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Anunt selecție 01.08.2014 experți 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” 
 

 
1. Denumirea instituției: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării 
şi Inovării (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, Cod SMIS: 37678 
 
3. Domeniu: Expert  
 
4. Nivel și număr poziții: 4 de execuție 
 
5. Obiectiv: 
Dezvoltarea cadrului de raportare și monitorizare a a resurselor umane din sistemul național de CDI 
 
6. Activități și subactivități din cadrul proiectului în care va fi implicat expertul: 
 
Activitatea 3. Dezvoltarea cadrului de raportare și monitorizare a a resurselor umane din sistemul național de 
CDI 

Realizarea portalului destinat managementului resursei umane, care va asigura integrarea/valorificarea 
aplicaţiilor informatice deja funcţionale referitoare la doctoranzi şi conducători de doctorat, diaspora 
ştiinţifică, cât şi a portalului cercetătorilor din România pentru a putea asigura servicii de informare 
utilizând tehnologia 2.0. Se va asigura implementatea de noi funcţiuni corespunzătoare dezvoltărilor 
tehnologice în domeniul IT şi reţelelor epistemice/sociale. 

 
Constituirea unui High Level Experts Group – HLEG (experţi internaţionali şi naţionali), care va 
coordona: 
a) realizarea unui studiu/ghid referitor la resursa umană din CDI, ghid ce va stabili principiile 

structurării informaţiei şi va descrie funcţionalităţile platformei punând accent pe analiza de 
simplificare administrativă. 

b) Realizarea unui portal de brokeraj pentru sistemul de CDI. 
Portalul va integra şi extinde funcţiuni deja pilotate în cadrul unor proiecte internaționale ale UEFSCDI 
şi va urmări pregătirea lansării unor programme de tip bilaterale, internaționale (de tip Norvegia, 
Elveţia, Franţa), evenimente Public-Private (de tip Venture Forum). 
Se vor avea în vedere : 

- dezvoltarea cadrului de monitorizare şi raportare a resurselor umane din sistemul naţional de 
cercetare, dezvoltare şi inovare; 

- dezvoltarea unui mecanism de brokeraj pentru sistemul de cercetare, dezvoltare şi inovare; 
- dezvoltarea PORTALULUI partea de resursă umană din sistemul de CDI. 

 
7. Responsabilitățile expertului: 

• Realizarea/suport în realizarea activității A3 a proiectului;  
• Realizarea/suport în realizarea evenimentelor asociate activității A3 a proiectului;  
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• Realizarea/suport în realizarea rezultatelor/livrabilelor activității A3 a proiectului.  
 

8. Cerinte specifice (Studii si experienta necesare) 
• pregatire de bază – absolvent studii superioare; 
• experiență in domeniul sistemului cercetării, dezvoltării si inovării; 
• experiență într-un post similar: min. 2 ani; 
• limba engleză. 

 
9. Cunoștinte și abiliăți:  

• experiență in proiecte, cu accent pe politici în domeniul cercetării, dezvoltarii și inovării; 
• organizare și eficiență în gestionarea spațiului și a timpului de muncă; 
• fidelitate și confidențialitate față de obiectivele proiectului. 

 
10. Perioada de derulare a activitatii: 
Activitatea se va desfășura pe o perioadă de 16 luni, începând cu data de 11.08.2014 pana la data de 16.12.2015. 
 
11. Depunerea candidaturii: 
Candidatura se va depune pe email la adresa office@uefiscdi.ro sau in format fizic la adresa Calea Plevnei nr.3, 
et.1, pana la data de 07.08.2014 si va cuprinde: 

• Scrisoare de intentie; 
• Copie după BI / CI; 
• CV – format Europass; 
• Copii dupa actele doveditoare privind: experiența, educația etc. 

 


