Nr.2650/26.10.2022
ANUNŢ DE SELECŢIE

I.

INFORMAŢII PROIECT

Proiectul POCU/864/6/21/140783 “Start in cariera prin master didactic”, cod SMIS 140783, are ca obiectiv
imbunătățirea calității și eficienței învățământului terțiar prin diversificarea ofertelor educaționale în
învățământul terțiar universitar, îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din
învățământul terțiar universitar în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare
moderne şi flexibile, precum si prin stimularea accesului la învățământul superior.

II.

OBIECTUL ANUNŢULUI DE SELECŢIE

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării –
UEFISCDI anunță concurs de selecţie experţi în cadrul unor funcţii contractuale temporar vacante cu timp
parţial, pe perioadă determinată, în vederea atingerii rezultatelor proiectului “Start în carieră prin master
didactic”, cod SMIS 140783 din Cererea de finanţare, astfel:

Pozitii echipa de management
1. Responsabil financiar - A5. Managementul proiectului. Comunicare și promovare (1 pozitie)
Atributii:
- Asigură coordonarea general-financiară a proiectului la nivelul partenerului;
- integrarea financiară a proiectului la nivelul partenerului;
- asigură relația financiară cu terțe părți ( trezorerie, minister etc.);
- verifică și aprobă activitatea efectuată de contabilul din proiect;
- realizeaza operațiunile financiare ale proiectului conform regulilor naționale și europene;
- asigură respectarea legislației în domeniul financiar aferentă fondurilor europene nerambursabile
2014-2020;
- monitorizează si verifica din punct de vedere financiar contractele încheiate în cadrul proiectului;
- monitorizează bugetul proiectului;
- participa la intocmirea si avizarea rapoartelor cu caracter financiar transmise de către partener
- opereaza in Mysmis;
- mentine legatura permanenta cu beneficiarul si Organismul Intermediar/ Autoritatea de Management
aferenta proiectului;
- participa la intocmirea notificarilor si actelor aditionale necesare proiectului.
Educatie solicitata: absolvent de studii superioare de lunga durata – profil economic;
Experienta specifica: Experienta de minim 10 ani in gestionarea financiara a proiectelor cu fonduri
nerambursabile, experienta in pozitii similare; coordonare tehnico-financiara a proiectelor cu finantare
nationala si internationala nerambursabila; cunoasterea in detaliu a cadrului financiar 2014-2020; cunoasterea
legislatiei specifice fondurilor externe nerambursabile (OUG 40/2015 etc.), cursuri de perfectionare in
gestionarea financiara a proiectelor cu finantare nerambursabila/proiecte de cercetare (constituie un plus);
spontaneitate, atentie distributiva; capacitate de analiza, sinteza si integrare a informatiilor;
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Cunoasterea unei limbi straine la un nivel minim B1 (EUROPASS)
Program de lucru : 84 ore per luna /6 luni
Salarizare: Valorile maximale pentru experienta specifica sunt prezentate in Orientări privind accesarea
finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (cheltuieli indirecte)
Bibliografie:
OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 20142020;
HG 93/2016-Norme metodologice de aplicare ale OUG 40/2015;
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTĂRÂRE nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de
coeziune 2014-2020;
Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;
Manualul Beneficiarului POCU (vers. Septembrie 2018);
Legea finantelor 500 cu modificarile si completarile ulterioare;
Legislatia Muncii (Codul muncii Legea 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare);
Legea salarizarii unitare (Lg 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare);
Codul Civil (Lg.287/2009 cu modificarile si completarile ulterioare)
www.fonduri-ue.ro
www.uefiscdi.gov.ro
2. Responsabil IT - A5. Managementul proiectului. Comunicare și promovare (1 pozitie)
Atributii:
- Mentinerea in buna functionare a statiilor de lucru: devirusari, rezolvarea diverselor probleme de
soft/hard (inlocuire componente);
