Proiectul “Întărirea capacităţii sistemului judiciar românesc de a răspunde provocărilor
noilor schimbări legislative şi instituţionale/
Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face
new legislative and institutional challenges”

Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014
Programul RO 24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare”

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Selecția unui expert pentru implementarea proiectului „O prezentare generală a accesului la justiție al
grupurilor vulnerabile în România”, finanțat din Fondul pentru relații bilaterale la nivelul Programului RO24
”Întărirea capacității judiciare și cooperare” în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014
(republicare)

Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de beneficiar, anunță lansarea procedurii pentru selecția unui
expert pentru implementarea proiectului „O prezentare generală a accesului la justiție al grupurilor vulnerabile în
România”, finanțat din Fondul pentru relații bilaterale la nivelul Programului RO24 ”Întărirea capacității judiciare și
cooperare” în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.
Proiectul ”O prezentare generală a accesului la justiție al grupurilor vulnerabile din România” vizează
organizarea unei conferințe internaționale cu durata de o zi, pentru a crește nivelul de conștientizare în rândul
factorilor de decizie de la nivel național cu privire la problemele cu care se confruntă grupurile vulnerabile.
Evenimentul are totodată rolul de a disemina concluziile și recomandările studiului privind accesul la justiție al
grupurilor vulnerabile, elaborat în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea accesului la justiție. O abordare integrată cu
accent pe populația romă și alte grupuri vulnerabile”, implementat de Consiliul Superior al Magistraturii, ca promotor
de proiect, în cadrul Programului RO 24.
Astfel, conferința va reuni reprezentanți ai organismelor publice și private de reprezentare a intereselor
persoanelor vulnerabile, inclusiv cele de etnie romă, în vederea discutării punerii în practică a recomandărilor
formulate de experți în studiul de fezabilitate. Totodată, la conferință vor participa reprezentanți ai organismelor
internaționale care vor contribui cu o perspectivă internațională asupra situației grupurilor vulnerabile în general și a
populației rome, în special.
Diseminarea concluziilor studiului elaborat în cadrul proiectului menționat mai sus, care analizează accesul
la justiție al categoriilor vulnerabile în general, cu accent pe situația populației de etnie romă, va oferi o vedere de
ansamblu publicului și organismelor private care administrează situația grupurilor vulnerabile, iar recomandările din
studiu, dar și cele formulate de experți vor constitui o bază solidă de la care să se înceapă îmbunătățirea accesului
la justiție.
Prezentarea publică și diseminarea către factorii responsabili (instituții publice, ONG-uri cu activitate în
domeniul accesului la justiție și asistență pentru grupurile vulnerabile) a studiului elaborat de o echipă internațională
de experți, întocmite ca o evaluare actualizată a accesului la justiție în România, precum și recomandările și măsurile
propuse pentru îmbunătățirea acestuia, dar și concluziile conferinței internaționale vor constitui instrumente utile
pentru activitățile și proiectele de interes comun pentru parteneri, care vor putea fi implementate ulterior și vor aduce
o contribuție valoroasă pentru îmbunătățirea politicilor naționale de asistență și a situației grupurilor vulnerabile, în
special cea a populației de etnie romă în relația cu sistemul judiciar.
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În colaborare cu ceilalți experți internaționali, expertul român va trebui să furnizeze o analiză a problemelor cu care se
confruntă grupurile vulnerabile în ceea ce privește accesul la justiție, precum și să ofere o serie de concluzii și recomandări cu
privire la relațiile dintre grupurile vulnerabile, incluzând populația de etnie romă, și autorități (organe de poliție și instanțe);
promovarea încrederii și înțelegerii reciproce; creșterea nivelului de informare privind drepturile și mecanismele de înaintare a
plângerilor; soluții pentru lipsa documentelor; asistență juridică pentru alte grupuri vulnerabile; colaborarea cu comunitățile, cu
liderii comunităților și alte structuri.

