Termeni de referință

Pentru selecția unuia sau a doi experți în domeniul cooperării judiciare internaționale în cadrul
proiectului „ISFP-2017-AG-DRUGS-822561 - Combaterea coordonată a noilor tendințe în traficul de
droguri” - SNOW WHITE

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este interesat să contracteze unul sau
doi experți în domeniile traficului de droguri și cooperării judiciare internaționale în cadrul proiectului
„ISFP-2017-AG-DRUGS-822561 - Combaterea coordonată a noilor tendințe în traficul de droguri” SNOW WHITE, cofinanțat de către Comisia Europeană, DG Afaceri Interne și Consumatori.
1. Obiectivele proiectului/ procesul de selecție
Obiectivul general al proiectului „ISFP-2017-AG-DRUGS-822561 - Combaterea coordonată a
noilor tendințe în traficul de droguri” - SNOW WHITE este întărirea capacității agențiilor de aplicare a
legii în domeniul combaterii drogurilor din statele membre ale Uniunii Europene România, Belgia și
Lituania și îmbunătățirea cooperării prin răspunsul proactiv la tendințele emergente în traficul cu
droguri.
Proiectul își propune să relanseze rețeaua informală între Statele Membre ale Uniunii
Europene (SM-UE) care să acopere întregul areal al domeniului combaterii traficului de droguri,
sprijinind nevoile operaționale în lupta împotriva traficului de droguri. Sesiuni de pregătire specializată
vor fi organizate în domeniul utilizării internetului întunecat și al cripto-monedelor în traficul de
droguri în interiorul UE cu potențial de transferabilitate altor SM.
Schimbul de bune practici și de metode de cooperare în vederea destructurării rețelelor de
trafic al heroinei și cocainei care utilizează porturile ca principale puncte de intrare în UE va fi realizat
prin intermediul celor două vizite de studiu (30 de participanți). Un studiu privind analiza riscurilor
elaborat cu exemple din porturile Anvers și Constanța va facilita o mai bună înțelegere agențiilor de
aplicare a legii din UE.
Beneficiarii proiectului sunt și agențiile europene de aplicare a legii implicate în combaterea
traficului de droguri. Rezultatele proiectului vor influența pozitiv nivelul încredere în rândul agențiilor
europene de aplicare a legii și vor crește numărul de echipe de investigații comune.
Conferința finală va disemina rezultatele proiectului în rândul SM-UE, al organizațiilor
internaționale și al rețelelor similare.
Experții vor implementa activitățile din pachetul de lucru 4 al proiectului „Vizite de studiu și
studiu privind analiza riscurilor pe rutele de trafic de druguri în Europa” și ultima activitate „Conferința
finală”, după cum urmează:




Vizite de studiu în cele două țări partenere în proiect, România, Belgia, inclusiv la
porturile Constanta și Anvers (interval preconizat mai – iunie 2020);
Elaborarea unui studiu privind analiza riscurilor, minimum 50 de pagini (termen –
septembrie 2020);
Conferința internațională finală, cu durata de două zile, organizată în București,
unde experții vor prezenta principalele concluzii și recomandări ale cercetării
(noiembrie 2020).
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Obiectivul general al studiului este să intensifice cooperarea și schimbul de bune practici între
statele partenere în combaterea traficului cu heroină și cocaină în Uniunea Europeană cu accent pe
porturi ca principalele puncte de intrare.
Studiul are un dublu scop: să furnizeze practicienilor care au participat la vizitele de studiu
elementele teoretice pentru a înțelege specificul traficului de droguri prin principalele porturi ale
Europei și, în egală măsură, tuturor angajaților agențiilor de aplicare a legii din toată UE.
Rapoartele recente arată că porturile atât din vestul, cât și din estul Europei sunt puncte de
intrare care alimentează cererea de droguri ilicite în Europa și puncte de ieșire din Europa către alte
regiuni.
În acest context este deosebit de important ca cei implicați în aplicarea legii și din sistemul
judiciar să înțeleagă noile pericole ridicate de problemele portițelor legislative, cooperarea slabă între
entitățile publice și private implicate și, de asemenea, problemele tehnice și legate de resursele
umane, care influențează combaterea traficului de droguri pe cale marină.
În urma vizitelor și discuțiilor cu actorii cheie din porturile Anvers (Belgia) și Constanța
(România) se așteaptă de la expert/ experți să extragă principalele oportunități și provocări de natură
administrativă, funcțională și logistică și să propună recomandări relevante după compararea
caracteristicilor celor două porturi.
Studiul va fi redactat în engleză, tradus în limbile partenerilor și imprimat (câte 30 de
exemplare în fiecare limbă).

