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INVITAŢE DE PARTICIPARE SELECŢIE EXPERŢI 
 

  
 Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă, anunţă iniţierea 
unei proceduri pentru selecţia a 4 experţi în cadrul programului„Justiţie Civilă”, 
2011, proiectul „Îmbunătăţirea cooperării dintre judecătorii şi notarii publici în 
materie civilă cu caracter transfrontalier” (JUST/2011/JCIV/AG/3417) pentru 
elaborarea a 2 ghiduri în domeniul dreptului internaţional privat al familiei şi al 
succesiunilor (2 experţi /ghid). 
  

În vederea participării la procedură, vă rugăm să transmiteţi Dosarul de 
înscriere la selecţie, până la data de 02.06.2014 ora17, cuprinzând documentele 
prevăzute în caietul de sarcini ataşat (a se vedea punctul 8 „Aspecte procedurale” din 
caietul de sarcini), pe adresa de e-mail achiziţiipublice@just.ro sau la Registratura 
generală a Ministerului Justiţiei din Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741, Bucuresti 
(în atenția Serviciului Achiziții Publice). 

Orice expert care aplică pentru prezenta cerere de ofertă va opta pentru o 
singură temă din cele patru menţionate în caietul de sarcini. 

Potenţialii ofertanţi trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime de 
calificare: 

- Cerinţe minime: 
 diplomă universitară (licență sau echivalent) în drept; 
 minimum 7 ani de experiență profesională generală după absolvirea 

universității 
 minimum 5 ani de experiență profesională în domeniul dreptului civil (divorț, 

exercitarea autorităţii părinteşti, obligaţii de întreţinere, regimul bunurilor 
matrimoniale, schimbarea numelui după divorț, ordinul de protecție civilă, alte 
instituții de drept prevăzute în regulamentele europene în domeniul vizat de 
proiect etc.), în cazul ghidului de drept internațional privat al familiei /materia 
succesiunilor, în cazul ghidului de drept internațional privat al succesiunilor), în 
calitate de judecător, notar, cadru universitar, formator pentru practicienii în 
drept 

 cel puțin 2 publicații (articole, recenzii, studii, rapoarte, teze, etc.) care să 
trateze inclusiv problematica ce face obiectul fiecărui ghid. 
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Aceste criterii de selecţie au fost stabilite avându-se în vedere următoarele 
considerente: 

 Candidatul trebuie să aibă un nivel educaţional care să-i permită 
înţelegerea deplină a tematicii complexe care va face obiectul celor două 
ghiduri.  
 În ceea ce privește experiența profesională generală, dar și experiența 

profesională în domeniul dreptului civil (divorț, exercitarea autorităţii 
părinteşti, obligaţii de întreţinere, regimul bunurilor matrimoniale, schimbarea 
numelui după divorț, ordinul de protecție civilă, alte instituții de drept 
prevăzute în regulamentele europene în domeniul vizat de proiect etc.), în 
cazul ghidului de drept internațional privat al familiei /materia succesiunilor, 
în cazul ghidului de drept internațional privat al succesiunilor) aceasta este 
necesară având în vedere faptul că nivelul de complexitate şi scopul 
proiectului - îmbunătățirea cunoștințelor juridice ale practicienilor (judecători 
și notari publici) în domeniul dreptului internațional privat al familiei și 
succesiunilor - impun un nivel înalt de experienţă, care nu poate fi dobândit 
decât într-o perioadă considerabilă de activitate în acest domeniu. 
 Având în vedere că serviciile solicitate prin caietul de sarcini se referă la 

elaborarea a două ghiduri adresate practicienilor (judecători și notari publici) 
în domeniul dreptului internațional privat al familiei și succesiunilor, este 
necesar ca experții să facă dovada experienței de a elabora lucrări care să 
vizeze domeniul proiectului pentru care sunt solicitați 

 
Menționăm că în vederea demonstrării conformităţii cu cerințele solicitate, 

experții candidați vor prezenta: 
 Copie a diplomei universitare;  
 Copie a cărţii de identitate; 
 Curriculum vitae (format Europass, semnat – în format pdf), care să 

cuprindă referinţe şi datele de contact ale persoanelor care pot oferi 
informaţii cu privire la activitatea derulată, din care să rezulte 
îndeplinirea cerinţelor minime;  

 Lista de publicații 
 Pentru experții care doresc să elaboreze materialul într-o altă limbă 

decât limba maternă, documente care dovedesc cunoașterea 
excelentă a limbii alese sau, în cazul în care nu dețin astfel de 
documente, declarație pe propria răspundere care să ateste faptul că 
expertul este fluent în limba respectivă. 

