
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ANUNȚ CONCURS OCUPARE POSTURI PROIECT POCU 

 ” Stagii de  practica inovative si interdiciplinare”  

Proiect co-finanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

ID PROIECT: POCU-132565 

Pentru implementarea proiectului se scoate la concurs postul din tabelul următor: 

Nr. 

crt. 

Postul Perioa

da 

Tarif de 

salarizare 

net/ora 

Nr. de 

ore 

lucrate

/ lună 

Calificări/experienţă 

necesară 

Îndatoriri în proiect 

1.  

Expert 1 

activitati 

tranzitie de la 

-scoala la 

viata activa 

24  luni     60 lei 80 ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

Expertul va participa la 

realizarea unui sistem 

de informare 

coordonata, în ambele 

sensuri: de la 

companii/sectorul 

privat catre 

Universitatea din 

Craiova si invers, 

privind nevoile de 

instruire si de 

competente cerute de 

piata muncii. Reteaua 

de colaborare in 

domeniul ocuparii si 

formarii 

profesionale va 

cuprinde Universitatea 

din Craiova, centrele de 

practica selectate in 

cadrul 

proiectului, precum si 

alte intreprinderi si 

institutii relevante din 

Regiunea S-V Oltenia. 

In selectia 

participantilor la retea 

vor avea prioritate 

intreprinderile in care 

lucreaza fosti absolventi 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

ai 

Universitatii din 

Craiova. 

2.  

Expert 2 

activitati 

tranzitie de la 

scoala la 

viata activa 

24  luni     60 lei 80 ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

Expertul va participa la 

realizarea unui sistem 

de informare 

coordonata, în ambele 

sensuri: de la 

companii/sectorul 

privat catre 

Universitatea din 

Craiova si invers, 

privind nevoile de 

instruire si de 

competente cerute de 

piata muncii. Reteaua 

de colaborare in 

domeniul ocuparii si 

formarii 

profesionale va 

cuprinde Universitatea 

din Craiova, centrele de 

practica selectate in 

cadrul 

proiectului, precum si 

alte intreprinderi si 

institutii relevante din 

Regiunea S-V Oltenia. 

In selectia 

participantilor la retea 

vor avea prioritate 

intreprinderile in care 

lucreaza fosti absolventi 

ai 

Universitatii din 

Craiova. 

3.  

Expert 3 

activitati 

tranzitie de la 

scoala la 

viata activa 

24  luni     50 lei 40 ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

Expertul va participa la 

realizarea unui sistem 

de informare 

coordonata, în ambele 

sensuri: de la 

companii/sectorul 

privat catre 

Universitatea din 

Craiova si invers, 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

privind nevoile de 

instruire si de 

competente cerute de 

piata muncii. Reteaua 

de colaborare in 

domeniul ocuparii si 

formarii 

profesionale va 

cuprinde Universitatea 

din Craiova, centrele de 

practica selectate in 

cadrul 

proiectului, precum si 

alte intreprinderi si 

institutii relevante din 

Regiunea S-V Oltenia. 

In selectia 

participantilor la retea 

vor avea prioritate 

intreprinderile in care 

lucreaza fosti absolventi 

ai 

Universitatii din 

Craiova. 

4.  

Coordonator 

activitati 

practica 

medicina 

24  luni     60 lei 80 ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

Coordoneaza activitatea 

Expertilor ce 

organizeaza stagiile de 

practica, verifica 

documentele ce 

dovedesc realizarea 

stagiilor de practica; 

verifica prezenta 

expertilor si a 

studentilor din grupul 

tinta 

la activitatile aferente 

stagiului de practica; 

asigura comunicare 

intre echipa de 

implementare a 

proiectului si 

reprezentantii centrelor 

de practica 

5.  
Coordonator 

activitati de 
24  luni     60 lei 80 ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

Coordoneaza activitatea 

Expertilor ce 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

practica 

farmacie 

pedagogica - 1 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

organizeaza stagiile de 

practica, verifica 

documentele ce 

dovedesc realizarea 

stagiilor de practica; 

verifica prezenta 

expertilor si a 

studentilor din grupul 

tinta 

la activitatile aferente 

stagiului de practica; 

asigura comunicare 

intre echipa de 

implementare a 

proiectului si 

reprezentantii centrelor 

de practica 

6.  