- instalarea/configurarea de pachete software, instalare/configurare periferice si rezolvarea eventualelor
incidente tehnice;
- instalarea de noi echipamente in retea;
- suport tehnic pentru echipa de proiect;
- suport tehnic pentru intalnirile organizate in cadrul proiectului
Educatie solicitata: absolvent de studii superioare de lunga durata;
Experienta specifica: 5 ani;
Capabilitatea de a instala si configura softuri specifice : Corel Draw, Macromedia Dreamweaver, MS Project
etc, dar si echipamente periferice
Intretinere Server Windows: setari drepturi de acces pentru useri, configurari conturi email
Cunostinte legate de configurarea si intretinerea retelelor de calculatoare
Abilitate de comunicare si lucru in echipa, de incadrare in termene si creativitate;
Cunoasterea unei limbi straine la un nivel minim B1 (EUROPASS)
Program de lucru : 105 ore per luna / 6 luni
Salarizare: Valorile maximale pentru expertienta specifica sunt prezentate in Orientări privind accesarea
finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (cheltuieli indirecte)
Bibliografie:
https://www.emc.com/collateral/TechnicalDocument/docu89848.pdf
https://www.emc.com/collateral/TechnicalDocument/docu89855.pdf
https://www.vmware.com/support/pubs/
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/
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Pozitii echipa de implementare
3. Expert în politici educationale A3. Realizarea unui studiu de impact cu privire la implementarea
programului de masterat didactic A3.1. Realizarea unui studiu de impact cu privire la implementarea
programului de masterat didactic (1 pozitie)
Atributii:
- Ofera expertiza de specialitate privind dezvoltarea metodologiei de elaborare a studiului de impact cu
privire la implementarea programului de masterat didactic precum si în elaborarea studiului, în vederea
atingerii obiectivelor proiectului
- Culege si analizeaza date cantitative
- Culege si analizeaza date calitative
- Contribuie la elaborarea livrabilului (studiu de impact cu privire la implementarea programului de
masterat didactic);
- Analizează exemple de bună practică în domeniu;
- Analizează și interpretează indicatori statistici
- Implementează activități de consultare a partenerilor implicați, în vederea elaborării studiului si
analizelor suport;
- Participă la întâlnirile de lucru
Educatie solicitata: Studii superioare cu durata legala (min.3 ani) absolvite cu diploma de licenta - 3 ani
Experienta specifica:5 ani;
experienta specifica în domeniul postului mai mare de 5 ani (lucru cu baze de date, analize de politici
publice educationale, elaborare de studii);
experienta în procesul de organizare, coordonare;
experienta în învatamântul universitar;
experienta specifica de minimum 5 ani în domeniul implementarii - 5 ani
experienta in elaborarea de studii de impact in domeniul invatamantului constituie un avantaj
experienta in realizare de analize de sistem de invatamnt constituie un avantaj
competente de comunicare si relationare;
competente de monitorizare si evaluare;
competente digitale.
Cunoasterea unei limbi straine la un nivel minim B1 (EUROPASS)
Program de lucru : 84 ore per luna /6 luni
Salarizare: Valorile maximale pentru expertienta specifica sunt prezentate in Orientări privind accesarea
finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (cheltuieli directe)
Bibliografie
- Legea Educatiei nr.1/2011 actualizata
- Impact Evaluation in Practice, 2016, World Bank
- Politici publice privind echitatea în învăţământul superior: Impactul burselor sociale, UEFISCDI, 2020
(https://uefiscdi.gov.ro/Publicatii-1)
- MANUAL PENTRU EVALUAREA EX-ANTE A IMPACTULUI POLITICILOR
EDUCAŢIONALE, SGG, 2009 (http://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/manual-evaluarea-ex-ante-aimpactului-politicilor-educationale.pdf)
4. Expert în politici educationale A3. Realizarea unui studiu de impact cu privire la implementarea
programului de masterat didactic A3.1. Realizarea unui studiu de impact cu privire la implementarea
programului de masterat didactic (2 pozitii)
Atributii:
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-