2.

Sarcini specifice

Expertul/ experții trebuie să:
- participe la și să împărtășească din experiența lor profesională și din cele mai bune practici în cadrul
vizitelor de studiu din Belgia (Anvers) și România (Constanța) – activitatea 4.1;
- elaboreze Studiul privind analiza riscurilor în porturile Anvers și Constanța – activitatea 4.3;
- participe la conferința finală a proiectului unde vor prezenta principalele concluzii și recomandări ale
studiului și, dacă va fi necesar vor răspunde întrebărilor; experții se vor coordona cu moderatorul
conferinței și cu organizatorii – activitatea 5;
- coopereze strâns cu liderul și managerul de proiect în pregătirea tuturor evenimentelor.
3.

Rezultate

Expertul/ experții vor coopera cu liderul de proiect pentru atingerea obiectivelor proiectului.
Expertul/ experții vor fi în permanentă legătură cu liderul și managerul de proiect pe parcursul
derulării activităților.
Toate documentele legate de activitățile coordonate de experți vor trebui să respecte regulile
de vizibilitate impuse de către Comisia Europeană. Managerul de proiect va conlucra cu experții în
vederea respectării acestor cerințe.
4.

Profilul expertului
Cerințe obligatorii pentru selecția expertului/ experților:
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1. Dețin(e) cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene sau calitatea de expert angajat al unei
organizații internaționale, ca de exemplu Națiunile Unite, OSCE, Interpol etc.
2. Diplomă de licență în drept, științe politice sau alt domeniu relevant de studiu;
3. Cunoașterea avansată a limbii engleze (vorbit și scris) pentru moderare, susținere de prezentări și
redactarea documentelor în domeniile de interes ale proiectului;
4. Minimum 5 ani de experiență profesională ca procuror/ judecător/ expert în cooperare judiciară,
ofițer de poliție sau expert în sectorul privat în domeniile aplicării legii și sistemelor judiciare;
5. Minimum 2 ani de experiență profesională în domeniul cooperării europene/ internaționale
judiciare sau în elaborarea de analize de risc la nivel european ca procuror/ judecător/ ofițer de poliție/
expert;
6. Experiență ca facilitator/ expert/ lector invitat/ raportor la conferințe/ grupuri de lucru și sesiuni
de pregătire dedicate magistraților, personalului de aplicare a legii;
7. Cel puțin o participare într-un proiect care a implicat redactarea unui ghid/ raport/ manual de bune
practici în domeniul cooperării europene/ internaționale judiciare în materie penală;
8. Experiență dovedită în redactarea a cel puțin un raport/ studiu/ analiză comparativă similară de
risc;
9. Excelente abilități de comunicare orală și în scris.
Dosarul de candidatură va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:
1.
Să prezinte un proiect de realizare a activităților, privind planificarea activităților, sumarul
studiului privind analiza riscului în cele două porturi – Anvers și Constanța, alte puncte relevante. Mai
pot fi prezentate și orice alte elemente pe care experții le apreciază relevante în acest context –
maximum 3 pagini;
2.
Curriculum vitae (format Europass) cu lista de publicații, dacă este cazul.

5.