Conferința este programată să aibă loc în data de 15 martie 2017, în București.
Cerințe minime de calificare:
1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în științe juridice;
2. Experiență profesională de minimum 5 ani;
3. Cel puțin o participare în calitate de speaker/expert în cadrul unor conferințe sau seminarii naționale
sau internaționale (experiență de lucru în comunicare/informare sau susținere de prezentări similare în cadrul unor
conferințe);
4. Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat;
5. Cel puțin o participare într-un proiect similar sau cel puțin un studiu, manual, ghid sau lucrare publicate
în domeniul de referință (acces la justiție pentru grupuri defavorizate, apărarea drepturilor omului, combaterea
discriminării, incluziune socială etc);
6. Plan detaliat de conferinţă. Planul va cuprinde, cel puțin, informații privind scopul și obiectivele
activității de sinteză și prezentare, indicații privind toate etapele de planificare și organizare a conferinţei, metodele
de prezentare pe care expertul intenționează să le utilizeze, temele pe care le va aborda, cu observarea tematicii
indicate în anunț, precum și orice alte elemente pe care expertul le apreciază relevante în acest context. La
elaborarea planului de conferinţă se va avea în vedere faptul că la lucrările conferinţei vor participa și un expert al
Administrației Instanțelor din Norvegia şi doi experți al Consiliului Europei, astfel încât agenda și temele abordate
trebuie sincronizate cu partenerii externi;
7. Scrisoare de intenție, care va include:
- oferta financiară privind onorariul solicitat/zi de activitate, maximum 3 zile de activitate/conferinţă (2 zile pentru
pregătirea documentației și 1 zi de prezentare în cadrul conferinței),
- indicarea temelor din tematica anexată la prezentul anunţ, pe care expertul le va trata în cadrul expunerii;
8. Oferta tehnică constând în redactarea unui proiect de agendă a conferinţei și a principalelor etape
tehnice ale elaborării documentației ce va fi prezentată în cadrul conferinței internaționale (documentare, redactare
etc ).
Dosarul de candidatură va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:
• Scrisoare de intenție, care va include oferta financiară privind onorariul solicitat/zi de activitate,
maximum 3 zile de activitate/conferinţă (2 zile pentru pregătirea documentației și 1 zi de prezentare
în cadrul conferinței), precum şi indicarea temelor din tematica anexată la prezentul anunţ, pe care
expertul le va trata în cadrul expunerii;
• Plan detaliat de conferinţă. Planul va cuprinde, cel puțin, informații privind scopul și obiectivele
activității de sinteză și prezentare, indicații privind toate etapele de planificare și organizare a
conferinţei, metodele de prezentare pe care expertul intenționează să le utilizeze, temele pe care le
va aborda, cu observarea tematicii indicate în anunț, precum și orice alte elemente pe care expertul
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le apreciază relevante în acest context. La elaborarea planului de
conferinţă se va avea în vedere faptul că la lucrările conferinţei vor participa și un expert al
Administrației Instanțelor din Norvegia şi doi experți al Consiliului Europei, astfel încât agenda și
temele abordate trebuie sincronizate cu partenerii externi;
Oferta tehnică ce constă în redactarea unui proiect de agendă a conferinţei și a principalelor etape
tehnice ale elaborării documentației ce va fi prezentată în cadrul conferinței internaționale
(documentare, redactare etc ). La elaborarea agendei se va avea în vedere faptul că la lucrările
conferinţei vor participa și un expert al Administrației Instanțelor din Norvegia şi doi experți al
Consiliului Europei, astfel încât agenda și temele abordate trebuie sincronizate cu partenerii externi;
Copie a diplomei de studii superioare în ştiinţe juridice;
Curriculum vitae (format Europass);
Lista de publicații (se vor menționa titlul, editura, anul apariției, tipul lucrării, publicația, dacă este
cazul);
Alte documente justificative, după caz: certificate, adeverințe, referințe/ scrisori de recomandare,
orice alte documente care pot susține afirmațiile ofertantului în sensul îndeplinirii criteriilor de
selecție.

