
 

ANUNȚ SELECȚIE LECTORI/EXPERȚI 

 

Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sediul în str. Universității, nr. 13, județul 

Suceava, anunță scoaterea la concurs a 12 posturi de lectori/experți în cadrul subproiectului cu 

titlul Unde Să Vii pentru a Fi Inginer Adevărat (USV-FIA), din cadrul Schemei de granturi 

pentru Universităţi Programe de Vară de tip punte (SGCU-PV), Proiectul privind Învățământul 

Secundar (ROSE), acord de grant nr. 107/SGU/PV/II, Beneficiar Universitatea “Ștefan cel Mare” 

din Suceava.  

Perioada: 15-28 iulie 2019 

Obiectivul general al proiectului: Unde Să Vii pentru a Fi Inginer Adevărat (USV – FIA) 

organizat de Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității Ștefan cel Mare din 

Suceava (FIA - USV) îl reprezintă creșterea accesului la învățământul terțiar în vederea 

dezvoltării unei cariere în domeniul ingineriei alimentare.  

Rezultatele așteptate în urma implementării acestui proiect sunt creșterea numărului de elevi 

ce vor urma cursurile Universității Ștefan cel Mare, sporirea numărului de parteneriate cu instituțiile 

de învățământ liceal. 

Posturile scoase la concurs în cadrul acestui proiect sunt următoarele: 

1. Lector/Expert (1 post) 

Perioada de desfășurare a 

activității 

15-28 iulie 2019 

Durata muncii 20 ore  

Tarif brut orar 90 lei/oră, toate contribuțiile incluse 

Codul ocupație 335406 

Responsabilități 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. 

Criterii și condiții Educaţie solicitată: studii universitare. 

Competenţe solicitate: Disponibilitatea, abilitatea de a lucra in echipă; 

Abilități de comunicare; Capacitate de analiză și organizare. 



2. Lector/Expert (1 post) 

Perioada de desfășurare a 

activității 

15-28 iulie 2019 

Durata muncii 21 ore  

Tarif brut orar 90 lei/oră, toate contribuțiile incluse 

Codul ocupație 335406 

Responsabilități 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. 

Criterii și condiții Educaţie solicitată: studii universitare. 

Competenţe solicitate: Disponibilitatea, abilitatea de a lucra in echipă; 

Abilități de comunicare; Capacitate de analiză și organizare. 

 

3. Lector/Expert (1 post) 

Perioada de desfășurare a 

activității 

15-28 iulie 2019 

Durata muncii 4 ore  

Tarif brut orar 90 lei/oră, toate contribuțiile incluse 

Codul ocupație 335406 

Responsabilități Elaborarea și supravegherea, coordonarea planificării următoarei 

activități din cadrul subproiectului: Antreprenoriatul - o carieră de 

succes. Asigurarea unei calități ridicate și unitare în interiorul 

activităților. 

Criterii și condiții Educaţie solicitată: studii universitare. 

Experienţă solicitată: Experiență profesională în activități specifice  

postului.  

Competenţe solicitate: Disponibilitatea, abilitatea de a lucra in echipă; 

Abilități de comunicare; Capacitate de analiză și organizare. 

 

 

 



4. Lector/Expert (1 post) 

Perioada de desfășurare a 

activității 

15-28 iulie 2019 

Durata muncii 8 ore  

Tarif brut orar 90 lei/oră, toate contribuțiile incluse 

Codul ocupație 335406 

Responsabilități 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. 

Criterii și condiții Educaţie solicitată: studii universitare. 

Competenţe solicitate: Disponibilitatea, abilitatea de a lucra in echipă; 

Abilități de comunicare; Capacitate de analiză și organizare. 

 

5. Lector/Expert (1 post) 

Perioada de desfășurare a 

activității 

15-28 iulie 2019 

Durata muncii 8 ore  

Tarif brut orar 90 lei/oră, toate contribuțiile incluse 

Codul ocupație 335406 

Responsabilități 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. 

Criterii și condiții Educaţie solicitată: studii universitare 

Experienţă solicitată: Experiență profesională în activități specifice  

postului.  

Competenţe solicitate: Disponibilitatea, abilitatea de a lucra in echipă; 

Abilități de comunicare; Capacitate de analiză și organizare. 

 

 

 



6. Lector/Expert (1 post) 

Perioada de desfășurare a 

activității 

15-28 iulie 2019 

Durata muncii 20 ore  

Tarif brut orar 90 lei/oră, toate contribuțiile incluse 

Codul ocupație 335406 

Responsabilități Elaborarea și supravegherea, coordonarea planificării următoarei 

activități din cadrul subproiectului: Chimia alimentelor. Asigurarea 

unei calități ridicate și unitare în interiorul activităților. 

Criterii și condiții Educaţie solicitată: studii universitare. 

Experienţă solicitată: Experiență profesională în activități specifice  

postului.  

Competenţe solicitate: Disponibilitatea, abilitatea de a lucra in echipă; 

Abilități de comunicare; Capacitate de analiză și organizare. 

 

 

7. Lector/Expert (1 post) 

Perioada de desfășurare a 

activității 

15-28 iulie 2019 

Durata muncii 20 ore  

Tarif brut orar 90 lei/oră, toate contribuțiile incluse 

Codul ocupație 335406 

Responsabilități Elaborarea și supravegherea, coordonarea planificării următoarei 

activități din cadrul subproiectului: Tehnologii generale în industria 

alimentară. Asigurarea unei calități ridicate și unitare în interiorul 

activităților. 

