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Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior a Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii 
(UEFISCDI), organizeaza selectie de partener in vederea contractarii si implementarii 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 ANCS” SMIS 37678 
 

 
 
Proiectul isi propune îmbunătățirea capacității MEN-Direcţia Generală Programe, Cercetare, Dezvoltare în ceea 
ce privește monitorizarea electronică a datelor privind activitatile, infrastructurile si rezultatele din domeniul 
cercetării dezvoltării și inovării (CDI), avand printre altele, ca scop promovarea eticii şi egalităţii de şanse în 
cercetare si dezvoltarea de interfeţe dedicate dialogului ştiinţă-societate. 
 
 
Avand in vedere ca proiectul a fost initiat de Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintific ANCS ((ulterior 
Ministerul Educaţiei Naţionale, prin reorganizarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi prin 
preluarea activităţii şi structurilor specializate de la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică)) avand 
UEFISCDI-Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior a Cercetarii Dezvoltarii si 
Inovarii partener, Ministerul Educatiei Nationale a delegat  UEFISCDI ca institutie responsabila pentru 
coordonarea proiectului.  
In vederea asigurarii indeplinirii scopului proiectului, UEFISCDI are in intentie selectia de partener, persoana 
juridica fara scop patrimonial si forme asociative de tip apolitic,  care sa indeplineasca urmatoarele conditii: 
 
 
Conditiile minime pe care partenerul trebuie sa le indeplineasca sunt: 
 
o Experienta anterioara relevanta in implementarea de proiecte finantate din instrumente structurale/ fonduri 

externe nerambursabile postaderare; 
o Experienta anterioara relevanta in cadrul unor parteneriate cu institutii publice; 
o Experienta relevanta in implementarea de activitati in administratia publica  in domeniul eticii, integritatii, 

prevenirii coruptiei si in activitati de monitorizare/implementare de strategii si politici publice in domeniile 
mentionate. 

 
 
Dosarul de candidatura va contine: 
 
o Scrisoare de intentie prin care sa isi exprime interesul si disponibilitatea de a se implica in acest proiect, 

care sa contina detalii privind indeplinirea conditiilor solicitate mai sus, 
o Declaratie pe proprie raspundere cu privire la eligibilitatea, capacitatea operationala si  

financiara de implementare proiectului, 
o Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea obligatiilor de plata, la bugetul statului, a  

tuturor taxelor si impozitelor. 
 
Toate documentele vor fi transmise stampilate si semnate de catre reprezentantul legal al entitatii  respective, la 
adresa de mail office@uefiscdi.ro pana la data de 23.09.2013 ora 16.00 
 
Dosarele de candidatura depuse dupa depasirea termenului sau prin alte modalitati decat cea precizata mai sus, 
nu se vor lua in considerare. 
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