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Cap.1. PRINCIPII GENERALE
1.1. Cadrul legislativ
Art.1. Organizarea și desfășurarea selecţiei grupului țintă, constituit din doctoranzi și cercetători
postdoctorat, precum și monitorizarea acestora în cadrul proiectului „DECIDE ‐ Dezvoltare prin
educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și postdoctorală”, Cod SMIS 2014+: 125031,
Cod contract: POCU/380/6/13/125031, Nr. contract de finanțare: 45649/20.06.2019 se
fundamentează pe prevederile: Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de
doctorat; ale Regulamentelor privind organizarea și desfășurarea programelor de studii universitare
de doctorat și postdoctorat ale Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) și, respectiv, ale
SCOSAAR şi ale Institutului de Economie Națională (IEN) din Bucureşti; ale dispozițiilor specifice
prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiţii specifice „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători
postdoctorat”, Apel nr. POCU/380/6/13 și Manualul beneficiarului POCU în vigoare, Programul
Operațional Capital Uman 2014‐2020, Axele prioritare 1‐6 şi condiţiile specificate în contractul de
finanţare al proiectului.
1.2. Preambul
Art.2. Prezenta metodologie a fost elaborată în cadrul proiectului cu titlul „DECIDE ‐ Dezvoltare prin
educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și postdoctorală”, Cod SMIS 2014+: 125031,
Cod contract: POCU/380/6/13/125031, Nr. contract de finanțare: 45649/20.06.2019, finanțat prin
Programul Operațional Capital Uman 2014‐2020, Axa prioritară 6: Educație şi competențe,
Prioritatea de investiții – 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața
muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare
profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea
programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă,
inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie; O.S.6.13. ‐ Creșterea numărului absolvenților de
învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la
activități de învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI.
Art.3. Din perspectiva inovării, promovarea componentei practice a cercetării este esențială deoarece
doctoranzii și postdoctoranzii din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (bioeconomia,
tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate, energie, mediu și schimbări
climatice, eco‐nanotehnologii și materiale avansate și sănătate) își vor aduce o contribuție
semnificativă privind inovarea atunci când sunt implicați în problemele reale cu care se confruntă
domeniul în care studiază. Aceștia vor beneficia de sprijin financiar, inclusiv pentru susținerea
complementarității cu sectoarele economice cu potențial competitiv, conform prevederilor OM MEN
nr. 5376/2017 privind aprobarea domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare
corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România1.
1

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/ordin%205376‐2017.pdf
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Art.4. Parteneriatul pentru implementarea prezentului proiect este constituit din:
a.
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV);
b.
Institutul de Economie Națională (IEN) al Academiei Române
c.
Agenție Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Neamț.
1.3. Obiectivul general
Art.5. Obiectivul proiectului „DECIDE ‐ Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă
doctorală și postdoctorală”, Cod SMIS 2014+: 125031, Cod contract: POCU/380/6/13/125031, Nr.
contract de finanțare: 45649/20.06.2019, urmăreşte creșterea angajabilității absolvenților de
învățământ superior ‐ doctoranzi și cercetători postdoctorat, în special în sectoarele economice cu
potențial competitiv și în domeniile de specializare inteligentă. Totodată, proiectul își propune
creșterea relevanței sistemelor de educație și formare pe piața muncii prin dezvoltarea de programe
educaționale personalizate, de calitate; dezvoltarea capitalului uman din cercetare‐dezvoltare‐
inovare și asigurarea oportunităților care să faciliteze accesul la un loc de muncă, prin mecanisme
pentru anticiparea și dezvoltarea competențelor, inclusiv a celor antreprenoriale, prin asigurarea
oportunităților pentru pregătirea pedagogică a membrilor grupului țintă care au în vedere o carieră
didactică universitară, prin promovarea componentei practice a cercetării ce vizează flexibilizarea și
dezvoltarea de relații durabile între companii (mediul de afaceri) și universități, respectiv institute de
cercetare.
1.4. Grupul țintă
Art.6. Grupul ţintă al proiectului este format din doctoranzi și cercetători postdoctorat, ca principali
actori în asigurarea calităţii învăţământului superior și cercetării, reprezentând verigi importante ale
capitalului uman din cele două instituții anterior enunțate, abordate dintr‐o dublă perspectivă: cea a
constituirii unei baze de selecţie pentru viitoarele cadre didactice care se vor ocupa de pregătirea și
formarea viitorilor studenţi, respectiv formarea de cercetători productivi și inovativi, care pot avea
un rol semnificativ atât în sporirea eficienţei cheltuielilor publice pentru cercetare și dezvoltare, cât
și în promovarea unui transfer tehnologic mai util și practic către sectorul privat. Prin urmare,
capitalul uman trebuie să devină un catalizator pentru progresul societăţii.
Art.7. Beneficiarii activităților proiectului sunt 96 de doctoranzi și cercetători postdoctorat (organizați
în 3 serii succesive), repartizați pe 2 categorii de grup țintă:
a.
66 de doctoranzi la studii universitare de doctorat (13x3 din cadrul USV și 9x3 din cadrul
IEN, estimare inițială) și
b.
30 de cercetători postdoctorat (6x3 din cadrul USV si 4x3 din cadrul IEN, estimare inițială).
Art.8. Doctoranzii și cercetătorii postdoctorat din grupul‐țintă al proiectului vor beneficia de sprijin
financiar, inclusiv pentru susținerea:
a. Activităților de cercetare şi de colaborare în rețea pentru doctoranzi/tineri cercetători în scopul
asigurării complementarității cu sectoarele economice cu potențial competitiv identificate
conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în sprijinul
internaționalizării învățământului terțiar;
b. Participării la crearea unui sistem de informare coordonată în ambele sensuri: de la
companii/sectorul privat sau public către instituțiile de învățământ superior privind nevoile lor
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de instruire, precum și de la instituțiile de învățământ superior către întreprinderi, pentru a
răspunde nevoilor angajatorilor la nivel regional/local.
Art.9. Persoanele din grupul ţintă vor fi selectate (prin identificare/recrutare/implicare) de instituțiile
beneficiare, pe baza unor criterii specifice legate, în principal, de relevanța temei de cercetare
corelate cu domeniile prioritare ale Strategiei Naţionale de Competitivitate 2014‐2020, respectiv cu
domeniile de specializare inteligentă, caracterul interdisciplinar, potențialul comercial și potențialul
ştiinţific de inovare, aşa cum este prevăzut în Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare
2014‐2020.
1.5. Indicatori minimi de performanță
Art.10. Cele 2 categorii de grup ţintă (66 de doctoranzi la studii universitare de doctorat și 30 de
cercetători postdoctorat ‐ repartizați în 3 serii succesive, inegale) contribuie direct la atingerea
următorilor indicatori, în consens cu Ghidul solicitantului – Condiții specifice: „Sprijin pentru
doctoranzi și cercetători postdoctorat” ‐ 2018:
a.
4S116 ‐ Studenți/Cercetători etc. care își găsesc un loc de muncă, la încetarea calității de
participant;
b.
4S117 Studenți/Cercetători etc. care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității
de participant;
c.
4S118 Studenți etc. care au obținut titlul științific de doctor urmare a sprijinului primit;
d.
4S119 Cercetători care au finalizat programe postdoctorale urmare a sprijinului primit.
Art.11. Acordarea sprijinului doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat din grupul ţintă se va realiza pe
baza unui contract încheiat cu instituția la care activează în calitate de doctorand/cercetător
postdoctorat. Acest contract va avea în vedere stabilirea realizării lunare a activităților specifice
proiectului, a unor indicatori minimali de performanță pe baza următoarelor acțiuni:
a.
Frecventarea unui program de învățare antreprenorială în legătură cu tema studiilor
doctorale/postdoctorale realizate, cu o componentă practică, realizată, inclusiv, la agenți
economici/parteneri relevanți;
b.
Frecventarea unui program de consiliere profesională (ISCED 8), precum și de formare a
competențelor transversale în sprijinul cercetării și inovării.
Art.12. Pentru finalizarea programului antreprenorial, parteneriatul dezvoltat în cadrul proiectului va
propune o metodologie de evaluare calitativă în cadrul căreia beneficiarii burselor antreprenoriale
vor prezenta un plan de afaceri / sustenabilitate post studii în domeniul specializării doctorale /
postdoctorale realizate, validat de către o comisie mixtă constituită din reprezentanți ai cadrelor
didactice universitare și ai angajatorilor.2
Art.13. Pe toată perioada implementării proiectului, Beneficiarul/Partenerul Contractului de Finanţare
va trebui să respecte prevederile legale naționale și comunitare în vigoare referitoare la conflictul de
interese şi regimul incompatibilităților. În cazul apariției unei astfel de situații,
Beneficiarul/Partenerul va lua măsuri care să conducă la evitarea, respectiv stingerea ei şi va informa
în scris AM/OIR/OI responsabil în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea
naștere unui astfel de conflict.
2

