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ANUNȚ 

privind recrutarea și selecția de personal pentru ocuparea posturilor de  

experți în echipa de implementare, 

   în cadrul proiectului cu titlul ”DECIDE - Dezvoltare prin educație antreprenorială și 

cercetare inovativă doctorală și postdoctorală”, Cod SMIS 2014+ 125031,  

ce face obiectul contractului de finanțare nr. 45649/20.06.2019 

 

 

I. CALENDARUL PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE 

Depunerea dosarelor de candidatură  07.10.2019, ora 15.00 

Publicarea rezultatelor 08.10.2019, ora 15.00 

Depunerea contestațiilor  09.10.2019, ora 15.00 

Soluționarea contestațiilor 10.10.2019, ora 15.00 

Publicarea rezultatelor finale  11.10.2019, ora 15.00 

 

  



 

 

II. POSTURI SCOASE LA CONCURS  
 

II.1 Formator inovare și valorificarea rezultatelor cercetării (1 post) 
 

Codul ocupaţiei 242401 formator 

Tarif orar, toate  
contribuțiile incluse 

86 lei/oră 

Programul de muncă Maximum 80 ore/lună 

Modul de ocupare a 
postului  

Perioadă determinată de 6 luni 

Nivelul postului expert în echipa de implementare 

Pregătirea profesională 
minimală  

Absolvent de studii superioare - 3 ani 

Experiența minimă 
solicitată 

experiență în designul și susținerea de sesiuni de formare 

experiență într-o poziție similară - 5 ani 

Competențe solicitate 

Competențe de formator, de planificare și coordonare 

Raționament logic, capacitate de analiză și de sinteză 

Competențe in luarea deciziilor și asumarea responsabilităților 

Atitudine pozitivă și abilități de a se mobiliza 

Limbi străine solicitate Engleză A1 

Sarcinile şi 
responsabilităţile 
postului 

Evalueaza necesarul de instruire al cursanților 

Redactează programa de curs 

Stabilește scopurile și obiectivele instruirii 

Realizează suportul de curs și materialele cursanților 

Concepe și realizează activitățile teoretice și practice în cadrul 

cursului 

Susține programul de instruire 

Realizează prezența cursanților 

Oferă feedback cursanților pe baza evaluării de la curs 

Participa în comisia de evaluare finală a competențelor, dacă 

este cazul 

Raportează activitatea 

Participă la evenimentele proiectului 

 
  



 

 

II.2 Formator dezvoltare personală (1 post) 
 

Codul ocupaţiei 242401 formator 

Tarif orar, toate  
contribuțiile incluse 

86 lei/oră 

Programul de muncă Maximum 80 ore/lună 

Modul de ocupare a 
postului  

Perioadă determinată de 6 luni  

Nivelul postului expert în echipa de implementare 

Pregătirea profesională 
minimală  

Absolvent de studii superioare - 3 ani 

Experiența minimă 
solicitată 

experiență în designul și susținerea de sesiuni de formare 

experiență într-o poziție similară - 5 ani 

Competențe solicitate 

Competențe de formator, de planificare și coordonare 

Raționament logic, capacitate de analiză și de sinteză 

Competențe in luarea deciziilor și asumarea responsabilităților 

Atitudine pozitivă și abilități de a se mobiliza 

Limbi străine solicitate Engleză A1 

Sarcinile şi 
responsabilităţile 
postului 

Evaluează necesarul de instruire al cursanților 

Redactează programa de curs 

Stabilește scopurile și obiectivele instruirii 

Realizează suportul de curs și materialele cursanților 

Concepe și realizează activitățile teoretice și practice în cadrul 

cursului 

Susține programul de instruire 

Realizează prezența cursanților 

Oferă feedback cursanților pe baza evaluării de la curs 

Participă în comisia de evaluare finală a competențelor, dacă 

este cazul 

Raportează activitatea 

Participă la evenimentele proiectului 

 

  



 

 

II.3 Formator dezvoltare antreprenorială (1 post) 
 

Codul ocupaţiei 242401 formator 

Tarif orar, toate  
contribuțiile incluse 

86 lei/oră 

Programul de muncă Maximum 80 ore/lună 

Modul de ocupare a 
postului  

Perioadă determinată de 6 luni  

Nivelul postului expert în echipa de implementare 

Pregătirea profesională 
minimală  

Absolvent de studii superioare - 3 ani 

Experiența minimă 
solicitată 

experiență în designul și susținerea de sesiuni de formare 

experiență într-o poziție similară - 5 ani 

Competențe solicitate 

Competențe de formator, de planificare și coordonare 

Raționament logic, capacitate de analiză și de sinteză 

Competențe in luarea deciziilor și asumarea responsabilităților 

Atitudine pozitivă și abilități de a se mobiliza 

Limbi străine solicitate Engleză A1 

Sarcinile şi 
responsabilităţile 
postului 

Evaluează necesarul de instruire al cursanților 

Redactează programa de curs 

Stabilește scopurile și obiectivele instruirii 

Realizează suportul de curs și materialele cursanților 

Concepe și realizează activitățile teoretice și practice în cadrul 

cursului 

Susține programul de instruire 

Realizează prezența cursanților 

Oferă feedback cursanților pe baza evaluării de la curs 

Participă în comisia de evaluare finală a competențelor, dacă 

este cazul 

Raportează activitatea 

Participă la evenimentele proiectului 

 

