
 

   

 
Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 3: ”Locuri de muncă pentru toți” 
Operațiunea 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana” 
Titlu proiect: “Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în zona urbană. ANTUR” 
Cod SMIS: 105924 
Beneficiar: Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava 
Contract nr. 193/12.01.2018 

Nr. 13768 din 30.07.2020 
 
 

ANUNȚ 
 

în cadrul proiectului cu titlul “Start	la	antreprenoriat,	creștem	ocuparea	în	zona	urbană.	ANTUR”  
ce face obiectul contractului de finanțare	nr.	193 din 12.01.2018 

 
 

I. CALENDARUL	PROCESULUI	DE	SELECȚIE 
 

Depunerea dosarelor de candidatură 30.07.2020 –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. Pozitii în echipa proiectului 

 
1. Expert	politici	organizationale	si	regionale‐	1	post 

Codul ocupaţiei 263207 cercetator de dezvoltare comunitara 
Tarif orar net 64 lei/oră 
Programul de muncă 42 ore/lună repartiție inegală 
Modul de ocupare a postului Analiza dosar de concurs 

Nivelul postului - executie  
 

Pregătirea profesională - studii superioare - 3 ani
 

Experiența necesară 
executării operațiunilor specifice 
postului 

- experienta în realizarea de cercetari - 5.1 ani 

 



 

   

 

Sarcinile şi responsabilităţile postului

- Identifica politicile din domeniul 
antreprenoriatului la nivel local si regional 

- Realizeaza cercetari calitative cu privire la 
politicile si stimulentele existente în alte state în 
sfera antreprenoriatului 

- Creeaza metodologii de cercetare, inclusiv 
instrumente aferente 

- Elaboreaza raportul de cercetare specifice 
- Realizeaza o propunere de politica publica 
- Analizeaza politicile organizaționale din cadrul 

parteneriatului 
- Realizeaza o propunere de politica organizaționala
- Prezinta în cadrul întâlnirilor de echipa sau 

publice, rezultatele cercetarilor intreprinse 

Activitatea este estimată a începe în luna AUGUST 2020 
 

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. Copii ale documentelor justificative; 

4. Copie după actul de identitate; 

5. Copii ale diplomelor/adeverințelor. 
 

Dosarele de candidatură se înregistrează la registratura Universității ,,Ștefan cel Mare" din 
Suceava, corp E, sala E135, avand la exterior următoarea mentiune: ,,CANDIDAT pentru postul Expert 
politici organizationale si regionale în cadrul proiectului cu titlul " Start la antreprenoriat, creștem 
ocuparea în zona urbană. ANTUR,, și se depun la biroul H005, corp H în plic sigilat, conform calendarului 
concursului. 

Contestațiile pot fi depuse, conform calendarului concursului în termen de 24 de ore de la 
comunicarea rezultatului. Contestațiile se vor înregistra la registratura Universității ,,Ștefan cel Mare" din 
Suceava, avand la exterior următoarea mențiune: ,,C0NTESTAȚIE pentru postul de Expert politici 
organizationale si regionale în cadrul proiectului cu titlul "Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în 
zona urbană. ANTUR,, și se depun la biroul H005, corp H în plic sigilat, conform calendarului concursului. 

Afișarea rezultatelor se face pe site-ul www.usv.ro. 
Pentru detalii suplimentare legate de acest anunț vă invităm să vă adresați managerului de 

proiect, doamna Gabriela PRELIPCEAN , adresa de email prelipceang@usm.ro 

 