Angajatori/parteneri de practică pentru derularea unor activități antreprenoriale cu componentă aplicativă în care vor fi
implicați doctoranzii respectiv, cercetătorii postdoctorat, în funcție de domeniile de specializare ale acestora: agenți economici,
instituții/agenții publice (inclusiv institute de cercetare), organizații de drept privat cu caracter nepatrimonial (ONG‐uri) etc.
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Cap.2. METODOLOGIA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ
2.1. Dispoziții generale referitoare la selecția grupului țintă
Art.14. Prezenta secțiune de metodologie, care vizează selecția doctoranzilor și cercetătorilor
postdoctorat, se realizează în acord cu bunele practici internaţionale în domeniu și cu respectarea
procedurilor interne ale unităților direct implicate.
Art.15. Selecția grupului țintă format din doctoranzi și cercetători postdoctorat este organizată în cadrul
fiecărei organizații partenere în proiect, în vederea realizării grupului țintă format din doctoranzi și
cercetători postdoctorat, astfel:
a.
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV – Lider de parteneriat) – 13 doctoranzi și 6
cercetători postdoctorat;
b.
Institutul de Economie Națională al Academiei Române (IEN – P1) ‐ 14 doctoranzi și 4
cercetători postdoctorat.
Art.16. Selecția grupului țintă (GT) se organizează, pe domeniile de cercetare eligibile, cu respectarea
principiului egalității de șanse și nediscriminării și se va realiza fără condiționări, deosebiri, excluderi,
preferinţe, restricţii bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,
convingeri, gen, vârsta, handicap, situaţie sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care
pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.
Art.17. În grupul ţintă vor putea fi incluse și persoane cu dizabilităţi/persoane cu diverse alte
vulnerabilități.
Art.18. În ceea ce privește numărul de participanți care vor fi incluși în grupul țintă, în funcție de anul de
înmatriculare, se au în vedere prevederile proiectului și ale Acordului de parteneriat, condiționate de
Ghidul Solicitantului Condiții Specifice, aferent cererii de propuneri de proiecte POCU/380/6/13/
„Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”.
Art.19. Selecția candidaților în vederea înscrierii în grupul țintă al proiectului „DECIDE ‐ Dezvoltare prin
educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și postdoctorală”, Cod contract:
POCU/380/6/13/125031, Cod SMIS 2014+: 125031, Nr. contract de finanțare: 45649/20.06.2019,
presupune:
a.
Depunerea unui dosar însoțit de o cerere tip, personal sau prin servicii de corespondență;
b.
Desfășurarea selecției pe bază de evaluare eligibilitate dosar și interviu, on‐site și/sau on‐
line;
c.
Afișarea rezultatelor finale și completarea contractelor, la adresa web www.decide.usv.ro.
Art.20. Selecția grupului țintă se va realiza în urma unei campanii de informare care se va derula atât în
cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), cât și în cadrul Institutului de Economie
Națională (IEN) al Academiei Române.
Art.21. La concursul de selecție au dreptul să participe numai cetățeni UE cu domiciliul sau reședința în
regiunile mai puțin dezvoltate din România (Nord‐Est, Nord‐Vest, Vest, Sud‐Vest Oltenia, Centru,
Sud‐Est și Sud‐Muntenia), înmatriculați ca doctoranzi la studii universitare de doctorat în cadrul
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava sau în cadrul SCOSAAR ‐ Şcoala de Studii Avansate a
Academiei Române3, ori cercetători postdoctorat la una dintre cele două instituții.

3

Institutul de Economie Nationala, ca parte componenta a INCE si ca urmare a apartenentei la reteaua institutelor de cercetare ale Academiei
Romane, potrivit Regulamentului de functionare a SCOSAAR desfasoara activitati de pregatire pentru doctoranzii SCOSAAR si prin aprobarea
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2.2. Condiții de eligibilitate
Art.22. La concurs pot participa persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții de eligibilitate,
de fond:
a. Sunt cetățeni ai Uniunii Europene cu domiciliul sau reşedinţa legală în România într‐una dintre
cele 7 Regiuni de Dezvoltare vizate de proiect;
b. Sunt înmatriculați ca doctoranzi (inclusiv cei cu taxă) în ultimii doi ani terminali în cadrul
Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava sau în cadrul SCOSAAR din Bucureşti, în momentul
înscrierii și pe perioada participării la activităţile proiectului. Se exclud studenții aflați în
întrerupere. În cazul în care doctoranzii beneficiază de prelungire a studiilor de doctorat, cu 1‐2
ani, conform legii, ultimii doi ani de studii pentru care se poate furniza în proiect sprijinul pentru
studenți doctoranzi se modifică corespunzător;
c. Au studiile universitare de doctorat în domeniul pentru care realizează opțiunea de cercetare și,
totodată, tema de doctorat / tema de cercetare propusă este încadrată explicit într‐unul din
domeniile de specializare inteligentă din Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare
(SNCDI) 2014‐2020, pe domeniile de doctorat.
de formă:
a. Declară pe propria răspundere că nu au participat deja la programe de îmbunătățire a
competenţelor antreprenoriale sau că nu au fost grup ţintă în proiecte POSDRU pentru
dezvoltarea competențelor antreprenoriale sau de alte programe publice de formare
antreprenorială, în vederea evitării dublei finanțări (este obligatorie semnarea de către
persoanele din grupul țintă a unei Declarații pe proprie răspundere privind evitarea dublei
finanțări cu privire la neparticiparea anterioară la programe de îmbunătățirea competențelor
antreprenoriale, inclusiv în proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe
antreprenoriale);
b. Completează o declarație de consimțământ cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal în
vederea prelucrării și transferării acestora în ţări din Uniunea Europeană, în baza dispozițiilor
legale cuprinse în art. 13 din Regulamentul 2016/679/UE Informare privind prelucrarea datelor
cu caracter personal;
c. Declară pe propria răspundere că, pe perioada derulării activităţilor proiectului, vor participa la
un program de formare/învățare antreprenorială cu componentă practică, precum și la un
program de consiliere profesională desfășurate prin proiect;
d. Dacă fac parte din categoria doctoranzi, atunci trebuie să prezinte un document justificativ
privind înmatricularea la studii universitare de doctorat pentru unul dintre domeniile prioritare
ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014‐2020, conform prevederilor OM MEN nr.
5376/2017;
e. Dacă fac parte din categoria cercetători postdoctorat, atunci trebuie să facă dovada că participă,
în cadrul uneia din instituțiile partenere, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava sau
Institutul de Economie Națională (IEN) al Academiei Române, la unul din programele
postdoctorale de cercetare avansată, conform prevederilor OM MEN nr. 5376/2017;

Biroului Prezidiilui Academiei Romane din 25 iunie 2019 privind organizarea activitatii de postdoctorat in cadrul IEN, ca partener in proiectul
DECIDE si a documentelor de organizare a Scolii Postdoctorale in cadrul SCOSAAR
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f.