 Oferta financiară privind onorariul solicitat/zi lucrătoare  
 
Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul evaluării 

candidaţilor, documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor referitoare la experienţa 
profesională (adeverinţă de la locul de muncă/copie de pe carnetul de muncă/ carte 
de muncă, adeverinţă care să ateste experiența profesională în domeniul dreptului 
civil etc.). 
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În cazul în care toţi ofertanţii îndeplinesc cerinţele minime de calificare, 

departajarea candidaţilor va fi făcută luându-se în considerare totodată și oferta 
financiară, conform sistemului de evaluare de mai jos. 

Astfel, în anunțul de intenție ce va fi trimis Ministerului Justiției, experții vor 
preciza oferta financiară în privința onorariului pe zi necesar îndeplinirii activităților 
solicitate.  

  
Criterii de atribuire 
 
Aspecte generale: 
 

 Punctajul primit de fiecare candidat va fi divizat pe de o parte, în 
funcție de criteriile minime de ordin tehnic şi, pe de altă parte, în funcție de 
criteriile de ordin financiar, fiecare având o pondere de 70%, respectiv 30%; 

 Punctajul total al candidatului va fi format din suma punctajului 
aferent îndeplinirii criteriilor tehnice (cerințelor minime) și a punctajului 
obținut în funcție de îndeplinirea criteriilor de ordin financiar (pe baza ofertei 
financiare transmise de candidat); 

 
Punctaj tehnic: 
 

 Criteriile tehnice vor reprezenta 70% din valoarea totală, 
punctajul tehnic – P. tehnic (n), se acordă astfel: 

 
P. tehnic (n) = P. EP (n) + P. C (n) + P. P (n) unde: 
 

• P. tehnic (n) este punctajul acordat candidatului 
corespunzător gradului de îndeplinire a criteriilor stabilite - se acordă 
maxim 70 pct. și este format din: 
 P. EP este punctajul corespunzător numărului de ani de 

experiență profesională generală -  se acordă  maxim 20 pct.; 
Notă: Se punctează experiența mai mare de 7 ani solicitată la cerințele 

minime de calificare. 
 P. C este punctajul corespunzător numărului de ani de 

experiență profesională în domeniul dreptului civil (divorț, 
exercitarea autorităţii părinteşti, obligaţii de întreţinere, regimul 
bunurilor matrimoniale, schimbarea numelui după divorț, ordinul 
de protecție civilă, alte instituții de drept prevăzute în 
regulamentele europene în domeniul vizat de proiect etc.), în 
cazul ghidului de drept internațional privat al familiei / materia 
succesiunilor, în cazul ghidului de drept internațional privat al 
succesiunilor, în calitate de judecător, notar, cadru universitar, 
formator pentru practicienii în drept  -  se acordă  maxim 25 pct.;  
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          Notă: Se punctează experiență mai mare de 5 ani solicitată la cerințele 
minime de calificare. 
 

 P. P este punctajul corespunzător publicațiilor candidatului care 
să trateze inclusiv problematica ce face obiectul ghidului 
(articole, recenzii, studii, rapoarte, teze etc.). Pentru cel mai 
mare număr de publicații în domeniul proiectului (articole, 
recenzii, studii, rapoarte sau teze) -  se acordă maxim 25 pct.;  

Notă: Se punctează numărul mai mare de publicații decât cel solicitat la 
cerințele minime de calificare. 

Așadar, punctajele pentru fiecare factor evaluator se calculează după cum 
urmează: 

a) Pentru cel mai mare număr de ani de experiență 
profesională generală în plus în domeniul proiectului, față de cei 
prevăzuți în cerințele minime, se acordă punctajul maxim de 20 de 
puncte = P. max EP; 

b) Pentru alt număr de ani de experiență profesională 
generală decât cel prevăzut la litera a) punctajul se acordă astfel: 

P. EP (n) = nr. de ani de experiență profesională ai candidatului / P. max EP 
(cel mai mare nr. de ani de experiență profesională1ofertat) X 20 de puncte 

 
c) Pentru cel mai mare număr de ani de experiență 

profesională în domeniul dreptului civil (divorț, exercitarea autorității 
părintești, obligații de întreținere, regimul bunurilor matrimoniale, 
schimbarea numelui după divorț, ordinul de protecție civilă, alte 
instituții de drept prevăzute în regulamentele europene în domeniul 
vizat de proiect etc.), în cazul ghidului de drept internațional privat al 
familiei / materia succesiunilor, în cazul ghidului de drept internațional 
privat al succesiunilor, în calitate de judecător, notar, cadru universitar, 
formator pentru practicienii în drept se acordă punctajul maxim de 25 
de puncte = P. max C; 

d) Pentru alt număr de ani de experiență profesională în 
domeniul dreptului civil dreptului civil (divorț, exercitarea autorității 
părintești, obligații de întreținere, regimul bunurilor matrimoniale, 
schimbarea numelui după divorț, ordinul de protecție civilă, alte 
instituții de drept prevăzute în regulamentele europene în domeniul 
vizat de proiect etc.), în cazul ghidului de drept internațional privat al 
familiei / materia succesiunilor, în cazul ghidului de drept internațional 
privat al succesiunilor, în calitate de judecător, notar, cadru universitar, 

