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ANUNȚ SELECȚIE  

Universitatea "Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sediul în str. Universității, nr. 13, județul 
Suceava, anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi cu timp parțial de lucru, pe 
perioadă determinată pentru echipa administrativă a Programului ERASMUS+ KA3, PROMOTING 
MENTAL HEALTH AT SCHOOL (PROMEHS), Proiect nr. 6606689-EPP-1-2018-2-IT-EPPKA3-PI-
POLICY, astfel: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire post Perioada 
Nr. 
luni 

Nr. ore/luna 
Tarif / oră net  

(fără contribuții) 

1. Administrator financiar 
10.07.2019 -  
14.02.2022 

32 24 13 

2. 
Administrator resurse 

umane 
10.07.2019 -  
14.02.2022 

32 24 13 

3. Secretar 
10.07.2019 -  
14.02.2022 

32 24 13 

  

Documente necesare pentru înscriere: 

• CV (Europass), datat și semnat 

• Diplome studii 

• Copie după cartea de identitate 

Modalitatea de depunere a documentelor: 

Documentele se depun la Registratura Universității Ștefan cel Mare din Suceava, în plic 

închis, cu mențiunea "Pentru selecție echipa administrativă a Proiect nr. 6606689-EPP-1-2018-2-

IT-EPPKA3-PI-POLICY, Program ERASMUS+ KA3, PROMOTING MENTAL HEALTH AT SCHOOL 

(PROMEHS)" (se va solicita înregistrarea documentelor). 

Calendarul desfășurării procesului de recrutare și selecție: 

• Data limită de depunere a candidaturilor: 01.07.2019, ora 16 

• Interviu: 02.07.2019, ora 14 (Corp C, Sala 404) 

• Evaluarea candidaturilor și publicarea rezultatelor: 03.07.2019, ora 16 

• Depunerea contestațiilor: 04.07.2019, ora 16 

• Soluționarea contestațiilor: 05.07.2019, ora 16 

• Publicarea finală a rezultatelor: 08.07.2019, ora 16 

Anunţul final privind rezultatele procesului de recrutare și selecţie va fi publicat la aceeaşi 

secţiune de pe site unde a fost publicat anunţul privind intenţia de selectare 

Modalitatea de contestare a deciziei comisiei de selecție: 

Contestaţiile  se  depun  în  scris,  la  registratura  Universității Ștefan cel Mare din 

Suceava,  în  plic  închis,  cu  mențiunea "Pentru selecție echipa administrativă a Proiect nr. 

6606689-EPP-1-2018-2-IT-EPPKA3-PI-POLICY, Program ERASMUS+ KA3, PROMOTING MENTAL 

HEALTH AT SCHOOL (PROMEHS)" (se va solicita înregistrarea documentului) 
 

Coordonator proiect 

Conf. univ. dr. Colomeischi Aurora Adina 

Informații suplimentare: 

adina.colomeischi@usm.ro 


