
 

 

 

 
 

ANUNŢ 

CONCURS OCUPARE POSTURI  

PROIECT POCU (Program Operaţional Capital Uman) POCU/379/6/21, 

cu titlul 

”Student antreprenor în cadrul Facultăţilor de Ştiinţe şi Inginerie” 

ID PROIECT: 125094 

 
 

În data de 25 ianuarie 2019, au fost demarate activităţile de contractare pentru proiectul 
”Student antreprenor în cadrul Facultăţilor de Ştiinţe şi Inginerie”, implementat de către 
Universitatea din Craiova, prin scrisoare de informare nr. OI/691/SSC/25.01.2019 

Durata  proiectului  este  de 24 luni,  valoarea  eligibilă  a  proiectului  fiind  de: 
7.514.608 lei. 

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

 

Nr. crt. Postul Perioada 
Tarif de 

salarizare 
net/ora 

Calificări/experienţă 
necesară Îndatoriri în proiect 

1.  
Expert grup ţintă 
studenţi Inginerie 
Electrică 

12 luni 49 

Studii superioare; 
Experienţă profesională 
specifică; 
Competenţe de 
comunicare şi 
organizatorice. 

Raspunde de selectia si 
implicarea in activitati a 
studentilor din grupul 
tinta de la Inginerie 
Electrica 

2.  
Expert grup ţintă 
studenţi Inginerie 
Electrică 

12 luni 49 

Studii superioare; 
Experienţă profesională 
specifică; 
Competenţe organizatorice 
şi de comunicare. 

Raspunde de selectia si 
implicarea in activitati a 
studentilor din grupul 
tinta de la Inginerie 
Electrica 

3.  
Expert 1 grup 
ţintă studenţi 
Ştiinţe 

12 luni 49 

Studii superioare; 
Experienţă profesională 
specifică; 
Competenţe organizatorice 
şi de comunicare . 

Raspunde de selectia si 
implicarea in activitati a 
studentilor din grupul 
tinta de la Stiinte 

4.  
Expert 2 grup 
ţintă studenţi 
Ştiinţe 

12 luni 49 

Studii superioare; 
Experienţă profesională 
specifică; 
Competenţe organizatorice 
şi de comunicare . 

Raspunde de selectia si 
implicarea in activitati a 
studentilor din grupul 
tinta de la Stiinte 



 

 

5.  
Expert 3 grup 
ţintă studenţi 
Ştiinţe 

12 luni 49 

Studii superioare; 
Experienţă profesională 
specifică; 
Competenţe organizatorice 
şi de comunicare . 

Raspunde de selectia si 
implicarea in activitati a 
studentilor din grupul 
tinta de la Stiinte 

6.  
Expert 4 grup 
ţintă studenţi 
Ştiinţe 

12 luni 49 

Studii superioare; 
Experienţă profesională 
specifică; 
Competenţe organizatorice 
şi de comunicare . 

Raspunde de selectia si 
implicarea in activitati a 
studentilor din grupul 
tinta de la Stiinte 

7.  
Expert 5 grup 
ţintă studenţi 
ACE 

12 luni 49 

Studii superioare; 
Experienţă profesională 
specifică; 
Competenţe organizatorice 
şi de comunicare . 

Raspunde de selectia si 
implicarea in activitati a 
studentilor din grupul 
tinta de la Automatica, 
Calculatoare, 
Electrotehnica 

8.  
Expert 6 grup 
ţintă studenţi 
ACE 

12 luni 49 

Studii superioare; 
Experienţă profesională 
specifică; 
Competenţe organizatorice 
şi de comunicare . 

Raspunde de selectia si 
implicarea in activitati a 
studentilor din grupul 
tinta de la Automatica, 
Calculatoare, 
Electrotehnica 

9.  
Expert 7 grup 
ţintă studenţi 
Mecanică 

12 luni 49 

Studii superioare; 
Experienţă profesională 
specifică; 
Competenţe organizatorice 
şi de comunicare . 

Raspunde de selectia si 
implicarea in activitati a 
studentilor din grupul 
tinta de la Mecanica 

10.  
Expert 8 grup 
ţintă studenţi 
Mecanică 

12 luni 49 

Studii superioare; 
Experienţă profesională 
specifică; 
Competenţe organizatorice 
şi de comunicare . 

