Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului
Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Anunt selectie 24.01.2014 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: 3 de executie
5. Obiectiv:
Elaborarea unui instrument strategic model – sub forma unei Carti Albe – privind viitorul cercetarii
publice in Romania
6. Activitati si subactivitati din cadrul proiectului in care va fi implicat expertul:
Activitatea 5. Dezvoltarea unor instrumente-pilot de finantare a CDI si de management al
sistemului public de CDI
5.4 Elaborarea unui instrument strategic model – sub forma unei Carti Albe – privind viitorul
cercetarii publice in Romania
7. Responsabilitatile expertului:
 analiza tendintelor/directiilor la nivel european si global;
 definirea unui set de obiective strategice si a actiunilor necesare pentru atingerea acestora;
 elaborarea schitei Cartii Albe;
 consultarea decidentilor si tertelor parti interesate;
 formularea formei finale a Cartii Albe.
8. Cerinte specifice (Studii si experienta necesare)
 pregatire de baza – absolvent studii superioare;
 experienta in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii;
 experienta intr-un post similar: min. 3 ani;
 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;
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10. Perioada de derulare a activitatii:
Activitatea se va desfasura pe o perioada de 12 luni incepand cu data de 05.02.2014 pana la data de
05.02.2015.
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 28.01.2014 si va cuprinde:
 Scrisoare de intentie;
 CV – format europass;
 Copii dupa actele doveditoare privind : experienta, educatia etc.
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