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ANUNȚ 
 

în cadrul proiectului cu titlul Unde Să Vii pentru a Fi Inginer Adevărat (USV-FIA), ce face obiectul 
contractului de finanțare nr. 107/SGU/PV/II din 24.04.2019 

 
 

 
I. CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE 

 
 

Depunerea dosarelor de candidatură 23.06.2022, ora 12.00 

Publicarea rezultatelor 24.06.2022, ora 16.00 

Depunerea contestațiilor 27.06.2022, ora 16.00 

Soluționarea contestațiilor 28.06.2022, ora 12.00 

Publicarea rezultatelor finale 28.06.2022, ora 16.00 

 
 

II. Pozitii în echipa proiectului 
 

1. Lector/Expert (1 post) 
Codul ocupaţiei 335406 

Tarif orar net 
 

57 lei/ oră 
 

Programul de muncă Flexibil, stabilit de comun acord cu directorul de grant și echipa de 
proiect 
Maxim 20 ore în perioada 18 iulie- 31 iulie 2022 
Prezență onsite la sediul USV și alte locații ale Școlii de vară 
 
 Modul de ocupare a 

postului 
Perioadă determinată de 1 lună 

Nivelul postului Execuție 

Pregătirea profesională Licențiat, studii superioare universitare. 

 

Experiența necesară 
executării operațiunilor specifice 
postului 

Experiență specifică învățământului universitar; Disponibilitate, 
abilitate de a lucra in echipă; Abilități de comunicare; Capacitate 
de analiză și organizare. 



 

 

 

Sarcinile şi responsabilităţile postului 

Elaborarea și supravegherea, coordonarea planificării 
următoarelor activități din cadrul  subproiectului: USV 
următoarea mea casă, Drepturile și obligațiile studenților, Timp 
liber, Excursie tematică. Asigurarea unei calități ridicate și 
unitare în interiorul activităților. 

Activitatea este estimată a începe în luna Iulie 2022 
 

2. Lector/Expert (1 post) 
Codul ocupaţiei 335406 

Tarif orar net 
 

57 lei/ oră 
 

Programul de muncă Flexibil, stabilit de comun acord cu directorul de grant și echipa de 
proiect 
Maxim 21 ore în perioada 18 iulie- 31 iulie 2022 
Prezență onsite la sediul USV și alte locații ale Școlii de vară 
 
 Modul de ocupare a 

postului 
Perioadă determinată de 1 lună 

Nivelul postului Execuție 

Pregătirea profesională Licențiat, studii superioare universitare. 

 Experiența necesară 
executării operațiunilor specifice 
postului 

Experiență specifică învățământului universitar; Disponibilitate, 
abilitate de a lucra in echipă; Abilități de comunicare; Capacitate 
de analiză și organizare. 

Sarcinile şi responsabilităţile postului 

Elaborarea și supravegherea, coordonarea planificării 
următoarelor activități din cadrul  subproiectului: USV 
următoarea mea casă, Drepturile și obligațiile studenților, Timp 
liber, Activități recreative. Asigurarea unei calități ridicate și 
unitare în interiorul activităților. 

Activitatea este estimată a începe în luna Iulie 2022 
 

3. Lector/Expert (1 post) 
Codul ocupaţiei 335406 

Tarif orar net 
 

57 lei/ oră 
 

Programul de muncă Flexibil, stabilit de comun acord cu directorul de grant și echipa de 
proiect 
Maxim 4 ore în perioada 18 iulie- 31 iulie 2022 
Prezență onsite la sediul USV și alte locații ale Școlii de vară 
 
 Modul de ocupare a 

postului 
Perioadă determinată de 1 lună 

Nivelul postului Execuție 

Pregătirea profesională Licențiat, studii superioare universitare. 

 
Experiența necesară 
executării operațiunilor specifice 
postului 

Experiență specifică învățământului universitar; Disponibilitate, 
abilitate de a lucra in echipă; Abilități de comunicare; Capacitate 
de analiză și organizare. 



 

 

 

Sarcinile şi responsabilităţile postului 

Elaborarea și supravegherea, coordonarea planificării 
următoarei activități din cadrul subproiectului: Antreprenoriatul 
- o carieră de succes. Asigurarea unei calități ridicate și unitare în 
interiorul activităților. 

Activitatea este estimată a începe în luna Iulie 2022 
 

4. Lector/Expert (1 post) 
Codul ocupaţiei 335406 

Tarif orar net 
 

57 lei/ oră 
 

Programul de muncă Flexibil, stabilit de comun acord cu directorul de grant și echipa de 
proiect 
Maxim 8 ore în perioada 18 iulie- 31 iulie 2022 
Prezență onsite la sediul USV și alte locații ale Școlii de vară 
 
 Modul de ocupare a 

postului 
Perioadă determinată de 1 lună 

Nivelul postului Execuție 

Pregătirea profesională Licențiat, studii superioare universitare. 

 
Experiența necesară 
executării operațiunilor specifice 
postului 

Experiență specifică învățământului universitar; Disponibilitate, 
abilitate de a lucra in echipă; Abilități de comunicare; Capacitate 
de analiză și organizare. 

