
 

 

 

 

 

 

Anunț selecție experți 
 

Transparency International Romania, în parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice anunţă 

deschiderea procedurii de selecţie în vederea CONTRACTĂRII A 4 EXPERŢI ÎN DOMENIUL CADASTRULUI (doi experți 

seniori și doi experți juniori), în cadrul proiectului „Pactele de Integritate – Mecanism de Control Civic 

pentru Salvgardarea Fondurilor Europene” Faza a II-a, al cărui scop este testarea Pactelor de Integritate 

– instrument dezvoltat de Transparency International pentru asigurarea integrității achizițiilor publice – în 

proiecte co-finanțate de Fondurile Structurale și de Investiții în România, în paralel cu mai multe state 

membre ale Uniunii Europene. 

PERIOADA DE CONTRACTARE PENTRU EXPERȚI: 1 aprilie 2018 – 31 august 2019 

 

1. Descrierea organizației angajatoare 

Asociaţia Română pentru Transparenţă│Transparency International România (TI-Ro) este membrul 

naţional al singurei organizaţii internaţionale non-guvernamentale, dedicate luptei împotriva corupţiei, 

fiind recunoscută ca atare şi având statut de ONG consultativ pe lângă mai multe instituţii internaţionale, 

respectiv Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite1 (din anul 2003), Banca Mondială2, precum şi 

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei (din 2004)3. Transparency International este o reţea globală care 

include peste 100 de filiale locale (chapters), care îşi desfăşoară activitatea la nivel naţional, colaborând 

cu instituţii publice, societatea civilă, mediul de afaceri şi mass-media pentru a promova transparenţa în 

alegeri, administraţie publică, achiziţii publice şi afaceri. 

Asociaţia Română pentru Transparenţă│Transparency International România a fost înfiinţată în anul 1999 

iar în anul 2004 a fost recunoscută ca având statut de utilitate publică în virtutea misiunii sale de a dezvolta 

capacitatea actorilor sociali şi instituţionali să ia atitudine, să prevină şi să combată fenomenul corupţiei. 

Între principalele realizări obţinute de Transparency International România se numără: 

 Peste 40 de proiecte de politici publice, acte normative elaborate de TI-Romania și adoptate de 

autorităţi.  

                                                 
1 Relaţia consultativă cu ECOSOC este guvernată, în prezent, de rezoluţia ECOSOC din 1996/31, în care sunt evidenţiate cerinţele de eligibilitate 
pentru ocuparea statutului consultativ, drepturile şi obligaţiile ONG-urilor ce deţin statutul consultativ, procedurile privind retragerea sau 
suspendarea statutului consultativ, rolul şi funcţiile Comitetului ECOSOC privind ONG-urile şi responsabilităţile Secretariatului ONU privind 
susţinerea relaţiei consultative. Statutul consultativ este acordat de către ECOSOC în baza recomandării Comitetului ECOSOC privind ONG-
urile, care este format din 19 State Membre. 
2http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/CSO/0,,contentMDK:20127718~menuPK:288622~pagePK:220503-
piPK:220476~theSitePK:228717,00.html  
3https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=88953&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorInternet=EDB021&BackColorLogg
ed=F5D383  

http://www.transparency.org.ro/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/CSO/0,,contentMDK:20127718~menuPK:288622~pagePK:220503-piPK:220476~theSitePK:228717,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/CSO/0,,contentMDK:20127718~menuPK:288622~pagePK:220503-piPK:220476~theSitePK:228717,00.html
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=88953&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorInternet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=88953&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorInternet=EDB021&BackColorLogged=F5D383


 

 

 

 

 

 Peste 200 de cursuri organizate şi peste 4000 de cursanţi atât din mediul de afaceri cât şi din 

sectorul public 

 Peste 100 de studii şi ghiduri anticorupţie pentru cetăţeni, oameni de afaceri şi profesionişti din 

sistemul judiciar 

 Peste 6000 de cetăţeni consiliaţi şi asistaţi în cadrul Centrului de Resurse Anticorupţie pentru 

Cetăţeni (ALAC) 

 Peste 10 milioane de cetăţeni care au receptat mesajele campaniilor de conştientizare 

 

2. Descrierea partenerului 

Institutul pentru Politici Publice (IPP) este o organizaţie neguvernamentală românească care militează 

pentru creşterea calităţii proceselor de elaborare a politicilor publice în România. 

Desfăşurând activităţi de cercetare, de advocacy şi de promovare în domenii precum: reforma 

administraţiei publice, transparenţa instituţiilor, integritatea aleşilor şi a funcţionarilor, IPP este una 

dintre cele mai obiective dar şi incisive organizaţii din România, fiind recunoscută ca o autoritate în 

domeniile sale de excelenţă. 

Alături de departamentele de cercetare în domeniile sale de referinţă, în cadrul Institutului s-au 

dezvoltat, pornind de la expertiza internă, două divizii specializate care oferă astăzi servicii de înaltă 

calitate beneficiarilor şi clienţilor din sectorul public (autorităţi publice centrale şi locale – ministere, 

primării, consilii judeţene) dar şi privat (camere de comerţ, companii, organizaţii interne şi 

internaţionale). 