Coordonator 

activitati de 

practica 

Litere-

Stiinte-

Teologie 

22  luni     63 lei 40ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

Coordoneaza activitatea 

Expertilor ce 

organizeaza stagiile de 

practica, verifica 

documentele ce 

dovedesc realizarea 

stagiilor de practica; 

verifica prezenta 

expertilor si a 

studentilor din grupul 

tinta 

la activitatile aferente 

stagiului de practica; 

asigura comunicare 

intre echipa de 

implementare a 

proiectului si 

reprezentantii centrelor 

de practica 

7.  

Coordonator 

activitati 

tranzitie de la 

scoala la 

viata activa 

24  luni     50 lei 80 ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - - 5 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

Expertul va coordona 

activitatile care 

faciliteaza tranzitia de 

la scoala la viata activa 

a studentilor din 

grupul tinta; 

Va realiza un program 

de activitati comun al 

expertilor implicati in 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

proiect si al 

consilierilor in cariera 

in vederea unor 

activitati eficiente care 

sa conduca la alegerea 

uni traseu profesional 

optim al 

studentilor din grupul 

tinta; 

Va verifica modul de 

desfasurare a 

activitatilor de 

consiliere in cariera, va 

organiza intalniri intre 

potentiali angajatori si 

membrii grupului tinta, 

se va asigura ca expertii 

implicati in activitate au 

transmis grupului tinta 

informatia necesara 

prezentarii cu succes la 

un interviu de 

anagajare, cum 

sa isi realizeze un CV 

sau Scrisoare de 

Intentie 

8.  

Expert 1 

Responsabil 

selectie si  

implicare 

grup tinta 

24  luni     50 lei 40 ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

Expertul se va implica 

in selectia si implicarea 

in activitati a grupului 

tinta format din 

studentii de la 

Universitatea din 

Craiova si Universitatea 

de Medicina si 

Farmacie Craiova. 

Expertul va realiza 

documentatia necesara 

inscrierii in grupul tinta 

si va urmari motivarea 

si participarea 

studentilor 

inscrisi la activitatile 

din cadrul proiectului. 

Grupul tinta este 

alcatuit din 300 de 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

studenti nivel ISCED 5-

7, cu domiciliul in 

Regiunea Sud-Vest 

Oltenia, din care 200 de 

studenti ai Universitatii 

din Craiova si 100 de 

studenti ai Universitatii 

de 

Medicina si Farmacie. 

9.  

Expert 4 

activitsti de 

tranzitie de la  

scoala la 

viata activa 

24  luni     50 lei 40 ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

Expertul va participa la 

realizarea unui sistem 

de informare 

coordonata, în ambele 

sensuri: de la 

companii/sectorul 

privat catre 

Universitatea din 

Craiova si invers, 

privind nevoile de 

instruire si de 

competente cerute de 

piata muncii. Reteaua 

de colaborare in 

domeniul ocuparii si 

formarii 

profesionale va 

cuprinde Universitatea 

din Craiova, centrele de 

practica selectate in 

cadrul 

proiectului, precum si 

alte intreprinderi si 

institutii relevante din 

Regiunea S-V Oltenia. 

In selectia 

participantilor la retea 

vor avea prioritate 

intreprinderile in care 

lucreaza fosti absolventi 

ai 

Universitatii din 

Craiova. 

10.  
Expert 

consiliere si 

orientare in 

22  luni     50 lei 40 ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Un expert consilier va 

ajuta studenti din 

grupul tinta sa aleaga 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

cariera Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

un traseu profesional 

optim. Vor 

organiza sesiuni de 

lucru in cadrul carora ii 

vor invata sa realizeze 

un CV, o scrisoare de 

intentie si 

vor simula prezentarea 

la un interviu de 

angajare. Pentru fiecare 

student din grupul tinta 

se va 

realiza o Fisa de 

consiliere in cariera. 

11.  

Expert 1 

consultant 

retea 

parteneriate 

24  luni     60 lei 80 ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

Identifica potentiali 

membri ai retelei de 

parteneriate pentru 

promovarea ocuparii in 

randul 

absolventilor de studii 

superioare. 

Asigura legatura intre 

firmele din mediul 

privat si echipa de 

implementare a 

proiectului; 

Organizeaza intalniri si 

work-shop-uri cu 

participarea 

reprezentantilor 

membrilor retelei, a 

expertilor 

din echipa de 

implemenatre si a 

studentilor din grupul 

tinta. 

Organizeaza activitati 

care promoveaza 

ocuparea grupului tinta 

(targuri de jobu-uri, 

intalniri cu potentialii 

angajatori, vizite ale 

studentilor la 

intreprinderile ce fac 

parte din reteaua de 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

parteneriate) 

12.  

