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ANUNȚ 

privind selecția partenerilor în vederea organizării stagiului de practică antreprenorială, 

pe durata a 8 luni calendaristice, pentru participanții bursieri DECIDE, doctoranzi și 

cercetători postdoctorat din cadrul partenerului IEN 

 

CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE 

Publicarea anunțului de selecție a partenerilor de practică 18.03.2022 

Transmiterea Expresiilor de interes 21.03.2022 - 04.04.2022 

Evaluarea capacității partenerilor de practică din punct de 

vedere logistic, tehnic, tehnologic și organizatoric 
05.04.2022 

Semnarea Acordurilor de parteneriat 07.04.2022-14.04.2022 

 

COMPONENTA PRACTICĂ A PROGRAMULUI DE FORMARE A COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE 

Componenta practică a programului de formare a competențelor antreprenoriale în 

sprijinul utilizării rezultatelor cercetărilor doctorale/postdoctorale este stabilită pe durata a 8 

luni calendaristice. Durata activităților practice este de 40 de ore/lună, din care cel puțin 8 

ore/lună trebuie realizate la organizațiile partenere de practică, de regulă on-site sau on-line 

în cazuri excepționale; diferența până la 40 de ore/lună este acoperită prin activități de studiu 

individual. 

În cadrul proiectului este încurajată derularea stagiilor de practică antreprenorială în 

mediul de afaceri, în echipe de participanți bursieri stagiari, având în vedere numărul locurilor 



 

 

disponibile pentru participanți bursieri raportat la numărul de posturi bugetate pentru mentori 

de practică antreprenorială. Stagiile de practică antreprenorială pot fi realizate și în institute 

de cercetare/universități, altele decât cele implicate în implementarea proiectului DECIDE. 

Participanții bursieri membri ai grupului țintă efectuează stagiul de practică în cadrul 

unei organizații care derulează o activitate corelată cu cea a planului de afaceri evaluat, cu 

scopul validării planurilor de afaceri/ planurilor de sustenabilitate post-studii într-o comisie 

mixtă, la finalizarea programului antreprenorial. 

 

PARTICIPANȚI BURSIERI DOCTORAND ANTREPRENOR 

Nr.  
crt. Afiliere Domiciliul stabil  

Domeniul prioritar  
în care se realizează 

cercetarea 

Titlul planului de studii  
doctorand antreprenor 

1 IEN Sat Gliganu de 
Sus, jud. Argeș 

Sociologie Influența practicilor religioase în 
comunicarea interculturală și 
interreligioasă: Studiu de caz comunitățile 
din Dobrogea 

2 IEN Mun. Suceava, 
jud. Suceava 

Istorie Produs digital. Neonil Buzilă, promotorul 
tipografiei nemțene 

3 IEN Mun. Câmpina, 
jud. Prahova 

Sociologie Locuința minimală în condițiile economiei 
de piață 

4 IEN Orș. Căzănești, 
jud. Ialomița 

Economie Fundamentarea unui proiect investițional 
realizat prin parteneriat public-privat, in 
contextul dezvoltării durabile 

5 IEN Mun. Buzău, jud. 
Buzău 

Economie Căi și modalități de creștere a eficienței 
finanțării investițiilor publice prin 
îmbunătățirea activității antreprenoriale 

6 IEN Orș. Buhuși, jud. 
Bacău 

Contabilitate Aspecte conceptuale din literatura de 
specialitate cu privire la calitatea 
informațiilor financiar-contabile 

7 IEN Sat Udești, jud. 
Suceava 

Economie Economia circulară pentru promovarea 
spiritului antreprenorial 

8 IEN Mun. Suceava, 
jud. Suceava  

Istorie  Modele industriale inovatoare industriale și 
de afaceri introduse de evrei în Bucovina 
la începutul secolului XX 

9 IEN Mun. Suceava, 
jud. Suceava 

Contabilitate Perfecționarea specialiștilor contabili în 
implementarea inteligenței artificiale în 
contabilitate 

10 IEN Mun. Botoșani, 
jud. Botoșani 

Geografie Evaluarea tendințelor termo-pluviometrice 
din Regiunea de NE a României pentru 
susținerea sustenabilă a creșterii 
rezilienței comunităților umane la 
modificările climatice prognozate 

11 IEN Mun. Suceava, 
jud. Suceava 

Contabilitate Evaluarea stării de sănătate financiară a 
entităților economice. Un mediu de 
afaceri sănătos – baza unei economii 
reziliente și sustenabile pe termen lung 



 

 

 
PARTICIPANȚI BURSIERI CERCETĂTOR POSTDOCTORAT ANTREPRENOR 

Nr.  
crt. Afiliere Domiciliul stabil  

Domeniul prioritar  
în care se realizează 

cercetarea 

Titlul planului de studii  
doctorand antreprenor 

1 IEN Mun. Constanța, 
jud. Constanța 

Economie Centru de coeziune financiar-fiscală prin 
digitalizare (DIGI COFIN) 

2 IEN Mun. Câmpina, 
jud. Prahova 

Economie Gestionarea eficientă a e-deșeurilor – 
obiectiv major al dezvoltării durabile 

3 IEN Orș. Corabia, 
jud. Olt 

Tehnologia informațiilor 
și a comunicațiilor 

Provocările ocupării în condițiile 
digitalizării. Efectele digitalizării și 
inteligenței artificiale asupra ocupării. 
Implementarea noilor tehnologii 
inovatoare de automatizare a proceselor în 
cadrul companiilor 

4 IEN Mun. Craiova, 
jud. Dolj 

Sănătate Implementarea unei strategii de 
digitalizare în cadrul unei clinici medicale 
pentru sănătatea femeii 

