
 

 

 
 

 

  

Proiect în cadrul programului ERASMUS +, Support for Policy Reform „ PROMOTING MENTAL 

HEALTH AT SCHOOL (PROMEHS”, Proiect nr. 6606689-EPP-1-2018-2-IT-EPPKA3-PI-POLICY 

contract finanțare nr.  2018 – 3262 / 006 - 001 

Nr. 16300/09.09.2020 
 

ANUNȚ 
 

în cadrul proiectului cu titlul PROMOTING MENTAL HEALTH AT SCHOOL (PROMEHS)  , Proiect nr. 

6606689-EPP-1-2018-2-IT-EPPKA3-PI-POLICY ce face obiectul contractului de finanțare nr. nr.  2018 – 

3262 / 006 - 001 

 

I. CALENDARUL PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE 
 
 

Depunerea dosarelor de candidatură 14.09.2020-17.09.2020, ora 15.00 

Publicarea rezultatelor 21.09.2020, ora 12.00 

Depunerea contestațiilor 21.09.2020, ora 12.00- 22.09.2020 ora 15.00 

Soluționarea contestațiilor 23.09.2020 

Publicarea rezultatelor finale 24.09.2020, ora 12.00 

 
 
 

II. POSTURI SCOASE LA CONCURS 

 

1. Cercetător în pedagogie 1 (1 post) 

 

Codul ocupaţiei 235101 cercetător în pedagogie 

Tarif orar inclusiv contribuții angajator 
 
46 lei/oră 

Programul de muncă Maximum 80 ore/lună 

Modul de ocupare a 

postului 

Perioadă determinată de 17 luni cu posibilitate de prelungire în 

funcție de necesitățile proiectului 

Nivelul postului experți implementare proiect 

Pregătirea profesională Absolvent de studii superioare ; doctorat în domeniul Psihologiei sau 

Științe ale Educației 

Experiența necesară 

executării operațiunilor specifice postului 
Experienta profesionala in activitati specifice postului de minimum 5 

ani 



 

 

 
 

Sarcinile şi responsabilităţile postului 

• - Realizarea de cercetari in domeniul Ştiinţelor Educaţiei și 

Psihologiei,  

• redactarea rapoartelor de cercetare,  

• Implicarea in realizarea produselor intelectuale ale proiectului. 

• Corodonarea studiului de pilotare a curriculumului elaborat în 

cadrul proiectului 

 

2. Specialist in formare (in domeniul educatie/consiliere) (4 posturi) 

 

Codul ocupaţiei 242319  Specialist in formare  

Tarif orar inclusiv contribuții angajator  

72 lei/oră 

Programul de muncă Maximum 80 ore/lună 

Modul de ocupare a 

postului 

Perioadă determinată de 9 luni cu posibilitate de prelungire în funcție 

de necesitățile proiectului 

Nivelul postului experți pentru implementarea proiectului 

Pregătirea profesională 

 

Absolvent de studii superioare în domeniul Psihologie sau Științe ale 

Educației; masterat sau doctorat; certificat de formator 

Experiența necesară 

executării operațiunilor specifice postului 

Experienta profesionala in activitati specifice postului (activități de 

formare și activități de consiliere, activități de educație a adulților, 

activități de psihoterapie) de minimum 3 ani 

 

 

Sarcinile şi responsabilităţile postului 

- Asigura activitățile de formare în domeniul promovării sănătății 

mentale în școală, necesare derulării proiectului 

- coordoneză activități de monitorizare și supervizare a beneficiarilor 

trainingului 

- implementează instrumentele de evaluare și asigură 

formarea/instruirea profesorilor/părinților 

 
 

 

III. DOSARELE DE CANDIDATURĂ 

 

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. Copii ale documentelor justificative, certificate conform cu originalul; 

4. Copie după actul de identitate; 

5. Copii ale diplomelor/adeverințelor, certificate conform cu originalul. 

6. Scrisoare de intenție 

 

Dosarele de candidatură se depun în plic sigilat și se înregistrează la registratura Universității “Ștefan 

cel Mare” din Suceava, având la exterior următoarea mențiune: "CANDIDAT pentru postul (se va menționa 

denumirea postului)* în cadrul proiectului cu titlul „ PROMOTING MENTAL HEALTH AT SCHOOL 

(PROMEHS)  , Proiect nr. 6606689-EPP-1-2018-2-IT-EPPKA3-PI-POLICY”. 



 

 

 

Eventualele contestații privind decizia comisiei de recrutare și selecție se vor depune în plic sigilat și se vor 

înregistra la registratura Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava, având la exterior următoarea mențiune: 

"CONTESTAȚIE pentru postul (se va menționa denumirea postului) în cadrul proiectului cu titlul „ 
PROMOTING MENTAL HEALTH AT SCHOOL (PROMEHS)  , Proiect nr. 6606689-EPP-1-2018-2-

IT-EPPKA3-PI-POLICY” 
   

Pentru detalii suplimentare legate de acest anunț vă invităm să vă adresați directorului de proiect  

Aurora Adina Colomeischi adina.colomeischi@usm.ro  
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