Nerespectarea termenului de depunere a documentelor, precum și nedepunerea tuturor documentelor
solicitate conform listei indicate mai sus, atrag inadmisibilitatea candidaturii.
Menționăm că vor fi avute în vedere numai candidaturile care îndeplinesc cerințele minime de ordin tehnic și
a căror ofertă financiară este circumscrisă limitelor bugetare prezentate în caietul de sarcini anexat.
Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul evaluării candidaților, și alte documente
care atestă îndeplinirea cerințelor minime de calificare.
Criteriu de atribuire: Selecția în calitate de expert se va realiza în ordinea descrescătoare a mediei
aritmetice a punctajelor totale acordate de fiecare membru al comisiei de evaluare pentru fiecare candidat.
Notă: pentru a fi selectat un candidat trebuie să întrunească, în urma analizei factorului de evaluare
de natură tehnică reprezentat de planul de conferinţă un punctaj minim de 25 de puncte.
Departajarea candidaților se va face pe baza unui sistem de puncte care vor fi acordate conform descrierii
prezentate mai jos și ținând cont de documentele doveditoare depuse de aceștia. Pentru candidații care îndeplinesc
cerințele de calificare, departajarea se va face pe baza următorului punctaj:



Punctajul primit de fiecare candidat va fi divizat pe de o parte, în funcție de factorii de evaluare de
ordin tehnic și, pe de altă parte, în funcție de criteriile de ordin financiar, fiecare având o pondere de
80%, respectiv 20%.
Punctajul total al candidatului va fi format din media ponderată între punctajul ofertei tehnice și
punctajul acordat pentru îndeplinirea factorilor de evaluare de ordin financiar (în baza ofertei
financiare transmise de candidat).

Punctajul tehnic va fi evaluat după cum urmează:
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1.

Pentru factorul de evaluare tehnic privind cel puțin o participare într-un
proiect similar sau cel puțin un studiu, manual, ghid sau lucrare publicate în domeniul de referință (acces
la justiție pentru grupuri defavorizate, apărarea drepturilor omului, combaterea discriminării, incluziune
socială etc), se vor acorda maximum 30 puncte;

2.

Pentru factorul de evaluare tehnic privind cel puțin o participare în calitate de speaker/expert în cadrul
unor conferințe sau seminarii naționale sau internaționale (experiență de lucru în comunicare/informare
sau susținere de prezentări similare în cadrul unor conferințe), se vor acorda maximum 20 de puncte;

Calcularea punctajului tehnic pentru primii doi factori de evaluare tehnică se va face utilizând următoarea
formulă:
•

p=c

c−cmin

max − cmin

× pmax

unde:
• p este punctajul acordat unui candidat;
• c este valoarea factorului de evaluare în cazul candidatului (anii de experiență profesională
în domeniul de specialitate sau numărul de participări ca speaker/expert în același
domeniu);
• cmin este valoarea minimă a factorului de evaluare potrivit procedurii de selecție (minim 3
ani de experiență profesională în domeniul de specialitate sau minim o participare în
calitate de speaker/expert);
• cmax este valoarea maximă a factorului de evaluare până la care crește punctajul (maxim 7
ani experiență profesională în domeniul de specialitate sau maxim 5 participări în calitate
de speaker/expert);
• pmax este punctajul maxim ce se acordă pentru factorul de evaluare respectiv.
Notă: Se punctează numărul maxim de ani de experiență (7 ani) sau participări ca speaker (maxim 5). Nu se
vor puncta valorile care depășesc limitele maxime stabilite.
3. Pentru factorul tehnic de evaluare reprezentat de planul detaliat de conferinţă cu menționarea tuturor
etapelor (etapa pregătitoare, precum și a livrării integrale a serviciilor), care să reflecte una din temele
alese de desfășurare a activității, se vor acorda maxim 50 de puncte.
La evaluarea planului de conferinţă vor fi avute în vedere următoarele criterii:
a. capacitatea de planificare și organizare - se vor acorda maxim 15 puncte;
b. folosirea unor metode prezentare adecvate grupului țintă - se vor acorda maxim 15 puncte;
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c. încadrarea în timp, structura logică, coerență, relevanța și încadrarea în
tematică a problemelor propuse - se vor acorda maxim 20 puncte.
Notă: Candidații care, în urma analizei factorului de evaluare de natură tehnică reprezentat de planul de
conferinţă, nu obțin un punctaj minim de 25 puncte, vor fi declarați respinși.
Notă: Oferta tehnică privind redactarea proiectului de agendă a conferinţei nu se punctează.
Punctajul financiar va fi acordat în funcție de oferta financiară, acesta având o pondere de 20% în evaluarea
candidaturilor (maxim 100 de puncte).
Oferta financiară va cuprinde onorariul solicitat/zi de activitate. Onorariul poate fi în cuantum de maximum
280 euro/zi, maximum 3 zile de activitate/conferinţă (2 zile pentru pregătirea documentației și 1 zi de prezentare în
cadrul conferinței).
Calcularea punctajului financiar se va face utilizând următoarea formulă:

