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ANUNȚ 

 

în cadrul proiectului cu titlul ROSE MIRAGES FLSC, ce face obiectul contractului de finanțare nr. 

38/SGU/NC/I din 16.11.2017 

 

 

 

I. CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE 

 

 

Depunerea dosarelor de candidatură 11-12.08.2021 

Publicarea rezultatelor 12.08.2021 

Depunerea contestațiilor 13.08.2021 

Soluționarea contestațiilor 13.08.2021 

Publicarea rezultatelor finale 13.08.2021 

 

II. Poziții în echipa proiectului 

 

1. Denumire post (număr poziții: 1) 

Codul ocupaţiei Responsabil financiar (echipa de management)/ 

Administrator financiar/263111 
Tarif orar net 70 
Programul de muncă maximum 9 ore/lună 

Modul de ocupare a 

postului 

perioadă determinată, plata cu ora 

Nivelul postului membru în echipa de management 
Pregătirea profesională studii superioare, economist sau contabil 
Experiența necesară 

executării operațiunilor specifice 

postului 

experiență în domeniul financiar în cadrul USV 

Sarcinile şi responsabilităţile 
postului 

administrarea bugetului; redactarea și verificarea 
documentelor financiare 

Activitatea este estimată a începe în luna august 2021. 

 



 

 

 

2. Denumire post (număr poziții: 1) 

Codul ocupaţiei Expert în achiziții (echipa de management) 214946 

Tarif orar net 
 

70 
 Programul de muncă maximum 9 ore pe lună 

Modul de ocupare a 
postului 

perioadă determinată, plata cu ora 

Nivelul postului membru în echipa de management 
Pregătirea profesională studii superioare în domeniul economic 

Experiența necesară 
executării operațiunilor specifice 
postului 

experiență în domeniul achizițiilor publice în cadrul 
USV 

Sarcinile şi responsabilităţile 
postului 

realizarea achizițiilor specifice proiectului 

Activitatea este estimată a începe în luna august 2021. 

3. Denumire post (număr poziții: 1) 

Codul ocupaţiei Formator (echipa de implementare) 242401 
facultate/235901] Tarif orar net 

 
90 
 Programul de muncă maximum 4 ore pe lună 

Modul de ocupare a 
postului 

perioadă determinată, plata cu ora 

Nivelul postului membru în echipa de implementare 
Pregătirea profesională studii superioare  

Experiența necesară 
executării operațiunilor specifice 
postului 

experiență de Secretar-şef în cadrul USV 

Sarcinile şi responsabilităţile 
postului 

Formator Conștientizare/ Ateliere metodologice 
Completarea documentelor administrative universitare, 
accesarea platformei pentru consultarea notelor 

Activitatea este estimată a începe în luna august 2021. 

4. Denumire post (număr poziții: 1) 

Codul ocupaţiei Formator (echipa de implementare) 242401  

Tarif orar net 
 

90 
 Programul de muncă maximum 8 ore pe lună 

Modul de ocupare a 
postului 

perioadă determinată, plata cu ora 

Nivelul postului membru în echipa de implementare 
Pregătirea profesională studii superioare în domeniul Limbă și literatură 

Experiența necesară 
executării operațiunilor specifice 
postului 

experiență de documentarist în cadrul USV (studii 
superioare)/262203 

Sarcinile şi responsabilităţile 
postului 

formator Conștientizare/ Ateliere metodologice 
Metode de evaluare ; Simulări de examene 

Activitatea este estimată a începe în luna august 2021. 

5. Denumire post (număr poziții: 1) 

Codul ocupaţiei Formator (echipa de implementare) 242401  

Tarif orar net 
 

90 
 



 

 

 

Programul de muncă maximum 4 ore pe lună 

Modul de ocupare a 
postului 

perioadă determinată, plata cu ora 

Nivelul postului membru în echipa de implementare 
Pregătirea profesională studii superioare  

Experiența necesară 
executării operațiunilor specifice 
postului 

experiență de inginer de sistem în cadrul USV [Inginer de 

sistem/251203] 

Sarcinile şi responsabilităţile 
postului 

formator Conștientizare/ Ateliere metodologice 
Metode de învăţare eficiente 

Activitatea este estimată a începe în luna august 2021. 