Oferta financiară și aranjamente de plată

Lot 1
Activitatea 4.1 „Două vizite de studiu în statele partenere: Belgia și România”
Vizita la Anvers, Belgia
DSA: 212 Euro x maximum 6 zile/expert = max. 1272 euro/ expert
DSA-urile vor fi plătite în funcție de detaliile deplasării înscrise pe biletele de avion.
transport: max. 400 euro/expert
Vizita la Constanța, România
DSA: 202 Euro x maximum 6 zile/expert = max. 1212 Euro/ expert
DSA-urile vor fi plătite în funcție de detaliile deplasării înscrise pe biletele de avion.
transport: max. 400 euro/expert
Lot 2
Activitatea 4.3 „Studiul privind analiza riscurilor în porturile Anvers și Constanța” (activitate fără
deplasări)
onorariu: max. 30 zile x 300 euro/zi/expert = max. 9000 euro/ expert
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Lot 3
Activitatea 5 „Conferință finală internațională”
onorariu: max. 300 euro/zi/expert x 2 = max. 600 euro/ expert
DSA: 202 Euro x maximum 2 zile = max. 404 euro/ expert
transport: max. 400 euro/expert
Total onorarii: max. 9.600 euro/expert
Total DSA: max. 2.888 euro/expert
Total transport: max. 1.200 euro/expert
Total valoare contract (onorarii, DSA și transport) = max. 13.688 euro/ expert

Expertul/ experții din Uniunea Europeană trebuie să prezinte un certificat de rezidență fiscală (care să
dovedească plata taxelor aferente onorariilor primite în cadrul proiectului în țara de rezidență) sau
pot opta pentru plata taxelor în România, în conformitate cu legislația fiscală națională (10% taxă pe
onorarii, DSA exceptate de la taxe).
Pentru a fi plătite serviciile prestate de expert/ experți trebuie elaborate și semnate de către ambele
părți trei documente: factură, pontaj și protocol.
Experții și beneficiarul – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție vor semna un contract
de prestare servicii.
6.

Procedura de selecție

Comitetul de evaluare va face selecția candidaților pe baza procedurii interne a PÎCCJ și în
conformitate cu termenii de referință. Fiecare membru al comitetului de evaluare va completa un
formular de evaluare și fiecare candidat va primi un punctaj pentru fiecare criteriu în parte.
Comitetul de evaluare își poate rezerva dreptul de a solicita candidați documente suplimentare și
poate ține interviuri cu aceștia pentru a primi clarificări despre documentele conținute în dosarul de
candidatură.
Criterii de selecție
a) Experiență profesională ca procuror/ judecător/ expert judiciar certificată cu documente
(certificate, scrisori de recomandare, contracte etc.). Experiența profesională în calitate de
procuror/ judecător/ expert judiciar la fel ca și buna reputație vor fi punctate cu maximum 20 de
puncte.
b) Experiență în domeniul cooperării europene/ internaționale judiciare sau în elaborarea de analize
de risc la nivel european ca procuror/ judecător/ ofițer de poliție/ expert certificată cu documente
(certificate, scrisori de recomandare, contracte etc.) va fi punctată cu maximum 20 de puncte.
c) Participarea în proiecte similare implicând redactarea a cel puțin un raport/ studiu/ analiză
comparativă similară de risc va fi punctată cu maximum 20 de puncte.
d) Experiență ca facilitator/ expert/ lector invitat/ raportor la conferințe/ grupuri de lucru și sesiuni
de pregătire dedicate magistraților, personalului de aplicare a legii - maximum 20 de puncte.
e) Evaluarea propunerii trimise – maximum 20 de puncte.
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Notă: pentru a fi selectat un candidat trebuie să primească minimum 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

Drepturi de proprietate/ utilizare a rezultatelor
Dreptul de proprietate asupra livrabilelor, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală,
aparțin Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prin contractul care se semnează
între expert și instituție.
Nerespectarea prevederilor
În cazul de incapacitate parțială sau totală de a realiza sarcinile în concordanță cu termenii de
referință și de incapacitate de a respecta oricare dintre angajamentele asumate prin contractul
semnat cu PÎCCJ, PÎCCJ are dreptul să rezilieze contractul și să ceară despăgubiri.
Expertul nu va fi exonerat de răspunderea de a-și îndeplini obligațiile decât dacă acesta a fost
împiedicat în realizarea obligațiilor de forța majoră sau evenimente similare.
8.

Prevederi finale și detalii de contact

Acești termeni de referință vor fi parte a contractului care se va încheia între PÎCCJ și expertul
selecționat/ experții selecționați.
Pentru mai multe detalii și clarificări, vă puteți adresa:
Mădălina APETREI, manager de proiect,
e-mail: apetrei_madalina@mpublic.ro
telefon: +40213118871
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