 

3. Descrierea proiectului 

Transparency International Romania implementează în parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice 

proiectul finanțat de Directoratul General pentru Politică Regională și Urbană (DG REGIO) intitulat 

„Pactele de Integritate – Mecanism de Control Civic pentru Salvgardarea Fondurilor Europene”. 

Directoratul General pentru Politică Regională și Urbană (DG REGIO) s-a angajată să testeze noi metode 

de asigurare a integrității în cheltuirea fondurilor europene, de eliminare a riscului de proastă 

administrare, fraudă și corupție, de creștere a transparenței în utilizarea fondurilor europene. Printre 

inițiativele în acest domeniu, DG REGIO a lansat proiectul pilot prin care testează Pactele de Integritate 

– un instrument dezvoltat de Transparency International - în proiecte co-finanțate de Fondurile 

Structurale și de Investiții în mai multe state membre ale Uniunii Europene. A doua fază a proiectului: 

„Pactele de Integritate – Mecanism de Control Civic pentru Salvgardarea Fondurilor Europene” a început 

în ianuarie 2016 și se va implementa până în 2019. 

http://www.ipp.ro/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/how/improving-investment/integrity-pacts/


 

 

 

 

 

Pactele îmbracă de obicei forma unui acord între autoritatea contractantă și ofertanți în cazul unei 

proceduri de achiziție publică, prin care părțile se angajează că se vor abține de la a oferi mită, de a 

influența în vreun fel procesul, de la extorcare de fonduri și alte practici corupte, pe durata desfășurării 

procedurii de achiziție și a contractului. Pactele de Integritate includ de asemenea și un sistem de 

monitorizare independent coordonat de organizații ale societății civile. Pactele de Integritate sunt un 

instrument dezvoltat de Transparency International pentru a sprijini guvernele, operatorii economici și 

societatea civilă în eforturile de combatere a corupției. În cadrul inițiativei DG REGIO rolul lor este de a 

salvgarda fondurile europene împotriva fraudelor și a corupției, fiind un instrument de creștere a 

transparenței și responsabilității, îmbunătățire a condițiilor de concurență și creștere a eficienței cheltuirii 

fondurilor publice, creștere a nivelului de încredere în instituțiile publice. 

În România au fost selectate următoarele instituții și organizații pentru pilotarea Pactelor de Integritate: 
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operațional în 

cadrul căruia 

este finanțat 

proiectul 

Domeniul 

principal al 

achizițiilor 

publice de 

monitorizat 

Organizații ale 

societății civile 

selectate pentru 

realziarea 

monitorizării 

Sistem de 

management 

integrat al 

școlarității  

Catalogul 

electronoc în 

învățământul 

preuniversitar 

Ministerul 

Educației 

Naționale 

(MEN) 

Programul 

Operațional 

Competitivitate 

Tehnologia 

Informației și 

Comunicații 

Consorțiul format din 

Asociația Română 

pentru Transparență| 

Transparency 

International 

Romania și Asociația 

Institutul pentru 

Politici Publice 

E-cultura: 

biblioteca 

digitală a 

României  

Digitizarea 

colecțiilor din 

bibliotecile și 

muzeele publice 

Ministerul 

Culturii și 

Identității 

Naționale 

(MCIN) 

Creșterea 

gradului de 

acoperire 

geografică și 

deînregistrare a 

proprietăților din 

zonele rurale în 

Sistemul Integrat 

de Cadastru și 

Carte Funciara  

Realiarea 

cadastrului 

sistematic 

pentru 660 de 

comune din 

România 

Agenția 

Națională 

pentru Cadastru 

și Publicitate 

Imobiliară 

(ANCPI) 

Programul 

Operațional 

Regional 

Măsurători și 

înregistrări 
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4. Procesul de selecție 

Procesul de selecţie constă în două etape distincte: 

a) Preselectarea candidaţilor pe baza CV-ului şi a scrisorii de intenţie transmise electronic 

b) Interviu, în cadrul căreia vor fi verificate abilităţile candidaţilor, relevante pentru activităţile pe 

care le vor desfăşura în cadrul proiectului. 

 

5. Criterii și condiții de selecţie 
Criteriu Obiligatoriu 

/ avantaj  
Expert Achiziții Publice senior Expert Achiziții Publice junior 

Studii  Obligatoriu Superioare Superioare 

Perfecţionări 
(specializări) 

Constituie 
avantaj 

Achiziții publice Achiziții publice 

Limbi străine Obligatoriu Engleză nivel avansat Engleză nivel avansat 

Experienţă în 
domeniul 
cadastrului 

Obligatoriu Minim 6 ani Minim 3 ani 

Experiență 
specifică 
necesară 

Avantaj Experienta de lucru in proiecte 
Experiență de lucru în proiecte cu 
finanțare europeană 
Experiență de 
elaborare/verificare/control a 
documentațiilor sau achizițiilor în 
domeniul cadastrului  

Experienta de lucru in proiecte 
 

Certificări Obligatoriu Autorizatie categoria A sau B conform 
Ordinului Directorului General al 
ANCPI nr 107/2010 

