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Nr. 16634/14.09.2020 
 

ANUNȚ 
 

în cadrul proiectului cu titlul ,,Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar” finanțat 

prin Apelul nr. POCU/320/6/21 „Masuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul 

superior in sprijinul angajabilității”, cod SMIS 121221, prin CONTRACT DE FINANȚARE nr. 

POCU320/6/21 – 121221 

 

I. CALENDARUL PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE 
 
 

Depunerea dosarelor de candidatură 15.09.2020-18.09.2020, ora 16.00 

Publicarea rezultatelor 21.09.2020, ora 16 

Depunerea contestațiilor 22.09.2020, ora 8.00- 23.09.2020 ora 16.00 

Soluționarea contestațiilor 24.09.2020, ora 16.00 

Publicarea rezultatelor finale 25.09.2020, ora 12.00 

 
  

II. POSTURI SCOASE LA CONCURS 
 

1. Consilier juridic (1 post) 

 

Codul ocupaţiei 261103 consilier juridic 

Tarif orar inclusiv 
contribuții angajator 

 
64 lei/oră 

Programul de muncă Maximum 20 ore/lună 

Modul de ocupare a 

postului 
Perioadă determinată de 6 luni cu posibilitate de prelungire în funcție de 

necesitățile proiectului 

Nivelul postului experți suport pentru activitatea managerului de proiect 

Pregătirea profesională Absolvent de studii superioare  

Experiența necesară 

executării 

operațiunilor specifice 

postului 

Experienta profesionala in activitati specifice postului de minimum 2 ani 
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Sarcinile şi 

responsabilităţile 

postului 

 - analizează  şi avizează  din  punct  de  vedere  juridic  documentele 
proiectului; 
 -furnizează echipei  de  management  analize  privind  actualizările legislaţiei 
naţionale şi europene aplicabile proiectului,  
-pregăteste şi avizează notificările şi actele adiţionale; 
- participă la procedurile de atribuire a contractelor;  
-consiliază echipa de proiect în raporturile juridice cu terţii; participă la 
manifestările programate prin proiect; 

- asigură  suport în vederea conformării cu prevederile contractului de 

finanţare pentru proiect, ale legislaţiei comunitare şi naţionale, cu 

instrucţiunile emise de AM POCU aplicabile aferente implementării 

activităţilor proiectului; 

- asigură suport specializat pentru întocmirea dosarelor de resurse umane 

în vederea încheierii contractelor de muncă aferente proiectului, contractelor 

civile, a eventualelor acte adiţionale la contractele de muncă şi a fişelor de 

post; 

-asigură  suport  specializat  echipei  de  management  în  vederea semnării 

documentelor în relaţia cu membrii grupului ţintă;- 

-supraveghează  respectarea  prevederilor  cuprinse  în  Cererea  de 

finanţare referitoare la asigurarea conformităţii cu legislaţia şi politicile 

Uniunii Europene şi naţionale, în special cele privind achiziţiile publice, 

egalitatea de şanse şi nediscriminarea, informarea şi publicitatea, concurenţa 

loială, dezvoltarea durabilă. 

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. Copii ale documentelor justificative , certificate conform cu originalul; 

4. Copie după actul de identitate; 

5. Copii ale diplomelor/adeverințelor, certificate conform cu originalul. 

 
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 ,,Inserția pe piața muncii 

– vectorul învățământului terțiar” finanțat prin Apelul nr. POCU/320/6/21 „Masuri de optimizare a 

ofertelor de studii din învățământul superior in sprijinul angajabilității”, cod SMIS 121221, prin 

CONTRACT DE FINANȚARE nr. POCU320/6/21 – 121221. 

 
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 
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postului) în cadrul proiectului cu titlul ,,Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar” 

finanțat prin Apelul nr. POCU/320/6/21 „Masuri de optimizare a ofertelor de studii din 
învățământul superior in sprijinul angajabilității”, cod SMIS 121221, prin CONTRACT DE 

FINANȚARE nr. POCU320/6/21 – 121221 
   

Pentru detalii suplimentare legate de acest anunț vă invităm să vă adresați directorului de 

proiect , Ioana Andreea COZIANU, ioana.cozianu@yahoo.com. 

 

 

 

 

Intocmit, 

Ioana Andreea Cozianu 
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