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ANUNȚ 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs, în cadrul proiectului de 
tip Erasmus+ KA220-ADU cu titlul „Metacognitive Skills for Adult Learners”, care face 
obiectul contractului de finanțare nr. 2021-1-RO01-KA220-ADU-000028211 din 
01.01.2022. 
 

 

I. CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE 

 

 

Depunerea dosarelor de candidatură 06.06.2022 – 16.06.2022 

Publicarea rezultatelor 16.06.2022 

Depunerea contestațiilor 17.06.2022 

Soluționarea contestațiilor 20.06.2022 

Interviu 21.06.2022 

Publicarea rezultatelor  21.06.2022 

Depunerea contestațiilor 22.06.2022 

Soluționarea contestațiilor 23.06.2022 

Publicarea rezultatelor finale 23.06.2022 

 

 

II. Pozitii în echipa proiectului: 

 

Post nr. 1: Cercetător în lingvistică / COR 2643121, 1 poziție 

Codul ocupaţiei Cercetător în lingvistică / COR 2643121 

Tarif orar net 45,78 lei/h 
Programul de muncă 24h/lună 

Modul de ocupare a postului Concurs de selecție 

Nivelul postului De execuție 



 

 

 

Pregătirea profesională Cadru didactic universitar/cercetător/dr. 
Experiența necesară executării 

operațiunilor specifice postului 

- Rezistență la efort intelectual de intensitate ridicată; 
- Bune abilități de rezolvare a problemelor complexe; 
- Orientare către rezultate; 
- Bune capacități organizatorice; 
- Bune abilități de a comunica; 
- Experiență în implementarea proiectelor europene; 
- Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit nivel 
mediu). 

Sarcinile şi responsabilităţile 

postului 

- Aprofundează metodologia cadru de implementare a 

proiectelor de tip ERASMUS+ si descrierea proiectului în 

forma aprobată spre finanțare a proiectului MetaSkills; 

- Participă la îndeplinirea activităţilor din cadrul 

proiectului MetaSkills, în conformitate cu planul de 

realizare al proiectului, diagrama Gantt și sarcinile 

atribuite pe cale ierarhică; 

- Participă la întocmirea documentelor financiare si de 

raportare necesare derulării proiectului; 

- Participa la cercetarea necesara realizării rezultatelor 

proiectului 

- Redactează materialele de diseminare si promovare a 

proiectului si realizează activități de comunicare si 

diseminare a proiectului si rezultatelor sale. 

 

Post nr. 2: Cercetător în lingvistică / COR 2643121, 1 poziție 

Codul ocupaţiei Cercetător în lingvistică / COR 2643121 

Tarif orar net 45,78 lei/h 
Programul de muncă 12h/lună 

Modul de ocupare a postului Concurs de selecție 

Nivelul postului De execuție 

Pregătirea profesională Cadru didactic universitar/cercetător/dr. 
Experiența necesară executării 

operațiunilor specifice postului 

- Rezistență la efort intelectual de intensitate ridicată; 
- Bune abilități de rezolvare a problemelor complexe; 
- Orientare către rezultate; 
- Bune capacități organizatorice; 
- Bune abilități de a comunica; 
- Experiență în implementarea proiectelor europene; 
- Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit nivel 
mediu). 



 

 

 

Sarcinile şi responsabilităţile 

postului 

- Aprofundează metodologia cadru de implementare a 

proiectelor de tip ERASMUS+ si descrierea proiectului în 

forma aprobată spre finanțare a proiectului MetaSkills; 

- Participă la îndeplinirea activităţilor din cadrul 

proiectului MetaSkills, în conformitate cu planul de 

realizare al proiectului, diagrama Gantt și sarcinile 

atribuite pe cale ierarhică; 

- Participă la întocmirea documentelor financiare si de 

raportare necesare derulării proiectului; 

- Participa la cercetarea necesara realizării rezultatelor 

proiectului 

- Redactează materialele de diseminare si promovare a 

proiectului si realizează activități de comunicare si 

diseminare a proiectului si rezultatelor sale. 