unde:

p=

cmax − c
× pmax
cmax

p este punctajul acordat unui candidat;
c este prețul solicitat de candidat;
cmax este valoarea maximă a prețului potrivit anunțului;
pmax este punctajul maxim ce se acordă pentru criteriului respectiv.

În vederea participării la procedură, persoanele interesate pot transmite dosarul de înscriere până cel târziu
la data de 05 martie 2017, cuprinzând documentele prevăzute în caietul de sarcini, pe adresa Consiliului Superior al
Magistraturii (Calea Plevnei nr. 141 B, sector 6, București) sau în format electronic, la adresa de e-mail:
rmarin@csm1909.ro, în atenția domnului Răzvan MARIN, consilier pentru afaceri europene, Direcția Afaceri
Europene, Relații Internaționale și Programe (telefon: 021.319.81.89; fax: 021.311.69.44).
Anexăm prezentului anunț de selecție caietul de sarcini.
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Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014
Programul RO 24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare”
CAIET DE SARCINI
pentru selecția unui expert pentru implementarea proiectului „O prezentare generală a accesului la justiție
al grupurilor vulnerabile în România”, finanțat din Fondul pentru relații bilaterale la nivelul Programului
RO24 ”Întărirea capacității judiciare și cooperare” în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014
Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de beneficiar, anunță lansarea procedurii pentru selecția unui
expert pentru implementarea proiectului „O prezentare generală a accesului la justiție al grupurilor vulnerabile în
România”, finanțat din Fondul pentru relații bilaterale la nivelul Programului RO24 ”Întărirea capacității judiciare și
cooperare” în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.
1. Obiectivele proiectului/ procedurii de selecție
Proiectul ”O prezentare generală a accesului la justiție al grupurilor vulnerabile din România” vizează
organizarea unei conferințe internaționale cu durata de o zi, pentru a crește nivelul de conștientizare în rândul
factorilor de decizie de la nivel național cu privire la problemele cu care se confruntă grupurile vulnerabile.
Evenimentul are totodată rolul de a disemina concluziile și recomandările studiului privind accesul la justiție al
grupurilor vulnerabile, elaborat în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea accesului la justiție. O abordare integrată cu
accent pe populația romă și alte grupuri vulnerabile”, implementat de Consiliul Superior al Magistraturii, ca promotor
de proiect, în cadrul Programului RO 24.
Astfel, conferința va reuni reprezentanți ai organismelor publice și private de reprezentare a intereselor
persoanelor vulnerabile, inclusiv cele de etnie romă, în vederea discutării punerii în practică a recomandărilor
formulate de experți în studiul de fezabilitate. Totodată, la conferință vor participa reprezentanți ai organismelor
internaționale care vor contribui cu o perspectivă internațională asupra situației grupurilor vulnerabile în general și a
populației rome, în special.
Diseminarea concluziilor studiului elaborat în cadrul proiectului menționat mai sus, care analizează accesul
la justiție al categoriilor vulnerabile în general, cu accent pe situația populației de etnie romă, va oferi o vedere de
ansamblu publicului și organismelor private care administrează situația grupurilor vulnerabile, iar recomandările din
studiu, dar și cele formulate de experți vor constitui o bază solidă de la care să se înceapă îmbunătățirea accesului
la justiție.
Prezentarea publică și diseminarea către factorii responsabili (instituții publice, ONG-uri cu activitate în
domeniul accesului la justiție și asistență pentru grupurile vulnerabile) a studiului elaborat de o echipă internațională
de experți, întocmite ca o evaluare actualizată a accesului la justiție în România, precum și recomandările și măsurile
propuse pentru îmbunătățirea acestuia, dar și concluziile conferinței internaționale vor constitui instrumente utile
pentru activitățile și proiectele de interes comun pentru parteneri, care vor putea fi implementate ulterior și vor aduce
o contribuție valoroasă pentru îmbunătățirea politicilor naționale de asistență și a situației grupurilor vulnerabile, în
special cea a populației de etnie romă în relația cu sistemul judiciar.
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În colaborare cu ceilalți experți internaționali, expertul român va trebui să furnizeze o analiză a problemelor cu care se
confruntă grupurile vulnerabile în ceea ce privește accesul la justiție, precum și să ofere o serie de concluzii și recomandări cu
privire la relațiile dintre grupurile vulnerabile, incluzând populația de etnie romă, și autorități (organe de poliție și instanțe);
promovarea încrederii și înțelegerii reciproce; creșterea nivelului de informare privind drepturile și mecanismele de înaintare a
plângerilor; soluții pentru lipsa documentelor; asistență juridică pentru alte grupuri vulnerabile; colaborarea cu comunitățile, cu
liderii comunităților și alte structuri.

