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Nr. 6337/14.05.2021 

 

 

A N U N Ț 

 

 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează selecție în vederea 

ocupării, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0279 cu titlul: „Studiază la UBc! 

Oportunități de învățare și formare pentru elevii din mediile defavorizate” 

(STUDIA-UBc), a următoarelor posturi vacante: 

 

 patru  posturi de Expert grup țintă licee din mediul rural și urban sub 

10000 de locuitori din localitățile Sascut, Bicaz, Panciu și Roznov;   

 cinci posturi de Expert relații sociale, studenți în cadrul Universității 

„Vasile Alecsandri” din Bacău, câte un post pentru fiecare din cele cinci 

facultăți ale universității. 

 

Condiții pentru posturile de Expert grup țintă licee din mediul rural și 

urban sub 10000 de locuitori din localitățile Sascut, Bicaz, Panciu și Roznov: 

 Perioada angajării: determinată, iunie-decembrie 2021. 

      Remunerarea: conform bugetului aprobat de finanțator și legislației în 

vigoare.  

       Condiții minime: 

 studii superioare; 

 să dețină funcția de director/director adjunct la liceele din localitățile: 

Sascut, Bicaz, Panciu sau Roznov. 

 

         Condiții pentru posturile de Expert relații sociale: 

 Perioada angajării: determinată, iunie-decembrie 2021. 

      Remunerarea: conform bugetului aprobat de finanțator și legislației în 

vigoare.  

      Condiții minime: 

 să fie studenți ai Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

 să fi participat la activități extracurriculare. 
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         Date privind selecția: 

Depunerea dosarelor: până pe data de 21.05.2021, ora 12:00, la Serviciul 

Resurse Umane si Salarizare, camera D118.  

Afișarea dosarelor admise la selecție: până pe data 24.05.2021, ora 12:00. 

Contestații referitoare la selecția dosarelor se pot depune până pe data de  

25.05.2021, ora 10:00.  

          Soluționarea contestațiilor referitoare la selecția dosarelor se afișează în data 

de 25.05.2021, ora 14:00. 

 

      Conținutul dosarului: 

 Cerere de înscriere la selecție, adresată domnului rector; 

 Curriculum vitae; 

 Copie după diploma de licență, adeverință de salariat eliberată de unul 

dintre liceele vizate (pentru posturile de Expert grup țintă licee din 

mediul rural și urban sub 10000 de locuitori din localitățile Sascut, 

Bicaz, Panciu și Roznov); 

 Adeverință de student și adeverință de participare la activități 

extracurriculare (pentru posturile de Expert relații sociale); 

 Copia cărții de identitate. 

 

       Data și locul de desfășurare a selecției: 27.05.2021, ora 10:00, la 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, corpul D. Afișarea rezultatelor se va 

face pe data de 27.05.2021, ora  14:00. Contestațiile se pot depune până pe data de 

28.05.2021,  ora 10:00. Soluționarea contestațiilor și rezultatele finale ale selecției 

personalului în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0279 se vor afișa în data de 

28.05.2021, ora 14.00. 

 

        Probele și modalitățile de selecție: Selecția va consta în analiza dosarelor 

candidaților.  

 

       Persoana de contact: Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiță-Buzoianu 

       Telefon: 0234542411/0234576956 

       e-mail: buzoianu.cristina@ub.ro. 

 

 

  Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovszky 

 

 

                                                      Serviciul Resurse Umane si Salarizare, 

                                                          Ing., ec. Carmen-Mihaela Pătrașcu 