6. Denumire post (număr poziții: 8) 

Codul ocupaţiei Formator (echipa de implementare) 242401  

Tarif orar net 
 

90 
 Programul de muncă maximum 30 ore pe lună 

Modul de ocupare a 
postului 

perioadă determinată, plata cu ora 

Nivelul postului membru în echipa de implementare 
Pregătirea profesională studii superioare în domeniul Limbă și literatură 
Experiența necesară 
executării operațiunilor specifice 
postului 

experiență de cadru didactic în domeniul Filologie: 
Limbă și literatură, în cadrul USV [Conferenţiar 
universitar 231002 sau Lector universitar 231003] 

Sarcinile şi responsabilităţile 
postului 

formator Ateliere lingvistice /Mese rotunde 

Activitatea este estimată a începe în luna august 2021. 

7. Denumire post (număr poziții: 2) 

Codul ocupaţiei Formator (echipa de implementare) 242401  

Tarif orar net 
 

90 
 Programul de muncă maximum 10 ore pe lună 

Modul de ocupare a 
postului 

perioadă determinată, plata cu ora 

Nivelul postului membru în echipa de implementare 
Pregătirea profesională studii superioare în domeniul Științele educației, 

Psihologie sau Limbă și literatură 

Experiența necesară 
executării operațiunilor specifice 
postului 

experiență de cadru didactic sau la CCOC, în cadrul USV 

Sarcinile şi responsabilităţile 
postului 

formator Ateliere dezbateri 

Activitatea este estimată a începe în luna august 2021. 

8. Denumire post (număr poziții: 2) 

Codul ocupaţiei Formator (echipa de implementare) 242401  

Tarif orar net 
 

90 
 Programul de muncă maximum 16 ore pe lună 



 

 

 

Modul de ocupare a 
postului 

perioadă determinată, plata cu ora 

Nivelul postului membru în echipa de implementare 
Pregătirea profesională studii superioare în domeniul Limbă și literatură 

Experiența necesară 
executării operațiunilor specifice 
postului 

experiență de cadru didactic în domeniul Filologie: 
Limbă și literatură, în cadrul USV [Conferenţiar 
universitar 231002 sau Lector universitar 231003] 

Sarcinile şi responsabilităţile 
postului 

formator Cercuri  

Activitatea este estimată a începe în luna august 2021. 

 

III. DOSARELE DE CANDIDATURĂ 

 

Conţinutul dosarului de candidatură: 

1. Cerere de înscriere la concurs (se găseşte pe pagina web a USV); 

2. Curriculum vitae semnat și datat pe fiecare pagină; 

3. Copii ale documentelor justificative (dacă e cazul); 

4. Copie după actul de identitate; 

5. Copii ale diplomelor de studii. 

 

Dosarele de candidatură se înregistrează la registratura Universității ,,Ștefan cel Mare" 

din Suceava, corp E, sala E135, avand la exterior următoarea mentiune: ,,CANDIDAT pentru 

postul (se va menționa denumirea postului)" în cadrul proiectului cu titlul AG38 ROSE MIRAGES 

FLSC (Metode inovatoare împotriva riscului de abandon și pentru ameliorarea gestionării propriei 

evoluții de către studenții Facultății de Litere și Științe ale Comunicării) și se depun la biroul 001, 

corp A în plic sigilat, conform calendarului concursului. 

Contestațiile pot fi depuse, conform calendarului concursului în termen de 24 de ore de 

la comunicarea rezultatului. Contestațiile se vor înregistra la registratura Universității ,,Ștefan 

cel Mare" din Suceava, avand la exterior următoarea mențiune: ,,C0NTESTAȚIE pentru postul 

(se va mentiona denumirea postului) in cadrul proiectului cu titlul AG38 ROSE MIRAGES FLSC 

(Metode inovatoare împotriva riscului de abandon și pentru ameliorarea gestionării propriei 

evoluții de către studenții Facultății de Litere și Științe ale Comunicării). Contestațiile se vor 

depune la biroul 001, corp A al USV, in plic sigilat, conform calendarului concursului. 

Afișarea rezultatelor se face pe site-ul www.usv,ro. 

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

managerului de proiect, doamna Simona-Aida MANOLACHE, adresa de email 

simonamanolache@litere.usv.ro 

 

 

 

http://www.usv,ro/

