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Transparency International Romania (TI-RO) anunţă deschiderea procedurii de selecţie 

în vederea recrutării unui expert naţional: 

 

 

 

- Coordonator proiect  - 

 
pentru buna desfăşurare şi implementare a activităţilor din cadrul proiectului: 

 

 

 

Licenţă pentru piaţa muncii 

 

POSDRU 156/1.2/G/141978 
 
 

 
 

 
finanţat prin  

 
 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  

 

TERMENI DE REFERINŢĂ 
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1. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
Obiectivul general al proiectului este ȋmbunătăţirea calităţii şi relevanţei ofertei educaţionale ȋn 
ȋnvăţământul superior prin acţiuni inovatoare destinate asigurării calităţii procesului educaţional 
şi adaptării lui la exigenţele pieţei muncii. Proiectul urmăreşte creşterea calităţii ofertei 
educaţionale din ȋnvăţământul universitar din domeniul științelor juridice la nivelul regiunii Sud-
Est printr-o mai bună corelare a unui program de licenţă cu cerinţele ȋn continuă schimbare ale 
pieţei muncii şi facilitarea accesului la ȋnvăţământul superior prin implementarea unei 
componente de e-learning. Proiectul dezvoltă un program de licenţă bazat pe două componente 
esenţiale: cerinţele pieţei muncii şi standardele şi instrumentele internaţionale ȋn domeniul 
ştiinţelor juridice. Astfel se asigură pe de o parte premisele necesare creşterii gradului de 
ocupare a absolvenţilor, iar pe de altă parte actualizarea conţinutului programului de licenţă 
conform tendinţelor de la nivel internaţional ȋn domeniu. In acest fel, efectele pe termen lung ale 
proiectului din punctul de vedere al grupului ţintă – studenţi – vizează asigurarea unei pregătiri 
complexe prin furnizarea unui set de competenţe necesare creşterii oportunităţilor de angajare, 
actualizate conform cadrului specific la nivel internaţional. Totodată, prin dezvoltarea 
programului de licență se va dezvolta şi capacitatea solicitantului de a furniza un program de 
licență pentru pregătirea specialiştilor ȋn domeniu la un nivel ȋnalt. 

 
2. DESCRIEREA ORGANIZAŢIILOR RESPONSABILE CU IMPLEMENTAREA 
PROIECTULUI 

Transparency International Romania | Asociaţia Română pentru Transparenţă 

Este o organizaţie neguvernamentală care are ca prim obiectiv prevenirea şi combaterea 
fenomenului corupţiei, la nivel naţional şi internaţional. TI-România face parte din reţeaua 
Transparency International, cea mai cunoscută organizaţie neguvernamentală implicată în lupta 
împotriva corupţiei la nivel global. Printre principalele tipuri de activităţi derulate de TI-România 
se regăsesc cele de cercetare a percepţiei asupra corupţiei, a mecanismelor generatoare de 
corupţie, legislative şi instituţionale; a măsurii în care sistemul naţional de integritate din 
Romania permite dezvoltarea durabilă, domnia legii şi calitatea vieţii; promovare de politici şi 
iniţiative legislative/advocacy: comentarea şi propunerea de amendamente la legislaţia 
relevantă pentru combaterea corupţiei şi pentru strategia şi planurile de acţiune guvernamentale 
anti-corupţie; monitorizarea implementării legislaţiei şi a performanţelor instituţionale relevante 
pentru combaterea corupţiei; educaţie civică. 

Mai multe detalii puteţi afla consultând web-site-urile www.transparency.org.ro şi 
www.transparency.org  

 

3. PROCESUL DE SELECŢIE 
 
Procesul de selecţie constă în două etape distincte: 
a. Prima dintre acestea se referă la preselectarea candidaţilor pe baza CV-ului şi a scrisorii de 
intenţie.  
b. A doua etapă va consta într-un interviu. 

 

http://www.transparency.org.ro/
http://www.transparency.org/


 
 
 
 

 

 

4. CRITERII DE SELECŢIE  
 

a. Studii universitare/licenţiat(a) 
b. Experienţă profesională de peste 5 ani ȋn coordonare proiecte. 
c. Certificat Manager Proiect  

 

5. RESPONSABILITĂŢI ŞI ATRIBUŢII SPECIFICE 
 

a. Activităţi de coordonare  
b. Activităţi de monitorizare şi evaluare 

 
 

6. ALTE CRITERII  

Cunoştinţe de operare/ 
programare pe calculator 

Necesitate 
Windows 
9.X-XP 

Microsoft Office Utilizare 
Internet  Word Excel PPT Outlook 

Nivel 5    5   3     5 5         5 

Limbi străine        Engleză    

Alte cerinţe 

 
- Să nu se afle în conflict de interese; 
- Să aibă disponibilitate de timp pentru implementarea activităţilor din proiect; 

 

 

7. DOCUMENTE 
Pentru a aplica, vă rugăm să trimiteţi: 
 

 CV-ul în format Europass; 
 Scrisoare de intenţie. 

! Candidaţii trebuie să poată prezenta copiile documentelor de studii precum şi cele privind 
experienţa relevantă, în cazul în care acestea sunt solicitate de către organizaţie. 
 
Aşteptăm aplicaţiile dumneavoastră până la data de 10.11.2014 pe adresa de e-mail: 
recrutare@transparency.org.ro sau prin poştă, la adresa: Bd. Nicolae Bălcescu nr. 21, etaj 2, 
Bucureşti, Sector 1, România.  
 
Vă stăm la dispoziţie pentru informaţii suplimentare la telefon 031/660.60.00, persoană de 
contact Diana Buda.  

 

Vă urăm mult succes! 


