
 
 

 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului 

Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării  

 

                                                                    A N U N Ţ 

 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării Dezvoltării şi Inovării, în 

conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 cu modificările şi completările ulterioare, a HG. nr.286/2011 şi a 

OMECTS nr.4864/2011, anunţă organizarea, în data de 10.02.2012 a concursului pentru ocuparea pe perioadă 

nedeterminată  a   postului de: 

Director General Adjunct - Expert I A S; 

I.Condiţii generale: 

a) sunt cele prevăzute la art.3 din Regulamentul – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 

post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 

aprobat prin HG. nr.286/2011 

II.Condiţii specifice: 

a) studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;  

b) vechime in munca minim 10 ani 

c) studii de masterat/studii aprofndate în domeniul managementului in administraţie publică 

d) experienta managerială în administraţie publică, dobândită prin exercitarea unei funcţii de conducere, de 

minim 7 ani 

e) absolvent al unui program de formare specializată în domeniul managementului în administraţia publică 

f) experienţă în elaborarea de acte normative 

g) experienţă în implementarea/gestionarea programelor/proiectelor cu finanţare naţională şi internaţională 

h) cunoştinţe de limba engleză 

i) cunoştinţe de operare PC 

j) capacitatea de a coordona activităţi specifice de gestionare şi implementare de sisteme informatice (ex. 

programe de management/platforme electronice) 

 Absolvirea cu diplomă de licenţă a două forme de învăţământ superior/ studii de masterat constituie un avantaj. 

 

Înscrierile la concurs se fac la sediul UEFISCDI  din str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, Bucureşti, etj. 4 

cam. 425 până la date de 31 ianuarie ora 16.00. 

Concursul se va organiza la sediul UEFISCDI din str.Schitu Magureanu nr.1, Bucuresti, sector.5, proba scrisă 

în data de 10.02.2012 ora 10 şi în data de13.02.2012 ora 10.00, interviul. 

Condiţiile de participare la concurs, documentele necesare înscrierii şi bibliografia se afişeaza la sediul 

UEFISCDI. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane tel. 

021.302.38.58. 


