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Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava 

 

Nr. inregistrare: 11434/USV/4.07.2019 
 
 

ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI 

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

scoaterea la concurs a 3 posturi de expert în cadrul proiectului cu titlul ,, Soluții inovatoare pentru Universități și 
Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de 
Specializare inteligenta – SUCCES”, Program Operațional Capital Uman, POCU/320/6/21/, cod MySMIS 122555, 
Beneficiar Universitatea “DANUBIUS” din Galați. 

 

DURATA PROIECTULUI: 30 luni 
 

Parteneri: 

Partener 1 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GR. T. POPA" IASI 

Partener 2 UNIVERSITATEA ”ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 

Partener 3 SIVECO ROMANIA SA 

 

Obiectivul general al proiectului 

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unei instruiri axată pe domeniile inteligente de specializare din 
sectoarele economice cu potențial competitiv prin intermediul unei oferte educaționale actualizată și diversificată, 
dezvoltată în strânsă corelare cu prioritățile strategice regionale și naționale, însoțită de un pachet de măsuri de 
atragere a tinerilor către studiu, acompaniată de acțiuni de creștere a competențelor personalului didactic și care, 
împreună, să contribuie la maximizarea șanselor de angajare pentru viitorii absolvenți din învățământul terțiar, 
universitar și non-universitar tehnic. Mixul de componențe ale proiectului - formarea personalului didactic, 
îmbunătățirea/dezvoltarea și pilotarea ofertei educaționale, consilierea și sprijinirea financiară a persoanelor din 
grupuri vulnerabile – materializat în activitățile proiectului, reprezintă tot atâtea direcții prin care poate fi atins obiectivul 
specific al programului, respectiv dezoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și 
formare profesională de calitate, stimularea ocupării, reducerea excluziunii sociale. 

Rezultate estimate ale proiectului includ:  

- Îmbunătățirea nivelului de competențe pentru 60 de membri ai personalului didactic angajat al celor 3 parteneri 
universitari, de la nivelurile de învățământ terțiar universitar și terțiar non-universitar tehnic; 

- Creșterea nivelului de adecvare al capacităților socio-emoționale și profesionale la cerințele unei pieți a muncii în 
continuă schimbare pentru un număr de 300 de studenți din anii terminali ai ciclurilor de studii de licență/masterat (din 
care 62 de studenti vor proveni din grupuri vulnerabile), proveniți de la cele 3 universități partenere; 

- Creșterea ratei de acces și participare la învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic concomitent cu 
reducerea ratei de abandon cu ajutorul unui mix de măsuri compus din sprijin financiar în sumă forfetară de 300 
lei/lunar și servicii de consiliere profesională pentru 82 de cursanți și studenți de la cele 3 universități partenere. 
 
Documente necesare pentru înscriere: 

 Cerere de înscriere (model postat pe pagina web a USV, sectiunea locuri de muncă sau care se poate 
solicita prin email – elena@usm.ro) 

 CV (Europass), datat și semnat 
 Copie după cartea de identitate 
 Copii dupa diplome de studii 
 Adeverință care să justifice experiența profesională în activități specifice postului 
 Documente justificative care să ateste experiența similară în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene 

(contracte de muncă, diplome, adeverință implicare în proiecte etc.) 
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Modalitatea de depunere a documentelor: 
Documentele se depun la Registratura Universității Ștefan cel Mare din Suceava, în plic închis, cu mențiunea "Proiect 
POCU SUCCES 122555 - Selecție experți" (se va solicita înregistrarea documentelor). 
 