Autorizatie categoria A, B sau C 
conform Ordinului Directorului 
General al ANCPI nr 107/2010 

Alte cerinţe Obligatoriu - Să nu fie afiliat politic 
- Să nu se afle în conflict de interese 
- Să aibă disponibilitate de timp pentru realizarea activităţilor de proiect 

Onorariu brut conform 
buget 

400 euro/zi 170 euro/zi 

 

6. Alte abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare  

 Abilități de redactare de rapoarte analitice și sintetice, statistici cu privire la documente și 

situații studiate, inclusiv documentații tehnice și de achiziții; calitatea de a analiza şi sintetiza 

volum mare de informaţii 

 Capacitatea de previziune şi planificare, gândire practică, capacitate de alegere a priorităţilor, 

capacitatea de a gestiona conflicte; capacitatea de a vorbi in public, capacitate de argumentare; 

 Calitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficienţele propriei activităţi; 



 

 

 

 

 

 Respectul faţă de lege şi loialitate faţă de obiectivele TI-Ro; 

 Asumarea responsabilităţii, integritate, cinste, corectitudine; 

 Sociabilitate; flexibilitate, creativitate, abilităţi de lucru în echipă, capacitate de adaptare rapidă 

la schimbări. 

 

7. Responsabilităţi şi atribuţii ale experților monitori independenți, domeniul IT 

 Monitorizarea achizițiilor publice de cadastrare sistematică în cadrul proiectului: Creșterea 

gradului de acoperire geografică și deînregistrare a proprietăților din zonele rurale în Sistemul 

Integrat de Cadastru și Carte Funciara 

 Analiza documentațiilor tehnice aferente proiectului și a achizițiilor publice de cadastrare 

sistematică din cadrul său, incluzând: 

o cererile de finanțare, 

o studiile de fezabilitate, 

o caietele de sarcini, 

o ofertelor operatorilor economici, 

o rapoartele de evaluare ale comisiei de evalaure a ofertelor și deciziile de atribuire, 

o elementele tehnice din contractele de achiziție publică și actele adiționale 

o livrabilele presatorului selectat pin contractele de achiziții publice încheiate 

o procesele verbale de recepție a prestărilor de servicii din cadrul contractelor de 

achiziții 

o alte documente sau întâlniri (inclusiv on-site) 

 Redactarea de rapoarte de analiză a documentațiilor studiate, pe domeniul de specializare, din 

punct de vedere a clarității, integrității, respectării regulilor privind concurența etc. 

 Prezetarea în limbaj accesibil publicului larg a rapoartelor redactate 

 

8. Condiții de contractare 

 Cu fiecare expert selectat se va încheia un acord cadru și se va organiza o sesiune de informare 

de 1 zi cu privire la Pactele de Integritate, rolul monitorului independent și al experților thenici. 

 Serviciile fiecărui expert pentru monitorizarea propriu-zisă a achizițiilor, analiza documentațiilor 

și a livrabilelor vor fi solicitate prin comenzi transmise electronic, în funcție de ritmul și perioadele 

la care autoritățile contractante monitorizate (Ministerul Culturii și Identității Naționale și 

Ministerul Educației Naționale) vor elabora documentația de analizat și vor dezfășura achizițiile 

de monitorizat. Fiecare comandă va fi însoțită de o estimare a numărului de zile necesar pentru 

realziarea fiecărei analize comandate și de termenul limită propus. 



 

 

 

 

 

 Expertul va putea răspunde direct prin preluarea comenzii în condițiile propuse sau prin refuzul 

sarcinii. Răspunsul de accesptare a comenzii din partea expertului va constitui anajament ferm 

pentru și va ține loc de contract subsecvent pentru realziarea fiecărei sarcini. 

 TI-Ro va recepționa serviciile și în cazul în care este necesar va cere completări, clarificări sau 

refacerea lucrării, în numărul de zile inițial estimat. 

 În luna următoare realizării fiecărei sarcini recepționate, TI-Ro va realiza plata serviciilor. 

 În cazul în care unul dintre experții selectați refuză mai mult de 3 comenzi, TI-Ro își rezervă 

dreptul de a rezilia acordul cadru cu expertul respectiv. 

 

9. Documente de candidatură 

Pentru a aplica, vă rugăm să trimiteţi: 

 CV-ul în format Europass; 

 Scrisoare de intenţie – maxim 500 cuvinte; 

 Declaraţie de interese și neafiliere politică 

 Declaraţie de disponibilitate pe o perioadă de cel puţin 10 luni, începând cu data de 1 aprilie 

2018. 

 

Aşteptăm aplicaţiile dumneavoastră până la data de 1 aprilie 2018, pe adresa de e-mail 

irina.lonean@transparency.org.ro. Vă rugăm menţionaţi în rubrica „Subiect” a mesajului electronic: 

„Recrutare expert IT Pacte de Integritate”.  

Vă stăm la dispoziţie pentru informaţii suplimentare, persoană de contact: Irina Lonean 

(irina.lonean@transparency.org.ro, mobil: 0744,367,079). 

 

Vă urăm mult succes! 
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