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ANUNȚ 

 

Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, scoate la concurs 2 posturi de experți pe termen lung în 

cadrul proiectului: 

 

POCU/379/6/21/123847 „Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem de burse 

pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale 

ale doctoranzilor și postdoctoranzilor - ANTREPRENORDOC”, beneficiar Universitatea 

“Dunărea de Jos” din Galați, partener Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, 

 

astfel: 

 

• Expert monitorizare și evaluare activități grup țintă USV 

 

Perioada de angajare 36 de luni de la data semnării contractului de către coordonatorul 

proiectului și AM POCU 

Durata muncii 21 ore/lună, repartizare inegală a numărului de ore/lună 

Tarif brut orar  97.88 lei/oră, toate contribuțiile incluse 

Responsabilități • Participa la planificarea activitatilor desfasurate de grupul tinta in 

cadrul proiectului; Colaboreaza cu echipa coordonatoare a 

proiectului pentru asigurarea conditiilor tehnice de desfasurare a 

activitatilor comune; Monitorizeaza intreaga activitate depusa de 

membrii grupului tinta la nivelul partenerului; Asigura evaluarea 

activitatii membrilor grupului tinta; Participa la elaborarea 

procedurilor pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea 

proiectului; Asigura implementarea activitatilor proiectului în 

concordanţă cu obiectivele acestuia, cu termenele limită şi cu 

resursele stabilite prin contractul de finanţare; 

• Participa la redactarea de metodologii si proceduri pentru 

monitorizarea calitatii activitatilor membrilor grupului tinta si 

adaptarea activitatilor proiectului in vederea identificarii 

metodologiilor optime de imbunatatire a calitatii acestora; 

Participarea la organizarea, desfasurarea si monitorizarea de stagii 

practice in unitati economico sociale cu potential de aplicare a 

abilitatilor antreprenoriale (daca este cazul); Răspunde solicitărilor 

autorităţile implicate în implementarea şi verificarea programului 

POCU în cadrul misiunilor de audit; Participă la întâlnirile de lucru 

specifice în cadrul proiectului; îndeplineşte şi alte sarcini dispuse 

de managerul de proiect, în limita atribuţiilor aferente postului, 

Verifică şi aprobă documentaţia justificativă la nivel tehnic şi 



financiar, verificarea compatibilităţii documentelor cu RTF şi cu 

planificările din Cererea de finanţare. 

Criterii și condiții • Cadru didactic universitar, domeniul ingneresc, angajat USV, 

vechime mai mare de 10 ani 

• Doctorat în unul din domeniile inginerești 

• Participare în proiecte doctorale/postdoctorale ca expert cu 

atributii/responsabilități  asemănătoare celor din prezentul 

proiect, în ultimii 5 ani 

• Competente: cunoasterea normelor in vigoare si a obiectivelor 

POCU, experienta in colaborarea cu mediul economico-social in 

proiecte inovative, experienta in parteneriate stiintifice 

internationale/parcuri tehnologice si in asigurarea 

complementaritatii echipelor implicate, inclusiv a tinerilor 

cercetatori la nivel doctoral si postodoctoral; experienta in 

dezvoltarea proiectelor de CDI cu implicarea responsabila in toate 

fazele acestora in vederea completarii formarii acestora cu 

elemente decizionale si de management, experienta in selectia 

tematicilor, organizarea si desfasurarea experimentelor si 

coordonarea editarii lucrarilor stiintifice la nivel doctoral si 

postoctoral; capacitatea de analiza critica si adaptare constructiva 

pentru atingerea obiectivelor proiectului in conditii calitative 

optime si cu utilizarea cu randament maxim a proiectului; 

experienta in monitorizarea evolutiei activitatilor doctorale si 

postodctorale specifice. 

•   Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet); 

• Cunoaşterea a minim unei limbi de circulaţie internaţională 

(engleză, franceză, germană). 

 

• Expert monitorizare/realizare indicatori specifici USV 

 

Perioada de angajare 36 de luni de la data semnării contractului de către coordonatorul 

proiectului și AM POCU 

Durata muncii 21 ore/lună, repartizare inegală a numărului de ore/lună 

Tarif brut orar  97.88 lei/oră, toate contribuțiile incluse 

Responsabilități • Participa la procedurile de pregatire a metodologiei de selectie a 

grupului tinta in concordanta cu normele legale in vigoare, cu 

regulamentele interne ale mediului academic, precum si cu 

obiectivele generale si specifice ale POCU. R 

• Asigura contactul permanent cu mediul economico-social in 

vederea adaptarii procesului educational-formativ pentru grupul 

tinta la cerintele stiintifice si nevoile reale de abilitati si 

competente pentru grupul tinta.  

• Asigură utilizarea optima a sistemului intern de consiliere 

profesionala dezvoltat la nivelul universitatilor partenere si 

valorificarea bunelor practici specifice pentru consilierea 

profesionala a cercetarilor din grupul tinta.  