                                                 
1 Ulterior evaluării preliminare a tuturor aplicațiilor, va fi identificat candidatul cu cea mai mare 
experiență profesională în domeniul proiectului, numărul de ani de experiență profesională a acestuia 
constituind baza de calcul a punctajului tehnic aferent acestui factor evaluator pentru restul de 
candidați care îndeplinesc cerințele minime. 
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formator pentru practicienii în drept decât cel prevăzut la litera c) 
punctajul se acordă astfel: 

P. C (n) = nr. de ani / P. max C (cel mai mare nr. de ani de experiență în 
domeniul dreptului civil (dreptul familiei)2 ofertat) X 25 de puncte 

 
e) Pentru cel mai mare număr de publicații care să trateze 

inclusiv problematica ce face obiectul ghidului (în materii precum 
divorțul, exercitarea autorității părintești, obligații de întreținere, 
regimul bunurilor matrimoniale, schimbarea numelui după divorț, 
ordinul de protecție civilă etc, în cazul ghidului de drept internațional 
privat al familiei / în materia succesiunilor, în cazul ghidului de drept 
internațional privat al succesiunilor) se acordă punctajul maxim de 25 
de puncte = P. max P; 

f) Pentru alt număr de publicații decât cel prevăzut la 
litera e), care să trateze inclusiv problematica ce face obiectul ghidului 
(în materii precum divorțul, exercitarea autorității părintești, obligații de 
întreținere, regimul bunurilor matrimoniale, schimbarea numelui după 
divorț, ordinul de protecție civilă etc., în cazul ghidului de drept 
internațional privat al familiei / în materia succesiunilor, în cazul 
ghidului de drept internațional privat al succesiunilor) punctajul se 
acordă astfel: 

P. P (n) = nr. de publicații / P. max P (cel mai mare nr. de publicații3 ofertat) X 
25 de puncte 

 
 
Punctaj financiar: 

 Prețul ofertei va reprezenta 30% din valoarea totală, punctajul 
financiar – P. financiar (n), se acordă astfel: 

a) Pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertate 
(valoarea în Euro, fără TVA) se acordă 30 de puncte = P. min; 

b) Pentru un alt preț ofertat decât cel prevăzut la litera a) 
se acordă punctajul astfel: 

 
P. financiar (n) = P. min / P. fin (n) (un alt preț ofertat)  x 30 de puncte, unde: 
 

• P. financiar (n) este punctajul financiar al ofertei evaluate 

                                                 
2 Ulterior evaluării preliminare a tuturor aplicațiilor, va fi identificat candidatul care are cea mai mare 
perioadă de experiență profesională în domeniul dreptului civil (dreptul familiei), numărul de ani 
constituind baza de calcul a punctajului tehnic aferent acestui factor evaluator pentru restul de 
candidați care îndeplinesc cerințele minime. 
3 Ulterior evaluării preliminare a tuturor aplicațiilor, va fi identificat candidatul care a avut cele mai 
multe publicații care să trateze inclusiv problematica ce face obiectul ghidului, numărul de publicații 
ale acestuia constituind baza de calcul a punctajului tehnic aferent acestui factor evaluator pentru 
restul de candidați care îndeplinesc cerințele minime. 

http://www.just.ro/


 

 

 
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 

Bucureşti, România 
www.just.ro 

 
Pagina 6 din 6 

 
COD: FP-30-08-ver.1 

 
 

 

• P. min este cel mai mic preț (valoarea în Euro, fără TVA) 
din ofertele prezentate 

• P. fin (n) este prețul ofertei pentru care se face evaluarea 
(valoarea în Euro, fără TVA). 

 
Menționăm că vor fi avute în vedere numai aplicațiile candidaților care 

îndeplinesc cerințele minime de ordin tehnic, dar și a căror ofertă financiară este 
circumscrisă limitelor bugetare prezentate în caietul de sarcini. 
 

Anexăm prezentei invitaţii de participare caietul de sarcini.  
 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să le contactați pe doamnele 
Cristina BUSOI, (telefon 0372041162, e-mail cristina.busoi@just.ro), Direcția 
Programe Europene / Ioana BURDUF (telefon 0372041218, e-mail 
iburduf@just.ro), Direcția Drept International și Cooperare Judiciară, Ministerul 
Justiției.     
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