Cercetătorii postdoctorat trebuie să dețină titlul științific de doctor, obținut în România sau în
străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral4. La data depunerii
dosarului de candidatură, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate
trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare;
g. Dosarul de candidatură conține toate documentele solicitate conform Cererii de înscriere din
prezenta Metodologie;
Art.23. Comisiile de selecție, stabilite la nivelul celor două instituții, verifică eligibilitatea dosarelor de
candidatură depuse în termenul stabilit, conform graficului de desfășurare a procesului de selecţie
(Anexa 9).
2.3. Înscrierea candidaților
Art.24. Înscrierea candidaților intră în sarcina Experților grup țintă/Coordonatorilor care vor consemna
înscrierea în registrele unice de corespondență pentru proiect, administrate la nivelul fiecărui
partener.
Art.25. Depunerea dosarelor de concurs se face la una din organizațiile care au calitatea de beneficiar
sau partener în proiect, respectiv USV sau IEN.
Art.26. Dosarul de concurs al candidaților va conține următoarele documente:
a. Cerere de înscriere, format tipizat, (Anexa 1a – Doctoranzi | Anexa 1b – Cercetători
postdoctorat);
b. Copie după cartea de identitate (CI);
c. Curriculum vitae (CV format Europass) semnat și datat pe fiecare pagină;
d. Plan de studii doctorand antreprenor (Anexa 2a – Doctoranzi) care să răspundă cerințelor
proiectului DECIDE și să fie în legătură cu planul individual al studiilor universitare de doctorat în
baza cărui a fost înmatriculat ca doctorand / Plan de studii cercetător postdoctorat antreprenor
(Anexa 2b – Cercetători postdoctorat) care să răspundă cerințelor proiectului DECIDE și să fie în
legătură cu proiectul de cercetare științifică în baza cărui a fost admis în programul postdoctoral;
e. Declarație pentru evitarea dublei finanțări (Anexa 3);
f. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 4);
g. Declarație privind angajamentul participării la activități (Anexa 5);
h. Formular înregistrare participanți la operațiunile finanțate din FSE (Anexa 6 ‐ Formularul de
înregistrare individuală (aplicație) a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014‐
2020);
i. Copie după certificatul de naștere (CN);
j. Dacă este cazul, copie după certificatul de căsătorie5;
k. Copie după ultimele diplome de studii absolvite (diplomă de licență și diplomă de master6 pentru
candidații doctoranzi, respectiv, diplomă de master și diplomă de doctor7 pentru candidații

4

se ia în considerare data la care a apărut Ordinul Ministrului Educației Naționale prin care este confirmată obținerea titlului de
doctor de către candidat și în care este stipulat și numele acestuia
5
sau a oricărui alt act autentificat care atestă schimbarea numelui
6
doar diplomă de licență pentru studii universitare de lungă durată finalizate anterior inițializării sistemului Bologna, anterioară
anului 2005.
7
sau Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale privind atribuirea titlului de Doctor

Pagina 9 din 38

postdoctorat) emise de instituții de învățământ superior, acreditate în România sau recunoscute
de către Ministerul Educaţiei Naţionale (dacă este cazul);
l. Copie după contractul de studii universitare de doctorat și planul individual de pregătire a
studiilor universitare de doctorat / Copie după contractul de studii postdoctorale și proiectul de
cercetare postdoctorală;
Art.27. Un candidat se poate înscrie doar în domeniul de cercetare în care activează.
Art.28. Candidații vor depune toate documentele solicitate, completate în limba română.
Art.29. Toate documentele vor fi organizate într‐un dosar cu șină, în format listat o singură față,
perforate și necapsate, în acord cu opisul existent în Cererea de înscriere Anexa 1a – Doctoranzi sau
Anexa 1b – Cercetători postdoctorat, după caz.
Art.30. Toate anexele vor fi completate prin tehnoredactare și vor respecta formatul publicat prin
prezenta metodologie, secțiunea Anexe. Orice abatere, în sensul suprimării elementelor
constitutive, conduce în mod automat la declararea candidatului ca neeligibil.
2.4. Selecția candidaților
Art.31. Selecția candidaților va fi efectuată de către comisiile de selecție și comisiile de evaluare
științifică constituite la nivelul partenerilor, astfel:
a. Comisia de selecţie la nivelul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava formată din:
Coordonator USV selecție și monitorizare, Expert Grup țintă 1S și Expert Grup țintă 2S;
b. Comisia de selecţie la nivel Institutului de Economie Națională formată din: Coordonator
partener IEN, Expert GT IEN și Expert parteneriate IEN.
c. Comisia de evaluare științifică la nivelul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava formată din 3
Coordonatori științifici USV;
d. Comisia de evaluare științifică la nivelul Institutului de Economie Națională formată din 3
Coordonatori științifici IEN.
Art.32. Comisiile de selecţie evaluează candidatul declarat eligibil după verificarea administrativă a
dosarelor. Prima probă constă în Evaluarea dosarelor de concurs depuse de candidați (conform
Grilei de evaluare a dosarului de concurs – Anexa 7), în cadrul căreia vor fi avute în vedere aspecte
legate de tema de cercetare și obiectivele asumate în cadrul proiectului individual de cercetare
doctorală, nivelul de complementaritate între activitatea desfășurată în cadrul studiilor doctorale și
proiectul POCU/380/6/13/125031, modul în care tema de cercetare se raportează la domeniile de
specializare inteligentă conform SNCDI, dar și la nevoile specifice regiunilor mai puțin dezvoltate,
impactul potențial al calității de beneficiar al proiectului asupra carierei profesionale a candidatului
etc.;
Art.33. Comisiile de evaluare științifică evaluează candidații în cadrul celei de‐a doua probe, proba
interviu, unde aceştia îşi vor prezenta tema de cercetare, potențialul acesteia de inovare, precum
și obiectivele legate de participarea la proiect, activitățile preconizate și rezultatele pe care își
propune să le obțină pe perioada derulării proiectului, fiind evaluate și premise legate de
îndeplinirea obiectivelor asumate și a indicatorilor specifici stabiliți prin proiect (conform Grilei
de evaluare prin interviu – Anexa 8).
Art.34. În cadrul interviului, candidații își prezintă propunerea de temă de cercetare și formulează
răspunsuri la întrebările adresate de membrii comisiei de evaluare științifică.
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Art.35. Persoanele din grupul țintă vor fi selectate de instituțiile beneficiare, pe baza unor criterii
specifice legate, în principal, de:
a. Relevanța temei de cercetare corelate cu domeniile prioritare ale Strategiei Naționale de
Competitivitate 2014‐2020, respectiv cu domeniile de specializare inteligentă;
b. Caracterul interdisciplinar;
c. Potențialul științific de inovare, așa cum este prevăzut în Strategia Națională de Cercetare,
Dezvoltare si Inovare 2014‐2020.
2.5. Stabilirea beneficiarilor burselor doctorale și postdoctorale
Art.36. Echipa de management a proiectului publică pe site‐ul proiectului (www.decide.usv.ro)
rezultatele procesului de selecţie cuprinzând următoarele categorii: candidați admiși în grupul
ţintă, candidați în aşteptare şi candidați respinși. Afișarea se va face cu respectarea normelor
GDPR, respectiv prin alocarea unui cod de identificare, atribuit la depunerea dosarului.
Art.37. Eventualele contestații privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs8 se depun în 2
exemplare originale și se consemnează în registrele unice de corespondență pentru proiect,
administrate la nivelul fiecărui partener. Toate contestațiile înregistrate se soluționează la nivelul
echipei de management.
Art.38. În funcţie de rezultatele procesului de selecţie, echipa de management poate decide
distribuția locurilor pe ani de studii şi pe domenii urmărind respectarea obligațiilor contractuale
asumate prin contractul de finanţare.
Art.39. Confirmarea calității de membru în grupul țintă se realizează prin semnarea documentelor
aferente acordării finanțării în cadrul proiectului (contract de studii cu bursă doctorand
antreprenor / bursă cercetător postdoctorat antreprenor).
Art.40. Candidatul care nu semnează Contractul de studii și anexele corespunzătoare în perioada
stabilită prin graficul de desfășurare a procesului de selecţie va fi eliminat din grupul ţintă al
proiectului, iar locul acestuia va fi ocupat de primul candidat aflat pe lista de aşteptare.
2.6. Dispoziţii finale
Art.41. Selecția și contractarea se realizează în 3 etape succesive, în vederea acordării sprijinului
individual pe durata ultimilor doi ani de studii a programului de studii doctorale/postdoctorale,
de regulă pentru o durată de 12 luni consecutive.

