
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ANUNȚ CONCURS OCUPARE POSTURI PROIECT POCU 

 ” Performanță în cercetare”  

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

ID PROIECT: POCU-153178 

 

 Universitatea din Craiova a depus și a fost aprobat în vederea finanțării proiectul  ” 

Performanță în cercetare” , cod SMIS 153178, Apel : POCU/993/6/13/Creșterea numărului 

absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă 

urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu 

accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de 

specializare inteligentă conform SNCDI/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar 

universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de 

învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu 

potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform 

SNCDI, în valoare totală de 5.688.444,56 lei. Parteneri în cadrul acestui proiect sunt Universitatea 

de Medicină și Farmacie din Craiova și Universitatea Politehnica din București. 

 Pentru implementarea proiectului se scot la concurs posturile următoare: 

Nr. crt. Postul 
Perioa

da 

Tarif de 

salarizare 

net/ora 

Nr. de 

ore 

lucrate

/ lună 

 

Calificări/experienţă 

necesară 
Îndatoriri în proiect 

1.  Responsabil 

recrutare si 

implicare in 

activitati grup 

tinta 

17  luni 60 lei 40 Studii superioare - 3 ani 

Studii doctorale - 3 ani 

Experienta didactica si 

de cercetare in mediul 

universitar - 1 ani 

Competente de 

comunicare 

interpersonala. 

Competente de 

organizare a activitatii. 

Competente de control 

si evaluare a activitatii 

desfasurate. 

Coordoneaza activitatea 

de selectie, de 

inregistrare si de 

implicare in activitati a 

persoanelor din 

grupul tinta si 

monitorizarea activitatii 

acestor persoane pe toata 

durata proiectului. 

Completarea si 

transmiterea catre echipa 

de management a 

anexelor aferente 

raportarii grupului tinta. 

Oferirea de suport 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

logistic pe toata perioada 

proiectului pentru 

persoanele din grupul 

tinta. 

Participare la activitatile 

de monitorizare si 

raportare ale proiectului. 

2.  Expert 1 

recrutare și 

implicare în 

activitati grup 

tinta 

17  luni 60 lei 40 Studii superioare - 3 ani 

Studii doctorale - 3 ani 

Experienta didactica si 

de cercetare in mediul 

universitar - 1 ani 

Competente de 

comunicare 

interpersonala. 

Competente de 

organizare a activitatii. 

Competente de control 

si evaluare a activitatii 

desfasurate. 

Participare la 

înregistrarea persoanelor 

din grupul tinta si la 

monitorizarea activitatii 

acestor 

persoane pe toata durata 

proiectului. Completarea 

si transmiterea catre 

echipa de management a 

anexelor aferente 

raportarii grupului tinta. 

Oferirea de suport 

logistic pe toata perioada 

proiectului pentru 

persoanele din grupul 

tinta. 

Participare la activitatile 

de monitorizare si 

raportare ale proiectului. 

3.  Expert 1 

identificare și 

dezvoltare 

parteneriate 

17  luni 70 lei 42 Studii superioare - 3 ani 

Studii doctorale - 3 ani 

Experienta în domeniul 

consultantei in afaceri 

si management/ 

implementare proiecte 

europene - 6 ani 

Competente de 

coordonare si de 

comunicare. 

Competente de 

organizare a activitatii 

si resurselor. 

Competente de 

planificare a activitatii. 

Participa la realizarea 

metodologiei de 

implemntare a activitatii, 

la realizarea unei baza de 

date cu 

institute de cercetare, 

intreprinderi care 

investesc in cercetare, 

universitati; la realizarea 

unui model 

de scrisoare de intentie de 

realizare a unui 

parteneriat si unui model 

de protocol de 

colaborare. 

Participa la oragnizarea si 

realizarea unor intalniri 

de lucru intre 

reprezentantii 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

universitatilor 

implicate in proiect si 

actorii din domeniul 

cercetarii si inovarii in 

scopul Identificarii 

intreprinderilor / 

centrelor de cercetare in 

care doctoranzii/ 

cercetatorii post-doctorat 

vor efectua stagii de 

cercetare 

aplicativa. 

De asemenea, participa la 

identificarea unor posibili 

angajatori pentru 

doctoranzii / cercetatorii 

postdoctorat 

din grupul tinta 

 

4.  Expert 2 

identificare și 

dezvoltare 

parteneriate 

17  luni 70 lei 42 Studii superioare- 3 ani 

Master Managementul 

Proiectelor Europene - 

2 ani 

Master Fizica aplicata - 

2 aniExperienta în 

domeniul consultantei 

in afaceri si 

management/ 

implementare proiecte 

europene - 6 ani 

Competente de 

coordonare si de 

comunicare. 

