Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Apel nr. POCU/380/6/13 – „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”
Titlu proiect: „DECIDE - Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă
doctorală și postdoctorală”
Cod SMIS 2014+: 125031
Nr. contract de finanțare: 45649/20.06.2019
Beneficiar: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Nr. 7731/08.04.2021
Nr. USV/134/DECIDE/08.04.2021

ANUNȚ
privind selecția partenerilor în vederea organizării stagiului de practică antreprenorială,
pe durata a 8 luni calendaristice, pentru participanții bursieri DECIDE, doctoranzi și
cercetători postdoctorat din cadrul USV
CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE
Publicarea anunțului de selecție a partenerilor de practică
Transmiterea Expresiilor de interes
Evaluarea capacității partenerilor de practică din punct de
vedere logistic, tehnic, tehnologic și organizatoric
Semnarea Acordurilor de parteneriat

09.04.2021
12.04.2021-22.04.2021
23.04.2021
07.05.2021-08.05.2021

COMPONENTA PRACTICĂ A PROGRAMULUI DE FORMARE A COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE
Componenta practică a programului de formare a competențelor antreprenoriale în
sprijinul utilizării rezultatelor cercetărilor doctorale/postdoctorale este stabilită pe durata a 8
luni calendaristice. Durata activităților practice este de 40 de ore/lună, din care cel puțin 8
ore/lună trebuie realizate la organizațiile partenere de practică, de regulă on-site sau on-line
în cazuri excepționale; diferența până la 40 de ore/lună este acoperită prin activități de studiu
individual.

În cadrul proiectului este încurajată derularea stagiilor de practică antreprenorială în
mediul de afaceri, în echipe de participanți bursieri stagiari, având în vedere numărul locurilor
disponibile pentru participanți bursieri raportat la numărul de posturi bugetate pentru mentori
de practică antreprenorială. Stagiile de practică antreprenorială pot fi realizate și în institute
de cercetare/universități, altele decât cele implicate în implementarea proiectului DECIDE.
Participanții bursieri membri ai grupului țintă efectuează stagiul de practică în cadrul
unei organizații care derulează o activitate corelată cu cea a planului de afaceri evaluat, cu
scopul validării planurilor de afaceri/ planurilor de sustenabilitate post-studii într-o comisie
mixtă, la finalizarea programului antreprenorial.
PARTICIPANȚI BURSIERI DOCTORAND ANTREPRENOR
Domeniul prioritar
în care se realizează
cercetarea
Inginerie electronică,
telecomunicații şi
tehnologii
informaționale

Nr.
crt.

Afiliere

1

USV

Domiciliu: mun.
Suceava, jud.
Suceava

2

USV

Ingineria produselor
alimentare

3

USV

4

USV

5

USV

Domiciliu: mun.
Suceava, jud.
Suceava
Domiciliu: com.
Todirești, jud.
Suceava
Domiciliu: com.
Adâncata, jud.
Suceava
Domiciliu: com.
Șcheia, jud.
Suceava

6

USV

Geografie

7

USV

8

USV

9

USV

Domiciliu: mun.
Botoșani, jud.
Botoșani
Domiciliu: orș.
Siret, jud.
Suceava
Domiciliu: mun.
Suceava, jud.
Suceava
Domiciliu: com.
Iacobeni, jud.
Suceava

Domiciliul stabil

Geografie
Inginerie electrică
Silvicultură

Inginerie mecanică
Ingineria produselor
alimentare
Silvicultură

Titlul planului de studii
doctorand antreprenor
Studiul diverselor dispozitive electronice
prin activități de măsurare, testare și
dezvoltare de standuri de măsură
specifice, versatile, folosibile totodată și
în scop didactic și de aprofundare a
cunoștințelor
Obținerea de produse de panificație
îmbunătățite calitativ prin utilizarea de
pseudocereale germinate
Evaluarea impactului produs de
evenimentele hidrologice extreme din
Regiunea Nord-Est
Contribuții la dezvoltarea unor noi
motoare și actuatoare folosite în
energetică
Bugetul de achiziții materie primă într-o
companie de prelucrare primară funcție de
mecanismele care intervin în formarea
cererii și ofertei în piața lemnului
Cuantificarea incendiilor de vegetație în
vederea îmbunătățirii managementului
ecosistemelor actuale și viitoare
Influența temperaturii, a gazelor de
evacuare și a dozajului la injecția AdBlue
în SCR la motoarele MAC
Alimente funcționale cu destinație
specială: nutriția sportivilor de
performanță cu efort fizic intens
Informația tehnică-științifică - Instrument
de creștere a atractivității turistice în
Parcul Național Călimani

Domeniul prioritar
în care se realizează
cercetarea
Silvicultură

Nr.
crt.

