ISFP-2017-AG-DRUGS-822561 - Coordinated tackling of new trends in drug trafficking/SNOW

Anunț selecție expert
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de casație și Justiție selectează 1 expert specializați în
domeniul cooperării judiciare internaționale (procuror/judecător/expert în cooperare judiciară/), în
vederea participării acestora în cadrul proiectului „ISFP-2017-AG-DRUGS-822561 “Combaterea
coordonată a noilor tendințe în traficul de droguri” – SNOW WHITE”, finanțat de Comisia Europeană.
Termenul limită de transmitere a aplicație: 08.05.2019
Ofertele (proiect de activități + cv) se transmit
maties_razvan@mpublic.ro și apetrei_madalina@mpublic.ro.
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CAIET DE SARCINI

pentru selecția unui expert specializat în domeniul cooperării judiciare internaționale în cadrul
proiectului “Combaterea coordonată a noilor tendințe în traficul de droguri” – SNOW WHITE”

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție anunță inițierea unei proceduri
pentru selecția unui expert specializat în domeniul cooperării judiciare internaționale în vederea
participării ca expert în cadrul proiectului ISFP-2017-AG-DRUGS-822561 “Combaterea coordonată a
noilor tendințe în traficul de droguri” – SNOW WHITE, cofinanțat de Comisia Europeană.

1. Obiectivele proiectului/ procedurii de selecție
Obiectivul general al proiectului este întărirea capacității de luptă antidrog a
instituțiilor de aplicare a legii din țări ale Uniunii Europene (UE) și de-a îmbunătăți cooperarea
între acestea printr-un răspuns proactiv la noile tendințe în traficul ilegal de droguri.
Proiectul urmărește revitalizarea rețelei informale între statele membre UE în domeniul
livrărilor supravegheate de droguri, pentru a deveni operațională și de a-i extinde atribuțiile
și în domeniul general al traficului de droguri. Se va urmări, prin orgaziarea de cursuri de
specialitate, dezvoltarea și îmbunătățirea de noi metode și tehnici de combatere a traficului
de droguri sintetice, în special prin folosirea criptomonedelor în așa-numitul “dark web”, cu
potențial de transferabilitate către alte state membre.
Un alt obiectiv este creșterea cooperării și schimbul de bune practici între parteneri în
ceea ce privește traficul de cocaină și heroină în Uniunea Europeană, prin porturi maritime ca
puncte de intrare principale. Pentru aceasta vor fi organziate vizite de studiu precum și
elaborarea unui studiu de evaluare a riscurilor privind traficul de droguri în porturile Constanța,
Antwerp și Rotterdam.
Beneficiarii acestui proeict sunt insitutții de aplicare a legii din Uniunea Europeană cu atribuții
în combaterea traficului de droguri. Rezultatele acestui proiect vor avea un impact pozitiv și vor crește
numărul echipelor de investigații comune.
Conferința finală va disemina rezultatele proiectului între statele membre UE, organizații
internaționale sau alte rețele similare.
Expertul va lucra în cadrul activității 2 “Organizarea unei reuniunii pentru întărirea și
dezvoltarea rețelei europene de puncte de contact în domeniul traficului de droguri” și în cadrul
activității 5 “Conferința finală”, după cum urmează:
 Reuniune de o zi la București (28 mai 2019) cu un număr total de 32 de participanți, din
majoritatea țărilor memebr UE (procurori, dar și polițiști care activează în domeniul cooperării
judiciare internaționale).
 Conferința finală de două zile în București (octombrie sau noiembrie 2020), cu un număr total
de 45 de participanți, din țări memebre UE dar și din afara UE.
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Reuniunea de o zi de la București are obiectivul de a revitaliza rețeaua informală în domeniul
livrărilor controlate de droguri, de-a o face operațională și de a-i extinde aria de acoperire către
întregul domeniu al combaterii traficului de droguri.
În cadrul unui proiect anterior, finanțat de EU, JUST/2013/ISEC/DRUGS/AG/6412 “Întărirea
cooperării autorităților de aplicare a legii din Uniunea Europeană în domeniul livrărilor supravegheate
de droguri”, s-a stabilit o rețea paneuropeană de experți, cu caracter informal și flexibil, în domeniul
livrărilor controlate de droguri în țările membre UE. Aceste puncte de contact au rolul de a facilita
schimbul de informații care sunt de ajutor investigațiilor transnaționale. În același timp, această rețea
nu este pe deplin funcțională. Reuniunea ce va avea loc la București, la sediul DIICOT, va ajuta în
dezvoltarea acestei rețele, promovând dialogul între punctele de contact în statele membre UE.
Agenda reuniunii va include: schimburi de bune practici, legislație națională și Europeană, folosirea
ordinului European de investigație, dezvoltare și suport pentru un plan de acțiune pentru viitor.
În cadrul reuniunii, vor fi identificate cel puțin trei bune practici în cooperarea judiciară europeană
în combaterea traficului de droguri, care vor fi raportate în raportul reuniunii.
Conferința finală de la București va fi o oportunitate pentru expert de a interacționa direct cu toți
participanții, în domeniul general al traficului de droguri în Uniunea Europeană. Alături de partenerii
din proiect, reprezentanți din țări membre ale UE, vor mai fi invitați să participe specialiști și din alte
rețele: Europol, Eurojust, Grupul Pompidou al Consiliului Europei, Rețeaua procurorilor antidrog Iberoamericană și SELEC- South Eastern Law Enforcement Center.
Evenimentul va încerca să devină un forum pentru stabilirea de contacte între rețelele active în
combaterea traficului de droguri.

