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ANUNȚ 

privind recrutarea și selecția de personal pentru ocuparea postului de  

expert parteneriate în echipa de implementare, 

   în cadrul proiectului cu titlul „DECIDE - Dezvoltare prin educație antreprenorială și 

cercetare inovativă doctorală și postdoctorală”, Cod SMIS 2014+ 125031,  

ce face obiectul contractului de finanțare nr. 45649/20.06.2019 

 

 

I. CALENDARUL PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE 

Depunerea dosarelor de candidatură  29.07.2020-03.08.2020 

Publicarea rezultatelor 04.08.2020 

Depunerea contestațiilor  05.08.2020 

Soluționarea contestațiilor 06.08.2020 

Publicarea rezultatelor finale  07.08.2020 

 

  



 

 

II. POSTURI SCOASE LA CONCURS  
 

II.1 Expert parteneriate (1 post) 
 

Codul ocupaţiei 242221 expert/specialist in parteneriat public privat 

Tarif orar, toate  
contribuțiile incluse 

86 lei/oră 

Programul de muncă Maximum 40 ore/lună 

Modul de ocupare a 
postului  

Perioadă determinată de 17 luni, în acord cu graficul de 
implementare al proiectului 

Nivelul postului expert în echipa de implementare 

Pregătirea profesională 
minimală  

Absolvent de studii superioare - 3 ani 

Experiența minimă 
solicitată 

experiență în domeniul comunicării/informării/organizării de 

evenimente 

experiență în coordonarea de echipe și de evenimente - 5 ani 

Competențe solicitate 

Competențe de planificare și coordonare 

Raționament logic, capacitate de analiză și de sinteză 

Competențe in luarea deciziilor și asumarea responsabilităților 

Competențe de relaționare, prezentare, monitorizare, organizare 

evenimente, promovare 

Limbi străine solicitate Engleză A1 

Sarcinile şi 
responsabilităţile 
postului 

Propune și participă la ședințe de lucru operaționale 

Organizează distribuirea și monitorizarea sarcinilor 

Participă la instruiri, ședințe și alte evenimente din cadrul 

proiectului 

Colaborează cu firma subcontractată pentru organizarea 

evenimentelor 

Analizează parteneriatele existente 

Adaptează parteneriate 

Pregătește și participă la târguri de networking 

Pregătește și livrează rapoarte pentru dezvoltarea de noi 

programe de studii doctorale și postdoctorale 

Pregătește și livrează parteneriate nou înființate/dezvoltate între 

unități/instituții de învățământ (universitar si postuniversitar) și 

sectorul privat și actori din domeniul cercetării și inovarii, 

inclusiv în vederea organizarii de stagii de practică 

Raportează activitatea 

Participă la evenimentele proiectului 

 

  



 

 

 

III. DOSARELE DE CANDIDATURĂ  
 

Conţinutul dosarului de candidatură: 

1. Cerere de înscriere la concurs (se găseşte pe pagina web a USV); 

2. Curriculum vitae (format Europass), semnat și datat pe fiecare pagină; 

3. Fişa de verificare a experienței specifice solicitate, atât în format electronic pe CD, cât și 

listată, semnată și datată (se găseşte pe pagina web a USV); 

4. copii ale documentelor justificative, certificate conform cu originalul; 

5. copie simplă după actul de identitate (se va prezenta și în original); 

6. copii ale diplomelor/adeverințelor, certificate conform cu originalul (se vor prezenta și în 

original). 

 

Dosarele de candidatură se depun în plic sigilat și se înregistrează la registratura 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, având la exterior următoarea mențiune: 

„CANDIDAT pentru postul (se va menționa denumirea postului) în cadrul proiectului cu titlul 

DECIDE - Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și 

postdoctorală,  Cod SMIS 2014+ 125031".  

 

Eventualele contestații privind decizia comisiei de recrutare și selecție se vor depune în 

plic sigilat și se vor înregistra la registratura Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, având 

la exterior următoarea mențiune: „CONTESTAȚIE pentru postul (se va menționa denumirea 

postului) în cadrul proiectului cu titlul DECIDE - Dezvoltare prin educație antreprenorială și 

cercetare inovativă doctorală și postdoctorală, Cod SMIS 2014+ 125031". 

 

Pentru detalii suplimentare legate de acest anunț vă invităm să vă adresați Managerului 
de proiect, Bogdan Ilie COCIERU, decide@usm.ro. 
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