
 

 

 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Competitivitate 2014-2020 
”Centru pentru transferul de cunoștințe către întreprinderi din domeniul ICT – 
CENTRIC” 
Cod SMIS 2014+ 119722 
Contract de finanțare nr. 5/AXA 1/1.2.3/G/13.06.2018 
 
 
Nr. 14969 / 27.09.2018 
 

ANUNȚ 
privind recrutarea în vederea selecției unui expert pentru ocuparea postului de Coordonator PR 
proiect în cadrul proiectului cu titlul ”Centru pentru transferul de cunoștințe către întreprinderi 

din domeniul ICT – CENTRIC”, Cod SMIS 2014+ 119722,  
ce face obiectul contractului nr. 5/AXA 1/1.2.3/G/13.06.2018 

 
 

Codul ocupaţiei 243201  

Tarif orar cu contribuții 150 lei/oră 

Programul de muncă Maximum 32 ore/lună 

Modul de ocupare a postului  
Perioadă determinată de 56 luni, activitatea fiind estimată să 
înceapă la data de 5 Octombrie 2018. 

Nivelul postului management 

Relaţiile postului 
- se subordonează Directorului de proiect  
- colaborează cu membrii echipei de management, cu membrii 
echipelor de implementare şi personalul administrativ/auxiliar 

Pregătirea profesională  
Absolvent de studii superioare (studii de masterat) 

Doctorand sau doctor în domeniul fundamental științe sociale 

Experiența necesară executării 
operațiunilor specifice postului 

Experiență specifică de minimum 10 ani 

Sarcinile şi responsabilităţile 
postului 

- pregătirea, coordonarea și monitorizarea derulării 

evenimentelor și conferințelor interne și internaționale; 

- asigurarea unui flux informațional între stakeholderii 

proiectului; 

- asigurarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în ANEXA 3 

Măsurile de informare şi publicitate la contractul de finanțare; 

- asigurarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în Manual de 

identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2014-2020 

în România. 



 

 

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. fişa de verificare a experienței specifice solicitate de 10 ani 
conform cererii de finanțare, precum și copii ale 
documentelor justificative (se găseşte pe pagina web a 
USV); 

4. copie act de identitate (se va prezenta și în original); 
5. copiile diplomelor/adeverințelor (se vor prezenta și în 

original). 

Depunerea dosarelor de 
candidatură 

Perioada de depunere a dosarelor de candidatură este 28 

Septembrie 2018 – 2 Octombrie 2018. 

Dosarele de candidatură se depun la registratura generală a 

universității. 

Pentru detalii suplimentare legate de acest post, conținutul 

dosarului de candidatură, precum și alte informații despre 

competiție, vă invităm să vă adresați Directorului de proiect, 

Prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN, la Universitatea Ștefan cel 

Mare din Suceava, Corp E, camera E002. 

Toate informațiile cu privire la conținutul și depunerea 

dosarului de candidatură se comunică la Sala H005 sau Sala 

E002, în intervalul orar 8.00-16.00. 

 
 

 
 

DIRECTOR DE PROIECT, 
Prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN 

   
 
 


