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ANUNȚ 

privind recrutarea și selecția de personal pentru ocuparea posturilor de 
personal implementare – Coordonator de practică P2 

în cadrul proiectului cu titlul “Stagii de practică inovative în domenii de specializare 

inteligentă”, Cod SMIS 2014+ 133256, 

ce face obiectul contractului de finanțare nr. 3687/18.02.2021 
 
 
 
I. CALENDARUL PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE 
 
 

Depunerea dosarelor de candidatură 22.03.-24.03.2021, ora 14,00 

Publicarea rezultatelor 25.03.2021, ora 16,00 

Depunerea contestațiilor 26.03.2021, ora 16,00 
Soluționarea contestațiilor 29.03.2021, ora 10,00 

Publicarea rezultatelor finale 29.03.2021, ora 16,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
II. POSTURI SCOASE LA CONCURS 
 
II.1. Coordonator de practică P2 (2 posturi) 
 

Codul ocupaţiei 235902 Mentor 
Tarif orar net 

63 lei/oră 
Programul de muncă Maximum 21 ore/lună 
Modul de ocupare a 
postului 

Perioadă determinată de 6 luni consecutive / an, 2 ani, activitatea 
fiind estimată să înceapă la data de 15 aprilie 2021 

Nivelul postului Echipa de implementare 
Pregătirea 
profesională Absolvent de studii superioare (licență) în domeniul economic 

Experiența necesară 
executării 
operațiunilor 
specifice postului 

Experiență generală de minimum 5 ani 
Experiență specifică în organizarea, desfășurarea și coordonarea 
activităților cu studenții - 1.1 ani 

Sarcinile şi 
responsabilităţile 
postului 

 • Elaborarea caietelor de practică împreună cu tutorii și 
organizatorii de practică; 
• Elaborarea programelor analitice ale stagiilor de practică și 
pregătirea materialelor necesare în colaborare cu tutorii de practică 
și organizatorii de practică; 
• Însoțirea și îndrumarea studenților la locurile de practică; 
• Coordonarea desfășurării activităților de practică în conformitate 
cu programa de practică, elaborată împreună cu tutorii de practică; 
• Evidența prezenței studenților la stagiile de practică; 
• Evaluarea competențelor dobândite de studenți în cursul stagiului 
de practică, realizată împreună cu tutorii de practică; 
• Evaluarea folosirii competențelor dobândite în timpul stagiului de 
practică; 
• Realizarea împreună cu Tutorele de practică a raportului 
individual în funcție de specializare; 
• Participă la ședințele / întâlnirile de lucru din cadrul proiectului. 

 
II. DOSARELE DE CANDIDATURĂ 
 
Conţinutul dosarului de candidatură: 
1. cerere de înscriere la concurs (se găseşte la Corp H, Sala H101 și pe pagina web a 
facultății); 
2. curriculum vitae (Europass) semnat și datat pe fiecare pagină; 
3. fişa de verificare a experienței specifice solicitate conform cererii de finanțare, precum 
și copii ale documentelor justificative (se găseşte la Corp H, Sala H 101 și pe pagina web a 
facultății); 

 



 

4. copie act de identitate (se va prezenta și în original); 
5. copia diplomei de licență/masterat/doctorat (se va prezenta și în original). 

 
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 “Stagii de practică inovative în domenii de specializare inteligentă”, Cod SMIS 2014+ 
133256. 
 
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 “Stagii de practică inovative în domenii 
de specializare inteligentă”, Cod SMIS 2014+ 133256. 
 
Pentru detalii suplimentare legate de acest anunț vă invităm să vă adresați Coordonatorului 
partener 2, Carmen-Eugenia NASTASE, carmen.nastase@usm.ro. 
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