
 

 
 

ANUNŢ 

 
privind RECRUTAREA şi SELECŢIA Experţilor/Personalului din cadrul 

Proiectului cu titlul „Dezvoltarea Învăţământului Superior bazat pe competenţe 

prin îmbunătăţirea calităţii şi facilitarea accesului la  programele de studii din 

domeniile Ştiinţe Administrative şi Juridice – Acronim: DISSAJ”, ID AW 136421 
 

 Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, anunţă lansarea sesiunii de recrutare 

în vederea selecţiei membrilor echipei din cadrul proiectului POSDRU cu titlul 

„Dezvoltarea Învăţământului Superior bazat pe competenţe prin îmbunătăţirea calităţii şi 

facilitarea accesului la  programele de studii din domeniile Ştiinţe Administrative şi 

Juridice – Acronim: DISSAJ”, ID AW 136421, astfel: 

POST 
Nr. 

posturi 
Principale cerinţe pentru ocuparea postului 

EXPERŢI TERMEN LUNG şi MEMBRI ECHIPĂ DE MANAGEMENT 

Coordonator monitorizare/evaluare proiect 1 CA:studii superioare+Curs Manager de proiect 

recunoscut CNFPA/ANC; EPG:Min5 ani; EPS:Min2 

ani in gestionarea/implementarea proiectelor cu 

finantare nerambursabila; 

Responsabil Financiar 1 CA:studii superioare economice/tehnice;EPG:Min5 

ani;EPS:Min3 ani experienta profesionala in 

gestionarea/implementarea proiectelor cu finantare 

nerambursabila; 

Consilier juridic 1 CA:studii superioare/domeniul juridic,EPG:Min7 ani; 

EPS:Min3 ani; 

Responsabil informare, publicitate şi logistică 1 CA:studii superioare;EPG:Min5 ani;EPS:Min1 an in 

gestionarea/implementarea proiectelor cu finantare 

nerambursabila;Min3 ani in activitati financiar-

contabile; 

Responsabil tehnic 1 CA:studii superioare;EPG:Min5 ani;EPS:Min2 ani in 

gestionarea/implementarea activitatilor specifice 

proiectelor cu finantare nerambursabila; 

Responsabil contabilitate (Expert contabil) 1 CA:studii superioare economice,Expert 

contabil;EPG:Min7 ani;EPS:Min5 ani in domeniul 

financiar-contabil; 

Asistent manager 1 CA:studii superioare;EPG:Min7 ani;EPS:Min3 ani in 

activitati de asistenta manageriala/secretariat; 

Specialist Educaţie Ştiinţe Administrative 

Licenţă 

1 CA:studii doctorale;EPG:Min10 ani;EPS:Min5 ani 

experienta didactica/domeniu(dom); 

Specialist Educaţie Ştiinţe Administrative 

Master 

1 CA:studii doctorale;EPG:Min10 ani; EPS:Min5 ani 

experienta didactica/dom; 

Specialist Educaţie Ştiinţe Juridice Licenţă 1 CA:studii doctorale;EPG:Min10 ani;EPS:Min5 ani 

experienta didactica/dom; 

Specialist Didactician/ Psihopedagogie 1 CA:studii superioare/doctorale; EPG:Min10 

ani;EPS:Min5 ani Didactic/Psihopedagogic; 

EXPERŢI TERMEN SCURT 

Asistent cercetare piaţa muncii – Expert 

mediul public 

1 CA:studii superioare;EPG:Min 10 ani;EPS:Min 5 ani 

EXPERIENTA MANAGERIALA; 



 
Asistent cercetare piaţa muncii – Expert 

mediul privat 

1 CA:studii superioare;EPG:Min 10 ani;EPS:Min 5 ani 

EXPERIENTA MANAGERIALA; 

Asistent cercetare pentru Ştiinţe 

Administrative – Expert resurse umane mediul 

public 

1 CA:studii superioare/dom;EPG:Min10 ani;EPS:Min5 

ani experienta profesionala de 

specialitateSA/SJ/domenii conexe; 

Asistent cercetare pentru Ştiinţe 

Administrative – Expert consilier juridic – 

instituţie publică 

1 CA:studii superioare/dom;EPG:Min10 ani;EPS:Min5 

ani experienta profesionala de 

specialitateSA/SJ/domenii conexe; 

Asistent cercetare pentru Ştiinţe 

Administrative – Expert integrare europeană 

1 CA:studii superioare/dom;EPG:Min10 ani;EPS:Min5 

ani experienta profesionala de 

specialitateSA/SJ/domenii conexe; 

Asistent cercetare pentru Ştiinţe 

Administrative – Expert resurse umane mediul 

privat 

1 CA:studii superioare/dom;EPG:Min10 ani;EPS:Min5 

ani experienta profesionala de 

specialitateSA/SJ/domenii conexe; 

Asistent cercetare pentru Ştiinţe Juridice 
1 CA:studii superioare;EPG:Min10 ani;EPS:Min5 ani 

experienta profesionala de specialitateSJ; 

Responsabil teme orizontale – Egalitate de 

şanse 

1 CA:studii superioare;EPG:Min10 

ani;EPS:lector/domeniu sau dom.conex; 

Responsabil teme orizontale – Dezvoltare 

durabilă 

1 CA:studii superioare;EPG:Min10 

ani;EPS:lector/domeniu sau dom.conex; 

Responsabil teme orizontale – Inovare şi TIC 
1 CA:studii superioare;EPG:Min10 

ani;EPS:lector/domeniu sau dom.conex; 

Responsabil teme orizontale – Îmbătrânire 

activă 

1 CA:studii superioare;EPG:Min10 

ani;EPS:lector/domeniu sau dom.conex; 

PERSONAL ADMINISTRATIV ŞI AUXILIAR 

Responsabil achiziţii publice 1 CA:studii superioare;EPG:Min7 ani;EPS:Min3 ani in 

derularea procedurilor de achizitii publice; 

Responsabil resurse umane 1 CA:studii superioare;EPG:Min7 ani;EPS:Min3 ani; 

Responsabil secretariat participanţi proiect – 

Secretar 1 Domeniu Ştiinţe Administrative - 

Master 

1 CA:studii superioare;EPG:Min5 ani;EPS:Min3 ani; 

Responsabil secretariat participanţi proiect – 

Secretar 2 Domeniu Ştiinţe Administrative - 

Licenţă 

1 CA:studii superioare;EPG:Min5 ani;EPS:Min3 ani; 

Responsabil secretariat participanţi proiect – 

Secretar 3 Domeniu Ştiinţe Juridice - Licenţă 

1 CA:studii superioare;EPG:Min5 ani;EPS:Min3 ani; 

Casier 1 CA:studii superioare,EPG:Min5ani;EPS:Min3ani; 

 

Termenul până la care se pot depune dosarele de candidatură este 13.05.2014. Pentru 

detalii suplimentare legate de aceste posturi, conţinutul dosarului de candidatură, precum şi 

alte informaţii despre competiţie, vă invităm să vă adresaţi persoanei desemnate pentru 

managementul proiectului, Conf. univ. dr. Alunica MORARIU, la sediul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava, Corp H, Birou H207a. 