Expert 2 

consultant 

retea 

parteneriate 

24  luni     60 lei 80 ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

Identifica potentiali 

membri ai retelei de 

parteneriate pentru 

promovarea ocuparii in 

randul 

absolventilor de studii 

superioare. 

Asigura legatura intre 

firmele din mediul 

privat si echipa de 

implementare a 

proiectului; 

Organizeaza intalniri si 

work-shop-uri cu 

participarea 

reprezentantilor 

membrilor retelei, a 

expertilor 

din echipa de 

implemenatre si a 

studentilor din grupul 

tinta. 

Organizeaza activitati 

care promoveaza 

ocuparea grupului tinta 

(targuri de jobu-uri, 

intalniri cu potentialii 

angajatori, vizite ale 

studentilor la 

intreprinderile ce fac 

parte din reteaua de 

parteneriate) 

13.  

Expert 1 

Coordonator 

de practica si 

integrare pe 

piata muncii 

22  luni     60 lei 40ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

Coordoneaza realizarea 

stagiilor de practica 

pentru 18 student; 

Realizeaza formatul 

documentelor 

necesare pentru 

dovedirea realizarii 

stagiilor de practica; 

Verifica documentatia 

studentilor 

participanti la stagiile 

de practica ; Asigura 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

evaluarea stagiilor de 

practica; Colaboreaza 

cu tutorele 

de practica in vederea 

asigurarii unor stagii de 

practica eficiente. 

14.  

Expert 2 

Coordonator 

de practica si 

integrare pe 

piata muncii 

22  luni     60 lei 40ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

Coordoneaza realizarea 

stagiilor de practica 

pentru 18 student; 

Realizeaza formatul 

documentelor 

necesare pentru 

dovedirea realizarii 

stagiilor de practica; 

Verifica documentatia 

studentilor 

participanti la stagiile 

de practica ; Asigura 

evaluarea stagiilor de 

practica; Colaboreaza 

cu tutorele 

de practica in vederea 

asigurarii unor stagii de 

practica eficiente. 

15.  

Expert 3 

Coordonator 

de practica si 

integrare pe 

piata muncii 

22  luni     60 lei 40ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

Coordoneaza realizarea 

stagiilor de practica 

pentru 18 student; 

Realizeaza formatul 

documentelor 

necesare pentru 

dovedirea realizarii 

stagiilor de practica; 

Verifica documentatia 

studentilor 

participanti la stagiile 

de practica ; Asigura 

evaluarea stagiilor de 

practica; Colaboreaza 

cu tutorele 

de practica in vederea 

asigurarii unor stagii de 

practica eficiente. 

16.  
Expert 4 

Coordonator 

de practica 

22  luni     60 lei 40ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Coordoneaza realizarea 

stagiilor de practica 

pentru 18 student; 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

integrare pe 

piata muncii 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

Realizeaza formatul 

documentelor 

necesare pentru 

dovedirea realizarii 

stagiilor de practica; 

Verifica documentatia 

studentilor 

participanti la stagiile 

de practica ; Asigura 

evaluarea stagiilor de 

practica; Colaboreaza 

cu tutorele 

de practica in vederea 

asigurarii unor stagii de 

practica eficiente. 

17.  

Expert 5 

Coordonator 

de practica si 

integrare pe 

piata muncii 

22  luni     60 lei 40ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

Coordoneaza realizarea 

stagiilor de practica 

pentru 18 student; 

Realizeaza formatul 

documentelor 

necesare pentru 

dovedirea realizarii 

stagiilor de practica; 

Verifica documentatia 

studentilor 

participanti la stagiile 

de practica ; Asigura 

evaluarea stagiilor de 

practica; Colaboreaza 

cu tutorele 

de practica in vederea 

asigurarii unor stagii de 

practica eficiente. 

18.  

Expert 6 

Coordonator 

de practica si 

integrare pe 

piata muncii 

22  luni     60 lei 40ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

Coordoneaza realizarea 

stagiilor de practica 

pentru 18 student; 

Realizeaza formatul 

documentelor 

necesare pentru 

dovedirea realizarii 

stagiilor de practica; 

Verifica documentatia 

studentilor 

participanti la stagiile 

de practica ; Asigura 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

evaluarea stagiilor de 

practica; Colaboreaza 

cu tutorele 

de practica in vederea 

asigurarii unor stagii de 

practica eficiente. 