Raspunde de selectia si 
implicarea in activitati a 
studentilor din grupul 
tinta de la Mecanica 

11.  

Expert 1 grup 
ţintă elevi 
Inginerie 
Electrică 

12 luni 49 

Studii superioare; 
Experienţă profesională 
specifică; 
Competenţe organizatorice 
şi de comunicare . 

Raspunde de selectia si 
implicarea in activitati a 
elevilor din grupul tinta  

12.  Expert 2 grup 
ţintă elevi Ştiinţe 12 luni 49 

Studii superioare; 
Experienţă profesională 
specifică; 
Competenţe organizatorice 
şi de comunicare . 

Raspunde de selectia si 
implicarea in activitati a 
elevilor din grupul tinta  

13.  
Expert 2 grup 
ţintă cadre 
didactice Ştiinţe 

12 luni 49 

Studii superioare; 
Experienţă profesională 
specifică; 
Competenţe organizatorice 
şi de comunicare . 

Raspunde de selectia si 
implicarea in activitati a 
cadrelor didactice din 
grupul tinta de la Stiinte 

14.  
Expert 3 grup 
ţintă cadre 
didactice ACE 

12 luni 49 

Studii superioare; 
Experienţă profesională 
specifică; 
Competenţe organizatorice 
şi de comunicare . 

Raspunde de selectia si 
implicarea in activitati a 
cadrelor didactice din 
grupul tinta de la 
Automatica 



 

 

15.  
Coordonator 
formare cadre 
didactice 

12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă didactică şi 
pedagogică; 
Competenţe didactice,  
organizatorice şi de 
comunicare. 

Coordoneaza activitatea 
de formare a cadrelor 
didactice universitare 
din grupul tinta 

16.  
Coordonator 
formare studenţi 
1 

12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă didactică şi 
pedagogică; 
Competenţe didactice,  
organizatorice şi de 
comunicare. 

Coordoneaza activitatea 
de formare a studentilor 
din grupul tinta al 
proiectului 

17.  
Coordonator 
formare studenţi 
2 

12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă didactică şi 
pedagogică; 
Competenţe didactice,  
organizatorice şi de 
comunicare. 

Coordoneaza activitatea 
de formare a studentilor 
din grupul tinta al 
proiectului 

18.  

Expert 1 
promovarea 
acces învăţământ 
superior 

12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  profesională 
specifică; 
Competenţe organizatorice 
şi de comunicare. 

Realizeaza activitati de 
promovare a 
invatamantului superior 
in randul elevilor din 
grupul tinta din liceele 
din Regiunea S-V 
Oltenia. 

19.  

Expert 2 
promovarea 
acces învăţământ 
superior 

12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  profesională 
specifică; 
Competenţe organizatorice 
şi de comunicare. 

Realizeaza activitati de 
promovare a 
invatamantului superior 
in randul elevilor din 
grupul tinta din liceele 
din Regiunea S-V 
Oltenia. 

20.  

Expert 3 
promovarea 
acces învăţământ 
superior 

12 luni 49 

Studii superioare; 
Experienţă  profesională 
specifică; 
Competenţe organizatorice 
şi de comunicare. 

Realizeaza activitati de 
promovare a 
invatamantului superior 
in randul elevilor din 
grupul tinta din liceele 
din Regiunea S-V 
Oltenia. 

21.  

Expert 4 
promovarea 
acces învăţământ 
superior 

12 luni 49 

Studii superioare; 
Experienţă  profesională 
specifică; 
Competenţe organizatorice 
şi de comunicare. 

Realizeaza activitati de 
promovare a 
invatamantului superior 
in randul elevilor din 
grupul tinta din liceele 
din Regiunea S-V 
Oltenia. 

22.  

Expert 5 
promovarea 
acces învăţământ 
superior 

12 luni 49 

Studii superioare; 
Experienţă  profesională 
specifică; 
Competenţe organizatorice 
şi de comunicare. 

Realizeaza activitati de 
promovare a 
invatamantului superior 
in randul elevilor din 
grupul tinta din liceele 
din Regiunea S-V 
Oltenia. 



 

 

23.  

Expert 6 
promovarea 
acces învăţământ 
superior 

12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  profesională 
specifică; 
Competenţe organizatorice 
şi de comunicare. 

