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ANUNȚ 
 
în cadrul proiectului cu titlul MAST PROF (Matematică și Științe pentru Viitorii Profesori din 

Învățământul Primar și Preșcolar), ce face obiectul contractului de finanțare nr. AG 243/SGU/NC/II / 

25.11.2019 

 

 

I. CALENDARUL PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE 
 

Depunerea dosarelor de candidatură 20.05-27.05.2022, ora 16.00 

Publicarea rezultatelor 27.05.2022, ora 18.00 

Depunerea contestațiilor 30.05.2022, ora 10.00 
Soluționarea contestațiilor 30.05.2022, ora 12.00 
Publicarea rezultatelor finale 30.05.2022, ora 14.00 

   
  
II. POSTURI SCOASE LA CONCURS 

 

1. Profesor însoțitor (3 posturi) 

Codul ocupaţiei Tutore cadru didactic/mentor COR 235902 

Tarif orar net 

 

 
35  lei/oră 

Programul de muncă Maximum 22 ore/lună 

Modul de ocupare a 

postului 

Perioadă determinată de 1,5 luni cu 
posibilitate de prelungire în funcție de 
necesitățile proiectului. 

Nivelul postului Experți suport pentru activitatea managerului 
de proiect. 

Pregătirea profesională Studii superioare. 

Experiența necesară 

executării operațiunilor specifice postului 
Cadre didactice titulare din cadrul FSEd – 

USV. 

Sarcinile şi responsabilităţile postului 
Însoțesc și supervizează studenții în timpul 

activităților din proiect. 

 

 

 

 



 

 

 

 

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. Copie simplă după actul de identitate (se va prezenta și în original); 

4. Copii ale diplomelor/adeverințelor, conform cerințelor din fișa postului, 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 Profesor însoțitor în cadrul proiectului cu titlul Matematică și Științe pentru Viitorii 

Profesori din Învățământul Primar și Preșcolar (MAST PROF), ce face obiectul contractului de 

finanțare nr. AG 243/SGU/NC/II din 25.11.2019. 

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 Profesor însoțitor în cadrul 

proiectului cu titlul Matematică și Științe pentru Viitorii Profesori din Învățământul Primar și 

Preșcolar (MAST PROF), ce face obiectul contractului de finanțare nr. AG 243/SGU/NC/II din 

25.11.2019. 

 

Activitatea este estimată a începe în luna iunie 2022. 

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

de proiect, lect. univ. dr. Constantin Florin DOMUNCO, florin.domunco@usm.ro. 

 

  

 

mailto:florin.domunco@usm.ro