8

Nu se admit contestații pentru probele orale. Decizia comisiei de contestații este definitivă.
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Cap.3. MONITORIZAREA DOCTORANZILOR ŞI A CERCETĂTORILOR POSTDOCTORAT
Art.42. După selecția în grupul ţintă al proiectului, se va acorda sprijin doctoranzilor și cercetătorilor
postdoctorat pe baza unui contract de studii cu bursă doctorand antreprenor / bursă cercetător
postdoctorat antreprenor încheiat cu instituția la care sunt înmatriculați în calitate de
doctorand/cercetător postdoctorat, solicitant sau partener în proiect. Prin acest contract,
participanților (doctorand antreprenor și cercetător postdoctorat antreprenor) le revin
următoarele obligații:
a) să participe la activitățile proiectului, implementate în sprijinul dezvoltării personale și
profesionale a acestuia;
b) să publice în calitate de prim autor cel puțin un articol (lucrare științifică) în reviste de
specialitate, indexate în cel puțin trei baze de date internaționale; articolul va fi transmis
echipei de proiect atât pe suport de hârtie cât și în format electronic;
c) să participe în calitate de prim autor cel puțin o conferință cu caracter internațional, cu o
lucrare pentru care poate solicita sprijin financiar în cadrul proiectului;
d) să respecte recomandările și notificările echipei de proiect;
e) să respecte normele deontologice în domeniul cercetării științifice și ale proprietății
intelectuale;
f) să informeze echipa de proiect, în scris, în legătură cu orice modificare referitoare la
statutul său de participant, care ar putea conduce la o stare de incompatibilitate cu
statutul de membru în grupul țintă;
g) să răspundă prompt la solicitările echipei de proiect;
h) să se înregistreze ca utilizator și să răspundă cu regularitate solicitărilor transmise prin
sistemul IT de colectare și evaluare feedback angajabilitate absolvenți pentru dezvoltarea
de noi programe de studii;
i) să nu întrerupă temporar participarea în cadrul proiectului decât în condițiile prevăzute în
contractul de studii, în reglementările AM/OI POCU și ale legislației naționale în vigoare;
j) să includă, în toate articolele, lucrările/comunicările științifice prezentate sau
publicate/comunicate cu sprijinul proiectului un paragraf cu următorul conținut: “DECIDE ‐
Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și
postdoctorală”, Cod proiect POCU/380/6/13/125031, proiect cofinanțat din Fondul
Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020”;
k) să respecte principiul evitării dublei finanțări și să informeze echipa de proiect cu privire la
existența și/sau apariția unei astfel de situații, pe perioada derulării contractului de studii.
Nerespectarea acestei cerințe reprezintă o încălcare a obligațiilor contractuale și va atrage
rezilierea, de drept, a prezentului contract, fără a mai fi necesară intervenția instanței de
judecată și fără îndeplinirea altor formalități;
l) să restituie, în termen de maximum 15 zile de la data primirii notificării, toate sumele
solicitate, la valoarea actualizată, în cazul în care contractul este reziliat din culpa sa;
m) să consulte cu regularitate site‐ul proiectului, www.decide.usv.ro;
n) să frecventeze componenta teoretică a programului de formare a competențelor
antreprenoriale, de regulă on‐site, în sprijinul utilizării rezultatelor cercetărilor
doctorale/postdoctorale prin prezența efectivă în judeţul Suceava sau prin prezența
efectivă în locațiile special desemnate la organizația unde este înregistrat ca membru în
grupul țintă în cadrul proiectului, sau on‐line;
o) să frecventeze componenta practică (stagii de practică, internship‐uri) a programului de
formare a competențelor antreprenoriale în sprijinul utilizării rezultatelor cercetărilor
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doctorale/postdoctorale, la partenerul de practică agreat de comun acord cu organizația la
care este înregistrat ca membru în grupul țintă în cadrul proiectului;9
p) să frecventeze programul de consiliere profesională, de regulă on site prin prezența
efectivă în judeţul Suceava sau prin prezența efectivă în locațiile special desemnate la
organizația unde este înregistrat ca membru în grupul țintă în cadrul proiectului, sau on‐
line,;
q) să frecventeze programul de dezvoltare a competențelor transversale, de regulă on site,
prin prezența efectivă în locațiile special desemnate la organizația unde este înregistrat ca
membru în grupul țintă în cadrul proiectului, sau on‐line;
r) să depună la echipa de proiect un număr de 12 rapoarte lunare de progres privind
realizarea activităților specifice proiectului;
s) să depună la echipa de proiect un număr de 12 rapoarte lunare de progres privind
activitatea științifică;
t) să depună la echipa de proiect un număr de 8 rapoarte lunare de progres privind
experiența practică (stagii de practică, internship‐uri);
u) să transmită în timp util toate documentele solicitate de echipa de proiect pentru
aprobarea participării la activitățile: mobilități, participări la conferințe, vizite de studiu în
cadrul proiectului;
v) să participe efectiv la un târg de networking organizat în judeţul Suceava;
w) să depună la echipa de proiect, la finalizarea programului de formare a competențelor
antreprenoriale în sprijinul utilizării rezultatelor cercetărilor doctorale/postdoctorale, un
plan de afaceri/plan de sustenabilitate poststudii;
x) să susțină planul de afaceri/planul de sustenabilitate poststudii și să obțină validarea de
către o comisie mixtă constituită din reprezentanți ai cadrelor didactice universitare și ai
angajatorilor;
y) să facă dovada obținerii titlul de doctor și respectiv terminării studii postdoctorale până la
finalizarea proiectului DECIDE sau, după caz, în perioada de sustenabilitate a proiectului,
dar nu mai târziu de 3 ani de la finalizarea implementării acestuia pentru studenții
doctoranzi, respectiv 1 an pentru cercetătorii postdoctorat.
Art.43. Comunicările/notificările dintre părți vor fi transmise de regulă în scris, inclusiv prin
corespondență electronică (e‐mail) sau telefonic, cu condiția confirmării în scris a primirii
comunicării.
Art.44. Cele 2 categorii de grup ţintă stabilite la nivelul proiectului, 66 de doctoranzi la studii
universitare de doctorat și 30 de cercetători postdoctorat, repartizați în 3 serii succesive,
contribuie direct la atingerea următorilor indicatori:
a. 30 de doctoranzi / cercetători postdoctorat care la dobândirea calităţii de participanţi în
grupul ţintă nu au un loc de muncă, la finalizarea proiectului vor face dovada angajării,
inclusiv prin promovare pe un post de nivel superior (sau, după caz, în perioada de
sustenabilitate a proiectului, dar nu mai târziu de 1 an de la obţinerea titlului ştiinţific de
doctor (pentru doctoranzi) – indicatorul de rezultat 4S116;
b. La finalul proiectului, pentru 29 dintre doctoranzi/cercetători postdoctorat se va face
dovada faptului că urmează studii/cursuri de formare, în sprijinul valorizării rezultatelor
studiilor doctorale/postdoctorale ‐ indicatorul de rezultat 4S117;

9

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 (pe bază de notă
justificativă)/forță majoră; diferența până la 40 de ore/lună este acoperită prin activități de studiu individual.
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c.