Realizeaza activitati de 
promovare a 
invatamantului superior 
in randul elevilor din 
grupul tinta din liceele 
din Regiunea S-V 
Oltenia. 

24.  

Expert 7 
promovarea 
acces învăţământ 
superior 

12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  profesională 
specifică; 
Competenţe organizatorice 
şi de comunicare. 

Realizeaza activitati de 
promovare a 
invatamantului superior 
in randul elevilor din 
grupul tinta din liceele 
din Regiunea S-V 
Oltenia. 

25.  

Expert 8 
promovarea 
acces învăţământ 
superior 

12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  profesională 
specifică; 
Competenţe organizatorice 
şi de comunicare. 

Realizeaza activitati de 
promovare a 
invatamantului superior 
in randul elevilor din 
grupul tinta din liceele 
din Regiunea S-V 
Oltenia. 

26.  
Coordonator 
experţi grup ţintă 
elevi 

12 luni 49 

Studii superioare; 
Experienţă  profesională 
specifică; 
Competenţe organizatorice 
şi de comunicare. 

Coordoneaza activitatea 
de selectie si implicare 
in activitati a elevilor din 
grupul tinta 

27.  

Expert 
promovare 
antreprenorială 
studenţi 1 

12 luni 49 

Studii superioare; 
Experienţă  profesională 
specifică; 
Competenţe organizatorice 
şi de comunicare. 

Promoveaza 
antreprenoriatul in 
randul studentilor din 
grupul tinta al proiectului 

28.  Mentor 1 IE 12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  didactică 
universitară; 
Competenţe didactice, 
organizatorice şi de 
comunicare. 

Asigura contactul dintre 
studentii din grupele de 
mentorat coordonate si 
cadrele didactice 
universitare ai caror 
studenti sunt in vederea 
cresterii motivatiei 
pentru invatare si a 
rezultatelor academice. 
organizeaza grupe de 
studenti in cazul in care 
constata deficiente in 
procesul de invatare. 
organizeaza activitati 
non-formale pentru 
studentii din grupul tinta 
pentru a creste 
sentimentul de 
apartenenta la 
universitate si de 
coeziune a grupului. 



 

 

29.  Mentor 2 IE 12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  didactică 
universitară; 
Competenţe didactice, 
organizatorice şi de 
comunicare. 

Asigura contactul dintre 
studentii din grupele de 
mentorat coordonate si 
cadrele didactice 
universitare ai caror 
studenti sunt in vederea 
cresterii motivatiei 
pentru invatare si a 
rezultatelor academice. 
organizeaza grupe de 
studenti in cazul in care 
constata deficiente in 
procesul de invatare. 
organizeaza activitati 
non-formale pentru 
studentii din grupul tinta 
pentru a creste 
sentimentul de 
apartenenta la 
universitate si de 
coeziune a grupului. 

30.  Mentor 3 IE 12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  didactică 
universitară; 
Competenţe didactice, 
organizatorice şi de 
comunicare. 

Asigura contactul dintre 
studentii din grupele de 
mentorat coordonate si 
cadrele didactice 
universitare ai caror 
studenti sunt in vederea 
cresterii motivatiei 
pentru invatare si a 
rezultatelor academice. 
organizeaza grupe de 
studenti in cazul in care 
constata deficiente in 
procesul de invatare. 
organizeaza activitati 
non-formale pentru 
studentii din grupul tinta 
pentru a creste 
sentimentul de 
apartenenta la 
universitate si de 
coeziune a grupului. 



 

 

31.  Mentor 4 IE 12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  didactică 
universitară; 
Competenţe didactice, 
organizatorice şi de 
comunicare. 

Asigura contactul dintre 
studentii din grupele de 
mentorat coordonate si 
cadrele didactice 
universitare ai caror 
studenti sunt in vederea 
cresterii motivatiei 
pentru invatare si a 
rezultatelor academice. 
organizeaza grupe de 
studenti in cazul in care 
constata deficiente in 
procesul de invatare. 
organizeaza activitati 
non-formale pentru 
studentii din grupul tinta 
pentru a creste 
sentimentul de 
apartenenta la 
universitate si de 
coeziune a grupului. 

