Anunt selectie 22.06.2015 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”

1. Denumirea institutiei: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii,
Dezvoltarii si Inovarii
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
37678
3. Domeniu: Expert colaborator
4. Nivel si numar pozitii: 4 de executie
5. Obiectiv:
Elaborare scenarii privind constructia, accesul la si utilizarea infrastructurilor globale de cercetare studiu de caz
6. Activitati si subactivitati din cadrul proiectului in care va fi implicat expertul:
Activitatea 2. Dezvoltarea cadrului de raportare si monitorizare a infrastructurilor de cercetare,
scenarii de dezvoltare.
7. Responsabilitatile expertului:
Participare impreuna cu echipa responsabila pentru aceasta activitate la:
- Identificarea infrastructurilor globale de cercetare pentru studiul de caz;
- Constructie de (3) scenarii posibile cu privire la impactul infrastructurilor de cercetare in
dezvoltarea teritoriala integrata pornind de la stiinta si inovare, in cadrul unor workshop-uri de
invatare mutuala;
- Dezvoltare draft studiu de caz pe baza scenariilor;
- Dezbatere studiu de caz (in cadrul unui workshop de invatare mutuala);
- Consolidare studiu de caz;
- Transpunere rezultate in format de brosuri/ agende/ caiete
8. Cerinte specifice (Studii si experienta necesare)
 Studii superioare asociate domeniului arhitectura/ urbanism;
 Minim 3 ani experienta asociata domeniului arhitectura/ urbanism;
 Minim 1 proiect de dezvoltare teritoriala/urbanistica;
 experienta in lucrul cu PC – Sistemul de operare Windows, aplicatii Office; programe editare
grafica;





limba engleza;
Experienta in proiecte derulate prin fonduri structurale reprezinta un plus;
Diplome suplimentare/certificari reprezinta un plus.

9. Cunostinte si abilitati:
 Abilitati si competente tehnice in domeniul arhitectura/ urbanism
 Experienta in proiecte de dezvoltare teritoriala/ urbanistica;
 Fidelitate si confidentialitate fata de obiectivele proiectului.
10. Perioada de derulare a activitatii:
Activitatea se va desfasura pe o perioada de 5 luni, incepand cu data de 01.07.2015 pana la data de
30.11.2015.
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 26.06.2015 si va cuprinde:
 CV – format europass;
 Copii dupa actele doveditoare privind : experienta, educatia etc.

