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Terms of Reference 

Termeni de referinţă 

 

 

 

I. Background 

I.  Context 

 

The assignment of the international experts is meant to contribute to the implementation of Activity 4 – 

Ethics/ Integrity/ transparency within the project “Making efficient the data electronic monitoring process 

regarding the activities and infrastructure from research and development areas by implementing 

modern ICT technologies with the purpose of serving the informational necessities of MEN 

beneficiaries”, SMIS 37678. 

 

 

Responsabilităţile experţilor internaţionali sunt menite să contribuie la implementarea Activităţii  4 – Etică 

Integritate/ Transparenţă în cadrul proiectului „Eficientizarea procesului de monitorizare electronică a 

datelor privind activitățile și infrastructurile din domeniul cercetării și dezvoltării, prin implementarea de 

tehnologii moderne TIC, cu scopul de a deservi necesarul informațional al beneficiarilor serviciilor 

MEN”, SMIS 37678. 

 

II. Tasks, responsibilities and deliverables: 

II. Sarcini, responsabilităţi şi livrabile 

 

The experts will be involved in the following activities and in the elaboration of the following 

deliverables: 

- Participation as key speaker at the national event for promoting ethics in scientific research – the 

event will take place in Bucharest, within the following estimated period February – March 2015. 

Local experts in the field and co-interested factors from national level (researchers, companies, 

representatives from authorities holding responsibilities in the field, representatives from public 

administration) will also participate to the national event. 
 



 

 

- Elaboration of presentations and other support documents needed or relevant for the international 

expert’s contribution to the activities carried out within the project. The topics to be presented at the 

event will be established together with the project team.  
 

- Contribution to the elaboration of a synthetic report that will include the main problems concerning 

ethics identified by the participants during the national event for promoting ethics in scientific 

research. Local experts will also contribute to this task.  

 

Experții vor fi implicaţi în următoarele activităţi şi în elaborarea următoarelor livrabile: 

- Participare în calitate de key-speaker la evenimentul naţional de promovare a eticii în cercetarea 

științifică, care va avea loc la Bucureşti, perioada estimată de desfăşurare a acestuia fiind februarie – 

martie 2015.  

La acest eveniment vor participa şi experţi locali în domeniu şi alţi factori interesaţi de la nivel 

naţional (cercetători, companii, reprezentanți ai autorităților cu responsabilități în domeniu, 

reprezentanți ai administrației publice). 
 

- Elaborarea prezentărilor sau a altor documente suport necesare sau relevante pentru contribuţia 

experţilor internaţionali la activităţile desfăşurate în cadrul proiectului. Subiectele care vor fi 

prezentate în cadrul evenimentului vor fi stabilite împreună cu echipa de implementare a proiectului. 
 

- Elaborarea unui raport sintetic ce va cuprinde principalele probleme din domeniul eticii identificate 

de către participanţii la evenimentul naţional de promovare a eticii în cercetarea ştiinţifică. La 

această activitate vor participa şi experţi locali. 
 

The mentioned activities/responsibilities/deliverables are estimated and not intended to be exhaustive, they 

can be completed/adapted, according to the needs and activities of the project. 
 

Activităţile/responsabilităţile/livrabilele menționate sunt estimate și nu exhaustive, ele putând fi completate/ 

adaptate, în concordanță cu nevoile și activitățile proiectului. 

 

All documents/ deliverables shall be submitted for feedback to the project partnership, prior to elaborating 

and submiting their final form. The final reception of the deliverable will be performed by the specially-

assigned commission and the deliverable will be signed by the expert.  
 

Toate documentele/ livrabilele vor fi înaintate partenerilor proiectului, în vederea consultării acestora, 

înaintea elaborării şi transmiterii formei finale a acestora. Recepția finală a fiecărui livrabil se va face de 

către comisia special formată și fiecare livrabil va fi semnat de către expert. 

 

The expert together with Association for Implementing Democracy will determine the content and the 

structure of documents. Also, the deliverables/ documents elaborated by the expert must contain  

minimum 40 pages and be accompanied by an executive summary. 



 

 

Expertul împreună cu Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei vor stabili cuprinsul şi structura 

documentelor. De asemenea, livrabilele/ documentele elaborate de către expert trebuie să conţină 40 pagini 

minimum şi să fie însoţite de un rezumat executiv. 
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