32.  Mentor 5 IE 12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  didactică 
universitară; 
Competenţe didactice, 
organizatorice şi de 
comunicare. 

Asigura contactul dintre 
studentii din grupele de 
mentorat coordonate si 
cadrele didactice 
universitare ai caror 
studenti sunt in vederea 
cresterii motivatiei 
pentru invatare si a 
rezultatelor academice. 
organizeaza grupe de 
studenti in cazul in care 
constata deficiente in 
procesul de invatare. 
organizeaza activitati 
non-formale pentru 
studentii din grupul tinta 
pentru a creste 
sentimentul de 
apartenenta la 
universitate si de 
coeziune a grupului. 



 

 

33.  Mentor 6 IE 12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  didactică 
universitară; 
Competenţe didactice, 
organizatorice şi de 
comunicare. 

Asigura contactul dintre 
studentii din grupele de 
mentorat coordonate si 
cadrele didactice 
universitare ai caror 
studenti sunt in vederea 
cresterii motivatiei 
pentru invatare si a 
rezultatelor academice. 
organizeaza grupe de 
studenti in cazul in care 
constata deficiente in 
procesul de invatare. 
organizeaza activitati 
non-formale pentru 
studentii din grupul tinta 
pentru a creste 
sentimentul de 
apartenenta la 
universitate si de 
coeziune a grupului. 

34.  Mentor 1 ST 12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  didactică 
universitară; 
Competenţe didactice, 
organizatorice şi de 
comunicare. 

Asigura contactul dintre 
studentii din grupele de 
mentorat coordonate si 
cadrele didactice 
universitare ai caror 
studenti sunt in vederea 
cresterii motivatiei 
pentru invatare si a 
rezultatelor academice. 
organizeaza grupe de 
studenti in cazul in care 
constata deficiente in 
procesul de invatare. 
organizeaza activitati 
non-formale pentru 
studentii din grupul tinta 
pentru a creste 
sentimentul de 
apartenenta la 
universitate si de 
coeziune a grupului. 



 

 

35.  Mentor 2 ST 12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  didactică 
universitară; 
Competenţe didactice, 
organizatorice şi de 
comunicare. 

Asigura contactul dintre 
studentii din grupele de 
mentorat coordonate si 
cadrele didactice 
universitare ai caror 
studenti sunt in vederea 
cresterii motivatiei 
pentru invatare si a 
rezultatelor academice. 
organizeaza grupe de 
studenti in cazul in care 
constata deficiente in 
procesul de invatare. 
organizeaza activitati 
non-formale pentru 
studentii din grupul tinta 
pentru a creste 
sentimentul de 
apartenenta la 
universitate si de 
coeziune a grupului. 

36.  Mentor 3 ST 12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  didactică 
universitară; 
Competenţe didactice, 
organizatorice şi de 
comunicare. 

Asigura contactul dintre 
studentii din grupele de 
mentorat coordonate si 
cadrele didactice 
universitare ai caror 
studenti sunt in vederea 
cresterii motivatiei 
pentru invatare si a 
rezultatelor academice. 
organizeaza grupe de 
studenti in cazul in care 
constata deficiente in 
procesul de invatare. 
organizeaza activitati 
non-formale pentru 
studentii din grupul tinta 
pentru a creste 
sentimentul de 
apartenenta la 
universitate si de 
coeziune a grupului. 



 

 

37.  Mentor 4 ST 12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  didactică 
universitară; 
Competenţe didactice, 
organizatorice şi de 
comunicare. 

Asigura contactul dintre 
studentii din grupele de 
mentorat coordonate si 
cadrele didactice 
universitare ai caror 
studenti sunt in vederea 
cresterii motivatiei 
pentru invatare si a 
rezultatelor academice. 
organizeaza grupe de 
studenti in cazul in care 
constata deficiente in 
procesul de invatare. 
organizeaza activitati 
non-formale pentru 
studentii din grupul tinta 
pentru a creste 
sentimentul de 
apartenenta la 
universitate si de 
coeziune a grupului. 

38.  Mentor 5 ST 12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  didactică 
universitară; 
Competenţe didactice, 
organizatorice şi de 
comunicare. 