Conferința este programată să aibă loc în data de 15 martie 2017, în București.
Procedura actuală de selecție are drept obiectiv selectarea unui expert român care să participe în calitate
de speaker la conferinţa din data de 15 martie 2017.
2.

Sarcini specifice

Expertul va avea de îndeplinit următoarele obligații:
- analizarea concluziilor și recomandărilor din studiul privind accesul la justiție, elaborate de o echipă de
experți selectați în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea accesului la justiție pentru romi și alte grupuri
vulnerabile. O abordare integrată”, implementat de Consiliul Superior al Magistraturii din România, în
calitate de promotor de proiect, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014, precum și a
rezultatelor preliminare ale activității centrelor de consultanță juridică pentru categoriile vulnerabile;
- realizarea unui document sintetic, pe baza studiului și a rezultatelor menționate anterior, care să fie
prezentat în cadrul unei conferințe internaționale, ce va avea loc în luna martie 2017, la București;
- prezentarea publică și diseminarea concluziilor studiului în cadrul conferinței din luna martie 2017 de la
București;
- formularea unor concluzii și recomandări care să ofere o vedere de ansamblu factorilor responsabili,
precum și publicului și organismelor private care administrează situația grupurilor vulnerabile și care să
constituie o premisă de la care să se înceapă îmbunătățirea accesului la justiție.
- în colaborare cu ceilalți experți internaționali, expertul român va trebui să furnizeze o analiză a
problemelor cu care se confruntă grupurile vulnerabile în ceea ce privește accesul la justiție, precum și
să ofere o serie de concluzii și recomandări cu privire la relațiile dintre grupurile vulnerabile, incluzând
populația de etnie romă, și autorități (organe de poliție și instanțe); promovarea încrederii și înțelegerii
reciproce; creșterea nivelului de informare privind drepturile și mecanismele de înaintare a plângerilor;
soluții pentru lipsa documentelor; asistență juridică pentru alte grupuri vulnerabile; colaborarea cu
comunitățile, cu liderii comunităților și alte structuri.
- să colaboreze cu ceilalţi experţi implicaţi, pentru elaborarea unei abordări unitare a conferinţei, a unui
plan de conferinţă şi a unui proiect de agendă; colaborarea va avea în vedere inclusiv redactarea
materialelor suport, care vor fi realizate în formatul prestabilit, cu respectarea cerinţelor de vizibilitate ale
proiectului, în conformitate cu prevederile contractuale referitoare la drepturile de autor;
- în procesul de pregătire a conferinţei, să mențină un contact permanent cu ceilalți experți;
- să transmită responsabilului de activitate, prin e-mail, documentația suport elaborată pentru conferinţă,
cu respectarea cerințelor de vizibilitate ale proiectului, cu cel puțin 10 zile înainte de data desfășurării
activității;
- să participe la lucrări pe toată durata conferinţei și să susțină prezentări conform agendei agreate.
Prezentările expertului trebuie să fie bine structurate, pentru încadrarea în timpul alocat intervenției și
trebuie să aibă o abordare pragmatică, cu accent pe aspecte concrete;
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-

