
ANUNT, CONCURS OCUPARE POSTURI PROIECT 

 

„Facilitarea integrării studenţilor pe piaţa muncii prin consiliere şi participare 

la programe de învăţare la locul de muncă”, ID 107075 

 

În data de 31.05.2018, s-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Facilitarea 

integrării studenţilor pe piaţa muncii prin consiliere şi participare la programe de învăţare la locul 

de muncă”, ID 107075, coordonat de Mişcarea Română pentru calitate (MRC)  în parteneriat cu 

Universitatea din Craiova. 

Durata proiectului este de 18 luni, bugetul total eligibil al proiectului fiind de: 

2,224,419.66lei. 

Pentru implementarea proiectului se scot la concurs posturile din tabelul următor: 

  

Nr. 

crt. 

Postul Perioada Tarif de 

salarizare 

Nr. de ore 

lucrate/lună 

Calificări/ 

experiență 

necesară 

Îndatoriri în proiect 

1 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 

fiecărei specializări. 

2 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 

fiecărei specializări. 

3 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 



fiecărei specializări. 

4 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 

fiecărei specializări. 

5 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 

fiecărei specializări. 

6 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 

fiecărei specializări. 

7 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 

fiecărei specializări. 

8 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 



fiecărei specializări. 

9 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 

fiecărei specializări. 

10 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 

fiecărei specializări. 

11 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 

fiecărei specializări. 

12 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 

fiecărei specializări. 

13 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 



fiecărei specializări. 

14 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 

fiecărei specializări. 

15 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 

fiecărei specializări. 

16 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 

fiecărei specializări. 

17 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 

fiecărei specializări. 

18 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 



fiecărei specializări. 

19 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 

fiecărei specializări. 

20 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 

fiecărei specializări. 

21 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 

fiecărei specializări. 

22 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 

fiecărei specializări. 

23 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 



fiecărei specializări. 

24 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 

fiecărei specializări. 

25 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 

fiecărei specializări. 

26 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 

fiecărei specializări. 

27 Lector 

(trainer) 

2 luni 1400 42 Experiență 

profesională  < 

5 ani, 

Organizarea și 

furnizarea sesiunilor de 

training cu scopul de a 

completa cunoștințele 

studenților dobândite în 

concordanță cu Planul 

de învățământ aferent 

fiecărei specializări. 

 

 

 

 

 

Concursul constă în evaluarea dosarelor depuse de către candidați. În acest sens fiecare 

candidat va depune un dosar de înscriere în format fizic înregistrat la locul depunerii acestuia, 



care trebuie să conțină următoarele documente: Cerere de înscriere; Curriculum vitae în format 

Europass datat și semnat pe fiecare pagina în care se va specifica postul vizat - 2 exemplare; 

Copii ale documentelor relevante pentru dovedirea competenței anterioare în implementarea 

proiectelor finanțate din FSE.   

Calendarul competiției: 

 Înscrierea la concurs și depunerea dosarelor se va face la sala 448 din cadrul 

Universității din Craiova, în perioada 7-8 februarie 2019.  

Evaluarea dosarelor se va face pe 11.02.2019.  

Afișarea rezultatelor se va face pe data de  11.02.2019. Perioada de depunere a 

contestațiilor: 24 ore de la afișarea rezultatelor – 12.02.2019.  Perioada soluționării contestațiilor 

12.02.2019. 

 

 

Coordonator instituţional de proiect UCV, 

                                Conf.dr.ing. Virginia IVANOV 

Telefon: 0723202165 

Email: vivanov@elth.ucv.ro 