Afiliere

10

USV

Domiciliu: mun.
Suceava, jud.
Suceava

11

USV

Domiciliu: mun.
Vaslui, jud. Vaslui

Ingineria produselor
alimentare

12

USV

Domiciliu: mun.
Botoșani, jud.
Botoșani

Ingineria produselor
alimentare

13

IEN

Istorie

14

IEN

15

IEN

16

IEN

17

IEN

18

IEN

Domiciliu: mun.
Târgu Neamț,
jud. Neamț
Domiciliu: mun.
Fălticeni, jud.
Suceava
Domiciliu: mun.
Fălticeni, jud.
Suceava
Domiciliu: mun.
Botoșani, jud.
Botoșani
Domiciliu: mun.
Rădăuți, jud.
Suceava
Domiciliu: mun.
Iași, jud. Iași

19

IEN

Geografie

20

IEN

Domiciliu: mun.
Târgu Neamț,
jud. Neamț
Domiciliu: mun.
Bacău, jud. Bacău

21

IEN

Istorie

22

IEN

23

IEN

24

IEN

Domiciliu: mun.
Roman, jud.
Neamț
Domiciliu: mun.
Suceava, jud.
Suceava
Domiciliu: mun.
Suceava, jud.
Suceava
Domiciliu: mun.
Pașcani, jud. Iași

Domiciliul stabil

Economie
Contabilitate

Titlul planului de studii
doctorand antreprenor
Etologia populației de câini hoinari de pe
fondurile limitrofe Municipiului Suceava și
impactul acestuia asupra efectelor de
vânat
Valorificarea tescovinei de strugur în
vederea obținerii de fibre alimentare
(pectină)
Obținerea și comercializarea de produse
de panificație cu valoare adăugată prin
introducerea făinii din pseudocereale în
făina de grâu
Resursele minerale utile din Depresiunea
Neamțului și Cracău-Bistrița utilizate de
comunitățile pre-/proto- și istorice
Inovarea învățământului superior prin
consolidarea educației antreprenoriale în
contextul revoluției industriale 4.0
Perfecționarea profesioniștilor contabili în
contextul digitalizării

Contabilitate

Provocările economiei digitale asupra
profesiei contabile în instituțiile publice

Contabilitate

Perfecționarea metodelor și tehnicilor de
audit în contextul pandemiei

Sociologie

Înființarea unui amplasament pentru
terapia și educația socio-emoțională a
polițiștilor de penitenciare și a familiilor
lor
Turismul balneoclimateric în aria
submontană dintre Sucevița și Slănic
Moldova
Înființarea unui laborator de analize în
domeniul siguranței alimentelor în cadrul
unei unități de fabricare a pâinii și a
produselor de panificație
Mănăstirile din județele Neamț și Roman în
Primul Război Mondial

Ingineria produselor
alimentare

Silvicultură

Antreprenoriat pentru inovare prin
cercetare doctorală

Contabilitate

Contribuția sistemului de învățământ la
dezvoltarea spiritului antreprenorial al
tinerei generații - provocări și oportunități
Stimularea creșterii productivității în
sectorul agricultură prin transmiterea de
informații societăților interesate din acest
domeniu despre factorii naturali de mediu

Geografie

Nr.
crt.

Afiliere

25

IEN

Domiciliul stabil
Domiciliu: mun.
Galați, jud.
Galați

Domeniul prioritar
în care se realizează
cercetarea
Contabilitate

Titlul planului de studii
doctorand antreprenor
Aplicarea tehnologiei informației pentru
evaluarea și îmbunătățirea manualului de
politici contabile, instrument de
cuantificare a eficacității și eficienței în
antreprenoriat

PARTICIPANȚI BURSIERI CERCETĂTOR POSTDOCTORAT ANTREPRENOR
Nr.
crt.