Asigura contactul dintre 
studentii din grupele de 
mentorat coordonate si 
cadrele didactice 
universitare ai caror 
studenti sunt in vederea 
cresterii motivatiei 
pentru invatare si a 
rezultatelor academice. 
organizeaza grupe de 
studenti in cazul in care 
constata deficiente in 
procesul de invatare. 
organizeaza activitati 
non-formale pentru 
studentii din grupul tinta 
pentru a creste 
sentimentul de 
apartenenta la 
universitate si de 
coeziune a grupului. 



 

 

39.  Mentor 6 ST 12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  didactică 
universitară; 
Competenţe didactice, 
organizatorice şi de 
comunicare. 

Asigura contactul dintre 
studentii din grupele de 
mentorat coordonate si 
cadrele didactice 
universitare ai caror 
studenti sunt in vederea 
cresterii motivatiei 
pentru invatare si a 
rezultatelor academice. 
organizeaza grupe de 
studenti in cazul in care 
constata deficiente in 
procesul de invatare. 
organizeaza activitati 
non-formale pentru 
studentii din grupul tinta 
pentru a creste 
sentimentul de 
apartenenta la 
universitate si de 
coeziune a grupului. 

40.  Mentor 7 ST 12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  didactică 
universitară; 
Competenţe didactice, 
organizatorice şi de 
comunicare. 

Asigura contactul dintre 
studentii din grupele de 
mentorat coordonate si 
cadrele didactice 
universitare ai caror 
studenti sunt in vederea 
cresterii motivatiei 
pentru invatare si a 
rezultatelor academice. 
organizeaza grupe de 
studenti in cazul in care 
constata deficiente in 
procesul de invatare. 
organizeaza activitati 
non-formale pentru 
studentii din grupul tinta 
pentru a creste 
sentimentul de 
apartenenta la 
universitate si de 
coeziune a grupului. 



 

 

41.  Mentor 1 ACE 12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  didactică 
universitară; 
Competenţe didactice, 
organizatorice şi de 
comunicare. 

Asigura contactul dintre 
studentii din grupele de 
mentorat coordonate si 
cadrele didactice 
universitare ai caror 
studenti sunt in vederea 
cresterii motivatiei 
pentru invatare si a 
rezultatelor academice. 
organizeaza grupe de 
studenti in cazul in care 
constata deficiente in 
procesul de invatare. 
organizeaza activitati 
non-formale pentru 
studentii din grupul tinta 
pentru a creste 
sentimentul de 
apartenenta la 
universitate si de 
coeziune a grupului. 

42.  Mentor 2 ACE 12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  didactică 
universitară; 
Competenţe didactice, 
organizatorice şi de 
comunicare. 

Asigura contactul dintre 
studentii din grupele de 
mentorat coordonate si 
cadrele didactice 
universitare ai caror 
studenti sunt in vederea 
cresterii motivatiei 
pentru invatare si a 
rezultatelor academice. 
organizeaza grupe de 
studenti in cazul in care 
constata deficiente in 
procesul de invatare. 
organizeaza activitati 
non-formale pentru 
studentii din grupul tinta 
pentru a creste 
sentimentul de 
apartenenta la 
universitate si de 
coeziune a grupului. 



 

 

43.  Mentor 3 ACE 12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  didactică 
universitară; 
Competenţe didactice, 
organizatorice şi de 
comunicare. 

Asigura contactul dintre 
studentii din grupele de 
mentorat coordonate si 
cadrele didactice 
universitare ai caror 
studenti sunt in vederea 
cresterii motivatiei 
pentru invatare si a 
rezultatelor academice. 
organizeaza grupe de 
studenti in cazul in care 
constata deficiente in 
procesul de invatare. 
organizeaza activitati 
non-formale pentru 
studentii din grupul tinta 
pentru a creste 
sentimentul de 
apartenenta la 
universitate si de 
coeziune a grupului. 

44.  Mentor 4 ACE 12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  didactică 
universitară; 
Competenţe didactice, 
organizatorice şi de 
comunicare. 

Asigura contactul dintre 
studentii din grupele de 
mentorat coordonate si 
cadrele didactice 
universitare ai caror 
studenti sunt in vederea 
cresterii motivatiei 
pentru invatare si a 
rezultatelor academice. 
organizeaza grupe de 
studenti in cazul in care 
constata deficiente in 
procesul de invatare. 
organizeaza activitati 
non-formale pentru 
studentii din grupul tinta 
pentru a creste 
sentimentul de 
apartenenta la 
universitate si de 
coeziune a grupului. 