19.  

Expert 7 

Coordonator 

de practica si 

integrare pe 

piata muncii 

22  luni     60 lei 40ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

Coordoneaza realizarea 

stagiilor de practica 

pentru 18 student; 

Realizeaza formatul 

documentelor 

necesare pentru 

dovedirea realizarii 

stagiilor de practica; 

Verifica documentatia 

studentilor 

participanti la stagiile 

de practica ; Asigura 

evaluarea stagiilor de 

practica; Colaboreaza 

cu tutorele 

de practica in vederea 

asigurarii unor stagii de 

practica eficiente. 

20.  

Expert 8 

Coordonator 

de practica si 

integrare pe 

piata muncii 

22  luni     60 lei 40ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

Coordoneaza realizarea 

stagiilor de practica 

pentru 18 student; 

Realizeaza formatul 

documentelor 

necesare pentru 

dovedirea realizarii 

stagiilor de practica; 

Verifica documentatia 

studentilor 

participanti la stagiile 

de practica ; Asigura 

evaluarea stagiilor de 

practica; Colaboreaza 

cu tutorele 

de practica in vederea 

asigurarii unor stagii de 

practica eficiente. 

21.  
Expert 9 

Coordonator 

de practica si 

22  luni     60 lei 40ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Coordoneaza realizarea 

stagiilor de practica 

pentru 18 student; 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

integrare pe 

piata muncii 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

Realizeaza formatul 

documentelor 

necesare pentru 

dovedirea realizarii 

stagiilor de practica; 

Verifica documentatia 

studentilor 

participanti la stagiile 

de practica ; Asigura 

evaluarea stagiilor de 

practica; Colaboreaza 

cu tutorele 

de practica in vederea 

asigurarii unor stagii de 

practica eficiente. 

22.  

Expert 10 

Coordonator 

de practica si 

integrare pe 

piata muncii 

22  luni     60 lei 40ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

Coordoneaza realizarea 

stagiilor de practica 

pentru 18 student; 

Realizeaza formatul 

documentelor 

necesare pentru 

dovedirea realizarii 

stagiilor de practica; 

Verifica documentatia 

studentilor 

participanti la stagiile 

de practica ; Asigura 

evaluarea stagiilor de 

practica; Colaboreaza 

cu tutorele 

de practica in vederea 

asigurarii unor stagii de 

practica eficiente. 

23.  

Expert 11 

Coordonator 

de practica si 

integrare pe 

piata muncii 

22  luni     60 lei 40ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

Coordoneaza realizarea 

stagiilor de practica 

pentru 18 student; 

Realizeaza formatul 

documentelor 

necesare pentru 

dovedirea realizarii 

stagiilor de practica; 

Verifica documentatia 

studentilor 

participanti la stagiile 

de practica ; Asigura 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

evaluarea stagiilor de 

practica; Colaboreaza 

cu tutorele 

de practica in vederea 

asigurarii unor stagii de 

practica eficiente. 

24.  

Expert 12 

Coordonator 

de practica si 

integrare pe 

piata munc 

 

Ii 

 

 

22  luni     60 lei 40ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

Coordoneaza realizarea 

stagiilor de practica 

pentru 18 student; 

Realizeaza formatul 

documentelor 

necesare pentru 

dovedirea realizarii 

stagiilor de practica; 

Verifica documentatia 

studentilor 

participanti la stagiile 

de practica ; Asigura 

evaluarea stagiilor de 

practica; Colaboreaza 

cu tutorele 

de practica in vederea 

asigurarii unor stagii de 

practica eficiente. 

 

26 

 

Expert 13 

Coordonator 

de practica si 

integrare pe 

piata muncii 

 
 
22  luni 

    

  

60 lei 

 

 

40ore 

 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

 

Coordoneaza realizarea 

stagiilor de practica 

pentru 18 student; 

Realizeaza formatul 

documentelor 

necesare pentru 

dovedirea realizarii 

stagiilor de practica; 

Verifica documentatia 

studentilor 

participanti la stagiile 

de practica ; Asigura 

evaluarea stagiilor de 

practica; Colaboreaza 

cu tutorele 

de practica in vederea 

asigurarii unor stagii de 

practica eficiente. 