-

Ofera expertiza de specialitate privind dezvoltarea metodologiei de elaborare a studiului de impact cu
privire la implementarea programului de masterat didactic precum si în elaborarea studiului, în vederea
atingerii obiectivelor proiectului
Culege si analizeaza date cantitative
Culege si analizeaza date calitative
Contribuie la elaborarea livrabilului (studiu de impact cu privire la implementarea programului de
masterat didactic);
Analizează exemple de bună practică în domeniu;
Analizează și interpretează indicatori statistici
Implementează activități de consultare a partenerilor implicați, în vederea elaborării studiului si
analizelor suport;
Participă la întâlnirile de lucru
Realizează rezumate ale livrabilelor pentru a fi distribuite către decidenti și/sau parteneri;
Centralizează și validează documentele intermediare, în vederea integrării observațiilor/propunerilor
în documentele finale;
Facilitează comunicarea între echipa de cercetare de la nivel național și reprezentanții comunității
academice.

Educatie solicitata: Studii superioare cu durata legala (min.3 ani) absolvite cu diploma de licenta - 3 ani
Experienta specifica:5 ani;
experienta specifica în domeniul postului mai mare de 5 ani (lucru cu baze de date, analize de politici
publice educationale, elaborare de studii);
experienta în procesul de organizare, coordonare;
experienta în învatamântul universitar;
experienta specifica de minimum 5 ani în domeniul implementarii - 5 ani
experienta in elaborarea de studii de impact in domeniul invatamantului constituie un avantaj
experienta in realizare de analize de sistem de invatamnt constituie un avantaj
competente de comunicare si relationare;
competente de coordonare a relatiilor de grup;
competente de monitorizare si evaluare;
competente digitale.
Cunoasterea unei limbi straine la un nivel minim B1 (EUROPASS)
Program de lucru : 168 ore per luna /6 luni
Salarizare: Valorile maximale pentru expertienta specifica sunt prezentate in Orientări privind accesarea
finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (cheltuieli directe)
Bibliografie
- Legea Educatiei nr.1/2011 actualizata
- Impact Evaluation in Practice, 2016, World Bank
- Politici publice privind echitatea în învăţământul superior: Impactul burselor sociale, UEFISCDI, 2020
(https://uefiscdi.gov.ro/Publicatii-1)
- MANUAL PENTRU EVALUAREA EX-ANTE A IMPACTULUI POLITICILOR
EDUCAŢIONALE, SGG, 2009 (http://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/manual-evaluarea-ex-ante-aimpactului-politicilor-educationale.pdf)
Conform Procedurii operaționale privind recrutarea şi selecţia experţilor externi din cadrul echipelor de
proiect PO-01, în procesul de selecţie a experţilor, în cadrul proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă
vor fi evaluaţi candidaţii care corespund cumulativ condiţiilor generale şi termenilor de referinţă.
Selectia candidaţilor constă în parcurgerea a două etape, după caz:
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a) pentru posturile cu o durată mai mică de 6 luni, selecția se face în baza dosarelor depuse de candidați.
Comisia de selecție analizează expertiza și experiența dovedită de candidați.
b) pentru posturile cu o durata mai mare de 6 luni, selecția se realizează după cum urmează:
b.1 - evaluarea dosarelor depuse de candidați;
b.2 - evaluarea candidaţilor prin interviu.
Vor fi selectate dosarele care întrunesc minimum de 50 puncte, din maximum 100 puncte.
III. Calendar
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
14 noiembrie 2022, ora 16:00 - termen limită depunere dosare pe adresa Str. Mendeleev, nr.21-25,
sector 1, Bucuresti, etajul 4, camera 424;
15 noiembrie 2022, analiză dosare;
16 noiembrie 2022, ora 16:00 - afişare rezultate analiză dosare;
17 noiembrie 2022, 08:00-12:00 primire contestaţii pe adresa Str. Mendeleev, nr.21-25, sector 1,
Bucuresti, etajul 4, camera 424; ora 16:00 - afişare rezultate;
18 noiembrie 2022, interviul începand cu ora 09.30, sediul din Str. Frumoasa, nr 30 etajul 4 – conform
programari;
18 noiembrie 2022, ora 16:00 - afisare rezultate interviu si concurs.
Notă: Candidaţii vor prezenta documentele in copie, impreuna cu originalul, pentru conformitate.
IV. Dosarul de înscriere:
Dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:
- cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 3.1;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
(semnată de candidat);
- copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări;
- copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice, alte acte doveditoare privind
experienţa/expertiza, calificările specifice aferente poziţiei (adeverinte, contracte, fise post etc.);
- Curriculum Vitae format Europass, datat şi semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie să conţină
obligatoriu date de contact valide - adresa de e-mail şi număr de telefon, iar la Postul vizat trebuie
sa se mentioneze denumirea postului din prezentul anunt, impreuna cu mentiunea «În cadrul
proiectului “Start in cariera prin master didactic”, cod 140783 ») – Anexa 3.2;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul
declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că
nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate;
- o declarație de disponibilitate - Anexa 3.3.*
* O persoană poate depune dosar de înscriere doar pentru una dintre cele două poziții și se va avea în vedere
limitarea privind posibilitatea legală de a fi remunerat pentru maxim 12 ore pe zi, 60 ore pe săptămână
pentru toate posturile pe care le ocupă candidatul.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Candidaturile transmise după data limită indicată în anunţul de selecţie, precum şi cele incomplete vor fi
respinse.
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În funcție de specificul postului, activitatea se va desfășura conform prevederilor legale, la sediul
beneficiarului.
Nota: Incheierea contractelor se va face dupa primirea validarii candidaturilor de la AMPOCU.
Relaţii suplimentare se pot obtine accesând pagina web www.uefiscdi.gov.ro, sau la sediul U.E.F.I.S.C.D.I.
din Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Compartiment Resurse Umane, telefon 021 – 302.38.71.
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