
 

 

 
 
 

ANUNŢ 

 

CONCURS OCUPARE POSTURI 

 

PROIECT POCU (Program Operațional Capital Uman), POCU/864/6/21, 

cu titlul “Start în carieră prin master didactic”, ID PROIECT: 140873 

 

 

În data de 8 septembrie 2020 a fost semnat acordul de parteneriat între Ministerul Educației și 

Cercetării și Universitatea din Craiova, privind proiectul “Start în carieră prin master didactic”, ID 

PROIECT:140873, POCU/864/6/21. 

Durata proiectului este de 31 luni, valoarea totală eligibilă  a  proiectului  fiind  de: 76,836,961.72 lei. 

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

 

 Nr.  

crt. 
Postul 

Perioada  

(nr. luni) 

Tarif de 

salarizare 

brut/ora 

Nr. de 

ore/ 

lună 

Calificări/experiența 

necesară 
Îndatoriri în proiect 

1. Expert-formator 

1 - discipline 

psihopedagogice 

1 

 

 

4 (sem.I, 

anul univ. 
2021-

2022) 

136 30 ● Studii superioare cu 

durata legală (min.3 

ani) absolvite cu 

diploma de licența; 

● Experiența specifică 

în domeniul 

postului mai mare 

de 10 ani; 

● Experiență în 

domeniul 

învățământului 

universitar;  

● Experiență în 

procesele specifice 

masterului didactic; 

● Experiență în 

procesul de 

educație în 

învățământul 

universitar; 

● Competențe de 

comunicare și 

relaționare, 

competențe de 

organizare și 

coordonare, 

● Elaborează fișa 

disciplinei, 

suporturile de curs și 

materialele auxiliare 

specifice activităților 

didactice din 

programul de master 

didactic;  

● Elaborează 

suporturile de curs și 

materialele auxiliare 

specifice activităților 

didactice din 

programul de master 

didactic;  

● Participă la 

elaborarea și 

actualizarea 

planurilor de 

învățământ, fișele 

disciplinelor și 

suporturile de curs;  

● Raportează către 

Coordonatorul 

organizare și 

furnizare asupra 



 

 

competențe digitale; 

● Limbi străine 

cunoscute: limba 

engleză. 

stadiului realizării 

programelor de 

formare din cadrul 

masterului didactic. 

2. Expert-formator 

2 - discipline 

psihopedagogice 

1 

 

4 (sem.I, 

anul univ. 
2021-

2022) 

119 30 ● Studii superioare  

cu durata legală 

(min.3 ani) 

absolvite cu 

diploma de licența; 

● Experiența specifică 

în domeniul 

postului mai mare 

de 10 ani; 

● Experiență în 

domeniul 

învățământului 

universitar;  

● Experiență în 

procesele specifice 

masterului didactic; 

● Experiență în 

procesul de 

educație în 

învățământul 

universitar; 

● Competențe de 

comunicare și 

relaționare, 

competențe de 

organizare și 

coordonare, 

competențe digitale. 

● Limbi străine 

cunoscute: limba 

engleză. 

● Elaborează fișa 

disciplinei, 

suporturile de curs și 

materialele auxiliare 

specifice activităților 

didactice din 

programul de master 

didactic; 

● Elaborează 

suporturile de curs și  

materialele auxiliare 

specifice activităților 

didactice din 

programul de master 

didactic;  

● Participă la 

elaborarea și 

actualizarea 

planurilor de 

învățământ, fișele 

disciplinelor și 

suporturile de curs;  

● Raportează către 

Coordonatorul 

organizare și 

furnizare asupra 

stadiului realizării 

programelor de 

formare din cadrul 

masterului didactic. 

3 Expert-formator 

2 - discipline 

psihopedagogice 

2 

 

 

4 (sem.I, 

anul univ. 
2021-

2022) 

119 30 ● Studii superioare  

cu durata legală 

(min.3 ani) 

absolvite cu 

diploma de licența; 

● Experiența specifică 

în domeniul 

postului mai mare 

de 10 ani; 

● Experiență în 

domeniul 

învățământului 

universitar;  

● Elaborează fișa 

disciplinei, 

suporturile de curs și 

materialele auxiliare 

specifice activităților 

didactice din 

programul de master 

didactic; 

● Elaborează 

suporturile de curs și  

materialele auxiliare 

specifice activităților 

didactice din 



 

 

● Experiență în 

procesele specifice 

masterului didactic; 

● Experiență în 

procesul de 

educație în 

învățământul 

universitar; 

● Competențe de 

comunicare și 

relaționare, 

competențe de 

organizare și 

coordonare, 

competențe digitale. 