5 IEN Sat Glodeanu 
Siliștea, jud. 
Buzău 

Bioeconomie Valorificarea resurselor naturale la export. 
Domenii prioritare pentru dezvoltare 
competitivă prin comerț exterior 

6 IEN Mun. Focșani, 
jud. Vrancea 

Economie Platformă digitală pentru IMM-uri aflate în 
dificultate 

 

CRITERII DE SELECȚIE 

Criteriile de selecție ale partenerilor de practică: 

1. Să fie o organizație privată sau publică, legal constituită;  

2. Să aibă sediul social/punct de lucru în România; 

3. Să aibă disponibilitatea de a primi studenți doctoranzi/cercetători postdoctorat în 

practică și de a încheia un acord de parteneriat cu USV/IEN, conform prevederilor în 

vigoare; 

4. Să dețină capacitatea logistică, tehnică și umană de a organiza stagiul de practică pentru 

cel puțin un participant bursier DECIDE. 

 
Număr de posturi bugetate pentru mentori de practică antreprenorială la IEN: 9 posturi. 
 

RESPONSABILITĂȚI ȘI CONDIȚII DE ANGAJARE MENTORI DE PRACTICĂ ANTREPRENORIALĂ 

Responsabilitățile mentorilor de practică antreprenorială: 
• îndrumă, în ședințe comune dacă este cazul unei echipe, participanții bursieri stagiari 

pe plan profesional; 
• avizează raportul/rapoartele lunare de progres; 



 

 

• validează, la finalizarea programului antreprenorial, planurile de afaceri/sustenabilitate 
post-studii în domeniul specializării doctorale/postdoctorale realizate, într-o comisie 
mixtă; 

• raportează (pontaj, raport de activitate și livrabile) activitatea proprie managerului de 
proiect (și Coordonatorului partener IEN, unde este cazul), în limita numărului de ore 
prevăzut în proiect, în situația în care a încheiat raporturi juridice de muncă cu USV/IEN, 
remunerate din bugetul proiectului; 

• avizează rapoartele lunare de progres privind experiența practică antreprenorială a 
membrilor GT și comunică cu membrii echipei de implementare și cu managerul de 
proiect, dacă este cazul; 

• participă la evenimentele proiectului, dacă este cazul. 
 

 
Condiții de angajare: 

• Educație solicitată - studii superioare 3 ani 
• Experiența solicitată - experiență în domeniul mentoratului, experiență în formarea şi 

dezvoltarea personalului 1 an 
• Adeverință de la Medicina muncii 

 

TRANSMITEREA EXPRESIILOR DE INTERES 

Partenerii de practică potențiali sunt rugați să completeze și să trimită prin e-mail, la 
adresa proiect.decide.ien@gmail.com formularul Expresie de interes (Anexa 1). Reprezentantul 
legal al organizației partener de practică nominalizează o persoană de contact din partea 
organizației, cu rol de mentor de practică, care să asigure coordonarea și îndrumarea 
participanților bursieri stagiari pe toată durata desfășurării stagiilor de practică 
antreprenorială. 
 

 

mailto:proiect.decide.ien@gmail.com
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[ANTET ORGANIZAȚIE]  

[Anexa 1, maximum 2 pagini] 
EXPRESIE DE INTERES 

pentru selecția partenerilor în vederea organizării stagiului de practică antreprenorială în 

cadrul proiectului „DECIDE - Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă 

doctorală și postdoctorală”, POCU/380/6/13/125031 

În urma anunţului dumneavoastră privind selecția partenerilor în vederea organizării stagiului 

de practică antreprenorială, pe durata a 8 luni calendaristice, pentru participanții bursieri DECIDE, 

doctoranzi și cercetători postdoctorat din cadrul USV/IEN, ne exprimăm interesul de a participa în 

calitate de partener de practică la această selecție.  

 

1. ___________________________________________________________  

(denumirea organizaţiei) 

 

2. ___________________________________________________________  

(numele și prenumele persoanei desemnate cu rol de Mentor de practică) 

 

3. ___________________________________________________________  

(adresa de e-mail și numărul de telefon ale persoanei de contact-Mentor de practică) 

De asemenea, organizaţia noastră declară că întrunește criteriile și condițiile menționate în 

anunțul de selecție și că are capacitatea operațională, dispune de personal specializat şi de resurse 

materiale pentru organizarea și susținerea activităţilor specifice stagiilor de practică antreprenorială 

DECIDE. 
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Planurile de afaceri (planurile de studii antreprenor) elaborate de către participanții bursieri 

DECIDE și evaluate intermediar pentru care vom accepta stagiari sunt următoarele (se va completa 

cel puțin un titlu): 

 

1. ___________________________________________________________  

 

2. ___________________________________________________________  

 

3. ___________________________________________________________  

 

Având în vedere cele precizate mai sus, considerăm că organizaţia noastră, 

……………………………………………………… (denumirea organizaţiei), reprezentată legal 

prin .......................................................... (nume și prenume reprezentant legal) poate deveni partener 

în organizarea stagiilor de practică antreprenorială pentru un număr de …. participanți bursieri 

DECIDE, îndrumați de către ……………………………………. (nume și prenume persoana de 

contact), desemnat1 cu rol de Mentor de practică antreprenorială DECIDE, în cadrul proiectului 

„DECIDE - Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și 

postdoctorală”, POCU/380/6/13/125031. 

Reprezentant legal, 

 ................................                  

Semnătura autorizată, 

................................   

Mentor de practică antreprenorială DECIDE, 

................................. 

Semnătura, 

................................. 

                                                 
1 Se desemnează un singur expert, indiferent de numărul stagiarilor/organizație. Experții desemnați pot fi remunerați din 
bugetul proiectului.  
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