ANUNł
cu privire la selecŃia a 3 experți din rândul judecătorilor și procurorilor pentru elaborarea unui
Ghid de bune practici în domeniul combaterii spălării banilor
Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Institutul NaŃional al Magistraturii şi DirecŃia NaŃională
AnticorupŃie implementează, începând cu luna martie 2013, proiectul „ÎmbunătăŃirea capacităŃii judecătorilor şi
procurorilor români în lupta împotriva corupŃiei şi a criminalităŃii economico-financiare”, finanŃat în cadrul
Programului de Cooperare ElveŃiano - Român vizând reducerea disparităŃilor economice şi sociale în cadrul
Uniunii Europene extinse.
Proiectul are ca obiectiv general îmbunătăŃirea capacităŃii judecătorilor şi procurorilor români în lupta
împotriva corupŃiei şi a criminalităŃii economico-financiare prin organizarea de seminarii comune în domeniul
luptei împotriva corupŃiei şi a criminalităŃii economico-financiare, inclusiv frauda împotriva intereselor economice
ale UE, precum și prin elaborarea unor ghiduri de bune practici în aceste domenii.
Un obiectiv specific al proiectului sus-menționat are în vedere elaborarea a 4 ghiduri de bune practici în
domenii particulare ale proiectului (aproximativ 50 de pagini fiecare) ce vor fi postate pe site-urile instituțiilor
partenere și distribuite curților de apel și parchetelor de pe lângă acestea.
În urma derulării acțiunilor de formare de formatori și formare continuă în cadrul proiectului, s-a relevat
necesitatea ca unul dintre ghidurile ce vor fi elaborate să vizeze tema combaterii spălării banilor.
În vederea realizării acestui ghid Institutul Național al Magistraturii intenționează să constituie un grup de
lucru, sens în care va proceda la selecția a 3 experți din rândul judecătorilor și procurorilor specializaŃi în
domeniul combaterii spălării banilor.
Experții vor fi selectați în urma evaluării documentației de înscriere ținând seama de următoarele criterii:
a. respectarea documentației de înscriere indicate în anunț;
b. respectarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor;
c. vechime de cel puțin 5 ani în profesie;
d. experiență în judecarea sau investigarea infracțiunii de spălare a banilor;
e. elaborarea sau participarea la elaborarea unor lucrări de specialitate (lucrări publicate, studii,
metodologii, ghiduri etc.);
f. capacitatea de comunicare și relaționare în lucrul cu adulții;
g. abilitatea de a lucra în echipă;
h. disponibilitatea de a colabora, de a contribui și de a se integra în cadrul proiectului precum și de a
respecta termenul de definitivare a ghidului – 15 februarie 2015.
Judecătorii și procurorii interesați să facă parte din acest grup de lucru în vederea elaborării Ghidului de
bune practici privind combaterea spălării banilor sunt rugaŃi ne transmită până la data de 23 octombrie 2014
următoarele documente:
- CV;
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- Scrisoare de intenție;
- Un proiect de structură a ghidului;
- Recomandare de la președintele instanței sau secției, respectiv de la conducătorul parchetului sau
secției unde își desfășoară activitatea din care să rezulte îndeplinirea criteriilor menționate anterior la pct. ch.
Potrivit bugetului aprobat al proiectului, pentru activitatea prestată, fiecare expert selectat va fi remunerat
cu o sumă reprezentând echivalentul a 42 de Franci elvețieni/pagină în baza unui contract ce va fi încheiat cu
Consiliul Superior al Magistraturii.
Dosarul de înscriere se va depune la numărul de fax 021.407.62.57 sau pe adresa de e-mail:
ruxandra.ana@inm-lex.ro, în atenŃia d-nei Ruxandra ANA, Coordonator al Departamentului pentru formarea
formatorilor din cadrul INM.
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