● Limbi străine 

cunoscute: limba 

engleză. 

programul de master 

didactic;  

● Participă la 

elaborarea și 

actualizarea 

planurilor de 

învățământ, fișele 

disciplinelor și 

suporturile de curs;  

● Raportează către 

Coordonatorul 

organizare și 

furnizare asupra 

stadiului realizării 

programelor de 

formare din cadrul 

masterului didactic. 

4 Expert-formator 

1 - discipline 

psihopedagogice 

2 

 

 

4 (sem.II, 

anul univ. 
2021-

2022) 

136 30 ● Studii superioare  

cu durata legală 

(min.3 ani) 

absolvite cu 

diploma de licența; 

● Experiența specifică 

în domeniul 

postului mai mare 

de 10 ani; 

● Experiență în 

domeniul 

învățământului 

universitar;  

● Experiență în 

procesele specifice 

masterului didactic; 

● Experiență în 

procesul de 

educație în 

învățământul 

universitar; 

● Competențe de 

comunicare și 

relaționare, 

competențe de 

organizare și 

coordonare, 

competențe digitale. 

● Limbi străine 

cunoscute: limba 

engleză. 

● Elaborează fișa 

disciplinei, 

suporturile de curs și 

materialele auxiliare 

specifice activităților 

didactice din 

programul de master 

didactic; 

● Elaborează 

suporturile de curs și  

materialele auxiliare 

specifice activităților 

didactice din 

programul de master 

didactic;  

● Participă la 

elaborarea și 

actualizarea 

planurilor de 

învățământ, fișele 

disciplinelor și 

suporturile de curs;  

● Raportează către 

Coordonatorul 

organizare și 

furnizare asupra 

stadiului realizării 

programelor de 

formare din cadrul 

masterului didactic. 



 

 

5. Expert-formator 

1 – Biologie 1 

 

 

 

4 (sem.II, 

anul univ. 
2021-

2022) 

136 30 ● Studii superioare  

cu durata legală 

(min.3 ani) 

absolvite cu 

diploma de licența; 

● Experiența specifică 

în domeniul 

postului mai mare 

de 10 ani; 

● Experiență în 

domeniul 

învățământului 

universitar;  

● Experiență în 

procesele specifice 

masterului didactic; 

● Experiență în 

procesul de 

educație în 

învățământul 

universitar; 

● Competențe de 

comunicare și 

relaționare, 

competențe de 

organizare și 

coordonare, 

competențe digitale; 

● Limbi străine 

cunoscute: limba 

engleză. 

● Elaborează fișa 

disciplinei, 

suporturile de curs și  

materialele auxiliare 

specifice activităților 

didactice din 

programul de master 

didactic; 

● Elaborează 

suporturile de curs și 

materialele auxiliare 

specifice activităților 

didactice din 

programul de master 

didactic;  

● Participă la 

elaborarea și 

actualizarea 

planurilor de 

învățământ, fișele 

disciplinelor și 

suporturile de curs;  

● Raportează către 

Coordonatorul 

organizare și 

furnizare asupra 

stadiului realizării 

programelor de 

formare din cadrul 

masterului didactic. 

6 Expert-formator 

1 – Biologie 2 

 

 

 

4 (sem.II, 

anul univ. 
2021-

2022) 

136 30 ● Studii superioare  

cu durata legală 

(min.3 ani) 

absolvite cu 

diploma de licența; 

● Experiența specifică 

în domeniul 

postului mai mare 

de 10 ani; 

● Experiență în 

domeniul 

învățământului 

universitar;  

● Experiență în 

procesele specifice 

masterului didactic; 

● Experiență în 

procesul de 

● Elaborează fișa 

disciplinei, 

suporturile de curs și  

materialele auxiliare 

specifice activităților 

didactice din 

programul de master 

didactic; 

● Elaborează 

suporturile de curs și 

materialele auxiliare 

specifice activităților 

didactice din 

programul de master 

didactic;  

● Participă la 

elaborarea și 

actualizarea 



 

 

educație în 

învățământul 

universitar; 

● Competențe de 

comunicare și 

relaționare, 

competențe de 

organizare și 

coordonare, 

competențe digitale; 

● Limbi străine 

cunoscute: limba 

engleză. 

planurilor de 

învățământ, fișele 

disciplinelor și 

suporturile de curs;  

● Raportează către 

Coordonatorul 

organizare și 

furnizare asupra 

stadiului realizării 

programelor de 

formare din cadrul 

masterului didactic. 

