
                                                        

Dezvoltare instituţională şi formare profesională pentru magistraţi  

în domeniul managementului cauzelor de violenţă domestică  

 

Proiect finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul Fondului pentru Relaţii 

Bilaterale de la nivelul Programului RO 20 ”Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex” 

  

 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

pentru încheierea unor contracte de prestări servicii cu 
 doi experți naţionali (un judecător şi un procuror) 

în vederea elaborării unui ghid de acţiune pentru managementul  
cazurilor de violență domestică pentru uzul judecătorilor și procurorilor 

 

1. OBIECTUL  ACHIZIȚIEI 

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în 
calitate de Promotor de Proiect, anunță inițierea unei proceduri pentru selecția a 2 
experți (un judecător și un procuror) specializați în domeniul combaterii violenței 
domestice, în vederea elaborării unui ghid de acţiune pentru managementul cazurilor 
de violență domestică pentru uzul judecătorilor și procurorilor,  în cadrul proiectului 
„Dezvoltare instituţională şi formare profesională pentru magistraţi în domeniul 

managementului cauzelor de violenţă domestică”. 

Proiectul mai sus menţionat, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 
2009-2014, în cadrul Fondului pentru Relaţii Bilaterale de la nivelul Programului RO 20 
”Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex”,  îşi propune să contribuie 
la întărirea capacității sistemului judiciar din România în combaterea infracțiunilor de 
violență domestică cu intenţia de a utiliza principiul nediscriminării şi o abordare 
centrată pe victimă. 

Unul dintre obiectivele proiectului este realizarea unor instrumente şi modele de 
documente pentru a fi folosite în managementul cazurilor şi în comunicarea cu 
instituții/ organisme locale interesate (ONG-uri, adăposturi ale administraţiei locale, 
direcţii pentru asistenţă socială, servicii de probaţiune) de procurorii şi judecătorii care 
lucrează direct în cauzele de violenţă domestică. 

Acest scop se va realiza prin elaborarea unui ghid de acțiune pentru 
managementul cazurilor de violență domestică pentru uzul judecătorilor și 
procurorilor, care activează în cadrul judecătoriilor/tribunalelor respectiv parchetelor 
de pe lângă judecătorii/tribunale. 

Ghidul de acțiune  va fi elaborat  de către o echipă de 2 experți români contractați şi 
un expert al Consiliului Europei (care va elabora independent un capitol introductiv); 
ulterior, ghidul va fi tipărit în 500 de exemplare și distribuit instanţelor (judecătorii şi 
tribunale), precum și la parchetelor de pe lângă judecătorii și tribunale. 



 

 

 
2. PROCEDURA  APLICATĂ 

Achiziție directă prin invitație de participare 

 
3. SURSA DE FINANȚARE A CONTRACTULUI 

Contractul de finanţare nr. 64.705/27.07.2016 pentru proiectul „Dezvoltare 
instituţională şi formare profesională pentru magistraţi în domeniul 
managementului cauzelor de violenţă domestică”,  finanţat prin Mecanismul 
Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul Fondului pentru Relaţii Bilaterale de la 
nivelul Programului RO 20 ”Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de 
sex”, 

 

4. SARCINI SPECIFICE 

Experții naționali vor avea de îndeplinit următoarele sarcini: 

a. Să deruleze maxim 3 misiuni de informare/ cercetare în care să interacţioneze cu 
instituţii locale şi naţionale interesate (ONG-uri, adăposturi ale administraţiei 
locale, direcţii pentru asistenţă socială, servicii de probaţiune) care să le permită 
să colecteze informaţii utile în elaborarea unui ghid de acţiune  

b. Să elaboreze un plan/ cuprins al ghidului de acţiune pe care să îl aprobe echipa 
de proiect 

c. Să elaboreze un ghid de acțiune pentru managementul cazurilor de violență 
domestică pentru uzul judecătorilor și procurorilor, care activează în cadrul 
judecătoriilor/tribunalelor, respectiv parchetelor de pe lângă 
judecătorii/tribunale. 

d. Să transmită echipei de proiect o primă versiune a ghidului pentru analiză şi 
aprobare la 01 noiembrie 2016, cel târziu 

e. Să revizuiască (maxim 2 versiuni) şi să livreze versiunea finală a ghidului cel 
târziu la  data de 15 noiembrie 2016. 