Sarcinile şi responsabilităţile postului 

Elaborarea și supravegherea, coordonarea planificării 
următoarelor activități din cadrul  subproiectului: Viitorul meu și 
cariera, Despre carieră. Asigurarea unei calități ridicate și unitare 
în interiorul activităților. 

Activitatea este estimată a începe în luna Iulie 2022 
 

5. Lector/Expert (1 post) 
Codul ocupaţiei 335406 

Tarif orar net 
 

57 lei/ oră 
 

Programul de muncă Flexibil, stabilit de comun acord cu directorul de grant și echipa de 
proiect 
Maxim 8 ore în perioada 18 iulie- 31 iulie 2022 
Prezență onsite la sediul USV și alte locații ale Școlii de vară 
 
 Modul de ocupare a 

postului 
Perioadă determinată de 1 lună 

Nivelul postului Execuție 

Pregătirea profesională Licențiat, studii superioare universitare. 

 
Experiența necesară 
executării operațiunilor specifice 
postului 

Experiență specifică învățământului universitar; Disponibilitate, 
abilitate de a lucra in echipă; Abilități de comunicare; Capacitate 
de analiză și organizare. 



 

 

 

Sarcinile şi responsabilităţile postului 

Elaborarea și supravegherea, coordonarea planificării 
următoarelor activități din cadrul subproiectului: Alimentația și 
sănătatea, Efectul consumului de substanțe toxice asupra 
organismului. Asigurarea unei calități ridicate și unitare în 
interiorul activităților. 

Activitatea este estimată a începe în luna Iulie 2022 
 

6. Lector/Expert (1 post) 
Codul ocupaţiei 335406 

Tarif orar net 
 

57 lei/ oră 
 

Programul de muncă Flexibil, stabilit de comun acord cu directorul de grant și echipa de 
proiect 
Maxim 20 ore în perioada 18 iulie- 31 iulie 2022 
Prezență onsite la sediul USV și alte locații ale Școlii de vară 
 
 Modul de ocupare a 

postului 
Perioadă determinată de 1 lună 

Nivelul postului Execuție 

Pregătirea profesională Licențiat, studii superioare universitare. 

 
Experiența necesară 
executării operațiunilor specifice 
postului 

Experiență specifică învățământului universitar; Disponibilitate, 
abilitate de a lucra in echipă; Abilități de comunicare; Capacitate 
de analiză și organizare. 

Sarcinile şi responsabilităţile postului 

Elaborarea și supravegherea, coordonarea planificării 
următoarei activități din cadrul subproiectului: Chimia 
alimentelor. Asigurarea unei calități ridicate și unitare în 
interiorul activităților. 

Activitatea este estimată a începe în luna Iulie 2022 
 

7. Lector/Expert (1 post) 
Codul ocupaţiei 335406 

Tarif orar net 
 

57 lei/ oră 
 

Programul de muncă Flexibil, stabilit de comun acord cu directorul de grant și echipa de 
proiect 
Maxim 20 ore în perioada 18 iulie- 31 iulie 2022 
Prezență onsite la sediul USV și alte locații ale Școlii de vară 
 
 Modul de ocupare a 

postului 
Perioadă determinată de 1 lună 

Nivelul postului Execuție 

Pregătirea profesională Licențiat, studii superioare universitare. 

 
Experiența necesară 
executării operațiunilor specifice 
postului 

Experiență specifică învățământului universitar; Disponibilitate, 
abilitate de a lucra in echipă; Abilități de comunicare; Capacitate 
de analiză și organizare. 



 

 

 

Sarcinile şi responsabilităţile postului 

Elaborarea și supravegherea, coordonarea planificării 
următoarei activități din cadrul subproiectului: Tehnologii 
generale în industria alimentară. Asigurarea unei calități ridicate 
și unitare în interiorul activităților. 

Activitatea este estimată a începe în luna Iulie 2022 
 

8. Lector/Expert (1 post) 
Codul ocupaţiei 335406 

Tarif orar net 
 

57 lei/ oră 
 

Programul de muncă Flexibil, stabilit de comun acord cu directorul de grant și echipa de 
proiect 
Maxim 20 ore în perioada 18 iulie- 31 iulie 2022 
Prezență onsite la sediul USV și alte locații ale Școlii de vară 
 
 Modul de ocupare a 

postului 
Perioadă determinată de 1 lună 

Nivelul postului Execuție 

Pregătirea profesională Licențiat, studii superioare universitare. 

 
Experiența necesară 
executării operațiunilor specifice 
postului 

Experiență specifică învățământului universitar; Disponibilitate, 
abilitate de a lucra in echipă; Abilități de comunicare; Capacitate 
de analiză și organizare. 

Sarcinile şi responsabilităţile postului 

Elaborarea și supravegherea, coordonarea planificării 
următoarei activități din cadrul subproiectului: Microbiologie. 
Asigurarea unei calități ridicate și unitare în interiorul 
activităților. 

