
 

 

 

 
 

ANUNȚ CONCURS OCUPARE POSTURI  

PROIECT ROSE (Romania Secondary Education Project),  

subproiectul centre de invatare, cu titlul 

” CENTRU DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ ÎN ÎNVĂȚARE ȘI FORMARE (CRAIF)” 

Proiect finanțat conform Acordului de Împrumut nr. 8481-RO semnat 

între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 

şi Dezvoltare și ratificat prin Legea nr. 234/2015 

 

ID PROIECT: 98/SGU/CI/II 

 

 

În data de 17  decembr ie  2019, a  fo s t  semnat contractul de finanțare pentru 

proiectul ” CENTRU DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ ÎN ÎNVĂȚARE ȘI FORMARE (CRAIF)”, implementat 

de către Universitatea din Craiova. 

 

 

Durata  proiectului  este  de  36  luni,  valoarea  eligibilă  a  proiectului  fiind  de: 

929.190,00 lei, proiectul începând activitatea de la data de  15 ianuarie 2019. 

 

 

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 activități 

în domenii 

specifice – 

Matematică și 

științe ale 

naturii 

variabil, în funcție de 

numărul de 

studenți/grupă, 2 

h/grupă/săptămână/a

ctivitate – total 12 luni 

60 lei/ora COMPETENŢELE  

EDUCAŢIE – CERINTE 

MINIMALE: 

- Nivelul studiilor: studii 

superioare cu profil 

științele naturii– 3 ani 

- Doctorat in domeniu – 

3 ani 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ – 

CERINTE MINIMALE: 

-  5 ani experientă 

profesională generală 

-  3 ani Experienta 

didactica si pedagogica  

- experienţa 

profesională/ în 

proiecte educaționale 

dedicate grupurilor 

dezavantajate este un 

avantaj 

- Cunoştinţe: operare PC. 

APTITUDINI ŞI CALITĂŢI 

PERSONALE – CERINTE 

MINIMALE: 

- aptitudini și abilități de 

a lucra cu studentii , 

muncă în echipă, 

rezistenţă la sarcini 

repetitive;  

- rezistenţă la stres; 

capacitate de evaluare 

şi luare de decizii;  

- aptitudini de 

comunicare; 

- asumarea 

responsabilităţii; 

corectitudine, cinste, 

sociabilitate. 

- cunoasterea limbii 

engleze – Nivel B2  

(intelegere, vorbire, 

scriere). 

 

- Atribuții de: 

organizare și 

susținere a 

programelor 

remediale (A.4.);  

- Organizare și 

susținere a stagiilor 

de tutorat (A.7.); 

ateliere de lucru 

(A.8.). 



 

 

Nr. 

crt. 
Postul Perioada 

Tarif de 
salarizare 

net/ora 

Calificări/experienţă 

necesară 

Îndatoriri în 

proiect 

2 Expert activități 

în domenii 

specifice – 

Stiinte 

ingineresti 

variabil, în funcție de 

numărul de 

studenți/grupă, 2 

h/grupă/săptămână/a

ctivitate – total 12 luni 

60 lei/ora COMPETENŢELE  

EDUCAŢIE – CERINTE 

MINIMALE: 

- Nivelul studiilor: studii 

superioare cu profil 

științe ingineresti – 3 

ani 

- Doctorat in domeniu – 

3 ani 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ – 

CERINTE MINIMALE: 

-  5 ani experientă 

profesională generală 

-  3 ani Experienta 

didactica si pedagogica  

- experienţa 

profesională/ în 

proiecte educaționale 

dedicate grupurilor 

dezavantajate este un 

avantaj 

- Cunoştinţe: operare 

PC. 

APTITUDINI ŞI CALITĂŢI 

PERSONALE – CERINTE 

MINIMALE: 

- aptitudini și abilități de 

a lucra cu studentii , 

muncă în echipă, 

rezistenţă la sarcini 

repetitive;  

- rezistenţă la stres; 

capacitate de evaluare 

şi luare de decizii;  

- aptitudini de 

comunicare; 

- asumarea 

responsabilităţii; 

corectitudine, cinste, 

sociabilitate. 

- cunoasterea limbii 

engleze – Nivel B2  

(intelegere, vorbire, 

scriere). 

 

- Atribuții de: 

organizare și 

susținere a 

programelor 

remediale (A.4.); 

- Organizare și 

susținere a stagiilor 

de tutorat (A.7.); 

ateliere de lucru 

(A.8.). 

 

 



 

 

 

Concursul constă în evaluarea dosarelor depuse de către candidaţi; în acest sens fiecare 
candidat va depune un dosar de înscriere la concurs, în format fizic, înregistrat la 
locul depunerii acestuia, care trebuie să conţină următoarele documente:    

 Cerere de înscriere la concurs, Anexa 4, http://dfe.ucv.ro/Metodologii ;  

 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, pe care se mentioneaza ,,conform cu originalul” si se 
semneaza. 

Evaluarea va avea la baza urmatoarele criterii: 
 

Nr. 
crt. 

Criterii 
Punctaj maxim 

posibil 

1 Calificări generale (educaţie şi instruiri efectuate în 

general, ani de experienţă, funcţia deţinută, etc.) 
20 de puncte 

2 Calificări şi abilităţi specifice postului vizat (educaţie, 

instruiri şi experienţă în domeniul specific, relevante 

pentru sarcinile alocate 

60 de puncte 

3 Experienţă în implementarea proiectelor 20 de puncte 

Punctaj maxim  total 100 de puncte 

 

Procedura de recrutare si selectie are la baza urmatoarele principii:  

Egalitate de sanse si nediscriminare; 

Confidentialitate; 

Respectarea legalitatii si a protectiei datelor cu caracter personal; 

Obiectivitate si tratament egal; 

Transparenta; 

Utilizarea eficienta a fondurilor publice. 

Calendarul competiţiei: 

Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor se va face la sala 430 din cadrul Universităţii 
din Craiova, între orele 09 – 15, de joi 7.03.2019 până luni 11.03.2019. 

Evaluarea dosarelor se va face în data de  11.03.2019.  

Afişarea rezultatelor se va face in data de 11.03.2019. 

Perioada de depunere a contestaţiilor: 24 ore de la afişarea rezultatelor. 

Perioada soluţionării contestaţiilor 13.03.2019 

Afisarea rezultatelor finale 13.03.2019 

Director proiect, 

Prof.univ. dr. Nicu George Bîzdoacă 
E-mail: nicu@robotics.ucv.ro 

http://dfe.ucv.ro/Metodologii
mailto:liviuciora2004@yahoo.com