 Numărul maxim de zile de lucru remunerate, pentru realizarea acestor sarcini este:  12 

zile de lucru pentru fiecare dintre cei doi experţi.  (conform fișelor de pontaj) 

 

5. DESCRIEREA REZULTATULUI CARE TREBUIE OBȚINUT 

Experţii români contractaţi vor elabora  şi revizui (în vederea  acceptanţei finale 

şi tipăririi) un ghid pentru managementul cazurilor de violență domestică pentru uzul 

judecătorilor și procurorilor, care activează în cadrul judecătoriilor/tribunalelor, 



 

 

respectiv parchetelor de pe lângă judecătorii/tribunale  până la  01 noiembrie 2016 

(prima versiune) şi 15 noiembrie 2016 (ediţia finală, revizuită). 

Ghidul va include, printre altele, modele de documente pentru a fi folosite în 

managementul cazurilor şi în comunicarea cu instituții/ organisme locale interesate 

(ONG-uri, adăposturi ale administraţiei locale, direcţii pentru asistenţă socială, servicii 

de probaţiune) de procurorii şi judecătorii care lucrează direct în cauzele de violenţă 

domestică. 

    Ghidul va fi elaborat ca un document unitar şi va conţine informaţii actualizate 
(noul CP, CPP, legislaţia în domeniu, date de contact pentru instituții/ organisme locale 
interesate (ONG-uri, adăposturi ale administraţiei locale, direcţii pentru asistenţă 
socială, servicii de probaţiune, etc.) şi să aibă un caracter practic. 

   Experţii vor avea acces şi la capitolul introductiv realizat de expertul internaţional,  

pentru a evita duplicarea informaţiilor incluse in ghid. 

   În limita fondurilor disponibile în bugetul aprobat al proiectului și în conformitate 

cu acesta, experţii pot efectua misiuni de informare - cercetare şi se pot întâlni cu 

reprezentanți ai instituţiilor relevante pentru realizarea  ghidului de acţiune. 

6.  DOCUMENTE ȘI CERINȚE DE CALIFICARE  - PROFILUL 
EXPERȚILOR  

Cei doi experţi contractaţi vor fi obligatoriu  magistraţi (procuror/ judecător) cu 

experienţă în domeniul cauzelor de violenţă domestică şi cu abilităţi demonstrate de 

redactare a unor documente similare. 

Experţii vor îndeplini următoarele cerinţe minime: 

Cerințe minime de calificare:  
• Diplomă de licenţă în drept/studii juridice sau echivalent;  
• Diploma de master se consideră un avantaj. 

Cerințe generale:  

• Abilităţi de redactare a unui ghid de acţiune/ manual de bune practici/ raport de 
evaluare/ studiu (cel puțin 2 ghiduri/manuale/rapoarte/studii redactate anterior) 

• Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj  

Experiență profesională: 

• Minim 7 ani de experiență profesională în domeniul juridic  

• Minim 4 ani de experienţă profesională în calitate de procuror/ judecător  

• Minim 2 ani de experiență în investigarea sau soluţionarea cauzelor de violenţă 
domestică în calitate de procuror/ judecător  



 

 

• Cel puţin o activitate de expert/ lector/ formator/ raportor în cadrul unor 
evenimente, ce implică activități din domeniul combaterii violenţei domestice şi 
a violenţei de gen  

• Cel puţin o participare la un proiect similar, ce a implicat redactarea unui raport/ 
ghid de acțiune/ manual de bune practici. 

 
7. OFERTA FINANCIARĂ ȘI ARANJAMENTE DE PLATĂ 

Onorariu poate fi de maximum 265 Euro, TVA inclus (dacă expertul îşi desfăşoară 

activitatea ca plătitor de TVA), pe zi pentru cel mult 12 zile de lucru pentru fiecare dintre 

cei 2 experţi. Onorariu va fi impozitat la sursă conform Codului Fiscal. 

