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Codul proiectului: SMIS 2014+: 128215 

Titlul proiectului: E.T.I.C - „Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate” 

     Beneficiar  /        Partener:  Ministerul Educației Naționale / Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava 

 

Data 20. 08. 2020       

 

 

ANUNȚ 

 

în cadrul proiectului cu titlul ”Educație timpurie incluzivă și de calitate”, finanțat prin Programul Operațional 

Capital Uman, Cod proiect: SMIS 128215 

 

I. CALENDARUL PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE 
 

 

Depunerea dosarelor de candidatură 21.08.2020-27.08.2020, ora 16.00 

Publicarea rezultatelor 28.08.2020, ora 12.00 

Depunerea contestațiilor 28.08.2020, ora 12.00- 31.08.2020 ora 12.00 

Soluționarea contestațiilor 31.08.2020, ora 16.00 

Publicarea rezultatelor finale 01.09.2020, ora 12.00 

 
  
 
 
 
 

II. POSTURI SCOASE LA CONCURS 

Experti invatamant, experienta >  10 ani .Formatori programe de formare continua   

Codul ocupaţiei Experti invatamant, experienta >  10 ani, Formatori programe de formare 

continua   Tarif / oră net (fără contribuții) 
 
56 lei/oră 

Programul de muncă Maximum 20 ore/lună 

Modul de ocupare a 

postului 
Perioadă determinată de 10 luni cu posibilitate de prelungire în funcție 

de necesitățile proiectului 

Nivelul postului Experti învățământ  

Cod ocupație 235104 expert învățământ 

Pregătirea profesională Absolvent de studii superioare în domeniul științele 

educației/filologie/psihologie 
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Experiența necesară 

executării operațiunilor specifice 

postului 

Experienta profesionala in activitati specifice postului  de minimum 10 

ani 

Experiență profesională în formare inițială și continuă a cadrelor 

didactice 
Responsabilitati Asigură susţinerea activităţilor teoretice şi practice în cadrul activităților 

de formare și realizează evaluarea cursanților. 

• Activitatea A.3.4. Formarea a 223 de formatori la nivel național 
(5 persoane/ județ și 18 persoane din Municipiul București, 
respectiv 3 / per sector) pentru programul de formare a 
cadrelor didactice din educația ante-preșcolară 

• Activitatea A.3.5. Derularea formării a 2283 de cadre didactice, 
din învățământul preuniversitar nivelul educație timpurie 

•  Activitatea A.3.7. Valorificarea competențelor în urma 
programului de formare 

 
 
Sarcinile şi responsabilităţile 

postului 

• Licenţiat, studii superioare universitare de profil socio-uman, 

psiho-pedagogic, doctorat în domeniul socio-uman, Științe ale 

educației, Psihologie; 

• Participă la elaborarea suporturilor de curs pentru programulde 

formare continua;  

• Susținerea cursurilor de formare in domeniul Educației timpurii, 

în Suceava și/sau județele arondate Partenrului 3 (USV) și 

evaluarea cursanților,  

• Experiență profesională >  10 ani 

• Disponibilitatea, abilitatea de a lucra în echipă; Abilități de 

comunicare; Capacitate de analiză și organizare; Întocmirea, 

elaborarea documentelor tehnice de bună calitate; Capacitate 

de organizare. 

•  Limbi străine solicitate: Engleză, nivel B1  

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. 

 

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 Experti invatamant, experienta >  10 ani .Formatori 

programe de formare continua în cadrul proiectului cu titlul ”Educație timpurie incluzivă și de 

calitate”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Cod proiect: 128215. 
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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 Experti 

invatamant, experienta > 10 ani .Formatori programe de formare continua în cadrul proiectului 

cu titlul ”Educație timpurie incluzivă și de calitate”, finanțat prin Programul Operațional Capital 

Uman, Cod proiect: 128215 

   

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

coordonatorului de proiect Partener 3, Otilia CLIPA, otilia.clipa@usm.ro. 

 

 

 