7  Expert-formator 

1 – Calculatoare 

și tehnologia 

informației 1 

 

 

4 (sem.II, 

anul univ. 
2020-

2021) 

136 30 ● Studii superioare cu 

durata legală (min.3 

ani) absolvite cu 

diploma de licența; 

● Experiența specifică 

în domeniul 

postului mai mare 

de 10 ani; 

● Experiență în 

domeniul 

învățământului 

universitar;  

● Experiență în 

procesele specifice 

masterului didactic; 

● Experiență în 

procesul de 

educație în 

învățământul 

universitar; 

● Competențe de 

comunicare și 

relaționare, 

competențe de 

organizare și 

coordonare, 

competențe digitale; 

● Limbi străine 

cunoscute: limba 

engleză. 

● Elaborează fișa 

disciplinei, 

suporturile de curs și 

materialele auxiliare 

specifice activităților 

didactice din 

programul de master 

didactic; 

● Elaborează 

suporturile de curs și 

materialele auxiliare 

specifice activităților 

didactice din 

programul de master 

didactic;  

● Participă la 

elaborarea și 

actualizarea 

planurilor de 

învățământ, fișele 

disciplinelor și 

suporturile de curs;  

● Raportează către 

Coordonatorul 

organizare și 

furnizare asupra 

stadiului realizării 

programelor de 

formare din cadrul 

masterului didactic. 

8. Expert-formator 

1 – Chimie 1  

 

 

4 (sem.II, 

anul univ. 
2021-

2022) 

136 30 ● Studii superioare  

cu durata legală 

(min.3 ani) 

absolvite cu 

diploma de licența; 

 Elaborează fișa 

disciplinei, 

suporturile de curs și 

materialele auxiliare 

specifice activităților 



 

 

● Experiența specifică 

în domeniul 

postului mai mare 

de 10 ani; 

● Experiență în 

domeniul 

învățământului 

universitar;  

● Experiență în 

procesele specifice 

masterului didactic; 

● Experiență în 

procesul de 

educație în 

învățământul 

universitar; 

● Competențe de 

comunicare și 

relaționare, 

competențe de 

organizare și 

coordonare, 

competențe digitale; 

● Limbi străine 

cunoscute: limba 

engleză. 

didactice din 

programul de master 

didactic; 

 Elaborează 

suporturile de curs și 

materialele auxiliare 

specifice activităților 

didactice din 

programul de master 

didactic;  

 Participă la 

elaborarea și 

actualizarea 

planurilor de 

învățământ, fișele 

disciplinelor și 

suporturile de curs;  

 Raportează către 

Coordonatorul 

organizare și 

furnizare asupra 

stadiului realizării 

programelor de 

formare din cadrul 

masterului didactic. 

9. Expert-formator 

1 – Chimie 2  

 

 

4 (sem.II, 

anul univ. 
2021-

2022) 

136 30 ● Studii superioare  

cu durata legală 

(min.3 ani) 

absolvite cu 

diploma de licența; 

● Experiența specifică 

în domeniul 

postului mai mare 

de 10 ani; 

● Experiență în 

domeniul 

învățământului 

universitar;  

● Experiență în 

procesele specifice 

masterului didactic; 

● Experiență în 

procesul de 

educație în 

învățământul 

universitar; 

● Competențe de 

comunicare și 

 Elaborează fișa 

disciplinei, 

suporturile de curs și 

materialele auxiliare 

specifice activităților 

didactice din 

programul de master 

didactic; 

 Elaborează 

suporturile de curs și 

materialele auxiliare 

specifice activităților 

didactice din 

programul de master 

didactic;  

 Participă la 

elaborarea și 

actualizarea 

planurilor de 

învățământ, fișele 

disciplinelor și 

suporturile de curs;  

 Raportează către 



 

 

relaționare, 

competențe de 

organizare și 

coordonare, 

competențe digitale; 

● Limbi străine 

cunoscute: limba 

engleză. 

Coordonatorul 

organizare și 

furnizare asupra 

stadiului realizării 

programelor de 

formare din cadrul 

masterului didactic. 

10. Expert-formator 

1 – Informatică 

1 

 

 

4 (sem.II, 

anul univ. 
2021-

2022) 

136 30 ● Studii superioare cu 

durata legală (min.3 

ani) absolvite cu 

diploma de licența; 

● Experiența specifică 

în domeniul 

postului mai mare 

de 10 ani; 

● Experiență în 

domeniul 

învățământului 

universitar;  

● Experiență în 

procesele specifice 

masterului didactic; 

● Experiență în 

procesul de 

educație în 

învățământul 

universitar; 

● Competențe de 

comunicare și 

relaționare, 

competențe de 

organizare și 

coordonare, 

competențe digitale; 

● Limbi străine 

cunoscute: limba 

engleză. 