să elaboreze un raport de activitate, în termen de 14 zile calendaristice de
la data conferinţei, cu respectarea cerinţelor de vizibilitate a proiectului, în care va descrie cadrul general
al desfășurării conferinţei (locul, perioada, organizatori, obiective, grupul țintă), temele prezentate,
răspunsurile participanților și eventualele dezbateri care au avut loc în legătură cu cele prezentate,
precum și concluzii, recomandări/eventualele soluții propuse.

3. Descrierea rezultatelor care trebuie obținute
Expertul selectat va întocmi o documentație sintetică privind concluziile și recomandările din studiul privind
accesul la justiție, elaborate în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea accesului la justiție pentru romi și alte grupuri
vulnerabile. O abordare integrată”, precum și a rezultatelor preliminare ale activității centrelor de consultanță juridică
pentru categoriile vulnerabile și va susține o prezentare în cadrul unei conferințe internaționale în luna martie 2016.
În colaborare cu ceilalți experți internaționali, expertul român va trebui să furnizeze o analiză a problemelor cu care se
confruntă grupurile vulnerabile în ceea ce privește accesul la justiție, precum și să ofere o serie de concluzii și recomandări cu
privire la relațiile dintre grupurile vulnerabile, incluzând populația de etnie romă, și autorități (organe de poliție și instanțe);
promovarea încrederii și înțelegerii reciproce; creșterea nivelului de informare privind drepturile și mecanismele de înaintare a
plângerilor; soluții pentru lipsa documentelor; asistență juridică pentru alte grupuri vulnerabile; colaborarea cu comunitățile, cu
liderii comunităților și alte structuri.

La elaborarea acestor documente se va avea în vedere armonizarea acestora cu cele elaborate de experții
din cadrul Consiliului Europei și cei din cadrul Norwegian Courts Administration, pentru prezentarea unui material
unitar în cadrul conferinței internaționale.
În procesul de elaborare a documentației, expertul român va menține un contact permanent cu experții din
cadrul Consiliului Europei și Norwegian Courts Administration, cât și cu responsabilul de activitate din cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii.
Expertul român va pune la dispoziția beneficiarului o versiune intermediară a materialelor ce vor fi prezentate
în cadrul conferinței internaționale.
Documentația va fi transmisă responsabilului de activitate, prin e-mail, cu observarea cerințelor de vizibilitate
ale proiectului.
Toate documentele vor fi elaborate cu respectarea cerinţelor specifice de vizibilitate aferente proiectelor
finanţate în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.
4. Profilul expertului
Expertul va îndeplini următoarele cerințe:
1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în științe juridice;
2. Experiență profesională de minimum 5 ani;
3. Cel puțin o participare în calitate de speaker/expert în cadrul unor conferințe sau seminarii naționale
sau internaționale (experiență de lucru în comunicare/informare sau susținere de prezentări similare în cadrul unor
conferințe);
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4. Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat;
5. Cel puțin o participare într-un proiect similar sau cel puțin un studiu, manual, ghid sau lucrare publicate
în domeniul de referință (acces la justiție pentru grupuri defavorizate, apărarea drepturilor omului, combaterea
discriminării, incluziune socială etc);
6. Plan detaliat de conferinţă. Planul va cuprinde, cel puțin, informații privind scopul și obiectivele
activității de sinteză și prezentare, indicații privind toate etapele de planificare și organizare a conferinţei, metodele
de prezentare pe care expertul intenționează să le utilizeze, temele pe care le va aborda, cu observarea tematicii
indicate în anunț, precum și orice alte elemente pe care expertul le apreciază relevante în acest context. La
elaborarea planului de conferinţă se va avea în vedere faptul că la lucrările conferinţei vor participa și un expert al
Administrației Instanțelor din Norvegia şi doi experți al Consiliului Europei, astfel încât agenda și temele abordate
trebuie sincronizate cu partenerii externi;
7. Scrisoare de intenție, care va include:
- oferta financiară privind onorariul solicitat/zi de activitate, maximum 3 zile de activitate/conferinţă (2 zile pentru
pregătirea documentației și 1 zi de prezentare în cadrul conferinței),
- indicarea temelor din tematica anexată la prezentul anunţ, pe care expertul le va trata în cadrul expunerii;
8. Oferta tehnică constând în redactarea unui proiect de agendă a conferinţei și a principalelor etape
tehnice ale elaborării documentației ce va fi prezentată în cadrul conferinței internaționale (documentare, redactare
etc ).
Menționăm că vor fi avute în vedere numai candidaturile care îndeplinesc cerințele minime de ordin
tehnic și a căror ofertă financiară este circumscrisă limitelor bugetare prezentate în caietul de sarcini anexat.
Dosarul de candidatură va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:
•