2. Sarcini specifice
Expertul selectat va avea de îndeplinit următoarele obligații:
- să participe la reuniune și la conferința finală a proiectului unde el/ea va propune
și va pregăti agenda, va coordona vorbitorii si va modera întreaga activitate; în
această privință, expertul va lua în considerare obiectivele proiectului și experiența
și expertiza participanților
- redactarea unui raport după fiecare activitate (concluzii ale reuniunii, ale
conferinței finale).
- va coopera îndeaproape cu liderul de proiect și cu managerul de proiect în
pregătirea celor două evenimente;
3. Descrierea rezultatelor care trebuie obținute
În vederea atingerii obiectivelor proiectului, în procesul de pregătire a reuniunii și a
conferinței finale, expertul va menține un contact permanent atât cu liderul de proiect și
managerul de proiect.
Toate documentele elaborate în cadrul acestor activități vor fi elaborate cu
respectarea cerințelor specifice de vizibilitate aferente proiectelor finanțate de Comisia
Europeană. Managerul de proiect va comunica expertului detalii cu privire la aceste cerințe.
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4. Profilul expertului
Expertul va îndeplini următoarele cerințe obligatorii:
1. Deține cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene
2. Studii superioare de drept/juridice sau echivalente absolvite cu diplomă de licență;
3. Cunoașterea limbii engleze la un nivel suficient predării de cunoștințe relevante în
domeniul judiciar și redactării unui ghid de cooperare judiciară europeană.
4. Minimum 5 ani de experiență profesională în calitate de procuror/judecător/expert în
cooperare judiciară
5. Minimum 2 ani de experiență în activitatea de cooperare judiciară
europeană/internațională în calitate de procuror/judecător/ expert în cooperare
judiciară
6. Experiență ca facilitator de grupuri de lucru/ seminarii / conferințe / alte evenimente
naționale și/sau internaționale pentru magistrați, polițiști;
7. Cel puțin o participare la un proiect similar, ce a implicat redactarea unui ghid/raport/
manual de bune practici în cooperare judiciară europeană/internațională;
8. Excelente abilități de comunicare și de redactare

Dosarul de candidatură va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:
1. Să prezinte un proiect de realizare a activităților, privind planificarea și organizarea
celor 2 evenimente (reuniune și conferința finală), agenda propusă, metode de
activitate, etc. Va mai putea cuprinde și orice alte elemente pe care aplicanții le
apreciază relevante în acest context – maximum 3 pagini;
2. Curriculum vitae (format Europass)

5. Oferta financiară și aranjamentele de plată

Onorariul pentru expert este de 300 euro/zi pentru un număr total de 8 zile
(reuniune și conferința finală ).
Pentru realizarea tuturor acestor activități se va asigura contravaloarea serviciilor prestate de către
acesta, în valoare totală de 3.208 euro după cum urmează:

-

pentru pregătirea și moderarea reuniunii de la București - onorariu de 300 euro/zi/expert x 5 zile
lucrătoare/ expert = 1.500 euro/expert;
pentru moderarea conferinței finale - un onorariu de 300 euro/ zi/expert x 3 zile lucrătoare/
expert = 900 euro/expert;
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Expertului selectat i se vor asigura, pe lângă onorariul pentru serviciile prestate, diurna (în
cazul deplasărilor în afara orașului de reședință, pentru acoperirea cheltuielilor cu cazarea și
masa), precum și decontarea transportului internațional.
- Diurna (alocație zilnică de subzistență) (202 euro/zi x 2 zile x 1 reuniune)+ (202 euro/zi x 2
zile x 1 conferința finală) = 808 euro
- Transport dus-întors 400 euro x 2 deplasări = 800 euro
Total valoare maxim contract expert = 4.008 euro.