Afiliere

Domiciliul stabil

1

USV

Domiciliu: mun.
Roman, jud.
Neamț

2

USV

3

USV

4

USV

5

USV

6

USV

7

IEN

8

IEN

Domiciliu: mun.
Suceava, jud.
Suceava
Domiciliu: mun.
Suceava, jud.
Suceava
Domiciliu: com.
Ipotești, jud.
Suceava
Domiciliu: mun.
Suceava, jud.
Suceava
Domiciliu: mun.
Suceava, jud.
Suceava
Domiciliu: mun.
Târgu Mureș,
jud. Mureș
Domiciliu: mun.
Târgu Mureș,
jud. Mureș

Domeniul prioritar
în care se realizează
cercetarea
Silvicultură

Ingineria produselor
alimentare
Inginerie electronică și
telecomunicații

Titlul planului de studii
doctorand antreprenor
Creșterea rolului tehnologiei dispozitivelor
inteligente cu senzori multipli pentru
culegerea datelor în activitatea de
inventariere a arboretelor
Dezvoltarea de ambalaje comestibile din
pectină și celuloză pentru industria
alimentară
Sistem de control acces multimod pentru
mediul Cloud Computing

Istorie

Raporturile dintre RSR și RSSM din
perioada 1975-1989

Inginerie electrică

Cercetări privind dezvoltarea unor soluții
la problemele specifice rețelelor de
transport și distribuție a energiei electrice
Aplicații ale teoriei haosului în domeniul
economic

Calculatoare și
tehnologia informațiilor
Sănătate

Mobilitatea absolvenților din sănătate și
criza COVID-19

Sănătate

Cercetări privind utilitatea înființării unui
program de instruire Lean Management
dedicat personalului medical

CRITERII DE SELECȚIE
Criteriile de selecție ale partenerilor de practică:
1. Să fie o organizație privată sau publică, legal constituită;
2. Să aibă sediul social/punct de lucru în România;
3. Să aibă disponibilitatea de a primi studenți doctoranzi/cercetători postdoctorat în
practică și de a încheia un acord de parteneriat cu USV/IEN, conform prevederilor în
vigoare;

4. Să dețină capacitatea logistică, tehnică și umană de a organiza stagiul de practică pentru
cel puțin un participant bursier DECIDE.
Număr de posturi bugetate pentru mentori de practică antreprenorială la USV: 14 posturi.
Număr de posturi bugetate pentru mentori de practică antreprenorială la IEN: 10 posturi.
RESPONSABILITĂȚI ȘI CONDIȚII DE ANGAJARE MENTORI DE PRACTICĂ ANTREPRENORIALĂ
Responsabilitățile mentorilor de practică antreprenorială:
• îndrumă, în ședințe comune dacă este cazul unei echipe, participanții bursieri stagiari
pe plan profesional;
• avizează raportul/rapoartele lunare de progres;
• validează, la finalizarea programului antreprenorial, planurile de afaceri/sustenabilitate
post-studii în domeniul specializării doctorale/postdoctorale realizate, într-o comisie
mixtă;
• raportează (pontaj, raport de activitate și livrabile) activitatea proprie managerului de
proiect (și Coordonatorului partener IEN, unde este cazul), în limita numărului de ore
prevăzut în proiect, în situația în care a încheiat raporturi juridice de muncă cu USV/IEN,
remunerate din bugetul proiectului;
• avizează rapoartele lunare de progres privind experiența practică antreprenorială a
membrilor GT și comunică cu membrii echipei de implementare și cu managerul de
proiect, dacă este cazul;
• participă la evenimentele proiectului, dacă este cazul.
Condiții de angajare:
• Educație solicitată - studii superioare 3 ani
• Experiența solicitată - experiență în domeniul mentoratului, experiență în formarea şi
dezvoltarea personalului 1 an
• Adeverință de la Medicina muncii
TRANSMITEREA EXPRESIILOR DE INTERES
Partenerii de practică potențiali sunt rugați să completeze și să trimită prin e-mail, la
adresa decide@usv.ro (și la adresa proiect.decide.ien@gmail.com, pentru participanții bursieri
IEN) formularul Expresie de interes (Anexa 1). Reprezentantul legal al organizației partener de
practică nominalizează o persoană de contact din partea organizației, cu rol de mentor de
practică, care să asigure coordonarea și îndrumarea participanților bursieri stagiari pe toată
durata desfășurării stagiilor de practică antreprenorială.