•

•

•
•

Scrisoare de intenție, care va include oferta financiară privind onorariul solicitat/zi de activitate,
maximum 3 zile de activitate/conferinţă (2 zile pentru pregătirea documentației și 1 zi de prezentare
în cadrul conferinței), precum şi indicarea temelor din tematica anexată la prezentul anunţ, pe care
expertul le va trata în cadrul expunerii;
Plan detaliat de conferinţă. Planul va cuprinde, cel puțin, informații privind scopul și obiectivele
activității de sinteză și prezentare, indicații privind toate etapele de planificare și organizare a
conferinţei, metodele de prezentare pe care expertul intenționează să le utilizeze, temele pe care le
va aborda, cu observarea tematicii indicate în anunț, precum și orice alte elemente pe care expertul
le apreciază relevante în acest context. La elaborarea planului de conferinţă se va avea în vedere
faptul că la lucrările conferinţei vor participa și un expert al Administrației Instanțelor din Norvegia şi
doi experți al Consiliului Europei, astfel încât agenda și temele abordate trebuie sincronizate cu
partenerii externi;
Oferta tehnică ce constă în redactarea unui proiect de agendă a conferinţei și a principalelor etape
tehnice ale elaborării documentației ce va fi prezentată în cadrul conferinței internaționale
(documentare, redactare etc ). La elaborarea agendei se va avea în vedere faptul că la lucrările
conferinţei vor participa și un expert al Administrației Instanțelor din Norvegia şi doi experți al
Consiliului Europei, astfel încât agenda și temele abordate trebuie sincronizate cu partenerii externi;
Copie a diplomei de studii superioare în ştiinţe juridice;
Curriculum vitae (format Europass);
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•
•

Lista de publicații (se vor menționa titlul, editura, anul apariției, tipul
lucrării, publicația, dacă este cazul);
Alte documente justificative, după caz: certificate, adeverințe, referințe/ scrisori de recomandare,
orice alte documente care pot susține afirmațiile ofertantului în sensul îndeplinirii criteriilor de
selecție.

