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CAIET de SARCINI
privind stabilirea condiţiilor necesare pentru selectarea lectorilor de curs care vor
susţine cursurilor de specialitate destinate formării de specialişti în domeniul dinamicii
neliniare conform contractului de finanţare nr. HURO/0901/206/2.2.3/2011

I. Informaţii generale:
Prin contractul de finanţare nr. HURO/0901/206/2.2.3/2011 încheiat în cadrul
Programului Operaţional Regional de Cooperare Tranfrontalieră România-Ungaria a fost
stabilit ca obiectiv general formarea de specialişti, în comun, împreună cu Universitatea din
Debrecen, în domeniul dinamicii neliniare. Pentru formarea specialiştilor în acest domeniu de
vârf al ştiinţelor economice au fost aprobate organizarea a trei cursuri de specialitate care să
fie susţinute de trei lectori care vor fi angajaţi din afara Universităţii din Oradea şi din afara
Universităţii din Debrecen. Aceste trei cursuri se referă la teoria fractalilor, teoria haosului şi
teoria jocurilor cu implicaţii în domeniul dezvoltării regionale.
La aceste cursuri vor participa cinci cadre didactice angajate ale Universităţii din
Oradea – Facultatea de Ştiinţe Economice precum şi cinci cadre didactice ale Universităţii din
Debrecen – Facultatea de Ştiinţe Economice.
Ulterior organizării acestor cursuri de specialitate în cele trei domenii menţionate
cercetătorii care au participat la cursuri vor elabora câte un raport de cercetare care va conţine
simularea aplicării teoriei fractalilor, a teoriei haosului şi a teoriei jocurilor prin utilizarea de
eşantioane formate din mediul de afaceri şi autorităţi locale. Concluziile şi propunerile dar şi
direcţiile viitoare de cercetare vor fi formulate de către experţii cercetători în cadrul
rapoartelor de cercetare care urmează a fi elaborate.
Deasemenea în cadrul proiectului este prevăzută editarea cursurilor de specialitate care
au fost susţinute de către lectorii specialişti în teoria fractalilor, teoria haosului şi teoria
jocurilor.
Pentru selectarea lectorilor de curs este necesară organizarea unei proceduri publice de
selecţie pentru a avea garanţia că vor fi selectaţi lectori de curs, cadre didactice universitare,
care deţin experienţă în domeniile de cercetare menţionate.
II. Criterii specifice de selecţie a lectorilor de curs:
Criteriile specifice de selecţie sunt organizate pe trei domenii, în funcţie de specificul
cursurilor organizate astfel:
a) pentru lectorul de curs care va susţine cursul de Teoria Fractalilor:
Condiţii specifice:
- să deţină gradul didactic universitar de conferenţiar sau profesor, pe bază de
adeverinţă eliberată de universitatea unde deţine calitatea de angajat sau profesor
consultant după caz;

-

-

-

să aibă publicate un număr minim de trei articole în reviste cotate ISI în domeniul
de competenţă în care este specialist pe bază de listă de lucrări şi pe bază de lucrări
listate din jurnalele unde au fost publicate lucrările cotate ISI;
să aibă un număr de cinci lucrări publicate în baze de date internaţionale, pe bază
de liste de lucrări şi pe bază de lucrări listate din bazele de date unde au fost
publicate indexate BDI;
să deţină cursul de teoria fractalilor editat în formă electronică, atât în limba
română cât şi în limba engleză;
să de-a o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură privată, că este de acord
să editeze cursul de teoria fractalilor împreună cu echipa de cercetători care vor
participa la acest curs;

b) pentru lectorul de curs care va susţine cursul de Teoria Haosului:
Condiţii specifice:
- să deţină gradul didactic universitar de conferenţiar sau profesor, pe bază de
adeverinţă eliberată de universitatea unde deţine calitatea de angajat sau profesor
consultant după caz;
- să aibă publicate un număr minim de trei articole în reviste cotate ISI în domeniul
de competenţă în care este specialist pe bază de listă de lucrări şi pe bază de lucrări
listate din jurnalele unde au fost publicate lucrările cotate ISI;
- să aibă un număr de cinci lucrări publicate în baze de date internaţionale, pe bază
de liste de lucrări şi pe bază de lucrări listate din bazele de date unde au fost
publicate indexate BDI;
- să deţină cursul de teoria haosului editat în formă electronică, atât în limba română
cât şi în limba engleză;
- să de-a o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură privată, că este de acord
să editeze cursul de teoria haosului împreună cu echipa de cercetători care vor
participa la acest curs;

III. Informaţii despre durata cursurilor:
Cursurile vor fi organizate modular, pe o durată de trei luni, de comun acord cu fiecare
lector de curs care a fost selectat pentru susţinerea cursurilor de specialitate.
Sunt suportate cheltuielile de cazare, cheltuielile de transport şi diurna conform
bugetului de proiect aprobat şi conform reglementărilor legale în vigoare.

IV. Valorea estimată, oferta financiară, condiţii de decontare:
Cursurile au o valoare estimată de 5.000 euro brut/curs de specialitate organizat.
Această valoare nu poate fi depăşită. Orice ofertă financiară a lectorilor de curs peste valoare
estimată este declarată neconformă şi respinsă conform prevederilor legale în vigoare şi a
prezentului caiet de sarcini.
Fiecare lector de curs, care participă la prezenta procedura publică de selecţie are
obligaţia de a elabora oferta sa financiară, în care va consemna contravalorea serviciilor de
pregătire de specialitate pe care le asigură, exprimată în lei/ la cursul de schimb al euro din
ziua depunerii ofertei. Oferta rămâne valabilă pe toată durata organizării cursului şi nu poate
fi majorată conform prevederilor legale în vigoare.
Cu fiecare dintre lectorii de curs se încheie câte un contract individual de muncă,
ulterior parcurgerii procedurii publice de selecţie, conform prevederilor legale în vigoare. Din
contravaloarea serviciilor de pregătire de specialitate se vor reţine contravaloarea impozitului
pe salar, a contribuţiei la asigurările sociale şi a contribuţiei la asigurările sociale de sănătate
precum şi alte contribuţii sociale datorate conform prevederilor legale în vigoare.
Fiecare lector de curs poate depune doar o ofertă pentru a participa la susţinerea unuia
din cele trei cursuri organizate, respectiv: teoria fractalilor, teoria haosului sau teoria jocurilor.
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