilor proiectului, iar Comisia Europeană are dreptul de a utiliza manualul 
dacă consideră util acest demers.   

Cerințe minime de calificare:  

 Diplomă de licență în drept/studii juridice sau echivalent  
 Diploma de master se consideră un avantaj 
 Fluență în limba engleză 
 Cunoștințe de folosire a calculatorului – mail, office – pentru a comunica cu membrii echipei 

de proiect  
 
Cerințe generale:  

 Cunoașterea limbilor spaniolă, suedeză sau germană constituie un avantaj -  câte 5 puncte 
pentru fiecare limbă străină  
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 Abilități de comunicare și de redactare a unui raport -  cel puțin 2 rapoarte redactate anterior 
– 10 puncte  

Experiență profesională: 

 Minim 7 ani de experiență profesională în domeniul juridic – 10 puncte  

 Experiență profesională în cooperarea judiciară – 10 puncte  

 Implicare într-un proiect similar – proiect ce implică redactarea unui raport si/sau 
moderarea unui seminar/atelier de lucru/conferință   - 5 puncte  

 Activitate desfășurată în cadrul unei rețele sau organism cu atribuții în domeniul cooperării 
judiciare internaționale – 10 puncte  

 Activitate de speaker/formator/raportor în cadrul unor evenimente ce implică activități de 
cooperare judiciară internațională – 10 puncte  

 
Menționăm că, în vederea demonstrării conformității cu cerințele solicitate, expertul candidat 
va prezenta: 

 scrisoare de intenție; 
 curriculum vitae (Europass);  
 copie a cărții de identitate; 
 copie/copii ale diplomelor universitare (sau echivalent);  

 documente care dovedesc cunoașterea foarte bună a limbii engleze sau, în 
cazul în care nu dețin astfel de documente, o declarație pe propria răspundere 
care atestă faptul că expertul are o foarte bună cunoaștere a limbii engleze; 

 alte documente justificative, după caz: certificări, adeverințe, referințe/scrisori 
de recomandare de la angajator sau de la alt beneficiar, copie a cărții de 
muncă etc.; 

Conform specificațiilor contractuale prezente în cadrul acordului de grant semnat de Comisia 
Europeană și PICCJ, calitatea de expert este incompatibilă cu cea de salariat al Ministerului Public 
sau al oricărui alt beneficiar al proiectului.  
 
Termenul de prestare: 25 de zile – din care 2 zile se vor aloca conferinței de la București  

Termen maxim de predare a manualului: 15 septembrie 2015 

Moderare a conferinței internaționale: ianuarie/februarie 2016  

Buget total disponibil: 25 de zile x 300 euro/zi= 7500 euro  

 

Toate documentele trebuie trimise până la data limită de 27 aprilie 2015 la adresă de email 
uip@mpublic.ro. 

Pentru orice alte clarificări, persoana de contact este doamna Lavinia ȚĂRANU, 
taranu_lavinia@mpublic.ro. Orice fel de cerere de clarificare va fi redactată în scris și trimisă pe 
adresa de email mai sus menționată.  


