
   

 
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. 6235 / 15.03.2022 

 

ANUNȚ 
în cadrul proiectului cu titlul  

“DECIDE - Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și postdoctorală” 

care face obiectul contractului de finanțare nr. 45649/20.06.2019 

 

I. CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE 

 

Depunerea dosarelor de candidatură 
16.03.2021 – 21.03.2022, ora 16:00  

Publicarea rezultatelor 
22.03.2022, ora 16:00 

Depunerea contestațiilor 
23.03.2022, ora 16:00 

Soluționarea contestațiilor 
24.03.2022, ora 16:00 

Publicarea rezultatelor finale 
24.03.2022, ora 16:00 

 

II. POZITIA ÎN ECHIPA PROIECT 

1. Coordonator științific - 1 post 

Codul ocupaţiei 235104 / Expert învățământ 

Tarif orar net 65 lei/oră 

Programul de muncă 9 ore/lună repartiție inegală 

Modul de ocupare a postului Analiza dosar de concurs 

Nivelul postului Execuție 

Pregătirea profesională Studii superioare - 3 ani 

Experiența necesară executării 

operațiunilor specifice postului 

Experiență în designul și susținerea de sesiuni de formare 

Experiență într-o poziție similară – 5 ani 

Coordonator de doctorat 

Sarcinile şi responsabilităţile postului ✓ Asigură conexiunea stiințifică cu grupul țintă atât prin întâlniri la 

sediul proiectului cât și prin intermediul portalului 

✓ Validează, la finalizarea programului antreprenorial planurile de 

afaceri/sustenabilitate poststudii în domeniul specializarii 

doctorale/postdoctorale realizate, într-o comisie mixtă 

✓ Gestionează realizarea lunară a activităților specifice proiectului și a 

indicatorilor minimali de performanță de către membrii GT 

✓ Sprijină GT în identificarea manifestărilor științifice în vederea 

participării acestora la prezentarea, respectiv publicarea producției lor 

stiințifice 

✓ Propune surse bibliografice pentru GT 

✓ Validează rapoartele de activitate ale grupului țintă 

✓ Gestionează oportunități de participare/publicare pentru GT 

✓ Gestionează activitatea GT privind derularea de mobilități 

internaționale/vizite de studiu 

✓ Urmărește integrarea GT în centre de cercetare 



   

 
✓ Inițiază derularea vizitelor de studii 

✓ Urmăreste GT în realizarea indicatorilor 

✓ Asigură suport membrilor GT pentru realizarea planurilor de afaceri 

✓ Asigură suport membrilor GT pentru realizarea planurilor de 

sustenabilitate post studii 

✓ Alte activităţi la solicitarea managerului de proiect. 

Activitatea este estimată a începe la 1 Aprilie 2022 

 

III. DOSARUL 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, având la exterior următoarea mențiune: ,,CANDIDAT pentru postul de Formator USV în 

cadrul proiectului cu titlul “DECIDE - Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă 

doctorală și postdoctorală” și se depun la biroul H003, 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, având la 

exterior următoarea mențiune: ,,C0NTESTAȚIE pentru postul de Formator USV în cadrul proiectului cu titlul 

“DECIDE - Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și postdoctorală” și se 

depun la biroul H003, 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 Mariana LUPAN , adresa de email marianalupan@usm.ro. 

 

 

 

 

http://www.usv.ro/