 

Post nr. 3: Cercetător în lingvistică / COR 2643121, 1 poziție 

Codul ocupaţiei Cercetător în lingvistică / COR 2643121 

Tarif orar net 45,78 lei/h 
Programul de muncă 24h/lună 

Modul de ocupare a postului Concurs de selecție 

Nivelul postului De execuție 

Pregătirea profesională Cadru didactic universitar/cercetător/dr. 
Experiența necesară executării 

operațiunilor specifice postului 

- Rezistență la efort intelectual de intensitate ridicată; 
- Bune abilități de rezolvare a problemelor complexe; 
- Orientare către rezultate; 
- Bune capacități organizatorice; 
- Bune abilități de a comunica; 
- Experiență în implementarea proiectelor europene; 
- Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit nivel 
mediu). 

Sarcinile şi responsabilităţile 

postului 

- Aprofundează metodologia cadru de implementare a 

proiectelor de tip ERASMUS+ si descrierea proiectului în 

forma aprobată spre finanțare a proiectului MetaSkills; 

- Participă la îndeplinirea activităţilor din cadrul 

proiectului MetaSkills, în conformitate cu planul de 

realizare al proiectului, diagrama Gantt și sarcinile 

atribuite pe cale ierarhică; 

- Participă la întocmirea documentelor financiare si de 

raportare necesare derulării proiectului; 

- Participa la cercetarea necesara realizării rezultatelor 

proiectului 

- Redactează materialele de diseminare si promovare a 

proiectului si realizează activități de comunicare si 

diseminare a proiectului si rezultatelor sale. 



 

 

 

 

Post nr. 4: Cercetător în Comunicații / Cercetător în comunicaţii / COR 215226, 1 poziție 

Codul ocupaţiei Cercetător în comunicaţii / COR 215226 

Tarif orar net 45,78 lei/h 
Programul de muncă 16h/lună 

Modul de ocupare a postului Concurs de selecție 

Nivelul postului De execuție 

Pregătirea profesională Cadru didactic universitar/cercetător/dr. 
Experiența necesară executării 

operațiunilor specifice postului 

- Rezistență la efort intelectual de intensitate ridicată; 
- Bune abilități de rezolvare a problemelor complexe; 
- Orientare către rezultate; 
- Bune capacități organizatorice; 
- Bune abilități de a comunica; 
- Experiență în implementarea proiectelor europene; 
- Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit nivel 
mediu). 

Sarcinile şi responsabilităţile 

postului 

- Aprofundează metodologia cadru de implementare a 

proiectelor de tip ERASMUS+ si descrierea proiectului în 

forma aprobată spre finanțare a proiectului MetaSkills; 

- Participă la îndeplinirea activităţilor din cadrul 

proiectului MetaSkills, în conformitate cu planul de 

realizare al proiectului, diagrama Gantt și sarcinile 

atribuite pe cale ierarhică; 

- Participă la întocmirea documentelor financiare si de 

raportare necesare derulării proiectului; 

- Participa la cercetarea necesara realizării rezultatelor 

proiectului 

- Verifica materialele de diseminare si promovare a 

proiectului si realizează activități de comunicare si 

diseminare a proiectului si rezultatelor sale pe pagina 

web a proiectului și pe rețelele de socializare. 

  

Activitatea este estimată a începe în luna iunie 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 ,,MetaSkills - 

Metacognitive Skills for Adult Learners” și se depun la biroul Secretariat FIESC, corp D, sala 

D105, 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 ,,MetaSkills - Metacognitive 

Skills for Adult Learners”. Contestațiile se vor depune la biroul Secretariat FIESC, corp D, sala 

D105, 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 Ana-Maria COZGAREA, adresa de e-mail: 

amcozgarea@usm.ro.  

http://www.usv,ro/
mailto:amcozgarea@usm.ro

