
 

 

 

Sursa de finantare Apelul Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc 

Fondul Român pentru Dezvoltare Socială (FRDS)  
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Titlul proiectului: ,,Copii şi tineri integraţi pentru o lume mai bună” 

Nr. contract de finanțare: 12 din 29.12.2020 

Nr. 3815/23.02.2023 

 

 

 

ANUNȚ 

 

în cadrul proiectului cu titlul ,,Copii şi tineri integraţi pentru o lume mai bună”, cod PN2019, ce 

face obiectul contractului de finanțare nr. 12 din 29.12.2020 

 

 

I. CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE 

 

 

Depunerea dosarelor de candidatură 27.02.2023 – 10.03.2023 

Publicarea rezultatelor 13.03.2023 

Depunerea contestațiilor 14.03.2023 

Soluționarea contestațiilor 14.03.2023 

Publicarea rezultatelor finale 15.03.2023 

 

 

II. Pozitii în echipa proiectului 

 

1. Denumire post (număr poziții):  

 

a) Responsabil resurse umane (1 post) 

Codul ocupaţiei 242314  -  specialist resurse umane 

Tarif orar net 

 

 

23,40 
Programul de muncă 20 ore/luna, 1 ora/zi 

Modul de ocupare a 

postului 

Perioadă determinată de 6 luni  

Nivelul postului Personal administrativ 

Pregătirea profesională Licenţiat, studii superioare universitare. 



 

 

 

Experiența necesară 

executării operațiunilor specifice 

postului 

Experiență in domeniul resurselor umane. 

Sarcinile şi responsabilităţile 

postului 

  Asigură elaborarea și respectarea procedurilor de 

angajare a expertilor in cadrul proiectului; 

Elaboreaza fisele de post si contractele individuale de 

munca pentru echipa de management si implementare; 

Primeşte documentaţia specifică proiectului pentru 

decontarea cheltuielilor salariale; 

Urmăreste intocmirea corecta a pontajelor de către cei 

desemnati sa le execute; 

Calculeaza salariile pentru toate echipa de management 

si implementare; 

Intocmeşte liste carduri bancare şi asigură interfaţa cu 

băncile unde se face virarea drepturilor salariale; 

Asistenţă de specialitate pentru derularea activităţilor 

specific proiectului în domeniul resurse umane; 

Alte activităţi, corespunzător competenţelor 

profesionale, la solicitarea managerului de proiect. 

Activitatea este estimată a începe în luna Martie 2023 

 

b) Referent de specialitate financiar-contabilitate (1 post) 

Codul ocupaţiei 241104 -  Referent de specialitate financiar-contabilitate 

Tarif orar net 

 

 

25,50 
Programul de muncă 20 ore/luna, 1 ora/zi 

Modul de ocupare a 

postului 

Perioadă determinată de 9 luni  

Nivelul postului Personal administrativ 

Pregătirea profesională Licenţiat, studii superioare universitare. 

Experiența necesară 

executării operațiunilor specifice 

postului 

Experiență in domeniul financiar-contabil. 

Experienta in domeniul proiectelor cu finantare 

europeana 



 

 

 

Sarcinile şi responsabilităţile 

postului 

 Întocmește documentele contabile conform prevederilor 

legale.  

Asigura efectuarea plaților din proiect.  

Alte activități, corespunzător competențelor 

profesionale, la solicitarea managerului de proiect. 

Activitatea este estimată a începe în luna Martie 2023 

 

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 Responsabil resurse umane/ Referent de specialitate financiar-contabilitate  în cadrul 

proiectului cu titlul ,,Copii şi tineri integraţi pentru o lume mai bună” și se depun la biroul din 

corpul N 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 

Responsabil resurse umane/ Referent de specialitate financiar-contabilitate, in cadrul 

proiectului cu titlul ,, Copii şi tineri integraţi pentru o lume mai bună”. Contestațiile se vor 

depune la biroul din corpul N 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 Ioana Andreea COZIANU, adresa de email 

ioana.cozianu@yahoo.com. 

 

 

Coordonator proiect 

Ioana Andreea COZIANU 

 

http://www.usv,ro/

