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Anunt selectie experti colaboratori  

“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” 

1. Denumirea institutiei: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a 
Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) 
 

2. Denumirea 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 

 
3. Obiectivul proiectului: 

Consolidarea rolului sistemului de CDI in societate si cresterea vizibilitatii acestuia pe 
plan european si international  
Cresterea capacitatii sistemului de CDI de prezentare/promovare a  rezultatelor relevante 
legate de activitatile / infrastructurile din domeniul cercetării dezvoltării și inovării (CDI) 
Imbunătățirea capacității MEN în ceea ce privește monitorizarea electronică a datelor 
privind activitatile, infrastructurile, rezultatele si capitaul uman din domeniul cercetării 
dezvoltării și inovării si(CDI), prin realizarea unui portal dedicat domeniului – portal 
informational al infrastructurilor de cercetare si resurselor umane din sistemul national de 
CDI. 

 

4. Denumirea pozitiei: 
 
Pozitia 1-  Coordonator HLEG 
Pozitia 2-  Expert colaborator HLEG si HLUG 
 

5. Numar pozitii : 1 pozitie Coordonator HLEG, 1 pozitie Expert Colaorator HLEG si 
HLUG 

6. Activitatiile in care vor fi implicati expertii: 
 
A2.Dezvoltarea cadrului de raportare si monitorizare a infrastructurilor de cercetare, 
scenarii de dezvoltare si 
A3.Dezvoltarea cadrului de raportare si monitorizare a a resurselor umane din sistemul 
national de CDI 
 

7. Responsabilitati: 
 

Expertul HLEG  va contribui la coordonarea High Levele Expert Group in vederea dezvoltarii: 

a) realizarea unui studiu/ghid referitor la infrastructuri de cercetare, ghid ce va stabili 
principiile structurarii informatiei si va descrie functionalitatile platformei punand accent 
pe analiza de simplificare administrativa, 
b) realizarea unui raport privind infrastructurile de cercetare din Romnia, sub forma 
digitalizata (Fluid Book) 
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e) portal infrastructuri de cercetare si resursa umana din CDI 
f) realizarea unui studiu/ghid referitor la resursa umana din CDI, ghid ce va stabili 
principiile structurarii informatiei si va descrie functionalitatile platformei punand accent 
pe analiza de simplificare administrativa. 
g) Realizarea unui portal de brokeraj pentru sistemul de CDI 
 

Expert colaborator HLEG si HLUG va contribui la realizarea documentelor si evenimentelor asociate 
pentru:  

a) realizarea unui studiu/ghid referitor la infrastructuri de cercetare, ghid ce va stabili 
principiile structurarii informatiei si va descrie functionalitatile platformei punand accent 
pe analiza de simplificare administrativa, 
b) realizarea unui raport privind infrastructurile de cercetare din Romnia, sub forma 
digitalizata (Fluid Book) 
e) portal infrastructuri de cercetare si resursa umana din CDI 
f) realizarea unui studiu/ghid referitor la resursa umana din CDI, ghid ce va stabili 
principiile structurarii informatiei si va descrie functionalitatile platformei punand accent 
pe analiza de simplificare administrativa. 
g) Realizarea unui portal de brokeraj pentru sistemul de CDI 
 
 

8.  Perioada de derulare a activitatii: 

Incepand cu 18 Septembrie 2014 

9.  Cerinte Obligatorii: 

Pozitia 1: 

• Experienta profesionala – min 10 ani; 

• Experinta in activitati similare ( coordonator studii, strategii nationale etc)– min 5 ani; 
• Experinta in proiecte finantate prin programe europene – min 3 ani; 

• Limba engleza  

Pozitia 2: 

• Experienta profesionala – min 2 ani; 

• Experinta in activitati similare – min 2 ani; 
• Experinta in proiecte finantate prin programe europene – min 2 ani; 

Limba engleza 

10.  Abilitatii  

• experienta in lucrul cu PC – Sistemul de operare Windows, aplicatii Office; 
• organizare si eficienta in gestionarea spatiului si a timpului de munca; 

• fidelitate si confidentialitate fata de obiectivele proiectului; 

11. Documente necesare depunerii candidaturii: 
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• CV format Europass semnat si datata pe fiecare pagina 
• Documente doveditoare ale experientei/expertizei declarate in CV ( copii ale diplomelor de 

studii, adeverinte,  alte documente doveditoare- certificate conform cu originalul) 
• Copia actului de identitate 

12. Candidatura se va depune pe e-mail la adresa secretariat37678@uefiscdi.ro sau in format 
fizic cu numar de inregistrare la adresa : Schitu Magureanu nr 1 nr.3,  sector 5, Bucuresti 

13. Data limita de depunere a candidaturii:  12.09.2014 ora 17.00 

 

Candidaturile transmise pe email sau in format hartie dupa data limita for fi respinse. 