Pentru plata onorariului se va avea în vedere prestarea efectivă a serviciilor de către
expert, efectuarea plăților fiind condiționată de transmiterea următoarele documente: fișă
de activitate, solicitare de plată și proces-verbal de recepție a serviciilor.
-

Pentru experții români, din onorariu vor fi reținute taxele prevăzute de reglementările legislației
naționale în materie fiscală, experții selectați fiind obligați să pună la dispoziția PICCJ orice
document necesar în acest scop. Onorariul se va impozita la sursă, conform prevederilor Codului
Fiscal.

-

Pentru experții străini (cetățeni din Uniunea Europeană), aceștia vor trebui să transmită
in copie Certificatul de reședință fiscală( prin care certifica faptul ca au fost declarate si
impozitate veniturile in tara de reședință) sau pot opta pentru reținerea impozitului la
sursă în conformitate cu legislația română(10%). Alocația zilnică de subzistentă este
exceptata de la impozitare.
Toate beneficiile de natură financiară vor fi asigurate în baza contractului ce va fi încheiat
între expert și PICCJ.

-

6. Aspecte procedurale


Selecția experților

Selecția experților se va realiza de către o comisie de evaluare, în conformitate cu
procedurile interne ale PÎCCJ și cerințele menționate în acest caiet de sarcini. Fiecare membru
al comisiei de selecție va completa o fișă de evaluare în care va acorda un anumit punctaj
pentru fiecare criteriu de selecție menționat în caietul de sarcini. Criteriile de selecție constau
în cerințe minime obligatorii privind calificările experților, abilitățile și experiența profesională
specifică necesare pentru îndeplinirea activității. Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a
solicita, pe parcursul evaluării candidaților, orice documente care atestă îndeplinirea
cerințelor minime de calificare și, de asemenea, își rezervă dreptul de a organiza un interviu
de clarificare cu candidații cu privire la aplicația depusă.
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Criterii de evaluare:

a) Experiența profesională în calitate de procuror/judecător/expert în cooperare
judiciară precum și o bună reputație în domeniul în care activează se vor acorda
maximum 20 puncte
b) Experiența în activitatea de cooperare judiciară europeană/internațională în
calitate de procuror/judecător/expert în cooperare judiciară se vor acorda maxim
20 puncte (20 puncte)
c) Participare la un proiect similar, ce a implicat redactarea unui ghid/raport/ manual de bune
practici se vor acorda maxim 20 puncte

d) Experiență ca facilitator de grupuri de lucru/ seminarii / conferințe / alte evenimente
naționale și/sau internaționale se vor acorda maxim 20 de puncte

e) Prezentarea proiectului de realizare a activităților se vor acorda maxim 20 puncte.
Notă: pentru a fi selectat un candidat trebuie să întrunească, în urma analizei, un punctaj
minim de 50 de puncte

După evaluarea tuturor ofertelor declarate admise și calcularea punctajelor, se va
întocmi un clasament final în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.
Oferta care va avea cel mai mare punctaj va fi declarată câștigătoare.
7. Condiții speciale



Dreptul de proprietate/ folosire a rezultatelor

Dreptul de proprietate asupra rezultatelor/ livrabilelor obținute, inclusiv dreptul de
proprietate intelectuală asupra acestora aparțin Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție prin contractul încheiat între experți și această instituție.



Clauze privind neîndeplinirea sarcinilor

În cazul neîndeplinirii integrale sau parțiale a sarcinilor care revin fiecărui expert
conform prezentului caiet de sarcini, precum și a nerespectării oricăror angajamente asumate
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prin contractul pe care PICCJ îl va încheia cu aceștia, PICCJ are dreptul să rezilieze contractul
și să pretindă daune interese.
Experții vor depune toate eforturile pentru a diminua orice daună cauzată de forța
majoră sau alt eveniment asimilat acesteia.
8. Dispoziții finale și detalii de contact
Prezentul caiet de sarcini va face parte din contractul ce va fi încheiat între PICCJ și
expertul selectat.
Pentru informații suplimentare și corespondență vă rugăm să vă adresați:
-

Manager de proiect Răzvan Mătieș la adresa de e-mail: maties_razvan@mpublic.ro
Mădălina Apetrei, responsabil de implementare, la adresa de e-mail:
apetrei_madalina@mpublic.ro
Sau la telefon: 021 319 38 27
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