53 doctoranzi din grupul ţintă vor obține titlul de doctor (sau, după caz, în perioada de
sustenabilitate a proiectului, dar nu mai târziu de 3 ani de la finalizarea implementării
acestuia) ‐ indicatorul de rezultat 4S118;
d. 25 cercetători postdoctorat din grupul ţintă vor termina studii postdoctorale până la
finalizarea proiectului (sau, după caz, în perioada de sustenabilitate a proiectului, dar nu mai
târziu de 1 an pentru cercetătorii postdoctorat) ‐ indicatorul de rezultat 4S119.
Art.45. Pentru atingerea acestor indicatori asumați, prin intermediul proiectului DECIDE pot fi
acordate:
a. burse complementare în cuantum de 1850 lei/lună/doctorand şi 2750 lei/lună/cercetător
postdoctorat, pe durata a maximum 12 luni consecutive, de regulă; în relație cu bursele
acordate deja de la bugetul de stat, bursa doctorand antreprenor, se va putea acorda și
acelor studenți care primesc deja bursa doctorală de la bugetul de stat, această bursă
cofinanțată din POCU 2014‐2020 fiind o formă de stimulare a competențelor
antreprenoriale,
respectiv
a
angajabilității
absolvenților
de
studii
doctorale/postdoctorale; bursele se acordă inclusiv pe perioada mobilităților prevăzute in
planurile individuale universitare de doctorat/postdoctorat;
b. pe bază de cerere poate fi acordat sprijin doctoranzilor, precum şi cercetătorilor
postdoctorat, pentru participarea la conferinţe și vizite de studiu în România, în cuantum de
800 lei (600 lei pentru transport şi 200 lei pentru cazare); sprijinul financiar se acordă în
interesul temei de cercetare, în regimul primul venit‐primul servit, în limita bugetului
disponibil;
c. pe bază de cerere poate fi acordat sprijin doctoranzilor, precum şi cercetătorilor
postdoctorat, pentru sprijinirea accesului la infrastructuri moderne de cercetare în cadrul
unor instituţii de prestigiu din UE, prin finanțarea vizitelor de studii transnaționale (1160 lei
pentru transport/persoană şi 550 lei/persoană pentru cazare); sprijinul financiar se acordă
în interesul temei de cercetare, în regimul primul venit‐primul servit, în limita bugetului
disponibil;
d. pe bază de cerere pot fi acordate burse pentru stagii de mobilitate academică, pentru
doctoranzi, într‐o universitate/ centru de cercetare dintr‐o ţară membră UE (4650 lei/lună);
sprijinul financiar se acordă pentru un stagiu de mobilitate academică de maximum 2 luni
într‐o universitate/centru de cercetare dintr‐o țară membră a Uniunii Europene, în interesul
temei de cercetare, în regimul primul venit‐primul servit, în limita bugetului disponibil
Art.46. Întreruperea ciclului de doctorat de către doctorand sau de către instituția organizatoare de
doctorat, prin exmatriculare, conduce la încetarea finanțării doctorandului respectiv şi
recuperarea cuantumului sumelor plătite doctorandului până la momentul respectiv. În cazul
reînmatriculării, doctorandul respectiv nu va mai putea beneficia de finanţare prin proiectul
DECIDE sau în alte proiecte de tip FSE.
Art.47. Pe tot parcursul proiectului se va monitoriza respectarea dreptului de acces la toate resursele,
bunurile, informaţiile şi serviciile oferite, în condiţii de egalitate pentru toţi membrii grupului
ţintă format din doctoranzi şi cercetători postdoctorat.
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Art.48. Diagrama activităților în care vor fi implicați participanții, doctoranzi antreprenor și
cercetători postdoctorat antreprenor
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Cap. 4. DISPOZIȚII FINALE
Art.49. În cazul în care, în urma procesului final de selecţie rămân locuri neocupate la unul dintre
domeniile prioritare, acestea pot fi redistribuite prin decizia managerului de proiect.
Art.50. Pe tot parcursul proiectului se va monitoriza respectarea dreptului de acces la toate resursele,
bunurile, informaţiile și serviciile oferite, în condiţii de egalitate pentru toți membrii grupului
ţintă format din doctoranzi și cercetători postdoctorat. Totodată, va fi promovat accesul egal la
toate activităţile specifice pentru tinerii cu dizabilităţi și a accesului la programe de învățare la
locul de muncă în cadrul parteneriatelor nou înființate/dezvoltate care să faciliteze inserţia pe
piaţa muncii.
Art.51. Comunicarea cu grupul ţintă la nivelul întregului proiect se va realiza, de regulă, prin
intermediul site‐ului proiectului, disponibil la adresa www.decide.usv.ro.
Art.52. Coordonatorul USV selecție și monitorizare va ține legătura pe întreaga durată a derulării
proiectului cu Coordonatorul programului formare antreprenorială USV, Coordonatorul partener
IEN, Experții grupului țintă USV și IEN, Coordonatorii științifici USV și IEN, Mentorii încadrați la
USV și IEN.
Art.53. Prezenta metodologie a fost elaborată de către echipa de implementare a proiectului
„DECIDE ‐ Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și
postdoctorală”, Cod SMIS 2014+: 125031, Nr. contract de finanțare: 45649/20.06.20190, la data
de 08.11.2019 și poate fi completată și actualizată în funcție de necesitățile reale care decurg din
implementarea proiectului.
Art.54. În elaborarea prezentei metodologii s‐a ținut cont de: Legea nr.1/2011 a Educației Naționale
(LEN), cu modificările și completările ulterioare, Regulamentele instituțiilor partenere privind
organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, Regulamentele instituțiilor
partenere privind organizarea și desfășurarea programelor postdoctorat de cercetare avansată,
Ghidul Solicitantului ‐ condiții specifice sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat
precum și de condițiile specificate în cererea de finanțare înregistrată în MySMIS.
Art.55. Prevederile prezentei metodologii contrare legislației în vigoare sunt nule de drept.
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Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014‐2020
Apel nr. POCU/380/6/13 ‐ “Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”
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

Anexa 1a

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ
‐ doctoranzi ‐
Subsemnatul(a), ________________________________________________________________,
CNP __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, identificat(ă) cu C.I. seria ______, nr. ___ ___ ___ ___ ___
___, doctorand înmatriculat în anul ______ de studii universitare de doctorat în anul universitar
2020/2021

în

cadrul

Universității

„Ștefan

cel

Mare”

din

________________________________________________________,

Suceava
Domeniul

sau
de

SCOSAAR
doctorat

_________________________________________________________________, Tema de cercetare:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
vă rog să‐mi aprobați înscrierea la concursul pentru obţinerea unei burse doctorale acordate în cadrul
proiectului „DECIDE ‐ Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și
postdoctorală”, contract de finanțare: 45649/20.06.20190, Cod SMIS 2014+: 125031, finanțat prin
Programului Operațional Capital Uman 2014‐2020.
Declar pe proprie răspundere că NU sunt membru al grupului țintă într‐un alt proiect finanțat în
cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014‐2020, Axa prioritară 6: Educație şi competențe,
O.S.6.13. ‐ Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își
găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/
cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform
SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, și, în cazul în care sunt selectat în grupul
țintă, nu voi candida pentru o altă bursă doctorală pe durata derulării proiectului.
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Menționez că am luat cunoștință de prevederile Metodologiei privind selecția și monitorizarea
beneficiarilor proiectului „DECIDE ‐ Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă
doctorală și postdoctorală”, contract de finanțare: 45649/20.06.20190 și, totodată, mă angajez că NU voi
participa la mobilități ERASMUS+ pe durata derulării proiectului.
Domeniul prioritar în care îmi voi realiza cercetarea este _________________________________
Numărul de telefon la care pot fi contactat(ă) este ______________________________________
şi adresa de e‐mail ______________________________________________________________________

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
Nr.
crt.
1.

