
 

 

 

Sursa de finantare Apelul Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc 

Fondul Român pentru Dezvoltare Socială (FRDS)  

Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creşterea incluziunii romilor 

Titlul proiectului: ,,Copii şi tineri integraţi pentru o lume mai bună” 

Nr. contract de finanțare: 12 din 29.12.2020 

Nr. 16493/04.08.2021 

 

 

ANUNȚ 

 

în cadrul proiectului cu titlul ,,Copii şi tineri integraţi pentru o lume mai bună”, cod PN2019, ce 

face obiectul contractului de finanțare nr. 12 din 29.12.2020 

 

I. CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE 

 

Depunerea dosarelor de candidatură 05.08.2021 – 11.08.2021 

Publicarea rezultatelor 12.08.2021 

Depunerea contestațiilor 13.08.2021 

Soluționarea contestațiilor 13.08.2021 

Publicarea rezultatelor finale 16.08.2021 

 

II. Pozitii în echipa proiectului 

 

1. Denumire post (număr poziții): 

a) Specialist activitati sportive – 1 post Scoala Gimnaziala O.C. Tăslăuanu Bilbor 

Codul ocupaţiei 235104 expert învăţământ 

Tarif orar net 

 

 

72,95 
Programul de muncă 21 ore/luna, 1 ora/zi 

Modul de ocupare a 

postului 

Perioadă determinată de 3 luni  

Nivelul postului experți (expertiză națională) 

Pregătirea profesională Licenţiat, studii superioare universitare. 

Experiența necesară 

executării operațiunilor specifice 

postului 

  Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet); 

Experienta specifica invatamantului preuniversitar 



 

 

 

Sarcinile şi responsabilităţile 

postului 

Realizeaza activitati sportive si de petrecere a timpului 

liber cu copiii din grupul tinta in vederea promovarii 

educatiei incluzive 

Desfasoara Activitatea 3.2  Organizarea activităților 

sportive, de lucru în echipă și dezvoltarea simțului 

camaraderiei pentru 830 de copii cu risc de abandon 

școlar și copii cu posibile dificultăți de învățare și psiho-

comportamentale în vederea dezvoltării abilităților 

socio-emoționale și de petrecere a timpului liber. 

Activitatea este estimată a începe în luna August 2021 

 

III. DOSARELE DE CANDIDATURĂ 

 

Conţinutul dosarului de candidatură: 

1. Cerere de înscriere la concurs (se găseşte pe pagina web a USV, 

https://usv.ro/resurse/angajari/posturi-cercetare-si-proiecte/);  

2. Curriculum vitae (format Europass) semnat și datat pe fiecare pagină; 

3. Copii ale documentelor justificative; 

4. Copie după actul de identitate; 

5. Copii ale diplomelor/adeverințelor. 

 

Dosarele de candidatură se înregistrează si se depun, conform calendarului concursului, 

la registratura Universității ,,Ștefan cel Mare" din Suceava, corp E, sala E135, avand la exterior 

următoarea mentiune: ,,CANDIDAT pentru postul Specialist activitati sportive, în cadrul 

proiectului cu titlul ,,Copii şi tineri integraţi pentru o lume mai bună”. 

Contestațiile pot fi depuse, conform calendarului concursului în termen de 24 de ore de 

la comunicarea rezultatului. Contestațiile se vor înregistra si depune, la registratura 

Universității ,,Ștefan cel Mare" din Suceava, avand la exterior următoarea mențiune: 

,,C0NTESTAȚIE pentru postul Specialist activitati sportive, in cadrul proiectului cu titlul ,, Copii 

şi tineri integraţi pentru o lume mai bună”.  

Afișarea rezultatelor se face pe site-ul www.usv,ro. 

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

managerului de proiect, doamna Ioana Andreea COZIANU, adresa de email 

ioana.cozianu@yahoo.com. 

Intocmit, 

Asistent proiect, 

Roxana Georgiana HOLCĂ-NISTOR 

 
Coordonator proiect 

Ioana Andreea COZIANU 

            

https://usv.ro/resurse/angajari/posturi-cercetare-si-proiecte/
http://www.usv,ro/