Scrisoarea de intenție va cuprinde informații detaliate cu privire la motivele pentru care candidatul se
consideră calificat pentru sarcinile care trebuie îndeplinite, explicații cu privire la rațiunile pentru care acesta este
interesat de realizarea acestor sarcini și va conține descrierea celor mai relevante abilități sau experiențe ale
candidatului.
De asemenea, în cuprinsul scrisorii de intenţie, expertul va specifica oferta financiară privind onorariul
solicitat/zi de activitate, maximum 3 zile de activitate/conferinţă (2 zile pentru pregătirea documentației și 1 zi de
prezentare în cadrul conferinței).
5. Oferta financiară și aranjamentele de plată
Persoanele interesate trebuie să depună o oferta financiară în privința onorariului pentru conferinţă,
maximum 3 zile de activitate/conferinţă (2 zile pentru pregătirea documentației și 1 zi de prezentare în cadrul
conferinței), acesta având o pondere de 20% în evaluarea candidaturilor.
Onorariul poate fi în cuantum maxim de 280 euro/zi de activitate pentru maximum 3 zile de
activitate/conferinţă (2 zile pentru pregătirea documentației și 1 zi de prezentare în cadrul conferinței). Pentru plata
onorariului se va avea în vedere prestarea efectivă a serviciilor contractate de către expert, efectuarea plăților fiind
condiționată de transmiterea următoarele documente: cerere de plată și fișă de activitate – anexe la contract, precum
și raportul detaliat de conferinţă.
Din onorariu vor fi reținute taxele prevăzute de reglementările legislației naționale în materie fiscală, expertul
selectat fiind obligat să pună la dispoziția Consiliului Superior al Magistraturii orice document necesar în acest scop.
Toate beneficiile de natură financiară vor fi asigurate în baza contractului ce va fi încheiat între expert și
Consiliul Superior al Magistraturii.
6. Aspecte procedurale


Selecția expertului

Selecția experților se va realiza de către o comisie de evaluare, în conformitate cu cerințele menționate în
acest caiet de sarcini. Criteriile de selecție constau în cerințe minime obligatorii privind calificările expertului, abilitățile
și experiența profesională specifică, necesare pentru îndeplinirea activității. Departajarea se va face pe baza unui
sistem de puncte, ținând cont de documentele doveditoare depuse de către candidați.
Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul evaluării candidaților, și alte documente
care atestă îndeplinirea cerințelor minime de calificare.
7. Condiții speciale


Dreptul de proprietate/ folosire a rezultatelor
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Dreptul de proprietate asupra rezultatelor/ livrabilelor obținute, inclusiv dreptul
de proprietate intelectuală asupra acestora aparține Consiliului Superior al Magistraturii prin contractul de colaborare
încheiat între expert și CSM.


Clauze privind neîndeplinirea sarcinilor

În cazul neîndeplinirii integrale sau parțiale a sarcinilor care revin expertului conform prezentului caiet de
sarcini, precum și a nerespectării oricăror angajamente asumate prin contractul pe care Consiliul Superior al
Magistraturii îl va încheia cu acesta, CSM are dreptul să rezilieze contractul și să pretindă daune interese.
Expertul nu va fi ținut răspunzător pentru încălcarea obligațiilor asumate decât dacă a fost împiedicat de forța
majoră, un caz fortuit sau alt eveniment asimilat acestora. Expertul va depune toate eforturile pentru a diminua orice
daună cauzată de forța majoră, cazul fortuit sau alt eveniment asimilat acestora.
1.

Dispoziții finale și detalii de contact

Prezentul caiet de sarcini va face parte din contractul ce va fi încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii
și expertul selectat.
Pentru informații suplimentare și corespondență vă rugăm să vă adresați domnului Răzvan MARIN, consilier
pentru afaceri europene, Direcția Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe (e-mail: rmarin@csm1909.ro,
telefon: 021.319.81.89, fax: 021.311.69.44).

ANEXA NR. 1
TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
•
•
•
•
•
•

Relațiile dintre grupurile vulnerabile, incluzând populația de etnie romă, și autorități (organe de poliție și
instanțe): promovarea încrederii și înțelegerii reciproce / Relations between vulnerable groups, including
Roma and authorities (police and courts): promotion of mutual understanding and confidence;
Creșterea nivelului de informare privind drepturile și mecanismele de înaintare a plângerilor / Raising
awareness about rights and existing complaint mechanisms;
Soluții pentru lipsa documentelor / Solutions to the problem of absence of documents;
Accesul la justiție pentru grupurile vulnerabile, incluzând populația de etnie romă / Access to justice for the
vulnerable groups, including Roma;
Asistență juridică pentru alte grupuri vulnerabile / Legal assistance is provided to other vulnerable groups
and what can be used/adapted (possible group illegal migrants);
Colaborarea cu comunitățile, cu liderii comunităților și alte structuri / Work with communities, community
leaders and structures.
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