Calendarul desfășurării procesului de recrutare și selecție: 

 Data limită de depunere a candidaturilor: 19.07.2019, ora 16 
 Afișarea rezultatelor: 22.07.2019, ora 20  

 Depunerea contestațiilor: 23.07.2019, ora 16 
 Soluționarea contestațiilor: 24.07.2019, ora 16 
 Rezultate finale: 25.07.2019, ora 16 

 
Grila de evaluare 

CRITERII DE EVALUARE Punctaj 
Maxim 

Punctaj 
Candidat 

C.1. Studii și calificări /participări la stagii de formare  10 puncte  
Studii medii – Diplomă de Bacalaureat 2  
Studii superioare  3  
Cursuri/calificări/participări la stagii de formare 5  
C.2. Evaluarea calitativă a experienței din CV: 30 puncte  
Nivel scăzut (experiență de până la 5 ani)  10  
Nivel mediu (experiență cuprinsă între 5-10 ani)  20  
Nivel înalt  (experiență mai mare de 10 ani)  30  
C.3. Experiență profesională în activități specifice postului* 30 puncte  
Nivel scăzut (experiență de până la 5 ani)  10  
Nivel mediu (experiență cuprinsă între 5-10 ani)  20  
Nivel înalt (experiență mai mare de 10 ani)  30  
C.4. Competențe  20 puncte  
Cunoştinţe solide de operare a calculatorului, pachetul MS Office, Google drive 10  
Abilitati de lucru in echipa; Capacitate de analiza si organizare; Intocmirea, elaborarea 
documentelor tehnice de bună calitate; Competențe de comunicare; Capacitate de 
concentrare, analiză și sinteză; Rezistenta la stres; Abilități de comunicare 

10  

C.5. Limbi străine solicitate:  10 puncte  
Engleză, nivel B1 10  

PUNCTAJ TOTAL 100  
* Experiență profesională în activități din cadrul proiectelor cu finanțare europeană 
 
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 POCU SUCCES 122555 - Selecție experți - Contestații" (se va solicita înregistrarea documentului) 

 

Posturile scoase la concurs în cadrul acestui proiecte sunt următoarele: 
 
Expert campanie informare grup tinta P2 (1 post) 

Perioada de angajare 6 luni (05.08.2019 - 04.02.2020) 

Durata muncii 4 h/zi * 10 zile/luna 
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Tarif brut orar 97 lei/oră, toate contribuțiile incluse 

Codul ocupație 243201 specialist in relatii publice 

Responsabilități 

Raspunde de activitatea de selectare si recrutare a GT Planifica si gestioneaza 
activitatile operationale ale GT in conformitate cu metodologia elaborata in proiect/ 
Raspunde solicitarilor cu privire la grupul tinta/ Verifica si raspunde pentru realitatea 
tuturor documentelor relevante aferente GT/ Intocmeste dosarele de inregistrare GT/ 
Evalueaza rezultate obtinute in procesul de recrutare a grupului tinta/ Centralizeaza 
rezultate activitatii de inregistrare GT in vederea raportarii/ Elaboreaza si actualizeaza 
permanent baza de date privind GT/ Participa la intalnirile de lucru ale echipei de 
implementare/ Asigura intocmirea registrelor de grup tinta conform activitatilor parcurse/ 
Asigura indeplinirea obiectivelor proiectului si realizarea indicatorilor/ Elaboreaza si 
transmite rapoarte lunare de activitate/ Participa la organizarea campaniilor de 
informare a GT  

Criterii și condiții 

Educaţie solicitată: Studii universitare de scurta sau de lunga durata, absolvite cu 
diploma de licenta - 3 ani 
Experienţă solicitată: Experienta profesionala in activitati specifice postului - 10 ani 
Competenţe solicitate: Disponibilitatea, abilitatea de a lucra in echipa;Abilitati de 
comunicare;Capacitate de analiza si organizare Coordonare si comunicare 
interdepartamentala;Intocmirea, elaborarea documentelor tehnice de buna 
calitate;Capacitate de organizare. 
Limbi străine solicitate: Engleză, nivel B1 

 
Responsabil grup tinta P2  (1 post) 

Perioada de angajare 24 luni (05.08.2019 - 04.08.2021) 