• onorariu: 12 zile lucrătoare x 265 euro/zi/expert x 2 experţi = 6.360 euro, 

echivalent a 32.854 lei, TVA inclus (dacă e  cazul), respectiv 16.427 lei/ expert 

În limita fondurilor disponibile în bugetul aprobat al proiectului și în conformitate 

cu acesta, pot fi asigurate experţilor cheltuieli de transport intern și cheltuieli de 

cazare și masă pentru  realizarea a maxim 3 misiuni de cercetare – informare la nivel 

naţional astfel: 

o cazare şi mese pentru misiuni: 3 misiuni x 100 euro/expert x 2 experţi = 600 
euro, echivalent a 2.715,18 lei, TVA inclus (dacă e  cazul) 

o transport pentru misiuni: 3 misiuni x 50 euro/ expert x 2 experţi = 300 euro,  
echivalent a 1.357,59 lei, TVA inclus (dacă e  cazul) 

Termenele limită pentru îndeplinirea sarcinilor care revin fiecărui expert 
conform prezentului Anunţ de selecţie sunt: 15 oct.2016 (prima versiune) şi 01 nov.2016 
(ediţie finală, revizuită).  

8. EVALUAREA OFERTELOR 

Selecția experților se va efectua în conformitate cu cerințele menționate. 

  Criteriile de calificare sunt descrise la punctul 6 „Profilul experților” și constau în 

cerințe minime obligatorii privind calificările experților, abilitățile și experiența 

profesională specifică, necesare pentru îndeplinirea activității.  

Pentru candidaţii care îndeplinesc cerințele minime de calificare, departajarea se va 

efectua prin evasluarea ofertelor și calcularea punctajului obținut de fiecare candidat pe  

baza criteriului calitate – preț, următorului punctaj: 

i. Minim 7 ani de experiență profesională în domeniul juridic (20 puncte) 
Pentru minim 7 ani de experiență profesională în domeniul juridic, expertul va primi 

15 puncte 



 

 

Pentru fiecare an, în plus, de experiență profesională în domeniul juridic, expertul va 

primi 1 punct, până la maximum 5 puncte 

ii. Minim 4 ani de experienţă profesională în calitate de procuror/ judecător (25 
puncte) 

Pentru minim 4 ani de experienţă profesională în calitate de procuror/ judecător, 

expertul va primi 20 puncte 

Pentru fiecare an, în plus, de experiență profesională în calitate de procuror/ judecător, 

expertul va primi 1 punct, până la maximum 5 puncte 

iii. Minim 2 ani de experiență în investigarea sau soluţionarea cauzelor de 
violenţă domestică în calitate de procuror/ judecător (25 puncte) 

Pentru mai puțin de  2 ani de experienţă în investigarea sau soluţionarea cauzelor de 

violenţă domestică în calitate de procuror/ judecător, expertul va primi 20 puncte 

Pentru fiecare an, în plus, de experiență în investigarea sau soluţionarea cauzelor de 

violenţă domestică în calitate de procuror/ judecător, expertul va primi 1 punct, până 

la maximum 5 puncte 

iv. Cel puţin o activitate de expert/ lector/ formator/ raportor în cadrul unor 
evenimente, ce implică activități din domeniul combaterii violenţei domestice 
şi a violenţei de gen (15 puncte) 

Pentru cel puţin o activitate de expert/ lector/ formator/ raportor în cadrul unor 

evenimente, ce implică activități din domeniul combaterii violenţei domestice şi a 

violenţei de gen, expertul va primi 10 puncte 

Pentru fiecare activitate, în plus, de expert/ lector/ formator/ raportor în cadrul unor 

evenimente, ce implică activități din domeniul combaterii violenţei domestice şi a 

violenţei de gen, expertul va primi 1 punct, până la maximum 5 puncte 

v. Cel puţin o participare la un proiect similar, ce a implicat redactarea unui 
raport/ ghid de acțiune/ manual de bune practici (15 puncte) 

Pentru cel o participare la un proiect similar, ce a implicat redactarea unui raport/ 

ghid de acțiune/ manual de bune practici, expertul va primi 10 puncte 

Pentru fiecare participare, în plus, la un proiect similar, ce a implicat redactarea unui 

raport/ ghid de acțiune/ manual de bune practici, expertul va primi 1 punct, până la 

maximum 5 puncte 

Maxim punctaj ce poate fi obținut = 100 p 

Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul evaluării 

candidaților, și alte documente care să ateste îndeplinirea cerințelor minime de 

calificare și, de asemenea, își rezervă dreptul de a organiza un interviu de clarificare sau 

de departajare a  candidaților cu punctaje egale. 



