
 

 

 

 
 

ANUNȚCONCURS OCUPARE POSTURI 

PROIECT POCU  (Programul Operațional Capital Uman ) cu titlul 

”STUDENT ANTEPRENOR ÎN CADRUL FACULTĂȚII DE AGRONOMIE” 

ID PROIECT:125095 

 

În data de 25 ianuarie 2019, au fost demarate activităţile de contractare pentru 

proiectul ” STUDENT ANTEPRENOR ÎN CADRUL FACULTĂȚII DE AGRONOMIE”, 

implementat de către Universitatea din Craiova, prin scrisoare de informare nr. 

OI/692/SSC/25.01.2019 

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

7.352.234,93 lei. 

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

 
 

Nr. 
crt. 

Postul Perioada 
Tarif de 

salarizare 
net/oră 

Calificări/experiență 
necesară 

Îndatoriri în proiect 

1.  
Expert 1 grup tinta 

cadre didactice 
24 luni 49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

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

2.  
Expert 2 grup tinta 

elevi 
24 luni 49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

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

3.  
Expert 3 grup tinta 

studenti 
24 luni 49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

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

4.  
Expert 4 grup tinta 

studenti 
24 luni 49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

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

5.  
Expert 5 grup tinta 

studenti 
24 luni 49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

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

6.  
Expert 6 grup tinta 

studenti 
24 luni 49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Raspunde de selectia si implicarea in 
activitati a studentilor din grupul tinta 
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crt. 
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salarizare 
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7.  
Expert 1 activitati 
promovare acces 

invatamant universitar 
24 luni 49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

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

8.  
Expert 2 activitati 
promovare acces 

invatamant universitar 
24 luni 49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

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

9.  
Coordonator activitati 

formare cadre 
didactice 

24 luni 49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Coordoneaza activitatea de formare a 
cadrelor didactice universitare din grupul 
tinta al proiectului 

10.  
Coordonator activitati 

formare studenti 
24 luni 49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Coordoneaza activitatea de formare a 
studentilor din grupul tinta al proiectului 

11.  Mentor 1 24 luni 49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Coordoneaza doua grupe a cate 14 de 
student (28 de persoane/mentor). 
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. 

12.  Mentor 2 24 luni 49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Coordoneaza doua grupe a cate 14 de 
student (28 de persoane/mentor). 
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. 
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13.  Mentor 3 24 luni 49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Coordoneaza doua grupe a cate 14 de 
student (28 de persoane/mentor). 
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. 

14.  Mentor 4 24 luni 49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Coordoneaza doua grupe a cate 14 de 
student (28 de persoane/mentor). 
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. 

15.  Mentor 5 24 luni 49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Coordoneaza doua grupe a cate 14 de 
student (28 de persoane/mentor). 
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. 
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16.  Mentor 6 24 luni 49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Coordoneaza doua grupe a cate 14 de 
student (28 de persoane/mentor). 
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. 

17.  Mentor 7 24 luni 49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Coordoneaza doua grupe a cate 14 de 
student (28 de persoane/mentor). 
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. 

18.  Mentor 8 24 luni 49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Coordoneaza doua grupe a cate 14 de 
student (28 de persoane/mentor). 
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. 
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19.  Mentor 9 24 luni 49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Coordoneaza doua grupe a cate 14 de 
student (28 de persoane/mentor). 
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. 

20.  Mentor 10 24 luni 49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Coordoneaza doua grupe a cate 14 de 
student (28 de persoane/mentor). 
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. 

21.  Mentor 11 24 luni 49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Coordoneaza doua grupe a cate 14 de 
student (28 de persoane/mentor). 
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. 
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22.  Mentor 12 24 luni 49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Coordoneaza doua grupe a cate 14 de 
student (28 de persoane/mentor). 
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. 

23.  Mentor 13 24 luni 49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Coordoneaza doua grupe a cate 14 de 
student (28 de persoane/mentor). 
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. 

24.  Mentor 14 24 luni 49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Coordoneaza doua grupe a cate 14 de 
student (28 de persoane/mentor). 
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. 
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25.  Mentor 15 24 luni 49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Coordoneaza doua grupe a cate 14 de 
student (28 de persoane/mentor). 
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. 

26.  Mentor 16 24 luni 49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Coordoneaza doua grupe a cate 14 de 
student (28 de persoane/mentor). 
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. 