 Elaborează fișa 

disciplinei, 

suporturile de curs și 

materialele auxiliare 

specifice activităților 

didactice din 

programul de master 

didactic; 

 Elaborează 

suporturile de curs și  

materialele auxiliare 

specifice activităților 

didactice din 

programul de master 

didactic;  

 Participă la 

elaborarea și 

actualizarea 

planurilor de 

învățământ, fișele 

disciplinelor și 

suporturile de curs;  

 Raportează către 

Coordonatorul 

organizare și 

furnizare asupra 

stadiului realizării 

programelor de 

formare din cadrul 

masterului didactic. 

11 Expert-formator 

1 – Informatică 

2 

 

 

4 (sem.II, 

anul univ. 
2021-

2022) 

136 30 ● Studii superioare cu 

durata legală (min.3 

ani) absolvite cu 

diploma de licența; 

● Experiența specifică 

în domeniul 

postului mai mare 

de 10 ani; 

● Experiență în 

domeniul 

 Elaborează fișa 

disciplinei, 

suporturile de curs și 

materialele auxiliare 

specifice activităților 

didactice din 

programul de master 

didactic; 

 Elaborează 

suporturile de curs și  



 

 

învățământului 

universitar;  

● Experiență în 

procesele specifice 

masterului didactic; 

● Experiență în 

procesul de 

educație în 

învățământul 

universitar; 

● Competențe de 

comunicare și 

relaționare, 

competențe de 

organizare și 

coordonare, 

competențe digitale; 

● Limbi străine 

cunoscute: limba 

engleză. 

materialele auxiliare 

specifice activităților 

didactice din 

programul de master 

didactic;  

 Participă la 

elaborarea și 

actualizarea 

planurilor de 

învățământ, fișele 

disciplinelor și 

suporturile de curs;  

 Raportează către 

Coordonatorul 

organizare și 

furnizare asupra 

stadiului realizării 

programelor de 

formare din cadrul 

masterului didactic. 

12 Tutore de 

practică 1 

(profesor 

coord).-

Calculatoare și 

tehnologia 

informației, 

Informatică 

 

 

 

4 (sem.I, 

anul univ. 
2021-

2022) 

119 42 ● Studii superioare cu 

durata legală (min.3 

ani) absolvite cu 

diploma de licența; 

● Experiența specifică 

în domeniul 

postului mai mare 

de 5 ani; 

● Experiență în 

domeniul 

învățământului 

universitar; 

● Experiență în 

domeniul practicii 

pedagogice;  

● Experiență în 

procesele specifice 

masterului didactic; 

● Experiență în 

procesul de 

educație în 

învățământul 

universitar; 

● Competențe de 

comunicare și 

relaționare, 

competențe de 

organizare și 

coordonare, 

 Participă și propune 

modalități de 

organizare a 

programului de 

practică pedagogică 

aferent programului 

de master didactic;  

 Participă și 

formulează 

propuneri privind 

încheierea 

acordurilor – cadru 

cu inspectoratele 

școlare județene, 

respectiv parteneriate 

de practică 

pedagogică cu unități 

de învățământ 

preuniversitar;  

 Asigură desfășurarea 

programului de 

practică conform 

planului de 

învățământ și a 

protocolului încheiat;  

Asigură evaluarea 

masteranzilor 

participanți la 

programul de 



 

 

competențe digitale. 

Limbi străine 

cunoscute: limba 

engleză. 

practică pedagogică. 

13 Tutore de 

practică 2 

(profesor 

coord).-

Calculatoare și 

tehnologia 

informației, 

Informatică 

 

 

 

4 (sem.II, 

anul univ. 
2021-

2022) 

119 42 ● Studii superioare cu 

durata legală (min.3 

ani) absolvite cu 

diploma de licența; 

● Experiența specifică 

în domeniul 

postului mai mare 

de 5 ani; 

● Experiență în 

domeniul 

învățământului 

universitar; 

● Experiență în 

domeniul practicii 

pedagogice;  

● Experiență în 

procesele specifice 

masterului didactic; 

● Experiență în 

procesul de 

educație în 

învățământul 

universitar; 

● Competențe de 

comunicare și 

relaționare, 

competențe de 

organizare și 

coordonare, 

competențe digitale. 

● Limbi străine 

cunoscute: limba 

engleză. 