Durata muncii 2 h/zi * 21 zile/luna 

Tarif brut orar 97 lei/oră, toate contribuțiile incluse 

Codul ocupației 243201 specialist in relatii publice 

Responsabilități 

• Raspunde de activitatea selectare si recrutare a GT; Planifica si gestioneaza 
activitatile operationale ale GT in conformitate cu metodologia elaborata in proiect; 
Raspunde solicitarilor cu privire la grupul tinta; Desfasoara actiuni de inregistrare a 
grupului tinta; Verifica si raspunde pentru realitatea tuturor documentelor relevante 
aferente GT; Intocmeste dosarele de inregistrare GT; Evalueaza rezultate obtinute in 
procesul de recrutare a grupului tinta; Centralizeaza rezultate activitatii de inregistrare 
GT in vederea raportarii; Elaboreaza si actualizeaza permanent baza de date privind 
GT; Participa la intalnirile de lucru ale echipei de implementare; Asigura intocmirea 
registrelor de grup tinta conform activitatilor parcurse; Asigura indeplinirea obiectivelor 
proiectului si realizarea indicatorilor; Elaboreaza si transmite rapoarte lunare de 
activitate. 

Criterii și condiții 

Educaţie solicitată: Studii universitare de scurta sau de lunga durata, absolvite cu 
diploma de licenta - 3 ani 
Experienţă solicitată: Experienta profesionala in livrarea programului de formare 
profesioanala asumat in cadrul prezentului proiect - 10 ani 
Competenţe solicitate: Cursuri in domeniul formarii profesionala; Operare PC;Abilitati de 
lucru in echipa; Competente de comunicare; Capacitate de concentrare, analiza si 
sinteza; Rezistenta la stres; Abilitati de negociere; Claritate si coerenta in exprimarea 
scrisa si orala.  
Limbi străine solicitate: Engleză, nivel B1 
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Responsabil grup tinta P2  (1 post) 

Perioada de angajare 9 luni (05.08.2019 - 04.08.2021) 

Durata muncii 2 h/zi * 21 zile/luna 

Tarif brut orar 97 lei/oră, toate contribuțiile incluse 

Codul ocupației 243201 specialist in relatii publice 

Responsabilități 

• Raspunde de activitatea selectare si recrutare a GT; Planifica si gestioneaza 
activitatile operationale ale GT in conformitate cu metodologia elaborata in proiect; 
Raspunde solicitarilor cu privire la grupul tinta; Desfasoara actiuni de inregistrare a 
grupului tinta; Verifica si raspunde pentru realitatea tuturor documentelor relevante 
aferente GT; Intocmeste dosarele de inregistrare GT; Evalueaza rezultate obtinute in 
procesul de recrutare a grupului tinta; Centralizeaza rezultate activitatii de inregistrare 
GT in vederea raportarii; Elaboreaza si actualizeaza permanent baza de date privind 
GT; Participa la intalnirile de lucru ale echipei de implementare; Asigura intocmirea 
registrelor de grup tinta conform activitatilor parcurse; Asigura indeplinirea obiectivelor 
proiectului si realizarea indicatorilor; Elaboreaza si transmite rapoarte lunare de 
activitate. 

Criterii și condiții 

Educaţie solicitată: Studii universitare de scurta sau de lunga durata, absolvite cu 
diploma de licenta - 3 ani 
Experienţă solicitată: Experienta profesionala in livrarea programului de formare 
profesioanala asumat in cadrul prezentului proiect - 10 ani 
Competenţe solicitate: Cursuri in domeniul formarii profesionala; Operare PC;Abilitati de 
lucru in echipa; Competente de comunicare; Capacitate de concentrare, analiza si 
sinteza; Rezistenta la stres; Abilitati de negociere; Claritate si coerenta in exprimarea 
scrisa si orala.  
Limbi străine solicitate: Engleză, nivel B1 

 
 
 
 
 
Informații suplimentare: 
 
Prof.univ.dr.ing. Alin Dan POTORAC 
alinp@eed.usv.ro  


