Combaterea Criminalităţii şi Corupţiei
-

proiect finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021 -

Termeni de referinţă
pentru selectarea a doi experţi care să
modereze cele trei ateliere de lucru organizate
simultan în perioada 12-14 iunie 2019 la Poiana
Braşov
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în calitate de Promotor de Proiect pentru proiectul
Combaterea Criminalităţii şi Corupţiei, intenţionează să contracteze doi experţi români specializaţi în investigaţii
criminalistice.
Experţii vor participa în calitate de moderatori/facilitatori de discuţii în cadrul celor trei ateliere de lucru desfăşurate
simultan la Poiana Braşov în perioada 12.06 – 14.06.2019 de care vor beneficia un număr de 45 de procurori
criminalişti.

Informaţii despre Promotorul de Proiect
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, bulevardul Libertăţii nr. 12-14, sector 5, Bucureşti.

Numărul şi denumirea poziţiei
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Doi experţi care să participe în calitate de moderatori/facilitatori de discuţii în cadrul celor trei ateliere de lucru în
domeniul investigaţiilor criminalistice.

Locul de desfăşurare
Poiana Braşov, judeţul Braşov, România

Limba de lucru
Limba în care se vor desfăşura atelierele de lucru este limba română.

Descrierea proiectului şi a activităţii pentru care urmează a fi selectaţi experţii
Proiectul Combaterea Criminalităţii şi Corupţiei este finanţat prin programul Justiţie din cadrul Mecanismului
Financiar Norvegian 2014-2021.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătăţirea capacităţii Ministerului Public de a combate
criminalitatea sub toate formele sale (inclusiv corupţia şi criminalitatea organizată), ceea ce va contribui la întărirea
statului de drept şi a capacităţii sistemului judiciar în integralitatea sa.

În cadrul acestui proiect este prevăzută a se desfăşura o componentă de formare profesională specializată pentru
procurori, specialişti şi ofiţeri de poliţie judiciară.
O parte importantă a acestei componente este reprezentată de un număr de 30 de ateliere de lucru care vor asigura
formare profesională în domenii diverse.
În perioada 12.06 – 14.06.2019 vor fi desfăşurate, simultan, la Poiana Braşov, un număr de 3 (trei) ateliere de lucru
în domeniul investigaţiilor criminalistice de care vor beneficia un număr de 45 de procurori.
În plus, vor fi invitaţi să participe la aceste ateliere de lucru şi un număr de 50 de ofiţeri de poliţie specialişti în
criminalistică.

Obligaţiile experţilor selectaţi
-

să elaboreze materiale/prezentări (studii de caz, exemple practice etc.), să participe la seminarele
pentru care au fost selectați pe toată durata desfășurării acestora și să susțină prezentări conform
agendei, să faciliteze discuțiile/dialogul în cadrul seminarelor, să contribuie la obținerea formularelor de
feed-back de la participanți, să implementeze cele mai adaptate metode de prezentare;

-

să colaboreze cu ceilalți experți selectați în vederea atingerii obiectivelor proiectului;

-

să transmită coordonatorului proiectului, prin e-mail, documentația suport elaborată, cu respectarea
cerințelor de vizibilitate a proiectului, în termenul agreat;

-

să răspundă solicitărilor echipei de proiect în vederea bunei desfășurări a activităților din proiect.
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Calificări necesare
-

Studii superioare juridice/tehnice absolvite cu diplomă de licență;

-

Specializare în domeniul criminalisticii: dactiloscopie, grafica şi tehnica documentelor, balistică judiciară,
traseologie, dactiloscopie, analiză criminalistică fizico-chimică;

-

Experiență profesională efectivă de minim 4 ani în domeniul de specializare cerut/indicat.

Experienţă profesională generală
-

Minim 7 ani de experienţă în calitate de procuror/judecător/ofiţer de poliţie. În cazul candidaţilor
procurori şi/sau judecători, se solicită, drept condiţie minimă, deţinerea gradului profesional de parchet
de pe lângă tribunal/tribunal şi o vechime în funcţie de minim 7 ani – 10 puncte;

-

Angajat activ/pensionat recent al unei instituţii naţionale sau internaţionale de aplicare a legii sau
funcţionar public al unui stat membru al UE sau al unei instituţii europene – 10 puncte;

-

Cunoaşterea tehnicilor de investigare şi analiză criminalistică – 10 puncte;

-

Experienţă de lucru la nivel regional, naţional şi internaţional referitoare la investigaţiile criminalistice –
10 puncte.

Experienţă profesională specifică
-

Minim 5 ani de experienţă practică în domeniul investigaţiilor criminalistice: cercetări la faţa locului,
expertize şi constatări tehnico-ştiinţifice – 20 puncte;

-

Calitatea de expert criminalist autorizat – 20 puncte;

-

Aptitudini de a modera cursuri/seminare/ateliere de lucru în România (cu audienţă locală) sau în
străinătate – 10 puncte.

Constituie un avantaj:
-

Experiență ca formator sau cadru didactic universitar de minim 3 ani ori minim alte 2 proiecte similare;

-

Publicarea unor lucrări de specialitate în domeniile indicate;
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-

Deţinerea unor certificări/calificări în domenii conexe celui/celor indicat/indicate reprezintă, de
asemenea, un avantaj.

-

Studii postuniversitare într-unul sau mai multe din domeniile indicate/solicitate;

-

Studii postuniversitare în domenii conexe celui solicitat;

-

Participarea la seminare/ateliere de lucru/perfecţionări/specializărialte forme de pregătire profesională
în România sau în străinătate.

Conţinutul dosarului de candidatură
-

Scrisoare de intenție;

-

Curriculum vitae;

-

Copia actului de identitate;

-

Copia diplomei de studii superioare;

-

Copia documentului de numire în funcția academică deținută (dacă este cazul);
Lista de publicații relevante;

-

Alte documente relevante: certificate, adeverințe, scrisori de recomandare, referințe, orice alte înscrisuri
care pot susține îndeplinirea criteriilor de selecție.

NOTĂ
Pentru a fi admis la interviu, candidatul trebuie să obţină minim 80 de puncte la etapa de selecţie a dosarelor.

Data-limită pentru depunerea dosarelor
Vineri, 24 mai 2019, la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, camera 223.

Data interviului:
Marţi, 28 mai 2019, la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, etajul 1, Sala de Protocol

Persoana de contact
Domnul Alexandru – Ştefan PREDESCU, manager public, manager de proiect, e-mail:
predescu_alexandru@mpublic.ro 05
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