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Anunt selectie 19.11.2013 experti colaboratori  
 

“Cresterea Capacitatii Administrative a sistemului Public de Cercetare Dezvoltare Inovare din 
Romania, pentru a raspunde pe termen scurt, mediu si lung nevoilor strategice de dezvoltare sociala a 

Romaniei SMIS 37609” 
 

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

2. Denumirea proiectului: Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, 
Dezvoltare şi Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu şi lung nevoilor 
strategice de dezvoltare economico-socială a României, SMIS 37609 
 

3. Domeniu: Expert collaborator 
 

4. Numar pozitii : 10 pozitii de executie experti colaboratori 
 

5. Obiectiv postului: 
Realizarea si acordarea de suport in vederea organizarii si desfasurarii activitatilor proiectului, a 
evenimentelor asociate, precum si obtinerea rezultatelor/livrabilelor vizate in cadrul activitatii. 
 

     6. Activitati si subactivitati din cadrul proiectului in care va fi implicat expertul: 
 Activitatea 3. Dezvoltarea cadrului de monitorizare a ariilor cheie tehnologice şi de inovare 

din Strategia 2014-2020 
1. Analiza scientometrică a ariilor de dezvoltare tehnologică şi inovare:   

- Organizarea unui MLW în domeniul analizei scientometrice şi a corelării 
acesteia cu datele economice; 

- Elaborarea Termenilor de Referință pentru analiza scientometrică; 
- Identificarea ariilor de dezvoltare tehnologică şi inovare cu creştere rapidă, a 

ariilor emergente și analiza prezenţei sistemului public de CDI în ariile 
respective; 

- Validarea rezultatelor analizei scientometrice (inclusiv prin curăţarea şi 
armonizarea datelor, mergând până la nivel de individ); 

- Elaborarea unor rapoarte de ţară ISI / Elsevier. 
2. Elaborarea unei Hărţi dinamice a Ariilor de Dezvoltare Tehnologică şi Inovare în 

urma analizei scientometrice şi a integrării datelor economice relevante; 

- Elaborarea unui model de analiză a datelor scientometrice, precum şi a datelor 
economice şi sociale disponibile relevante pentru scopurile proiectului; 

- Identificarea datelor necesare, a surselor acestora şi curăţarea şi armonizarea 
datelor existente în baze de date diverse; 

- Definirea cadrului de monitorizare a datelor; 
o Construirea instrumentului (a Hărţii dinamice). 

 Activitatea 7. Dezvoltarea infrastructurii informatice şi realizarea, testarea si 
operaţionalizarea unei platforme de management de cunoaştere la nivelul MEN  şi 
UEFISCDI  

1. Realizarea infrastructurii informatice a proiectului la nivelul structurilor MEN responsabile 
în domeniul CDI şi al UEFISCDI (instituţie publică centrală, de specialitate) 
- Dezvoltarea infrastructurii software: achiziţionarea accesului la sistemele globale de 

prevenire timpurie (early-warning), achiziţionare de software pentru analiză de reţele 
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sociale; achiziţionare software analiză multicriterială, achiziţionare software pentru 
analiza morfologiei sistemelor, achiziţionare sistem suport pentru dezvoltare scenarii; 

- Dezvoltarea infrastructurii hardware: achiziţionarea de echipamente informatice şi de 
comunicare; achiziţionarea de echipamente audio – video. 

2. Realizarea, testarea şi operaţionalizarea platformei de management de cunoaştere la nivelul 
structurilor MEN responsabile în domeniul CDI şi al UEFISCDI:  
- Dezvoltarea componentei de prevenire timpurie (early warning) a platformei de 

management de cunoaştere; 
- Implementarea componentei de analiză semantică din cadrul platformei de management 

de cunoaştere. 
 

    7. Responsabilitatile expertilor 
• Realizarea/suport in realizarea activitatilor proiectului A3 si A7; 
• Realizarea/suport in realizarea evenimentelor associate proiectului A3 si A 7; 
• Realizarea/suport in realizarea rezultatelor/livrabilelor activitatilor proiectului A3 si A7 

 
    8. Cerinte specifice: 
 Studii si experienta necesare 

· pregatire de baza – absolvent studii superioare; 
· vechime in munca: min. 3 ani; 
· experienta in activitatii derulate in proiecte europene in domeniul invatamantului superior 

si CDI 
· experienta in proiecte care au vizat elaborarea de strategii/studii la nivel de sistem 
· experienta in lucrul cu PC – Sistemul de operare Windows, aplicatii Office; programe 

editare grafica; 
· experienta/participare  in realizarea de platforme specifice invatmantului superior si CDI ( 

early warining, analiza semnantica) 
· experienta elaborare module de analiza semantica/early warning 
· limba engleza. 

 
9. Cunostinte si abilitati: 

· organizare si eficienta in gestionarea spatiului si a timpului de munca; 
· fidelitate si confidentialitate fata de obiectivele proiectului; 
· flexibilitate a programului de lucru in functie de evenimentele proiectului 
·  disponibilitate la deplasari/ interviuri/ statistici 

 
10. Perioada de derulare a activitatii: 
 
Activitatea se va desfasura pe o perioada de 12 luni incepand cu data de 01.12.2013 pana la data 
de 30.11.2014. 
 
11. Contract 
In urma depunerii dosarelor de candidatura, persoanele selectate vor fi invitate la sediul UEFSCDI pentru 
un interviu. Candidatii selectati in urma interviului vor incheia cu UEFISCDI un contract de colaborare in 
baza codului civil / regim fiscal- activitate independent/dependent dupa caz. 
 
12. Depunerea candidaturii : 
Candidatura se va depune pe email la adresa office@uefiscdi.ro sau in format fizic la adresa: Schitu 
Magureanu  nr.1, et.3, pana la data de Marti  26.11.2013 ora 17 si va cuprinde : 

mailto:office@uefiscdi.ro
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1. Scrisoare de intentie 
2. CV – format europass 
3. Copii dupa actele doveditoare privind : experienta, educatia, etc. 
 
 