27.  Expert consultant 1 24 luni 49 

Studii superioare/ 
Experienta minim 1 an 
în proiecte cu finanțare 

europeana 

• Consiliaza grupul tinta in vederea 
identificarii unor ideei de afaceri viabile 
in domeniul lor de studii. Asista grupul 
tinta in realizarea unor planuri de afaceri 
performante. Organizeaza intalniri ale 
grupului tinta cu oameni de afaceri din 
Regiunea S-V Oltenia. Asigura 
caracterul aplicativ al formarii 
anteprenoriale. 

28.  Expert consultant 2 24 luni 49 

Studii superioare/ 
Experienta minim 1 an 
în proiecte cu finanțare 

europeana 

• Consiliaza grupul tinta in vederea 
identificarii unor ideei de afaceri viabile 
in domeniul lor de studii. Asista grupul 
tinta in realizarea unor planuri de afaceri 
performante. Organizeaza intalniri ale 
grupului tinta cu oameni de afaceri din 
Regiunea S-V Oltenia. Asigura 
caracterul aplicativ al formarii 
anteprenoriale. 
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29.  Expert lector 1 
3 luni/ 105 

ore 
49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Preda o parte din cursul 
poistuniversitar de competente didactice 
cu aplicatii anteprenoriale pentru cadrele 
didactice universitare din grupul tinta 

30.  Expert lector 2 
3 luni/ 105 

ore 
49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Preda o parte din cursul 
poistuniversitar de competente didactice 
cu aplicatii anteprenoriale pentru cadrele 
didactice universitare din grupul tinta 

31.  Expert lector 3 
3 luni/ 105 

ore 
49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Preda o parte din cursul 
poistuniversitar de competente didactice 
cu aplicatii anteprenoriale pentru cadrele 
didactice universitare din grupul tinta 

32.  Expert lector 4 
3 luni/ 105 

ore 
49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Preda o parte din cursul 
poistuniversitar de competente didactice 
cu aplicatii anteprenoriale pentru cadrele 
didactice universitare din grupul tinta 

33.  Expert lector 5 
3 luni/ 105 

ore 
49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Preda o parte din cursul postuniversitar 
de competente didactice cu aplicatii 
anteprenoriale pentru cadrele didactice 
universitare din grupul tinta 

34.  Expert lector 6 
3 luni/ 105 

ore 
49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Preda o parte din cursul 
poistuniversitar de competente didactice 
cu aplicatii anteprenoriale pentru cadrele 
didactice universitare din grupul tinta 

35.  Expert lector studenti 
4 luni/200 

ore 
49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Participa la realizarea cursurilor de 
competente anteprenoriale pentru 
studentii din grupul tinta. Preda aceste 
cursuri si realizeaza aplicatiile practice. 

36.  Expert lector studenti 
4 luni/200 

ore 
49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Participa la realizarea cursurilor de 
competente anteprenoriale pentru 
studentii din grupul tinta. Preda aceste 
cursuri si realizeaza aplicatiile practice. 

37.  Expert lector studenti 
4 luni/200 

ore 
49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Participa la realizarea cursurilor de 
competente anteprenoriale pentru 
studentii din grupul tinta. Preda aceste 
cursuri si realizeaza aplicatiile practice. 

38.  Expert lector studenti 
4 luni/200 

ore 
49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Participa la realizarea cursurilor de 
competente anteprenoriale pentru 
studentii din grupul tinta. Preda aceste 
cursuri si realizeaza aplicatiile practice. 

39.  Expert lector studenti 
4 luni/200 

ore 
49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Participa la realizarea cursurilor de 
competente anteprenoriale pentru 
studentii din grupul tinta. Preda aceste 
cursuri si realizeaza aplicatiile practice. 
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40.  Expert lector studenti 
4 luni/200 

ore 
49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Participa la realizarea cursurilor de 
competente anteprenoriale pentru 
studentii din grupul tinta. Preda aceste 
cursuri si realizeaza aplicatiile practice. 

41.  Consilier 1 studenti 
6 luni/240 

ore 
49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Desfasoara activitati de motivare si 
sprijinire a studentilor din grupul tinta 
pentru a-si finaliza studiile . Realizeaza 
activitati de consiliere si orientare 
profesionala a studentilor din grupul 
tinta. 

42.  Consilier 2 studenti 
6 luni/240 

ore 
49 

Studii superioare, 
doctorat/Experienta 

didactica si 
pedagogica 

• Desfasoara activitati de motivare si 
sprijinire a studentilor din grupul tinta 
pentru a-si finaliza studiile . Realizeaza 
activitati de consiliere si orientare 
profesionala a studentilor din grupul 
tinta. 

 

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: 

 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, 

ALEXANDRU TUDOR  

E-mail:alexandruntudor@yahoo.com 
Telefon: 0724378164 


