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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

05.04.2022
06.04.2022-26.04.2022
27.04.2022-28.04.2022
02.05.2022-09.05.2022

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 (doctoranzi și cercetători postdoctorat) și planurilor de
sustenabilitate post-studii într-o comisie mixtă, la finalizarea programului antreprenorial.
PARTICIPANȚI BURSIERI DOCTORAND ANTREPRENOR
Domeniul prioritar
în care se realizează
cercetarea
Silvicultură

Nr.
crt.

Afiliere

1

USV

Com. Sohatu,
jud. Călărași

2

USV

3

USV

Com. Stroiești,
jud. Suceava
Mun. Suceava,
jud. Suceava

Ingineria produselor
alimentare
Inginerie electrică

4

USV

Mun. Iași, jud.
Iași

Silvicultură

5

USV

Mun. Suceava,
jud. Suceava

Ingineria produselor
alimentare

6

USV

Mun. Fălticeni,
jud. Suceava

Inginerie mecanică

7

USV

Mun. Botoșani,
jud. Botoșani

Ingineria produselor
alimentare

8

USV

Orș. Salcea, jud.
Suceava

Silvicultură

9

USV

Mun. Suceava,
jud. Suceava

Economie

10

USV

Mun. Suceava,
jud. Suceava

Inginerie industrială

Domiciliul stabil

Titlul planului de studii
doctorand antreprenor
Crearea unei firme care să ofere
consultanță în materie de trasabilitate a
lemnului și comunicare
Dezvoltarea și validarea unor produse de
panificație aglutenice
Contribuții privind dezvoltarea sistemelor
de încărcare și alimentare ale
autovehiculelor cu propulsie electrică /
hibridă
Elaborarea unui model de conversie pentru
pădurile de cvercinee provenite din
lăstari, care să faciliteze o mai bună
adaptare structurală a acestora la
schimbările climatice
Dezvoltarea și validarea unor produse
alimentare prin utilizarea de produse
secundare din industria alimentară
Aplicarea practică a rezultatelor cercetării
pe echipamente / mașini dotate cu
motoare diesel
Dezvoltarea de suplimente alimentare pe
bază de resveratrol extras din deșeuri
viticole
Metodologie de evaluare a oportunității și
fezabilității creării unor structuri
administrative noi pentru pădurile aflate
în proprietate privată
Soluții de Business Intelligence din
domeniul dezvoltării sustenabile
implementate în instituțiile publice
Implementarea sistemelor de management
integrat în firmele industriale

Nr.
crt.

Afiliere

11

USV

12

USV

13

USV

14

USV

Domiciliul stabil
Com. Șcheia, jud.
Suceava
Mun. Suceava,
jud. Suceava
Com. Mitocu
Dragomirnei, jud.
Suceava
Mun. Suceava,
jud. Suceava

Domeniul prioritar
în care se realizează
cercetarea
Ingineria produselor
alimentare
Inginerie electronică,
telecomunicații şi
tehnologii
informaționale
Ingineria produselor
alimentare
Calculatoare și
tehnologia informației

Titlul planului de studii
doctorand antreprenor
Valorificarea florei spontane a județului
Suceava
Principiile implementării analizelor
statistice de tip „big dimensional data” în
industria Automotive folosind Machine
Learning
Valorificarea șroturilor din semințe
oleaginoase în vederea realizării unor
ambalaje edibile
Un campus digital pentru o învățare și
cercetare eficientă

PARTICIPANȚI BURSIERI CERCETĂTOR POSTDOCTORAT ANTREPRENOR
Domeniul prioritar
în care se realizează
cercetarea
Inginerie electronică,
telecomunicații şi
tehnologii informaționale
Inginerie electrică

Nr.
crt.

Afiliere

Domiciliul stabil

1

USV

Com. Drăgoiești,
jud. Suceava

2

USV

Mun. Suceava,
jud. Suceava

3

USV

Mun. Suceava,
jud. Suceava

Administrarea afacerilor

4

USV

Com. Cacica,
jud. Suceava

Ingineria produselor
alimentare

5

USV

Mun. ClujNapoca, jud.
Cluj

Silvicultură

6

USV

Orș. Gura
Humorului, jud.
Suceava

Contabilitate

Titlul planului de studii
doctorand antreprenor
Modelarea antenelor de bandă largă
pentru dispozitive de monitorizare ce
folosesc tehnologiile IoT și 5G
Dezvoltarea unor soluții și strategii de
exploatare a stațiilor electrice de
încărcare a vehiculelor destinate
transportului public
Rolul inovațiilor disruptive în strategii
aplicate MNCs pentru depășirea recesiunii
globale generate de COVID-19
Optimizarea extracției asistate cu
ultrasunete a peptidelor bioactive din
polen și evaluarea potențialului lor
antioxidant
Analiza influenței evenimentelor climatice
(e.g. secetă, valuri de căldură) asupra
creșterilor de arbori în Regiunea de NordEst a României
Performanța financiară și antreprenoriatul
la entitățile economice din sectorul
Hoteluri și alte facilități de cazare în
contextul COVID 19

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, 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: 20 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, în limita numărului de ore prevăzut în proiect, în situația în care a încheiat
raporturi juridice de muncă cu USV, 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@usm.ro, 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.