Opis
documente 10

Documente dosar
□ Copia documentului de identitate

□

2.

□ CV în format Europass (semnat și datat pe fiecare pagină)

□

3.

□ Plan de studii doctorand antreprenor (Anexa 2a)

□

4.

□ Declarație pentru evitarea dublei finanțări (Anexa 3)

□

5.

□ Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter

6.

personal (Anexa 4)
□ Declarația privind angajamentul participării la activități (Anexa 5)

7.

□ Formular înregistrare participanți la operațiunile finanțate din FSE

8.

(Anexa 6 ‐ Formularul de înregistrare individuală a participanților)
□ Copia certificatului de naștere

9.

□ Copia certificatului de căsătorie sau, dacă este cazul, după alt act

justificativ
10. □ Copii după ultimele diplome de studii absolvite (diplomă de licență
și diplomă de master)
11. □ Copie după contractul de studii universitare de doctorat și planul
individual de pregătire a studiilor universitare de doctorat
Data:

10

□
□
□
□
□
□
□

Semnătură:

Se completează de către comisia de selecție
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Anexa 1b

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ
‐ cercetători postdoctorat ‐

Subsemnatul(a), ________________________________________________________________,
CNP __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, identificat(ă) cu C.I. seria ____, nr. ___ ___ ___ ___ ___ ___,
doctor în domeniul ___________________________________________________________________,
titlu obținut la data de _______/ _______/ _______________________/, solicit înscrierea la concursul de
selecţie pentru acordarea burselor de cercetare postdoctorală în cadrul proiectului „DECIDE ‐ Dezvoltare
prin educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și postdoctorală”, contract de finanțare:
45649/20.06.20190, Cod SMIS 2014+: 125031, finanțat prin Programului Operațional Capital Uman 2014‐
2020.
Declar pe proprie răspundere că NU sunt membru al grupului țintă într‐un alt proiect finanțat în
cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014‐2020, Axa prioritară 6: Educație şi competențe,
O.S.6.13. ‐ Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își
găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/
cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform
SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, și, în cazul în care sunt selectat în grupul
țintă, nu voi candida pentru o altă bursă doctorală pe durata derulării proiectului.
Menționez că am luat cunoștință de prevederile Metodologiei privind selecția și monitorizarea
beneficiarilor proiectului „DECIDE ‐ Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă
doctorală și postdoctorală”, contract de finanțare: 45649/20.06.20190 și, totodată, mă angajez că NU voi
participa la mobilități ERASMUS+ pe durata derulării proiectului.

Domeniul

prioritar

în

care

îmi

voi

realiza

cercetarea

postdoctorală

este

_____________________
_____________________________________________________________________________________
Numărul de telefon la care pot fi contactat(ă) este _____________________________________
şi adresa de e‐mail ______________________________________________________________________
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Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
Nr.
crt.
1.

Opis
documente 11

Documente dosar
□ Copia documentului de identitate

□

2.

□ CV în format Europass (semnat și datat pe fiecare pagină)

□

3.

□ Plan de studii cercetător postdoctorat antreprenor (Anexa 2b)

□

4.

□ Declarație pentru evitarea dublei finanțări (Anexa 3)

□

5.

□ Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter

6.

personal (Anexa 4)
□ Declarația privind angajamentul participării la activități (Anexa 5)

7.

□ Formular înregistrare participanți la operațiunile finanțate din FSE

8.

(Anexa 6 ‐ Formularul de înregistrare individuală a participanților)
□ Copia certificatului de naștere

9.

□ Copia certificatului de căsătorie sau, dacă este cazul, după alt act

justificativ
10. □ Copii după ultimele diplome de studii absolvite (diplomă de master
și diplomă de doctor/ Ordinul MEN prin care este confirmată
obținerea titlului de doctor)
11. □ Copie după contractul de studii postdoctorale și proiectul de
cercetare postdoctorală
Data:

11

□
□
□
□
□
□
□

Semnătură:

Se completează de către comisia de selecție
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Anexa 2a

PLAN DE STUDII DOCTORAND ANTREPRENOR
în cadrul proiectului:
„DECIDE ‐ Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și
postdoctorală” Cod SMIS 2014+: 125031, Nr. contract de finanțare: 45649/20.06.2019
[maximum 3 pagini]

1.

TITLUL PLANULUI DE STUDII DOCTORAND ANTREPRENOR

2.

TERMENI CHEIE (max. 5 termeni)

3.

TEMA TEZEI DE DOCTORAT

4.

RELEVANȚA TEMEI DE CERCETARE corelate cu domeniile prioritare ale Strategiei Naționale de
Competitivitate 2014‐2020, respectiv cu domeniile de specializare inteligentă

5.

CARACTERUL INTERDISCIPLINAR al temei de cercetare

6.

POTENȚIALUL ȘTIINȚIFIC DE INOVARE în acord cu Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare si Inovare
2014‐2020

7.

POTENȚIALUL COMERCIAL cu prezentarea rezultatelor pe care proiectul le va genera prin realizarea de
produse/tehnologii/procese/servicii (Start‐Up, Spin‐Off)

7. DISEMINAREA REZULTATELOR
7.3. Participare la conferinţe
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Minimum o prezentare la o conferință în domeniul de interes ştiinţific, precum şi participarea la manifestările
organizate în proiect (conferinţe, sesiuni de informare etc.).
7.4. Activitate publicistică
Minimum un articol publicat în reviste indexate în baze de date internaționale (BDI).
Semnătură doctorand: _____________________________

Subsemnatul,
……………………………………………………………………………………………………………............................,
gradul universitar/cercetare ………………….., cadru didactic / cercetător ştiinţific grad _________ la
……………………………………………….………….........................., în calitate de conducător de doctorat al d‐nei/d‐
lui………………………………………………………………, prin prezenta, îl recomand pentru participarea la procesul de selecție și
includerea în grupul țintă ‐ doctoranzi / cercetători postdoctorat în cadrul proiectului „DECIDE ‐ Dezvoltare prin
educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și postdoctorală” Cod SMIS 2014+: 125031, Nr. contract
de finanțare: 45649/20.06.2019.
Data

Semnătură coordonator de doctorat: _____________________________

…………………………….
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Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014‐2020
Apel nr. POCU/380/6/13 ‐ “Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”
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

Anexa 2b

PLAN DE STUDII CERCETĂTOR POSTDOCTORAT ANTREPRENOR
în cadrul proiectului: „DECIDE ‐ Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă
doctorală și postdoctorală” Cod SMIS 2014+: 125031, Nr. contract de finanțare: 45649/20.06.2019
[maximum 3 pagini]

1.

TITLUL PLANULUI DE STUDII CERCETĂTOR POSTDOCTORAT ANTREPRENOR

2.

TERMENI CHEIE (max. 5 termeni)

3.

TEMA DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ

4.

RELEVANȚA TEMEI DE CERCETARE corelate cu domeniile prioritare ale Strategiei Naționale de
Competitivitate 2014‐2020, respectiv cu domeniile de specializare inteligentă

5.

CARACTERUL INTERDISCIPLINAR al temei de cercetare

6.

POTENȚIALUL ȘTIINȚIFIC DE INOVARE în acord cu Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare si Inovare
2014‐2020
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7.