 

 

Nerespectarea termenului de depunere a documentelor, precum și nedepunerea 

tuturor documentelor solicitate conform listei indicate mai sus, atrag inadmisibilitatea 

candidaturii. 

 

 

 

9. DOCUMENTE CE ÎNSOȚESC OFERTA 

Candidaturile depuse vor include o scrisoare de intenție și un CV (document în 

format .pdf, Europass), datate și semnate pe fiecare pagină.  

SCRISOAREA DE INTENȚIE: 

• va oferi informații detaliate care să arate de ce expertul consideră că este calificat 

pentru sarcinile care trebuie îndeplinite; 

• va explica motivele interesului său în îndeplinirea acestei sarcini; 

• va indica cele mai relevante abilități sau experiențe ale sale; 

• va descrie pe scurt conceptul sau viziunea cu privire la  elementele esenţiale pe 

care ar trebui să le conţină ghidul de acţiune pentru managementul cazurilor de 

violență domestică pentru uzul judecătorilor și procurorilor, care activează în 

cadrul judecătoriilor/tribunalelor, respectiv parchetelor de pe lângă 

judecătorii/tribunale. 

Pentru a dovedi conformarea la cerințele prevăzute la punctul 4 din prezentul Anunţ 

de selecţie experții vor înainta și documente de fundamentare, precum:  

- copie a actului de identitate; 

- copie/copii ale diplomelor (sau echivalent) care să ateste pregătirea universitară; 

- certificări; 

- documente care dovedesc cunoașterea foarte bună a limbii engleze și, în cazul în care 

nu dețin astfel de documente, declarație pe propria răspundere care atestă faptul că 

expertul are o foarte bună cunoaștere a limbii engleze; 

- referințe/ scrisori de recomandare de la angajator sau alt beneficiar; 

- copie a carnetului de muncă/ adeverinței de la locul de muncă/ contracte sau alte 

documente relevante care atestă experiența profesională etc.; 

- documente referitoare la forma juridică de exercitare a activității de către expert 

(printr-o societate comercială, ca persoană fizică, persoană fizică autorizată, persoană 



 

 

fizică titulară a unei întreprinderi individuale, membru al unei întreprinderi familiale 

etc.): copii ale documentelor oficiale sau declarație (pentru persoanele fizice) care 

atestă forma de organizare a activității, documente sau declarație (pentru persoanele 

fizice) din care să rezulte calitatea de plătitor / neplătitor de TVA a expertului;  

- opis cu documentele transmise (toate documentele vor fi semnate pe fiecare pagină și 

numerotate).  

10. LIMBA DE REDACTARE O OFERTEI 

Oferta și documentele transmise de experți vor fi redactate în limba română. 

În situația în care documentele suport sunt emise într-o altă limbă, vor fi 

acceptate doar cele traduse în limba engleză/română de către un traducător autorizat. 

11. TERMENUL DE PRESTARE MAXIM SOLICITAT ȘI ACCEPTAT 

    15 NOIEMBRIE 2016  - pentru predarea cu proces verbal de recepție a ghidului 

elaborat și revizuit în variantă de ,,Bun de tipar”. 

12. PLATA PREȚULUI CONTRACTULUI 

Plata onorariilor experților se va efectua ținându-se cont de reglementările 

legislației naționale aplicabile în materie fiscală, astfel încât experții selectați vor pune la 

dispoziția Autorității Contractante orice alt document necesar în acest scop.  

Totodată, plata onorariilor va lua în considerare prestarea efectivă a serviciilor 

contractate de către fiecare expert și se va efectua în temeiul următoarelor documente:  

- (i)  factură/ document echivalent de plată 

- (ii)  fișă de pontaj 

- (iii) ghidul practic elaborat şi revizuit, în formă finală până la 15.11.2016 (vezi 
rezultat)  

-  (vi) proces verbal de recepție 

și numai după aprobarea acestor documente de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 

Îndeplinirea efectivă a sarcinilor de către experți va fi reflectată în fișe de pontaj, 

puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, ce vor fi completate, datate şi semnate 

de către fiecare expert.  