Criterii și condiții Educaţie solicitată: studii universitare. 

Competenţe solicitate: Disponibilitatea, abilitatea de a lucra in echipă; 

Abilități de comunicare; Capacitate de analiză și organizare. 

 

 

 



8. Lector/Expert (1 post) 

Perioada de desfășurare a 

activității 

15-28 iulie 2019 

Durata muncii 20 ore  

Tarif brut orar 90 lei/oră, toate contribuțiile incluse 

Codul ocupație 335406 

Responsabilități Elaborarea și supravegherea, coordonarea planificării următoarei 

activități din cadrul subproiectului: Microbiologie. Asigurarea unei 

calități ridicate și unitare în interiorul activităților. 

Criterii și condiții Educaţie solicitată: studii universitare 

Experienţă solicitată: Experiență profesională în activități specifice  

postului.  

Competenţe solicitate: Disponibilitatea, abilitatea de a lucra in echipă; 

Abilități de comunicare; Capacitate de analiză și organizare. 

 

 

9. Lector/Expert (1 post) 

Perioada de desfășurare a 

activității 

15-28 iulie 2019 

Durata muncii 18 ore  

Tarif brut orar 90 lei/oră, toate contribuțiile incluse 

Codul ocupație 335406 

Responsabilități 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. 

Criterii și condiții Educaţie solicitată: studii universitare 

Experienţă solicitată: Experiență profesională în activități specifice  

postului.  

Competenţe solicitate: Disponibilitatea, abilitatea de a lucra in echipă; 

Abilități de comunicare; Capacitate de analiză și organizare. 

 



 

10. Lector/Expert (1 post) 

Perioada de desfășurare a 

activității 

15-28 iulie 2019 

Durata muncii 6 ore  

Tarif brut orar 90 lei/oră, toate contribuțiile incluse 

Codul ocupație 335406 

Responsabilități Elaborarea și supravegherea, coordonarea planificării următoarei 

activități din cadrul subproiectului: Activități sportive. Asigurarea 

unei calități ridicate și unitare în interiorul activităților. 

Criterii și condiții Educaţie solicitată: studii universitare. 

Experienţă solicitată: Experiență profesională în activități specifice  

postului. 

Competenţe solicitate: Disponibilitatea, abilitatea de a lucra in echipă; 

Abilități de comunicare; Capacitate de analiză și organizare. 

 

 

11. Lector/Expert (1 post) 

Perioada de desfășurare a 

activității 

15-28 iulie 2019 

Durata muncii 8 ore  

Tarif brut orar 90 lei/oră, toate contribuțiile incluse 

Codul ocupație 335406 

Responsabilități Elaborarea și supravegherea, coordonarea planificării următoarei 

activități din cadrul subproiectului: Excursie tematică. Asigurarea 

unei calități ridicate și unitare în interiorul activităților. 

Criterii și condiții Educaţie solicitată: studii universitare. 

Competenţe solicitate: Disponibilitatea, abilitatea de a lucra in echipă; 

Abilități de comunicare; Capacitate de analiză și organizare. 

 

 

 



12. Lector/Expert (1 post) 

Perioada de desfășurare a 

activității 

15-28 iulie 2019 

Durata muncii 9 ore  

Tarif brut orar 90 lei/oră, toate contribuțiile incluse 

Codul ocupație 335406 

Responsabilități Elaborarea și supravegherea, coordonarea planificării următoarei 

activități din cadrul subproiectului: Activități recreative. Asigurarea 

unei calități ridicate și unitare în interiorul activităților. 

Criterii și condiții Educaţie solicitată: studii universitare. 

Competenţe solicitate: Disponibilitatea, abilitatea de a lucra in echipă; 

Abilități de comunicare; Capacitate de analiză și organizare. 

 

Documente necesare pentru înscriere:  

- CV (Europass), datat și semnat  

- Copie după cartea de identitate 

- Copii diplome studii 

 

Modalitatea de depunere a documentelor: 

Documentele se depun la Registratura Universității Ștefan cel Mare din Suceava, în plic închis, cu  

mențiunea  „Proiect  ROSE 107/SGU/PV/II -  Selecție  lectori/experți”  (se  va  solicita  înregistrarea 

documentelor).  

Calendarul desfășurării procesului de recrutare și selecție:  

  Data limită de depunere a candidaturilor: 21.06.2019, ora 16  

  Afișarea rezultatelor: 24.06.2019, ora 16   

  Depunerea contestațiilor: 25.06.2019, ora 16  

  Soluționarea contestațiilor: 26.06.2019, ora 16  

  Publicarea finală a rezultatelor: 27.06.2019, ora 16 

Anunţul final privind rezultatele procesului de recrutare și selecţiei va fi publicat la aceeaşi secţiune 

de pe site unde a fost publicat anunţul privind intenţia de selectare.  



 

Modalitatea de contestare a deciziei comisiei de selecție: 

Contestațiile se depun în scris, la registratura Universității Ștefan cel Mare din Suceava, în plic 

închis, cu mențiunea „Proiect  ROSE 107/SGU/PV/II -  Selecție  lectori/experți- Contestații” (se va 

solicita înregistrarea documentului). 

 

Informații suplimentare:  

Șef lucrări dr. ing. Ancuța Elena PRISACARU 

ancuta.prisacaru@fia.usv.ro 

Șef lucrări dr. ing. Cristina GHINEA 

cristina.ghinea@fia.usv.ro 
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