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Anunt selectie 20.05.2015 experti colaboratori 

 

 

”Cresterea capacitatii administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 

din Romania, pentru a raspunde pe termen scurt, mediu si lung nevoilor strategice de 

dezvoltare economico-sociala a Romaniei” 

 

 

1. Denumirea institutiei: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a 

Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii 

 

2. Denumirea proiectului: Cresterea capacitatii administrative a sistemului public de 

Cercetare, Dezvoltare si Inovare din Romania, pentru a raspunde pe termen scurt, mediu si 

lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-sociala a Romaniei, Cod SMIS: 37609 

3. Domeniu: Expert  

 

4. Nivel si numar pozitii: 1 de executie 

 

5. Obiectiv: 
Elaborarea unui set de strategii instituţionale pentru Institutele Naţionale de Cercetare – 

Dezvoltare 

 

6. Activitati si subactivitati din cadrul proiectului in care va fi implicat expertul: 
Activitatea 4. Elaborarea unui set de strategii instituţionale pentru Institutele Naţionale de 

Cercetare – Dezvoltare 

4.1 Familiarizarea reprezentanţilor INCD cu dimensiunile emergente ale economiei 

cunoaşterii, cu modele noi de „cadre ale inovării” şi explorarea rolului 

institutelor naţionale în diversele cadre de inovare. 

 

4.2 Identificarea rolului posibil al INCD-urilor în diferite „cadre ale inovării”, 

elaborarea unor modele de strategii instituţionale adecvate (modele de business) 

care să maximizeze participarea INCD la inovare şi identificarea indicatorilor de 

performanţă relevanţi în cadrul unor astfel de strategii. 

 

7. Responsabilitatile expertului: 

 Elaborarea structurii şi procedurilor necesare organizării workshop-urilor,  care să 

vizeze (1) clarificarea rolului INCD în diferite „cadre ale inovării”; (2) elaborarea 

strategiilor instituţionale adecvate (modele de business), care să maximizeze 

participarea lor la inovare; (3) identificarea indicatorilor de performanţă relevanţi în 

cadrul unor astfel de strategii; 

 Identificarea unui număr de minim 4 INCD cu profiluri diverse, care să intre în 

proiectul pilot de elaborare a strategiilor instituţionale; 

 Colectarea datelor necesare workshop-urilor (date despre instituţie şi partenerii săi 

disponibile pe baza rapoartelor existente sau a unor noi colectări de informaţii 

ş.a.m.d.); 

 Organizarea workshop-urilor în INCD selectate, cu participarea angajaţilor, dar şi a 

altor actori interesaţi; 
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 Consolidarea rezultatelor workshop-urilor, atât din perspectiva utilităţii pentru 

instituţiile respective, cât şi a relevanţei studiului pilot la nivelul extrapolării unor 

elemente din modelul instituţional 

 

8. Cerinte specifice (Studii si experienta necesare) 

 pregatire de baza – absolvent studii superioare; 

 experienta in domeniul sistemului cercetarii, dezvoltarii si inovarii; 

 limba engleza. 

 

9. Cunostinte si abilitati: 

 experienta in proiecte, cu accent pe politici in domeniul cercetarii, dezvoltarii si 

inovarii; 

 organizare si eficienta in gestionarea spatiului si a timpului de munca; 

 fidelitate si confidentialitate fata de obiectivele proiectului; 

 

10. Perioada de derulare a activitatii: 
Activitatea se va desfasura pe o perioada de 2 luni incepand cu data de 18.06.2015 pana la 

data de 18.08.2015. 

 

11. Depunerea candidaturii: 
Candidatura se va depune pe email la adresa secretariat-incd@uefiscdi.ro sau in format fizic 

la adresa Calea Plevnei nr.3, et.1, pana la data de 29.05.2015 si va cuprinde: 

 Copie CI; 

 CV – format europass; 

 Copii dupa actele doveditoare privind : experienta, educatia etc. 
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