 

 

45.  Mentor 6 ACE 12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  didactică 
universitară; 
Competenţe didactice, 
organizatorice şi de 
comunicare. 

Asigura contactul dintre 
studentii din grupele de 
mentorat coordonate si 
cadrele didactice 
universitare ai caror 
studenti sunt in vederea 
cresterii motivatiei 
pentru invatare si a 
rezultatelor academice. 
organizeaza grupe de 
studenti in cazul in care 
constata deficiente in 
procesul de invatare. 
organizeaza activitati 
non-formale pentru 
studentii din grupul tinta 
pentru a creste 
sentimentul de 
apartenenta la 
universitate si de 
coeziune a grupului. 

46.  Mentor 7 ACE 12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  didactică 
universitară; 
Competenţe didactice, 
organizatorice şi de 
comunicare. 

Asigura contactul dintre 
studentii din grupele de 
mentorat coordonate si 
cadrele didactice 
universitare ai caror 
studenti sunt in vederea 
cresterii motivatiei 
pentru invatare si a 
rezultatelor academice. 
organizeaza grupe de 
studenti in cazul in care 
constata deficiente in 
procesul de invatare. 
organizeaza activitati 
non-formale pentru 
studentii din grupul tinta 
pentru a creste 
sentimentul de 
apartenenta la 
universitate si de 
coeziune a grupului. 



 

 

47.  Mentor 8 ACE 12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  didactică 
universitară; 
Competenţe didactice, 
organizatorice şi de 
comunicare. 

 Asigura contactul dintre 
studentii din grupele de 
mentorat coordonate si 
cadrele didactice 
universitare ai caror 
studenti sunt in vederea 
cresterii motivatiei 
pentru invatare si a 
rezultatelor academice. 
organizeaza grupe de 
studenti in cazul in care 
constata deficiente in 
procesul de invatare. 
organizeaza activitati 
non-formale pentru 
studentii din grupul tinta 
pentru a creste 
sentimentul de 
apartenenta la 
universitate si de 
coeziune a grupului. 

48.  Mentor 1 MEC 12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  didactică 
universitară; 
Competenţe didactice, 
organizatorice şi de 
comunicare. 

Asigura contactul dintre 
studentii din grupele de 
mentorat coordonate si 
cadrele didactice 
universitare ai caror 
studenti sunt in vederea 
cresterii motivatiei 
pentru invatare si a 
rezultatelor academice. 
organizeaza grupe de 
studenti in cazul in care 
constata deficiente in 
procesul de invatare. 
organizeaza activitati 
non-formale pentru 
studentii din grupul tinta 
pentru a creste 
sentimentul de 
apartenenta la 
universitate si de 
coeziune a grupului. 



 

 

49.  Mentor 2 MEC 12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  didactică 
universitară; 
Competenţe didactice, 
organizatorice şi de 
comunicare. 

Asigura contactul dintre 
studentii din grupele de 
mentorat coordonate si 
cadrele didactice 
universitare ai caror 
studenti sunt in vederea 
cresterii motivatiei 
pentru invatare si a 
rezultatelor academice. 
organizeaza grupe de 
studenti in cazul in care 
constata deficiente in 
procesul de invatare. 
organizeaza activitati 
non-formale pentru 
studentii din grupul tinta 
pentru a creste 
sentimentul de 
apartenenta la 
universitate si de 
coeziune a grupului. 

50.  Mentor 3 MEC 12 luni 49 

Studii superioare; 
Doctorat; 
Experienţă  didactică 
universitară; 
Competenţe didactice, 
organizatorice şi de 
comunicare. 

Asigura contactul dintre 
studentii din grupele de 
mentorat coordonate si 
cadrele didactice 
universitare ai caror 
studenti sunt in vederea 
cresterii motivatiei 
pentru invatare si a 
rezultatelor academice. 
organizeaza grupe de 
studenti in cazul in care 
constata deficiente in 
procesul de invatare. 
organizeaza activitati 
non-formale pentru 
studentii din grupul tinta 
pentru a creste 
sentimentul de 
apartenenta la 
universitate si de 
coeziune a grupului. 