• Inventariaza portofoliului de proiecte CDI la nivelul universitatii si 

implicarea tinerilor cercetatori in toate fazele acestora de la 

nivelul de pregatire a cererilor de finantare pana la procesul de 

implementare, incluzand participarea directa in managementul 

adaptativ al acestora.  



• Participa directa in selectia manifestarilor stiintifice de prestigiu la 

nivel national si international, cu identificarea criteriilor de selectie 

a lucrarilor stiintifice ale grupului tinta pe criterii de valoare, 

conform obiectivelor specifice ale proiectului.  

• Selectia tematicilor, moderarea prezentarilor, comentariilor, 

intrebarilor si raspunsurilor din punct de vedere metodologic si 

stiintific.  

• Asigură selectia tematicilor de discutie, contactarea si pregatirea 

invitatilor, precum si moderarea discutiilor in vederea asigurarii 

utilizarii cercetarii stiintifice pentru rezolvarea problematicii reale 

de la nivelul societatii.  

• Urmarirea continua a indeplinirii obiectivelor generale si specifice 

ale proiectului si analiza obtinerii rezultatelor prognozate in 

conditii calitative optime si cu adaptarea continua la nnecesitatile 

grupului tinta, la cerintele partenerilor economico-sociali in 

conditiile utilizarii optime a resurselor consortiului.  

• Asigură structurarea si adaptarea continua a datelor privind 

membrii grupului tinta, activitatile si rezultatelel acestora in 

conformitate cu criteriile calitative ale proiectului si indicatorii 

acestuia in vederea realizarii integrale a obiiectivelor asumate.  

Criterii și condiții • Cadru didactic universitar, domeniul ingneresc, angajat USV, 

vechime mai mare de 10 ani 

• Doctorat în unul din domeniile inginerești 

• Participare în proiecte doctorale/postdoctorale ca expert cu 

atributii/responsabilități  asemănătoare celor din prezentul 

proiect, în ultimii 5 ani 

• Experienţă în domenii de activitate conexe (implementare - 

monitorizare proiecte, bugete, costuri, planificare, management 

universitar, apartenență la structuri care presupun colaborarea cu 

mediul economic ş.a.)  

• Competente: cunoasterea normelor in vigoare si a obiectivelor 

POCU, experienta in colaborarea cu mediul economico-social in 

proiecte inovative, experienta in parteneriate stiintifice 

internationale/parcuri tehnologice si in asigurarea 

complementaritatii echipelor implicate, inclusiv a tinerilor 

cercetatori la nivel doctoral si postodoctoral; experienta in 

consilierea personala la nivel stiintific si profesional a tinerilor 

cercetatori in vederea orientarii juste in cariera si valorificarii 

abilitatilor si competetelor personale ale acestora; experienta in 

dezvoltarea proiectelor de CDI cu implicarea responsabila in toate 

fazele acestora in vederea completarii formarii acestora cu 

elemente decizionale si de management, experienta in selectia 

tematicilor, organizarea si desfasurarea experimentelor si 

coordonarea editarii lucrarilor stiintifice la nivel doctoral si 

postoctoral; abordarea corecta din punct de vedere metodologic a 

prezentarilor rezultatelor cercetarilor membrilor grupului tinta 

pentru favorizarea schimbului de bune practic; experiente in 

proiecte si colaborari directe cu autoritati locale, regionale si 

nationale, precum si cu mediul economic, asociate cu transferul 

tehnologic rapid si eficient si prioritizarea unor tematici ale 

cercetarii pentru rezolvarea problemelr reale ale societatii; 



capacitatea de analiza critica si adaptare constructiva pentru 

atingerea obiectivelor proiectului in conditii calitative optime si cu 

utilizarea cu randament maxim a proiectului; experienta in 

monitorizarea evolutiei activitatilor doctorale si postodctorale 

specifice. 

• Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet); 

• Cunoaşterea a minim unei limbi de circulaţie internaţională 

(engleză, franceză, germană). 

 

Documente necesare pentru înscriere: 

 

• CV 

• Documente justificative (diplome, contracte etc.) 

• Carte de identitate 

 

Modalitatea de depunere a documentelor: 

 

• Documentele se depun la Registratura universității, în plic închis, cu mențiunea 

"ANTREPRENORDOC - Selecție experți" (se va solicita înregistrarea) 

 

Calendarul desfășurării procesului de recrutare și selecție: 

 

• Data limită de depunere a candidaturilor: 11.03.2019, ora 16 

• Evaluarea candidaturilor și publicarea rezultatelor: 12.03.2019, ora 22 

• Depunerea contestațiilor: 13.03.2019, ora 16 

• Soluționarea contestațiilor: 14.03.2019, ora 22 

• Publicare finală a rezultatelor: 15.03.2019, ora 22 

 

Modalitatea de contestare a deciziei comisiei de selecție 

 

•   Contestația se depune în scris, la registratura universității, în plic închis, cu mențiunea 

"ANTREPRENORDOC - Selecție experți - contestații" (se va solicita înregistrarea) 

 

Informații suplimentare: 

 

Prof.dr.ing. Cornel TURCU 

e-mail: cturcu@eed.usv.ro 

int. 230 

 


