
    
 

Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, programul „Justiție” 

 
 

                                                                                                                            

Combaterea Criminalităţii şi Corupţiei 

- proiect finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021 -  

 

 

Termeni de referinţă 

pentru selectarea a doi experți care vor susține  

Activitatea 2.1. din cadrul proiectului 

Combaterea Criminalităţii şi Corupţiei – finanţat 

prin Programul Justiţie al Mecanismului 

Financiar Norvegian 2014-2021 

 
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, în calitate de partener în proiectul Combaterea Criminalităţii şi Corupţiei, intenţionează 

să contracteze doi experţi din Uniunea Europeană specializaţi în domeniul combaterii migrației ilegale și a 

terorismului. 

Experţii vor participa în calitate de  traineri/ moderatori/facilitatori de discuţii pentru cursul organizat în cadrul Activității 

2.1 aşa cum este ea descrisă în cadrul prezentului document. 

 

Informaţii despre Partener 

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de 

de Criminalitate Organizată și Terorism, Calea Griviței nr. 24, sector 1, Bucureşti. 
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Numărul şi denumirea poziţiei 

Doi experţi care să participe în calitate de moderatori/facilitatori de discuţii în cadrul cursului în domeniul migrației 

ilegale și a terorismului 

Locul de desfăşurare 

Bucureşti, România/ prin intermediul platformelor de video-conferință. 

 

Limba de lucru 

Limbile folosite în cadrul activității sunt: engleză, română, sau altă limbă de circulație, asigurându-se translație dacă 

este cazul. 

 

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. 

Activitatea 2.1. presupune organizarea unui curs de 3 zile în domeniul combaterii migrației ilegale și a terorismului. 

Activitatea are scop îmbunătățirea nivelului de cunoștințe al procurorilor DIICOT,  al ofițerilor de poliție detașați/ delegați 

și specialiștilor, cu privire la modul de abordare trans-disciplinar de investigare și urmărire penală al acestor două 

domenii, în contextul evoluției acestor fenomene la nivel european.  

Combaterea acestor două domenii este prezentă ca prioritate în Agenda de securitate a Uniunii Europene și apare ca 

amenințare în dezvoltare în numeroase rapoarte de analiză de risc elaborate de agențiile europene, cum ar fi Europol 

Threat Assessment. 

Livrabile: 

- Agenda cursului 

 

Durata activităţii: 

În conformitate cu bugetul proiectului, durata activităţii este de 3 zile pentru cei doi experţi ce urmează a fi selectaţi. 

Candidaţii vor trebui să prezinte, un plan de agendă iniţial, fie individual, fie ca echipă de experţi. 

Condiții contractuale: 

Contractul se încheie individual cu fiecare dintre experţi.  
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În conformitate cu bugetul proiectului şi cu contractul de finanţare, onorariul pentru fiecare expert este de 1.400,1 lei/zi 

de activitate, echivalent a 300 de euro/zi de activitate la cursul de 4,667 lei/euro1, din care se va reţine, la sursă, 

impozitul pe venit. 

Plata se va face în conformitate cu fişele de pontaj ale experților, după finalizarea activității 

Fiecare expert va beneficia de decontarea cheltuielilor de transport ocazionate de prezenţa la atelierele de lucru în 

limita sumei de 1.166,75 lei. Cheltuielile de transport i se vor deconta expertului în baza documentelor justificative 

transmise Autorităţii Contractante şi pe baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind 

drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă loca litate, 

precum și în cazul deplasării în interesul serviciului; 

 

Obligaţiile experţilor selectaţi 

 

- Să finalizeze agenda în consultare cu membrii echipei de proiect DIICOT; 

- Să pregătească prezentările și să le susțină online sau fizic la sediul DIICOT, în cadrul cursului de 3 zile.  

- să răspundă solicitărilor echipei de proiect în vederea bunei desfășurări a activităților din proiect; 

- să transmită coordonatorului proiectului, prin e-mail, documentația suport elaborată, cu respectarea 

cerințelor de vizibilitate a proiectului, în termenul agreat; 

- să prezinte, la momentul interviului, un plan de lucru cu tematicile abordate.  

 

Calificări necesare 

- Studii superioare de lungă durată; 

 

- Specializare în domeniul combaterii migrației ilegale sau a terorismului;  

 

- Experiență profesională efectivă în ultimii 5 ani în domeniul de specializare cerut/indicat, într-o instituție 

din sistemul aplicare a legii sau din sistemul judiciar, la nivel național, european sau internațional. 

 

Experienţă profesională generală 

- Minim 5 ani de experienţă în calitate de procuror/angajat în cadrul unei instituții judiciare sau de cercetare 

penală relevante în lupta împotriva migrației ilegale sau terorismului– 10 puncte; 

 

- Angajat activ al unei instituţii naţionale, europene sau internaţionale de aplicare a legii cu atribuţii în 

investigarea migrației ilegale sau a terorismului – 10 puncte; 

 

- Experienţă de lucru la nivel regional, național şi internațional referitoare la domeniul migrației ilegale sau 

al terorismului – 10 puncte; 

 

                                                           
1 Cursul Inforeuro din luna semnării contractului de finanţare, respectiv noiembrie 2018. 
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- Bună cunoaștere a rapoartelor de cercetare și analiză referitoare la aceste domenii, emise de către 

organisme internaționale relevante în domeniu – 10 puncte. 

 

 

Experienţă profesională specifică 

- Minim 5 ani de experienţă practică în domeniul combaterii migrației ilegale sau a terorismului, într-o 

instituție de aplicare a legii sau din cadrul sistemului judiciar: – 20 puncte; 

 

- Experiență în susținerea de prezentări sau cursuri într-un mediu internațional– 20 puncte; 

 

- Aptitudini necesare pentru a elabora agenda și prezentările pentru curs- 10 puncte; 

 

- Participarea la operațiuni europene sau internaționale în domeniile indicate (Ex. EMPACT, Europol, 

Interpol, etc)- 10 puncte. 

 

 

Constituie un avantaj: 

- Experiență ca expert/raportor în cadrul unor proiecte cu finanţare internaţională; 

- Publicarea unor lucrări de specialitate în domeniile indicate; 

- 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; 

- Experiență de 5-10 ani recentă în domeniul combaterii migrației ilegale sau a terorismului într-o țară 

UE.. 

 

Conţinutul dosarului de candidatură 

- Scrisoare de intenție; 

 

- Curriculum vitae; 

 

- Copia actului de identitate; 

 

- Optional: alte documente relevante- certificate, adeverințe, scrisori de recomandare, referințe, orice alte 

înscrisuri care pot susține îndeplinirea criteriilor de selecție. 

 

 

NOTĂ 

Persoanele selectate pentru etapa de interviu prin video-conferință vor fi anunțate prin intermediul adresei 

de email comunicată în CV. 
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Data-limită pentru depunerea dosarelor 

13.07.2020 

Dosarele de candidatură complete se depun electronic la adresa de e-mail  bpp@diicot.ro. 

 

 

Persoana de contact 

Domnul Alexandru DENA, specialist DIICOT, responsabil de implementare, e-mail: dena_alexandru@mpublic.ro  

mailto:dena_alexandru@mpublic.ro