 Participă și propune 

modalități de 

organizare a 

programului de 

practică pedagogică 

aferent programului 

de master didactic;  

 Participă și 

formulează 

propuneri privind 

încheierea 

acordurilor – cadru 

cu inspectoratele 

școlare județene, 

respectiv parteneriate 

de practică 

pedagogică cu unități 

de învățământ 

preuniversitar;  

 Asigură desfășurarea 

programului de 

practică conform 

planului de 

învățământ și a 

protocolului încheiat;  

 Asigură evaluarea 

masteranzilor 

participanți la 

programul de 

practică pedagogică. 

14 Tutore de 

practică 1 

(profesor 

coord).-

Biologie, 

Chimie 

 

 

 

4 (sem.I, 

anul univ. 
2021-

2022) 

119 42 ● Studii superioare cu 

durata legală (min.3 

ani) absolvite cu 

diploma de licența; 

● Experiența specifică 

în domeniul 

postului mai mare 

de 5 ani; 

● Experiență în 

domeniul 

învățământului 

 Participă și propune 

modalități de 

organizare a 

programului de 

practică pedagogică 

aferent programului 

de master didactic;  

 Participă și 

formulează 

propuneri privind 

încheierea 



 

 

universitar; 

● Experiență în 

domeniul practicii 

pedagogice;  

● Experiență în 

procesele specifice 

masterului didactic; 

● Experiență în 

procesul de 

educație în 

învățământul 

universitar; 

● Competențe de 

comunicare și 

relaționare, 

competențe de 

organizare și 

coordonare, 

competențe digitale. 

Limbi străine 

cunoscute: limba 

engleză. 

acordurilor – cadru 

cu inspectoratele 

școlare județene, 

respectiv parteneriate 

de practică 

pedagogică cu unități 

de învățământ 

preuniversitar;  

 Asigură desfășurarea 

programului de 

practică conform 

planului de 

învățământ și a 

protocolului încheiat;  

Asigură evaluarea 

masteranzilor 

participanți la 

programul de 

practică pedagogică. 

15 Tutore de 

practică 2 

(profesor 

coord).- 

Biologie, 

Chimie 

 

 

 

4 (sem.II, 

anul univ. 
2021-

2022) 

119 42 ● Studii superioare cu 

durata legală (min.3 

ani) absolvite cu 

diploma de licența; 

● Experiența specifică 

în domeniul 

postului mai mare 

de 5 ani; 

● Experiență în 

domeniul 

învățământului 

universitar; 

● Experiență în 

domeniul practicii 

pedagogice;  

● Experiență în 

procesele specifice 

masterului didactic; 

● Experiență în 

procesul de 

educație în 

învățământul 

universitar; 

● Competențe de 

comunicare și 

relaționare, 

competențe de 

 Participă și propune 

modalități de 

organizare a 

programului de 

practică pedagogică 

aferent programului 

de master didactic;  

 Participă și 

formulează 

propuneri privind 

încheierea 

acordurilor – cadru 

cu inspectoratele 

școlare județene, 

respectiv parteneriate 

de practică 

pedagogică cu unități 

de învățământ 

preuniversitar;  

 Asigură desfășurarea 

programului de 

practică conform 

planului de 

învățământ și a 

protocolului încheiat;  

Asigură evaluarea 

masteranzilor 



 

 

organizare și 

coordonare, 

competențe digitale. 

Limbi străine 

cunoscute: limba 

engleză. 

participanți la 

programul de 

practică pedagogică. 

 

 

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 (sala 448 din 

cadrul Universității din Craiova), care trebuie să conțină următoarele documente: 

● Cerere de înscriere;  

● Curriculum vitae în format Europass datat și semnat pe fiecare pagină în care se va specifica 

postul  vizat – 2 exemplare; 

● Copii ale documentelor relevante pentru dovedirea competenței anterioare specifice postului 

vizat. 

Prezenta procedură de recrutare și selecție are la bază următoarele principii:  

● Egalitate de șanse şi nediscriminare; 

● Confidențialitate; 

● Respectarea legalității și a protecției datelor cu caracter personal; 

● Obiectivitate și tratament egal; 

● Transparența; 

● Utilizarea eficientă a fondurilor publice. 

 

Calendarul  competiției: 

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

din Craiova, între orele 09:00 – 15:00, luni 27. 09.2021 și marți 28.09.2021 

 Evaluarea dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor: miercuri 29.09.2021 

 Perioada de depunere a contestațiilor: între orele 09:00 – 12:00, joi 30.09.2021 (sala 448 din 

cadrul Universității din Craiova) 

 Afișarea rezultatelor finale: joi 30.09.2021 

 

 

 

 

 

  Coordonator activități partener, 

Prof. univ. dr. Nicu PANEA 

E-mail: npanea@yahoo.com 

 