POTENȚIALUL COMERCIAL cu prezentarea rezultatelor pe care proiectul le va genera prin realizarea de
produse/tehnologii/procese/servicii (Start‐Up, Spin‐Off)

7. DISEMINAREA REZULTATELOR
7.3. Participare la conferinţe
Minimum o prezentare la o conferință în domeniul de interes ştiinţific, precum şi participarea la manifestările
organizate în proiect (conferinţe, sesiuni de informare etc.).
7.4. Activitate publicistică
Minimum un articol publicat în reviste indexate în baze de date internaționale (BDI).
Semnătură cercetător postdoctorat: _____________________________

Subsemnatul,
……………………………………………………………………………………………………………............................,
gradul
universitar/cercetare
…………………..,
cadru
didactic
/
cercetător
ştiinţific
la
……………………………………………….………….........................., în calitate de tutore (dintre conducătorii de doctorat) al d‐
nei/d‐lui ………………………..………………………………………………, prin prezenta, îl recomand pentru participarea la procesul
de selecție și includerea în grupul țintă ‐ doctoranzi / cercetători postdoctorat în cadrul proiectului „DECIDE ‐
Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și postdoctorală” Cod SMIS 2014+:
125031, Nr. contract de finanțare: 45649/20.06.2019.
Data

Semnătură tutore: _____________________________

…………………………….
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Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014‐2020
Apel nr. POCU/380/6/13 ‐ “Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”
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

Anexa 3

DECLARAȚIE DE PROPRIE RĂSPUNDERE
privind evitarea dublei finanțări

Subsemnatul/a (nume, prenume) _________________________________________________,
domiciliat/ă în localitatea ______________________________, județul ______________________,
strada

_________________________________________________,

numărul

__________,

bl.

________, ap. _________, posesor/posesoare a CI seria ___, numărul ______________, eliberată de
_________________________________________________, la data de ____ /____ /__________ /,
având CNP __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , declar pe propria răspundere că:
□

NU AM MAI PARTICIPAT la un alt proiect finanțat din fonduri naționale/comunitare
nerambursabile, cu obiective și activități similare proiectului POCU cu titlul “DECIDE ‐
Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și postdoctorală”, Nr.
contract de finanțare: 45649/20.06.2019, inclusiv in proiecte POSDRU care au vizat
participarea la programe antreprenoriale.

□

Data:

NU DEȚIN o certificare în Competente Antreprenoriale.

Semnătură:

Pagina 25 din 38

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014‐2020
Apel nr. POCU/380/6/13 ‐ “Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”
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

Anexa 4

DECLARAȚIE
privind consimțământul asupra utilizării și prelucrării datelor cu caracter personal

Subsemnatul/a

_______________________________________________________________,

CNP __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, în calitate de candidat(ă) pentru obținerea unei burse
doctorale | postdoctorale în cadrul proiectului cu titlul “DECIDE ‐ Dezvoltare prin educație
antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și postdoctorală” (Cod SMIS 2014+: 125031, Nr.
contract de finanțare: 45649/20.06.2019), implementat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
(USV), Institutul de Economie Națională (IEN) al Academiei Române și Agenție Județeană pentru
Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Neamț, declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă de
prevederile Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice cu referire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și declar că sunt de acord ca informațiile
personale furnizate cu ocazia procesului de selecție a grupului țintă să fie stocate, prelucrate, utilizate
și publicate de către persoanele responsabile de implementarea proiectului, în scopul îndeplinirii
obiectului prezentului proiect, precum și în scopul arhivării acestor date.
Declar, susțin și semnez, după ce am luat la cunoştinţă, că sunt de acord cu întregul conținut și
am completat personal informațiile din prezenta declarație.

Data:

Semnătură:
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Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014‐2020
Apel nr. POCU/380/6/13 ‐ “Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”
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

Anexa 5

DECLARAȚIE
privind angajamentul participării la activități

Subsemnatul/a (nume, prenume) _________________________________________________,
domiciliat/ă în localitatea ______________________________, județul ______________________,
strada

_________________________________________________,

numărul

__________,

bl.

________, ap. _________, posesor/posesoare a CI seria ___, numărul ______________, eliberată de
_________________________________________________, la data de ____ /____ /__________ /,
având CNP __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , îmi exprim acordul și angajamentul de a participa la
activitățile de formare profesională în intervalul de timp și în locațiile stabilite in cadrul proiectului cu
titlul „DECIDE ‐ Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și
postdoctoral, Cod SMIS 2014+: 125031, Nr. contract de finanțare: 45649/20.06.2019.

Data:

Semnătură:
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Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014‐2020
Apel nr. POCU/380/6/13 ‐ “Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”
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

Anexa 6

Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate
prin POCU 2014‐2020
Cod SMIS proiect: 2014+: 125031
Axă prioritară: Axa prioritară 6: Educație şi competențe,
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării
profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții
Titlu proiect: „DECIDE ‐ Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și
postdoctorală”
OI responsabil: POCU MEC

Secțiunea A.

La intrarea în operațiune

Date de contact: ……………………………………………………………………………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………………………….......................................
……………………………………………………………………………………………………………………….......................................
[Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e‐mail]

Data intrării în operațiune:

……………………………………………..

CNP: …………………………………………
Zonă:
Urban
Rural
Localizare geografică:
Regiune: …………………………………………
Județ: …………………………………………
Unitate teritorial administrativă: …………………………………………
Gen:
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Masculin
Feminin
Vârsta:
Persoană cu vârsta sub 25 ani
Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani
Persoană cu vârsta peste 54 de ani

Categoria de Grup Țintă din care face parte:

………………….

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată
Angajat
Angajat pe cont propriu
Șomer
Șomer de lungă durată
Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.)
Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare

Nivel de educație:
Studii Educație timpurie (ISCED 0)
Studii primare (ISCED 1)
Studii gimnaziale (ISCED 2)
Studii liceale (ISCED 3)
Studii postliceale (ISCED 4)
Studii superioare (ISCED 5)
Studii superioare (ISCED 6)
Studii superioare (ISCED 7)
Studii superioare (ISCED 8)
fără ISCED

Persoană

dezavantajată:

DA
NU
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Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate
Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere
Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr‐un părinte unic cu copil aflat în
întreținere
Migranți
Participanți de origine străină
Minorități
Etnie romă
Alta minoritate decât cea de etnie romă
Comunități marginalizate
Participanți cu dizabilități
Alte categorii defavorizate
Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă
Niciuna din opțiunile de mai sus

Semnătura participant

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților

……………………

……………………

Data:

Data:

……………………

………………….

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea
și prelucrarea datelor personale.
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU, nu sunt
prelucrate în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare individuală și nu sunt
comunicate către niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor
legale în vigoare.
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Secțiunea B.

La ieșirea din operațiune

Dată ieșire din operațiune:

……………………..

Situația pe piața forței de muncă:

Angajat

Angajat pe cont propriu

Șomer

‐ Persoană inactivă angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant

‐ Persoană care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant

‐ persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de participant

‐ Persoană care are un loc de muncă la încetarea calității de participant

‐ Persoană desfășoară o activitate independentă la încetarea calității de participant

‐ Persoană defavorizată angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant

‐ Persoană defavorizată angajată implicată în educație/formare la încetarea calității de participant

‐ Persoană defavorizată angajată în dobândirea unei calificări la încetarea calității de participant

‐ Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la încetarea calității de participant

‐ Persoană defavorizată desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant
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Nivel de educație:
Studii Educație timpurie (ISCED 0)

Studii primare (ISCED 1)

Studii gimnaziale (ISCED 2)

Studii liceale (ISCED 3)

Studii postliceale (ISCED 4)

Studii superioare (ISCED 5)

Studii superioare (ISCED 6)

Studii superioare (ISCED 7)

Studii superioare (ISCED 8)

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților
……………………
Data:
………………….
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Secțiunea C.

Statut pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune

‐ Persoană care are un loc de muncă

‐ Persoană care desfășoară o activitate independentă

‐ Persoană a cărei situație pe piața forței de muncă s‐a îmbunătățit

‐ Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă

‐ Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care desfășoară o activitate independentă

‐ Persoane dezavantajate care au un loc de muncă

‐ Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate independentă

‐ Altă situație: ......................................................