27 
Expert 14 

Coordonator 
22  luni     60 lei 40ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

Coordoneaza realizarea 

stagiilor de practica 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

de practica si 

integrare pe 

piata muncii 

pedagogica - 1 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

pentru 18 student; 

Realizeaza formatul 

documentelor 

necesare pentru 

dovedirea realizarii 

stagiilor de practica; 

Verifica documentatia 

studentilor 

participanti la stagiile 

de practica ; Asigura 

evaluarea stagiilor de 

practica; Colaboreaza 

cu tutorele 

de practica in vederea 

asigurarii unor stagii de 

practica eficiente. 

28 

Expert 15 

Coordonator 

de practica si 

integrare pe 

piata muncii 

22  luni     60 lei 40ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

Coordoneaza realizarea 

stagiilor de practica 

pentru 18 student; 

Realizeaza formatul 

documentelor 

necesare pentru 

dovedirea realizarii 

stagiilor de practica; 

Verifica documentatia 

studentilor 

participanti la stagiile 

de practica ; Asigura 

evaluarea stagiilor de 

practica; Colaboreaza 

cu tutorele 

de practica in vederea 

asigurarii unor stagii de 

practica eficiente. 

29 

Expert 16 

Coordonator 

de practica si 

integrare pe 

piata muncii 

22  luni     60 lei 40ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

Coordoneaza realizarea 

stagiilor de practica 

pentru 18 student; 

Realizeaza formatul 

documentelor 

necesare pentru 

dovedirea realizarii 

stagiilor de practica; 

Verifica documentatia 

studentilor 

participanti la stagiile 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

de practica ; Asigura 

evaluarea stagiilor de 

practica; Colaboreaza 

cu tutorele 

de practica in vederea 

asigurarii unor stagii de 

practica eficiente. 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expert 17 

Coordonator 

de practica  si 

integrare pe 

piata muncii 

22  luni     60 lei 40ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

Coordoneaza realizarea 

stagiilor de practica 

pentru 18 student; 

Realizeaza formatul 

documentelor 

necesare pentru 

dovedirea realizarii 

stagiilor de practica; 

Verifica documentatia 

studentilor 

participanti la stagiile 

de practica ; Asigura 

evaluarea stagiilor de 

practica; Colaboreaza 

cu tutorele 

de practica in vederea 

asigurarii unor stagii de 

practica eficiente. 

31 
Asistent 

manager 
24  45 lei 42 ore 

Studii superioare - 3 ani 

Competente de 

comunicare 

 

Raspunde de realizarea 

documentelor tehnice in 

cadrul echipei de 

management, raspunde 

de arhivarea si scanarea 

documentelor generate 

in cadrul proiectului. 

32 
Responsabil 

financiar 
24  40 lei 80 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta profesionala 

specifica-1 ani 

Experienta ca responsabil 

financiar in cadrul 

proiectelor POCU – 1 an 

Raspunde de situatia 

financiara a proiectului 

(salarizare, evidenta 

cheltuielilor, dosare 

achizitii, realizarea 

cererilor de 

prefinantare, 

rambursare si plata din 

cadrul proiectului) 

33 
Responsabil 

IT 
24 30 lei 40 

Studii superioare – 3 ani 

Experienta profesionala 

Raspunde de realizarea 

si actualizarea site-ului 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

specifica – 1 an web al proiectului 

34 

Responsabil 

informare si 

publicitate 

10 30  lei 40 

Studii superioare – 3 ani 

Experienta profesionala 

specifica – 1 an 

Raspunde de activitatea 

de informare si 

publicitate din cadrul  

proiectului 

35 Secretar 1 24  25 lei 42 

Studii superioare – 3 ani 

Experienta profesionala 

specifica – 1 an 

Raspunde de scanarea 

si arhivarea 

documentelor generate 

in cadrul proiectului 

36 Secretar 2 24 20 lei  40 

Studii superioare – 3 ani 

Experienta profesionala 

specifica – 1 an 

Raspunde de scanarea 

si arhivarea 

documentelor generate 

in cadrul proiectului 

 
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 în implementarea proiectelor finanţate din FSE. 

 

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 la luni 07.09.2020 pana marti 08.09.2020; Evaluare 

dosare de concurs şi publicare rezultate se va face in data de 09.09.2020; Depunerea contestaţiilor 

se va face la Sala 448 din cadrul Universităţii din Craiova, între orele 09:00 – 15:00, intre  

10.09.2020-11.09.2020; Soluţionare contestaţii: 11.09.2020.Afisarea rezultatelor finale 11.09.2020. 

 

Manager proiect,  
Conf. univ. dr. Carmen Ionela BANTA 

Telefon: 0721963838 
 


