ANUNT
„Innovation Laboratories for Climate Action”, HEI-ILCA
în cadrul proiectului cu titlul „Innovation Laboratories for Climate Action” HEI-ILCA, cod proiect ID 220194, finanțat
de EIT Climate-KIC,, contract de finantare 21.10.2022, conform Deciziei BMP 269 din 10.11.2022 prinvind inființarea
posturilor în afara organigramei.
I.

CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE
Depunerea dosarelor de candidatură

18.11 – 23.11.2022 ora 16 Registratura

Evaluarea continutului dosarului de candidatura si 23.11.2022 ora 20, site USV/FEAA
Publicarea rezultatelor
Depunerea contestațiilor
24.11.2022 ora 16, Registratura
Soluționarea contestațiilor

24.11.2022 ora 20

Publicarea rezultatelor finale

25.11.2022 ora 10 site USV/FEAA

Poziții în echipa proiectului
1. Manager activități CSI (2 posturi)
Codul ocupaţiei

Manager activitati / CS I
215235

Tarif orar inclusiv contribuții angajator

190 lei

Programul de muncă
Modul de ocupare a
postului
Nivelul postului

Maxim 20 ore /luna
Perioadă determinată de 14 luni

Pregătirea profesională

Absolvent de studii superioare, Doctorat

Experiența necesară
executării operațiunilor specifice
postului

Experiență profesională în derularea proiectelor cu finanțare
nerambursabilă de minimum 10 ani

Expert

Sarcinile şi responsabilităţile postului

2.Manager activități CSII (4 posturi)
Codul ocupaţiei

- Activității ştiinţifice de cercetare (profesor universitar –CS I)
- Realizeaza activitati de cercetare privind definirea specificatiilor
componentelor, elaborarea documentatiei tehnice;
- Participa, intocmeste rapoarte de activitate a echipei de
implementare;
- Intocmeste fise individuale de pontaj si rapoarte individuale
lunare de activitate, pe care le inainteaza responsabilului de
proiect USV in vederea avizarii; etc;
- Implicare in activităţile WP1-WP5 ale proiectului
Manager activitati / CS II
215235

Tarif orar inclusiv contribuții angajator

175 lei

Programul de muncă
Modul de ocupare a
postului
Nivelul postului

Maxim 30 ore /luna
Perioadă determinată de 14 luni

Pregătirea profesională

Absolvent de studii superioare, Doctorat

Experiența necesară
executării operațiunilor specifice
postului

Experiență profesională în derularea proiectelor cu finanțare
nerambursabilă de minimum 5 ani

Sarcinile şi responsabilităţile postului

Expert

- Activității ştiinţifice de cercetare (conferențiar universitar - CSII)
- Realizeaza activitati de cercetare specific pachetelor de activitati
ale proiectului WP1 – WP5;
- Participa, intocmeste rapoarte de activitate a echipei de
implementare;
- Intocmeste fise individuale de pontaj si rapoarte individuale
lunare de activitate, pe care le inainteaza responsabilului de
proiect USV in vederea avizarii; etc;

3.
Manager activitati CSIII (4 posturi)
Codul ocupaţiei
Manager activitati / CS III
215235
Tarif orar inclusiv contribuții angajator
Programul de muncă
Modul de ocupare a
postului
Nivelul postului

140 lei
Maxim 30 ore /luna
Perioadă determinată de 14 luni
Expert

Pregătirea profesională

Absolvent de studii superioare, Doctorat

Experiența necesară
executării operațiunilor specifice
postului

Experiență profesională în derularea proiectelor cu finanțare
nerambursabilă de minimum 5 ani

Sarcinile şi responsabilităţile postului

- Activității ştiinţifice de cercetare (conferențiar universitar - CSII)
- Realizeaza activitati de cercetare specific pachetelor de activitati
ale proiectului WP1 – WP5;
- Participa, intocmeste rapoarte de activitate a echipei de
implementare;
- Intocmeste fise individuale de pontaj si rapoarte individuale
lunare de activitate, pe care le inainteaza responsabilului de
proiect USV in vederea avizarii; etc;

4.
Asistent cercetare aplicative (doctorand) (1 post)
Codul ocupaţiei
Asistent Cercetari Aplicative /263117
Tarif orar inclusiv contribuții angajator

55 lei

Programul de muncă
Modul de ocupare a
postului
Nivelul postului

Maxim 100 ore /luna
Perioadă determinată de 14 luni
Mediu

Pregătirea profesională

Absolvent de studii superioare, doctorand domeniul Economie

Experiența necesară
executării operațiunilor specifice
postului

Experiență profesională în participarea în proiecte cu finanțare
nerambursabilă de minimum 1 an

Sarcinile şi responsabilităţile postului

- Asistent cercetari aplicative, grad 1
- Stabileste împreuna cu coordonatorl implicarea in pachetele de
activitati;
-Realizeaza conexiunea cu organizatiile partenere pentru a
programa intalniriel de lucru;
-Coordoneaza si ofera participantilor posibilitatea fundamentarii
cercetarilor aplicative la nivelul organizatiei partenere;
- Coordoneaza cercetarile aplicative realizate in organizatiile
partenere in colaborare cu reprezentatul organizatiei partenere;

Activitatea este estimată a începe în luna noiembrie 2022.

5. DOSARELE DE CANDIDATURĂ

1.
2.
3.
4.
5.

Conţinutul dosarului de candidatură:
Cerere de înscriere la concurs (se găseşte pe pagina web a USV);
Curriculum vitae (format Europass) semnat și datat pe fiecare pagină;
Copii ale documentelor justificative;
Copie după actul de identitate;
Copii ale diplomelor/adeverințelor.

Dosarele de candidatură se înregistrează la registratura Universității,,Ștefan cel Mare" din Suceava, corp E,
sala E135, avand la exterior următoarea mentiune: ,,CANDIDAT pentru postul (se va menționa denumirea postului)" în
cadrul proiectului cu titlul Innovation Laboratories for Climate Action” HEI-ILCA, cod proiect ID 220194 și se depun la
biroul H101, corp H în plic sigilat, conform calendarului concursului.
Contestațiile pot fi depuse, conform calendarului concursului în termen de 24 de ore de la comunicarea
rezultatului. Contestațiile se vor înregistra la registratura Universității ,,Ștefan cel Mare" din Suceava, avand la exterior
următoarea mențiune: ,,C0NTESTAȚIE pentru postul (se va mentiona denumirea postului) in cadrul proiectului cu titlul
Innovation Laboratories for Climate Action” HEI-ILCA, cod proiect ID 220194. Contestațiile se vor depune la biroul H101,
corp H al USV, in plic sigilat, conform calendarului concursului.
Afișarea rezultatelor se face pe site-ul www.usv,ro.
Pentru detalii suplimentare legate de acest anunț vă invităm să vă adresați coordonatorului de proiect,
Prof.univ.dr. Carmen Nastase la adresa de email carmen.nastase@usm.ro .