51.  Secretar IE 12 luni 25 

Studii superioare; 
Experienţă  în activitatea 
curentă; 
Competenţe de 
comunicare şi 
organizatorice. 

Realizeaza 
documentele necesare 
implementarii proiectului 

52.  Secretar ST 12 luni 25 

Studii superioare; 
Experienţă  în activitatea 
curentă; 
Competenţe de 
comunicare şi 
organizatorice. 

Realizeaza 
documentele necesare 
implementarii proiectului 



 

 

 

Încheierea contractelor de muncă va avea loc după semnarea contractului de finanțare și 
completarea solicitărilor de clarificări din partea organismului intermediar. 
 
Concursul constă în evaluarea dosarelor depuse de către candidaţi; în acest sens fiecare 
candidat va depune un dosar de înscriere în format fizic înregistrat la locul depunerii 
acestuia, care trebuie să conţină următoarele documente: 

53.  Secretar ACE 12 luni 25 

Studii superioare; 
Experienţă  în activitatea 
curentă; 
Competenţe de 
comunicare şi 
organizatorice. 

 Realizeaza 
documentele necesare 
implementarii proiectului 

54.  Secretar MEC 12 luni 25 

Studii superioare; 
Experienţă  în activitatea 
curentă; 
Competenţe de 
comunicare şi 
organizatorice. 

Realizeaza 
documentele necesare 
implementarii proiectului 

55.  Consilier 12 luni 49 

Studii superioare; 
Experienţă  în activitatea 
curentă; 
Competenţe de 
comunicare şi 
organizatorice. 

Asigură activităţi de 
consiliere studenţilor din 
grupul ţintă  

56.  Responsabil 
financiar 12 luni 40 

Studii superioare; 
Experienţă  în activitatea 
curentă; 
Competenţe de 
comunicare şi 
organizatorice. 

Asigura gestiunea 
financiara a proiectului, 
realizeaza partea 
financiara a cererilor de 
rambursare si a cererilor 
de plata, realizeaza 
partea financiara ceruta 
de autoritatile de 
monitorizare 

57.  Expert achiziţii 12 luni 40 

Studii superioare; 
Experienţă  în activitatea 
curentă; 
Competenţe de 
comunicare şi 
organizatorice. 

Asigură derularea 
achiziţiilor în cadrul 
proiectului 

58.  Responsabil IT şi 
promovare 12 luni 40 

Studii superioare; 
Experienţă  în activitatea 
curentă; 
Competenţe de 
comunicare şi 
organizatorice. 

Realizeaza si 
actualizeaza site-ul 
proiectului, posteaza 
informatii relevante 
pentru grupul tinta si 
pentru publicul 
larg,realIzeaza formatul 
si continutul 
documentelor de 
promovare a proiectului 
(postere, pliante), 
raspunde de realizarea 
activitatii de informare si 
publicitate a proiectului 



 

 

• Cerere de înscriere;  
• Curriculum vitae în format Europass datat şi semnat pe fiecare pagină în care se va 

specifica postul vizat – 2 exemplare; 
• Copii ale documentelor relevante pentru dovedirea competenţei anterioare 

specifice postului vizat. 
 
Prezenta procedură de recrutare și selecție are la bază următoarele principii:  

• Egalitate de șanse și nediscriminare 
• Confidențialitate 
• Respectarea legalității și a protecției datelor cu caracter personal 
• Obiectivitate și tratament egal 
• Transparență 
• Utilizarea eficientă a fondurilor publice 

 
Calendarul competiţiei: 
Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor se va face la sala 448 din cadrul Universităţii 
din Craiova, între orele 09:00 – 15:00, de marți 29.01.2019 până miercuri 30.01.2019. 
Evaluare dosare de concurs şi publicare rezultate: 30.01.2019. 
Depunerea contestaţiilor se va realize la sala 448 din cadrul Universităţii din Craiova, 
între orele 09.00 – 15.00, în data de 31.01.2019. 
Soluţionare contestaţii: 31.01.2019. 
Afisarea rezultatelor finale: 31.01.2019 

Director proiect, 
Prof.univ.dr.ing. Daniela Roşca 

E-mail: drosca2003@yahoo.com 
Telefon: 0740.194.877 