Activitatea este estimată a începe în luna Iulie 2022 
 

9. Lector/Expert (1 post) 
Codul ocupaţiei 335406 

Tarif orar net 
 

57 lei/ oră 
 

Programul de muncă Flexibil, stabilit de comun acord cu directorul de grant și echipa de 
proiect 
Maxim 18 ore în perioada 18 iulie- 31 iulie 2022 
Prezență onsite la sediul USV și alte locații ale Școlii de vară 
 
 Modul de ocupare a 

postului 
Perioadă determinată de 1 lună 

Nivelul postului Execuție 

Pregătirea profesională Licențiat, studii superioare universitare. 

 
Experiența necesară 
executării operațiunilor specifice 
postului 

Experiență specifică învățământului universitar; Disponibilitate, 
abilitate de a lucra in echipă; Abilități de comunicare; Capacitate 
de analiză și organizare. 



 

 

 

Sarcinile şi responsabilităţile postului 

Elaborarea și supravegherea, coordonarea planificării 
următoarei activități din cadrul subproiectului: Atelier de lucru 
în domeniul industriei alimentare. Asigurarea unei calități 
ridicate și unitare în interiorul activităților. 

Activitatea este estimată a începe în luna Iulie 2022 
 

10. Lector/Expert (1 post) 
Codul ocupaţiei 335406 

Tarif orar net 
 

57 lei/ oră 
 

Programul de muncă Flexibil, stabilit de comun acord cu directorul de grant și echipa de 
proiect 
Maxim 6 ore în perioada 18 iulie- 31 iulie 2022 
Prezență onsite la sediul USV și alte locații ale Școlii de vară 
 
 Modul de ocupare a 

postului 
Perioadă determinată de 1 lună 

Nivelul postului Execuție 

Pregătirea profesională Licențiat, studii superioare universitare. 

 
Experiența necesară 
executării operațiunilor specifice 
postului 

Experiență specifică învățământului universitar; Disponibilitate, 
abilitate de a lucra in echipă; Abilități de comunicare; Capacitate 
de analiză și organizare. 

Sarcinile şi responsabilităţile postului 

Elaborarea și supravegherea, coordonarea planificării 
următoarei activități din cadrul subproiectului: Activități 
sportive. Asigurarea unei calități ridicate și unitare în interiorul 
activităților. 

Activitatea este estimată a începe în luna Iulie 2022 
 

11. Lector/Expert (1 post) 
Codul ocupaţiei 335406 

Tarif orar net 
 

57 lei/ oră 
 

Programul de muncă Flexibil, stabilit de comun acord cu directorul de grant și echipa de 
proiect 
Maxim 8 ore în perioada 18 iulie- 31 iulie 2022 
Prezență onsite la sediul USV și alte locații ale Școlii de vară 
 
 Modul de ocupare a 

postului 
Perioadă determinată de 1 lună 

Nivelul postului Execuție 

Pregătirea profesională Licențiat, studii superioare universitare. 

 
Experiența necesară 
executării operațiunilor specifice 
postului 

Experiență specifică învățământului universitar; Disponibilitate, 
abilitate de a lucra in echipă; Abilități de comunicare; Capacitate 
de analiză și organizare. 



 

 

 

Sarcinile şi responsabilităţile postului 

Elaborarea și supravegherea, coordonarea planificării 
următoarei activități din cadrul subproiectului: Excursie 
tematică. Asigurarea unei calități ridicate și unitare în interiorul 
activităților. 

Activitatea este estimată a începe în luna Iulie 2022 
 

12. Lector/Expert (1 post) 
Codul ocupaţiei 335406 

Tarif orar net 
 

57 lei/ oră 
 

Programul de muncă Flexibil, stabilit de comun acord cu directorul de grant și echipa de 
proiect 
Maxim 9 ore în perioada 18 iulie- 31 iulie 2022 
Prezență onsite la sediul USV și alte locații ale Școlii de vară 
 
 Modul de ocupare a 

postului 
Perioadă determinată de 1 lună 

Nivelul postului Execuție 

Pregătirea profesională Licențiat, studii superioare universitare. 

 
Experiența necesară 
executării operațiunilor specifice 
postului 

Experiență specifică învățământului universitar; Disponibilitate, 
abilitate de a lucra in echipă; Abilități de comunicare; Capacitate 
de analiză și organizare. 

Sarcinile şi responsabilităţile postului 

Elaborarea și supravegherea, coordonarea planificării 
următoarei activități din cadrul subproiectului: Activități 
recreative. Asigurarea unei calități ridicate și unitare în interiorul 
activităților. 

Activitatea este estimată a începe în luna Iulie 2022 
 

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; 

4. Copie după actul de identitate; 

5. Copii ale diplomelor/adeverințelor. 

 
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 ,,Unde Să Vii pentru a Fi Inginer Adevărat 
(USV-FIA)” și se depun la biroul ED022, corp E 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 ,,Unde Să Vii pentru a Fi Inginer Adevărat (USV-FIA)” Contestațiile 
se vor depune la biroul ED022, corp E. 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 directorului de 

grant, doamna Prisacaru Ancuța Elena , adresa de email ancuta.prisacaru@fia.usv.ro 

http://www.usv,ro/
mailto:ancuta.prisacaru@fia.usv.ro