  



 

 

II.4 Expert parteneriate (2 posturi) 
 

Codul ocupaţiei 242221 expert/specialist in parteneriat public privat 

Tarif orar, toate  
contribuțiile incluse 

86 lei/oră 

Programul de muncă Maximum 40 ore/lună 

Modul de ocupare a 
postului  

Perioadă determinată de 21 luni  

Nivelul postului expert în echipa de implementare 

Pregătirea profesională 
minimală  

Absolvent de studii superioare - 3 ani 

Experiența minimă 
solicitată 

experiență în domeniul comunicării/informării/organizării de 

evenimente 

experiență în coordonarea de echipe și de evenimente - 5 ani 

Competențe solicitate 

Competențe de planificare și coordonare 

Raționament logic, capacitate de analiză și de sinteză 

Competențe in luarea deciziilor și asumarea responsabilităților 

Competențe de relaționare, prezentare, monitorizare, organizare 

evenimente, promovare 

Limbi străine solicitate Engleză A1 

Sarcinile şi 
responsabilităţile 
postului 

Propune și participă la ședințe de lucru operaționale 

Organizează distribuirea și monitorizarea sarcinilor 

Participă la instruiri, ședințe și alte evenimente din cadrul 

proiectului 

Colaborează cu firma subcontractată pentru organizarea 

evenimentelor 

Analizează parteneriatele existente 

Adaptează parteneriate 

Pregătește și participă la târguri de networking 

Pregătește și livrează rapoarte pentru dezvoltarea de noi 

programe de studii doctorale și postdoctorale 

Pregătește și livrează parteneriate nou înființate/dezvoltate între 

unități/instituții de învățământ (universitar si postuniversitar) și 

sectorul privat și actori din domeniul cercetării și inovarii, 

inclusiv în vederea organizarii de stagii de practică 

Raportează activitatea 

Participă la evenimentele proiectului 

 

  



 

 

II.5 Expert mobilități (1 post) 
 

Codul ocupaţiei 243212 specialist relații sociale 

Tarif orar, toate  
contribuțiile incluse 

86 lei/oră 

Programul de muncă Maximum 40 ore/lună 

Modul de ocupare a 
postului  

Perioadă determinată de 33 luni  

Nivelul postului expert în echipa de implementare 

Pregătirea profesională 
minimală  

Absolvent de studii superioare - 3 ani 

Experiența minimă 
solicitată 

Experiență în domeniul comunicării/informării/organizării de 

evenimente 

experiență în coordonarea de echipe și de evenimente - 5 ani 

Competențe solicitate 
competențe de relaționare, prezentare, monitorizare, organizare 

evenimente, promovare 

Limbi străine solicitate Engleză A1 

Sarcinile şi 
responsabilităţile 
postului 

Participă la identificarea și validarea stagiilor de mobilități 

Coordonează/supervizează stagiile de 

documentare/studii/cercetare realizate de către grupul țintă 

Organizează și participă la schimbul de bune practici 

Pregătește participări la conferințe 

Pregătește și participă la vizite de studiu interne 

Pregătește stagii de mobilitate academica într-o 

universitate/centru de cercetare dintr-o țară 

membră a Uniunii Europene, fiind eligibile maximum două stagii 

de mobilitate europeană per doctorand 

Pregătește și participă la vizite de studiu transnaționale 

Pregătește și livrează rapoarte generale de activitate 

Raportează activitatea 

Participă la evenimentele proiectului 

 

  



 

 

II.6 Coordonator selecție și monitorizare (1 post) 
 

Codul ocupaţiei 243212 specialist relații sociale 

Tarif orar, toate  
contribuțiile incluse 

74 lei/oră 

Programul de muncă Maximum 40 ore/lună 

Modul de ocupare a 
postului  

Perioadă determinată de 34 luni  

Nivelul postului expert în echipa de implementare 

Pregătirea profesională 
minimală  

Absolvent de studii superioare - 3 ani 

Experiența minimă 
solicitată 

Experiență în domeniul comunicării/informării/organizării de 

evenimente - 1 an 

Competențe solicitate 

Bun coordonator al activităților 

Competențe de formator, de planificare și coordonare 

Raționament logic, capacitate de analiză și de sinteză 

Competențe in luarea deciziilor și asumarea responsabilităților 

Atitudine pozitivă și mobilizare 

Limbi străine solicitate Engleză A1 

Sarcinile şi 
responsabilităţile 
postului 

Creaza o metodologie selecție și monitorizare 

Coordonează centralizarea dosarelor de selecție 

Coordonează centralizarea contractelor (realizare lunară a 

activităților specifice proiectului, indicatori minimali de 

performanță) 