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților
……………………
Data:
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Formularul de înregistrare individuală a entităților sprijinite

Entitate nou creată prin intervențiile POCU

Da

Nu

‐

Denumire:

‐

Adresa:

‐

Județ:

‐

Localitate:

‐

Telefon:

‐

Fax:

‐

Email:

‐

Website:

‐

Cod unic de înregistrare fiscală:

‐

Dată intrare în operațiune:

‐

Dată ieșire din operațiune:

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților
……………………
Data:
………………….
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Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014‐2020
Apel nr. POCU/380/6/13 ‐ “Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”
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
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Anexa 7

GRILA DE EVALUARE A DOSARULUI DE CONCURS
Nr. înregistrare __________________________________
Nume şi prenume _________________________________
Punctaj
Punctaj
obținut
maxim Președinte

Criterii de evaluare
Relevanța temei de cercetare și rezultatele
obținute până în prezent în activitatea de cercetare
științifică
Nivelul de complementaritate între activitatea
desfășurată în cadrul studiilor doctorale și proiectul
DECIDE ‐ Dezvoltare prin educație antreprenorială
și cercetare inovativă doctorală și postdoctorală”,
Cod SMIS 2014+: 125031, Nr. contract de finanțare:
45649/20.06.2019, precum și modul în care tema
de cercetare se raportează la domeniile de
specializare inteligentă, dar și la nevoile specifice
regiunilor mai puțin dezvoltate
Impactul potențial al calității de beneficiar al
proiectului asupra carierei profesionale a
candidatului

TOTAL
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Nume, prenume

Punctaj
obținut
Membru 1

Punctaj
obținut
Membru 2

30

40

30
100

Funcţia ocupată în proiect

Semnătura

Președinte
Comisia de selecţie la nivelul USV
Membru 1
Comisia de selecţie la nivelul USV
Membru 2 Comisia de selecţie la
nivelul USV
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Anexa 8

GRILA DE EVALUARE INTERVIU
Nr. înregistrare __________________________________
Nume şi prenume _________________________________

Criterii de evaluare
1. Potențialul de inovare al temei de cercetare
doctorale (max. 50 puncte)
1.1. Caracterul interdisciplinar al temei de cercetare

1.2. Potențialul științific de inovare

Punctaj
maxim

Punctaj
obținut
Președinte

Punctaj
obținut
Membru 1

Punctaj
obținut
Membru 2

50

0

0

0

10
din 50
20
din 50

1.3. Potențialul comercial de inovare (Strart-Up, Spin-

Off) – prezentarea rezultatelor pe care proiectul le
va genera prin realizarea de
produse/tehnologii/procese/servicii în cadrul
întreprinderii
2. Obiectivele și rezultatele vizate prin participarea la
proiectul DECIDE - Dezvoltare prin educație
antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și
postdoctorală”, Cod SMIS 2014+: 125031, Nr. contract
de finanțare: 45649/20.06.2019. Diseminarea
rezultatelor
3. Premise legate de îndeplinirea obiectivelor asumate
și a indicatorilor specifici stabiliți prin proiect

20
din 50

30

20
100

TOTAL

Nr.
crt.
1.
2.
3.

Nume, prenume

Funcţia ocupată în proiect

Semnătura

Coordonator științific / Președinte
Comisie de evaluare interviu la nivelul USV
Coordonator științific / Membru 1 Comisie
de evaluare interviu la nivelul USV
Coordonator științific / Membru 2 Comisie
de evaluare interviu la nivelul USV
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Anexa 9
GRAFICUL DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE SELECȚIE A CANDIDAȚILOR PENTRU INCLUDEREA ÎN
GRUPUL ȚINTĂ ‐ SERIA 2, Runda 1 și Runda 212
Runda 1
Nr.
crt.

Activitate

1.

Depunerea dosarelor de
candidatură

2.

Publicarea listelor cu
candidații eligibili și a
rezultatelor primei probe‐
evaluarea dosarelor de
concurs

Interval
orar

Locația‐adresa

19.10.2020 ‐
30.10.2020

09.00‐
18.00

USV ‐ sala E002, corp E / USV ‐ sala H003, corp H
Suceava, str. Universității, nr. 13
Institutul de Economie Națională, Casa Academiei
Române, Calea 13 Septembrie, nr 13, aripa de
vest, etaj 1, sector 5, București.
Se va menționa pe plic: “Pentru proiectul DECIDE”,
în atenţia doamnei Raluca Mazilescu

02.11.2020

‐

www.decide.usv.ro

Perioada

3.

Depunerea contestațiilor

03.11.2020

09.00‐
18.00

USV ‐ sala H002, corp H
Suceava, str. Universităţii, nr. 13
Institutul de Economie Națională, Casa Academiei
Române, Calea 13 Septembrie nr 13, aripa de
vest, etaj 1, sector 5, București, Sala 1307

4.

Publicarea rezultatelor
primei probe‐evaluarea
dosarelor de concurs după
soluționarea contestațiilor și
programarea interviurilor

03.11.2020

19.00‐
20.00

www.decide.usv.ro

05.11.2020

16.00‐
20.00

05.11.2020

16.00‐
20.00

06.11.2020

‐

www.decide.usv.ro

13.11.2020‐
11.12.2020

09.00‐
18.00

13.11.2020‐
04.12.2020

09.00‐
18.00

USV ‐ sala H002, Corp H
Suceava, str. Universității, nr. 13
Institutul de Economie Națională, Casa Academiei
Române, Calea 13 Septembrie nr 13, aripa de
vest, etaj 1, sector 5, București, Sala 1307

5.

6.

7.

Desfăşurarea celei de‐a
doua probe‐proba interviu
Publicarea rezultatelor
finale
Semnarea Contractelor de
studii cu anexele aferente

USV ‐ sala Senatului, corp A
Suceava, str. Universității, nr. 13
Institutul de Economie Națională, Casa Academiei
Române, Calea 13 Septembrie nr 13, aripa de
vest, etaj 1, sector 5, București, Sala 1357

12

conform prevederilor OM MEN nr. 5376/2017 privind aprobarea domeniilor şi specializărilor/programelor de studii
universitare corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România
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Runda 2
Nr.
crt.

Activitate

Perioada

Interval
orar

Locația‐adresa

1.

Depunerea dosarelor de
candidatură

12.11.2020 ‐
23.11.2020

09.00‐
18.00

Institutul de Economie Națională, Casa Academiei
Române, Calea 13 Septembrie, nr 13, aripa de
vest, etaj 1, sector 5, București.
Se va menționa pe plic: “Pentru proiectul DECIDE”,
în atenţia doamnei Raluca Mazilescu

2.

Publicarea listelor cu
candidații eligibili și a
rezultatelor primei probe‐
evaluarea dosarelor de
concurs

24.11.2020

‐

www.decide.usv.ro

3.

Depunerea contestațiilor

25.11.2020

09.00‐
18.00

Institutul de Economie Națională, Casa Academiei
Române, Calea 13 Septembrie nr 13, aripa de
vest, etaj 1, sector 5, București, Sala 1307

4.

Publicarea rezultatelor
primei probe‐evaluarea
dosarelor de concurs după
soluționarea contestațiilor și
programarea interviurilor

25.11.2020

19.00‐
20.00

www.decide.usv.ro

5.

Desfăşurarea celei de‐a
doua probe‐proba interviu

26.11.2020

16.00‐
20.00

Institutul de Economie Națională, Casa Academiei
Române, Calea 13 Septembrie nr 13, aripa de
vest, etaj 1, sector 5, București, Sala 1357

6.

Publicarea rezultatelor
finale

27.11.2020

‐

www.decide.usv.ro

7.

Semnarea Contractelor de
studii cu anexele aferente

02.12.2020 ‐
11.12.2020

09.00‐
18.00

Institutul de Economie Națională, Casa Academiei
Române, Calea 13 Septembrie nr 13, aripa de
vest, etaj 1, sector 5, București, Sala 1307
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