
Proi
Titlu
Cod 
Axa 
Bene
 

 

D

P

D
S

P

 
ect cofinanța

u proiect: “Sim
 SMIS 2014: 1
 prioritară 6/ 
eficiar: Unive

Nr. 12702/ 1

pr

în cad

 
 
 
 
I. CAL
 

 

Depunerea 

Publicarea 

Depunerea 
oluționare

Publicarea 

at din Fondul 
mulator de C
108360 
Prioritatea de

ersitatea ”Ște

17.07.2020 

ivind recr
persona

drul proiec

ce face o

LENDARUL

dosarelor 

rezultatelo

contestați
ea contesta

rezultatelo

 

 Social Europ
arieră” 

e intervenție 
efan cel Mare

utarea și s
l impleme

ctului cu ti

obiectul co

L PROCESU

de candida

or 

iilor
ațiilor 

or finale 

pean prin Pro

10i/ Obiectiv
” din Suceav

selecția de
entare – Ex

itlul “Simu

ontractulu

ULUI DE RE

atură 

ogramul Oper

ve specifice 6
va 

 
 
 
 
 

ANUNȚ 

e personal
xpert grup

ulator de C

ui de finan

ECRUTARE

20 - 21

21.07.

22.07.
23.07.

23.07.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rațional Capit

.13, 6.14 

l pentru oc
p țintă și s

Carieră”, 

nțare nr. 7

ȘI SELECȚ

1.07.2020, 

2020, ora 

2020, ora 
2020, ora 

2020, ora 

tal Uman 201

cuparea po
stagii de p

Cod SMIS 2

70236/25.0

ȚIE 

ora 14,00 

16,00

16,00
10,00

16,00

14-2020 

osturilor d
practică 

2014+ 108

09.2018 

0 

 

de 

8360, 



C
T

P
M
p
N
P
p
E
e
o
s

S
re
p

 
II. POSTUR
 
II.1. Expe
 

Codul ocup
Tarif orar n

Programul d
Modul de oc
postului 
Nivelul post
Pregătirea 
profesional
Experiența 
executării 
operațiunilo
pecifice po

arcinile şi 
esponsabil

postului 

II. DOS
 
Conţinutul
1. cerere
facultății)
2. curricu
3. fişa de
de finanța
101 și pe p

RI SCOASE

rt grup țin

aţiei 
net 

de muncă 
cupare a 

tului 

ă 
necesară 

or 
ostului 

lităţile 

SARELE DE

l dosarului
e de înscri
; 
ulum vitae
e verificare
are, precum
pagina web

 

 LA CONCU

ntă și stagi

243201 

56 lei/o

Maximu
Perioad
estimat
Echipa d
Absolve

Experie
Experie
vizat / 

• în ba
pentru c
• realiz

documen
• organ

și a rezu
• coord

altor per
• parti

proiectu
• asigu

compete
• îndep
• parti

ai echipe
• respe

instrucți
inclusiv p
• exec

E CANDIDA

 de candid
iere la con

e (Europass
e a experie
m și copii 
b a facultă

URS 

i de pract

Specialist 

oră 

um 84 ore/
ă determin

tă să încea
de implem

ent de stud

nță genera
nță specifi
lucru cu pu

aza decizie
are este d
zează sau
nte referit
nizează și 
ltatelor pr
donează a
rsoane des
cipă la ela
lui; 

ură exper
ență; 
plinește or
cipă la șed
ei de proie
ectă prog
unile scris
prin delegă
ută alte s

ATURĂ 

datură: 
ncurs (se g

s) semnat ș
enței spec
ale docum

ății); 

ică (1 post

în relații p

lună
nată de 2 
pă la data

mentare
dii superioa

ală de min
ică în cadr
ublicul sau

ei manager
desemnat î
u participă
toare Ia de
participă 

roiectului;
activitatea
semnate de
aborarea s

rtiza nec

rice alte sa
dințele org
ect; 
ramul de 
se sau verb
ările de co
sarcini tra

 

găseşte la

și datat pe
cifice solici
mentelor ju

t) 

publice

luni consec
 de 1 augu

are (licență

imum 10 a
rul organiz
u în echipă

rului de pr
în acest se
ă la real

erularea și 
la activită
 

a studențil
e superiori
studiilor/a

cesară în

arcini trasa
ganizatoric

lucru și 
bale trans
ompetență
asate de c

 Corp H, 

e fiecare pa
itate de m
ustificative

cutive, act
ust 2020 

ă) în dome

ani 
ațiilor cu a
 de minim

roiect, coo
ns (unde e
izarea rap
rezultatele
ăți de disem

lor implica
ii ierarhici 
analizelor 

n proiect

ate de sup
ce cu expe

aplica d
mise de m
ă; 
către Mana

Sala H101 

agină; 
minimum 10
e (se găseş

tivitatea fi

eniul econ

activitate 
mum 10 ani

ordonează 
este cazul)
poartelor 
e proiectu
minare a a

ați în pro
 (după caz
aferente a

t în dom

periorii iera
erții și cu a

eciziile, d
managerul 

agerul de

și pe pag

0 ani confo
şte la Corp

 

iind

omic

in domeniu
i 

activitățil
; 
și a alto

ului; 
activitățilo

oiect sau 
z); 
activitățilo

meniul d

arhici; 
alți memb

dispozițiile
de proiect

proiect î

gina web a

orm cereri
p H, Sala H

ul 

le 

or 

or 

a 

or 

de 

ri 

e, 
t, 

în 

a 

i 
H 



 
4. copie 
5. copia 

 
Dosarele 
Universită
"CANDIDAT
titlul “Sim
 
Eventualel
plic sigilat
având la 
denumirea
2014+ 108

 
Pentru d
Coordonat

act de ide
diplomei d

de candid
ții “Ștefan
T pentru p
mulator de 

le contest
t și se vor 
exterior u

a postulu
8360. 

etalii sup
torului de 

 

ntitate (se
de licență/

datură se 
n cel Mar
postul (se 
Carieră”, 

ații privind
înregistra 

următoarea
i) în cadr

plimentare
proiect, C

e va prezen
/masterat 

depun în
re” din Su

va menți
Cod SMIS 

d decizia c
la registra

a mențiun
rul proiect

e legate
Carmen-Eug

nta și în or
(se va prez

n plic sigi
uceava, av
iona denum
2014+ 108

comisiei d
atura Univ

ne: "CONT
tului cu t

de acest
genia NAST

riginal); 
zenta și în 

ilat și se
vând la ex
mirea post

8360. 

e recrutar
versității “
ESTAȚIE p
titlul “Sim

t anunț
TASE, carm

original). 

înregistre
xterior urm
tului) în c

re și selecț
Ștefan cel
entru post

mulator de 

vă invită
men.nastas

ează la re
mătoarea 
cadrul proi

ție se vor 
l Mare” di
tul (se va
Carieră”,

ăm să vă
se@usm.ro

 

egistratura
mențiune
iectului cu

depune în
n Suceava

a menționa
, Cod SMIS

ă adresaț
. 

a 
: 
u 

n 
, 
a 
S 

ți 