Coordonează centralizarea dovezilor lunare realizare activități 

specifice proiectului 

Coordonează centralizarea dosarelor de monitorizare 

Gestionează corespondența prin email cu grupul țintă 

Reprezintă interfața dintre echipa de management și grupul țintă 

Gestionează portalul de colectare și evaluare feedback 

angajabilitate absolvenți pentru dezvoltarea de noi programe de 

studii 

Colectează materiale suport pentru raportarea activității 

Raportează activitatea 

Participă la evenimentele proiectului 

 

  



 

 

II.7 Expert Grup Țintă (2 posturi) 
 

Codul ocupaţiei 243212 specialist relații sociale 

Tarif orar, toate  
contribuțiile incluse 

74 lei/oră 

Programul de muncă Maximum 20 ore/lună 

Modul de ocupare a 
postului  

Perioadă determinată de 9 luni  

Nivelul postului expert în echipa de implementare 

Pregătirea profesională 
minimală  

Absolvent de studii superioare - 3 ani 

Experiența minimă 
solicitată 

Experiență în domeniul comunicării/informării/organizării de 

evenimente - 1 ani 

Competențe solicitate 
cunostințe PC, competențe de realizare strategii de recrutare, 

relaționare 

Limbi străine solicitate Engleză A1 

Sarcinile şi 
responsabilităţile 
postului 

Participă la realizarea metodologiei de recrutare a grupului țintă 

Organizează procesul de recrutare și asigură comunicarea cu 

grupul țintă 

Organizează dosarele de înscriere în grupul țintă 

Gestionează registrul grupului țintă 

Comunică cu GT atât la sediul proiectului cât și prin intermediul 

site-ului de proiect 

Organizează participarea doctoranzilor la activitățile proiectului 

Organizează și prelucrează bazele de date referitoare la grupul 

țintă 

Colectează rapoartele de activitate ale grupului țintă și verifică 

respectarea cerințelor de redactare 

Gestionează corespondența prin email cu grupul țintă 

Reprezintă interfața dintre echipa de management și grupul țintă 

Participă la redactarea raportărilor pentru aspecte referitoare la 

grupul țintă 

Participa la întâlnirile cu membrii echipei de management 

Raportează activitatea 

Participă la evenimentele proiectului 

 

  



 

 

II.7 Coordonator stiințific (4 posturi) 
 

Codul ocupaţiei 235104 expert invățământ 

Tarif orar, toate  
contribuțiile incluse 

86 lei/oră 

Programul de muncă Maximum 10 ore/lună 

Modul de ocupare a 
postului  

Perioadă determinată de 34 luni  

Nivelul postului expert în echipa de implementare 

Pregătirea profesională 
minimală  

Absolvent de studii superioare - 3 ani 

Experiența minimă 
solicitată 

Experiență în domeniul comunicării/informării/organizării de 

evenimente - 5 ani 

Competențe solicitate 
Planificare, organizare, coordonare, monitorizare 

Competențe de interacțiune socială 

Limbi străine solicitate Engleză A1 

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 

  



 

 

 

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. Fişa de verificare a experienței specifice solicitate, atât în format electronic pe CD, cât și 

listată, semnată și datată (se găseşte pe pagina web a USV); 

4. copii ale documentelor justificative, certificate conform cu originalul; 

5. copie simplă după actul de identitate (se va prezenta și în original); 

6. copii ale diplomelor/adeverințelor, certificate conform cu originalul (se vor prezenta și în 

original). 

 

Dosarele de candidatură se depun în plic sigilat și se înregistrează la registratura 

Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava, având la exterior următoarea mențiune: "CANDIDAT 

pentru postul (se va menționa denumirea postului) în cadrul proiectului cu titlul DECIDE - 

Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și postdoctorală,  

Cod SMIS 2014+ 125031".  

 

Eventualele contestații privind decizia comisiei de recrutare și selecție se vor depune în 

plic sigilat și se vor înregistra la registratura Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava, având 

la exterior următoarea mențiune: "CONTESTAȚIE pentru postul (se va menționa denumirea 

postului) în cadrul proiectului cu titlul DECIDE - Dezvoltare prin educație antreprenorială și 

cercetare inovativă doctorală și postdoctorală, Cod SMIS 2014+ 125031". 

 

Pentru detalii suplimentare legate de acest anunț vă invităm să vă adresați Managerului 
de proiect, Bogdan Ilie COCIERU, decide@usm.ro. 
 
 

Manager de proiect, 
Bogdan Ilie COCIERU 

mailto:decide@usm.ro