 

 

13. CONDIȚII SPECIALE          Proprietatea intelectuală și confidențialitatea 
 

Proprietatea intelectuală  

Orice rapoarte și date, precum hărți, diagrame, schițe, instrucțiuni, planuri, 

statistici, calcule, baze de date, coduri sursă dezvoltate în cadrul proiectului, orice alte 

elemente și înregistrări justificative ori materiale achiziționate, compilate ori elaborate 

de către expert sau de către personalul său, salariat ori contractat în executarea 

prezentului contract, vor fi proprietatea exclusivă a Autorității contractante. Expertul va 

remite toate aceste documente și date Autorității contractante. Expertul nu va păstra 

copii ale acestor documente ori date și nu le va utiliza în scopuri care nu au legătură cu 

prezentul contract fără acordul scris prealabil al Autorității contractante.  

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de 

proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului, vor fi 

proprietatea exclusivă a Autorității contractante, care le va putea utiliza, publica, 

cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de 

altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate 

intelectuală ori industrială. 

Confidențialitatea contractului 

Pe toată durata contractului, expertul nu va divulga sau folosi pentru alte 

scopuri, cu excepția executării contractului, nicio informație furnizată de Autoritatea 

contractantă fără acordul prealabil scris al acesteia.  

Fac excepție de la caracterul confidențial al contractului: 

a) informațiile ce intră sub incidența Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile 

de interes public, precum și cele furnizate către o autoritate publică sau instanță judiciară, 

la cererea acestora; 

b) informațiile care sunt publice sau devin publice ulterior, din motive care nu țin de 

acțiunea sau omisiunea părților; 

c) informațiile care se aflau în posesia expertului anterior datei de intrare în vigoare a 

contractului. 

 
Clauze privind neîndeplinirea acțiunilor  

             În cazul neîndeplinirii sarcinilor care revin fiecărui expert conform prezentului 

Anunţ de selecţie, precum și a nerespectării oricăror angajamente asumate prin contractul 



 

 

pe care Autoritatea Contractantă îl va încheia cu aceștia, Autoritatea Contractantă are 

dreptul să rezilieze contractul şi să pretindă daune-interese. 

Expertul nu va fi ținut răspunzător pentru încălcarea obligațiilor sale, prevăzute 

la punctul 3 din prezentul caiet de sarcini, în cazul în care imposibilitatea de executare a 

prestațiilor se datorează unor cauze de forță majoră. Expertul va depune toate eforturile 

pentru a diminua orice daună cauzată de forța majoră. 

Prin forță majoră se va înțelege orice situație excepțională neprevăzută sau orice 

eveniment independent de voința expertului, care îl împiedică să-și îndeplinească 

obligațiile sale în conformitate cu prezentul Anunţ de selecţie, care nu este atribuit unei 

erori sau neglijențe din partea acestuia și care se dovedește a fi fost insurmontabil în 

ciuda tuturor diligențelor depuse. Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 

revoluții, catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou. 

Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a 

crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor.  

 

14. DISPOZIȚII FINALE ȘI DATE DE CONTACT 

Prezentua Invitație de participare este parte integrantă a documentației de 

atribuire și ulterior a contractului ce se va încheia între Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, în calitate de Autoritate Contractantă, și experții selectați.  

Pentru orice alte clarificări, persoana de contact este d-na Cristina Petre, 
manager de proiect, e-mai: petre_cristina@mpublic.ro.  

Orice fel de cerere de clarificare va fi redactată în scris și trimisă pe adresa de e-
mail mai sus menționată până la data de 23 septembrie 2016, orele 11,00.  

15.  DATA LIMITĂ PENTRU TRANSMITEREA OFERTEI 

Toate documentele trebuie trimise până la data limită de 26 septembrie 2016, 
orele 12.00 la adresă de email petre_cristina@mpublic.ro.  


