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Nr. 23874/ 23.11.2022 

 

 

A N U N Ț 
 

Universitatea  „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță organizarea procesului de recrutare 

și selecție în vederea ocupării, în cadrul proiectului KA2, Erasmus+ 2020-3-RO01-KA205-

095067, cu titlul “Gamification for Developing Essential Competencies in Youth Work 

(gamED)”, conform PO nr. 55, Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte 

finanțate din fonduri europene nerambursabile, aprobată prin OMEN nr. 5040 din 05.09.2018, a 

următoarelor posturi vacante: 

 

 două posturi de lucrător de tineret (studenți la programe de studii de licență sau 

master, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău);  

 

         Date privind angajarea pe posturile de lucrător de tineret: 

 Perioada angajării: determinată, decembrie 2022-februarie 2023. 

       Remunerarea: conform bugetului aprobat de finanțator și legislației în vigoare.  

 

     Condiții specifice: 

 să fie student la programe de studii de licență sau master, la Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău; 

 să fi participat la Cursul internațional de formare pentru lucrători de tineret și 

educatori din perioada 14-19 iunie 2022, organizat în cadrul proiectului 

“Gamification for Developing Essential Competencies in Youth Work (gamED)”, 

curs care a avut loc la Sinaia; 

 

          Conținutul dosarului: 

 cerere de înscriere la procesul de recrutare și selecție, adresată domnului rector; 

 curriculum vitae, datat și semnat pe fiecare pagină, în format Europass, în care se 

menționează proiectul, postul vizat și activitățile extracurriculare; 

 certificat/ adeverință de participare la Cursul internațional de formare pentru lucrători 

de tineret și educatori din perioada 14-19 iunie 2022, organizat în cadrul proiectului 

“Gamification for Developing Essential Competencies in Youth Work (gamED)”, 

curs care a avut loc la Sinaia; 

 adeverință de student la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

 copia cărții de identitate; 

 cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu postul pentru care candidează  (cazierul judiciar se va 
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prezenta obligatoriu de către candidatul desemnat câștigător într-un termen de 10 zile 

lucrătoare de la publicarea rezultatului final al procesului de recrutare și selecție); 

 adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării procedurii de recrutare și selecție, de către medicul de 

familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 

  declarație de disponibilitate privind timpul alocat. 

 

 
           Calendarul procesului de recrutare și selecție: 

 
Etapa Data calendaristică/Interval orar 

Publicarea Anunțului de Recrutare și Selecție pe site-ul 

Universității  „Vasile Alecsandri” din Bacău.  

 

23.11.2022, ora 14.00 

Depunerea dosarelor de candidatură, la sediul 

compartimentului Resurse Umane și Salarizare, 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, corpul D, 

etaj 1, camera 118. 

 

05.12.2022, până la ora 14.00 

Evaluarea dosarelor de candidatură depuse 12.12.2022, ora 10.00 

Publicarea rezultatelor evaluării dosarelor de candidatură, 

pe site-ul Universității  „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

 

12.12.2022, ora 14.00 

Depunerea contestațiilor, în urma publicării rezultatelor 

evaluării. 

 

13.12.2022, până la ora 10.00 

Soluționarea contestațiilor și publicarea, pe site-ul 

Universității  „Vasile Alecsandri” din Bacău,  rezultatelor 

finale ale procesului de recrutare și selecție, în urma 

contestațiilor.  

 

13.12.2022, până la ora 15.00 

 

 

       Persoana de contact: Conf. univ. dr. Rață Marinela 

       Telefon: 0234542411/0234576956 

       e-mail: rata.marinela@ub.ro. 

 

 
           Rector, 

     Prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovszky 

 

                                                                                                   Coordonator proiect, 

                                                                                              Conf. univ. dr. Rață Marinela 