Competente de 

organizare a activitatii 

si resurselor. 

Competente de 

planificare a activitatii. 

Participa la realizarea 

metodologiei de 

implemntare a activitatii, 

la realizarea unei baza de 

date cu 

institute de cercetare, 

intreprinderi care 

investesc in cercetare, 

universitati; la realizarea 

unui model 

de scrisoare de intentie de 

realizare a unui 

parteneriat si unui model 

de protocol de 

colaborare. 

Participa la oragnizarea si 

realizarea unor intalniri 

de lucru intre 

reprezentantii 

universitatilor 

implicate in proiect si 

actorii din domeniul 

cercetarii si inovarii in 

scopul Identificarii 

intreprinderilor / 

centrelor de cercetare in 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

care doctoranzii/ 

cercetatorii post-doctorat 

vor efectua stagii de 

cercetare 

aplicativa. 

De asemenea, participa la 

identificarea unor posibili 

angajatori pentru 

doctoranzii / cercetatorii 

postdoctorat 

din grupul tinta 

5.  Expert 3 

identificare și 

dezvoltare 

parteneriate 

17  luni 70 lei 40 Studii superioare - 3 ani 

Studii doctorale - 3 ani 

Experientadidactica si 

de cercetare in mediul 

universitar- 6 ani  

Competente de 

coordonare si de 

comunicare. 

Competente de 

organizare a activitatii 

si resurselor. 

Competente de 

planificare a activitatii. 

Participa la realizarea 

metodologiei de 

implemntare a activitatii, 

la realizarea unei baza de 

date cu 

institute de cercetare, 

intreprinderi care 

investesc in cercetare, 

universitati; la realizarea 

unui model 

de scrisoare de intentie de 

realizare a unui 

parteneriat si unui model 

de protocol de 

colaborare. 

Participa la oragnizarea si 

realizarea unor intalniri 

de lucru intre 

reprezentantii 

universitatilor 

implicate in proiect si 

actorii din domeniul 

cercetarii si inovarii in 

scopul Identificarii 

intreprinderilor / 

centrelor de cercetare in 

care doctoranzii/ 

cercetatorii post-doctorat 

vor efectua stagii de 

cercetare 

aplicativa. 

De asemenea, participa la 

identificarea unor posibili 

angajatori pentru 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

doctoranzii / cercetatorii 

postdoctorat 

din grupul tinta 

6.  Coordonator 

activitate 

stiintifica 

doctoranzi 

17  luni 70 lei 40 Studii superioare - 3 ani 

Studii doctorale - 3 ani 

Experienta in activitati 

didactice si de cercetare 

in mediul universitar - 

6 ani 

Experienta in 

implementarea 

proiectelor cu finantare 

europeana si 

nerambursabila - 3 ani 

Competente de 

organizare a activitatii 

si a resurselor 

Competente de 

coordonare si 

comunicare 

interpersonala 

Va coordona si verifica 

activitatile de cercetare 

aplicativa desfasurate de 

catre membrii grupului 

tinta doctoranzi; va 

monitoriza publicarea de 

articole stiintifice in 

reviste relevante ;va 

organiza si 

coordona sesiuni de lucru 

in cadrul universitatilor 

partenere in vederea 

asigurarii schimbului de 

bune practici in cercetare. 

7.  Coordonator 

activitate 

stiintifica 

cercetatori 

postdoctorat 

17  luni 80 lei 40 Studii superioare 

- 3 ani 

Studii doctorale - 3 ani 

Experienta in activitati 

didactice si de cercetare 

in mediul universitar - 

11 ani 

Experienta in 

implementarea 

proiectelor cu finantare 

europeana si 

nerambursabila - 3 ani 

Competente de 

organizare a activitatii 

si a resurselor 

Competente de 

coordonare si 

comunicare 

interpersonala 

Va coordona si verifica 

activitatile de cercetare 

aplicativa desfasurate de 

catre membrii grupului 

tinta postdoctoranzi; va 

monitoriza publicarea de 

articole stiintifice in 

reviste relevante ;va 

organiza 

si coordona sesiuni de 

lucru in cadrul 

universitatilor partenere 

in vederea asigurarii 

schimbului de 

bune practici in cercetare. 

8.  Coordonator 

1 activitati de 

cercetare 

10  luni 60 lei 40 Studii superioare 

- 3 ani 

Studii doctorale - 3 ani 

Experienta in activitati 

didactice si de cercetare 

Raspunde de 

implemenatrea tuturor 

activitatilor de cercetare 

realizate de catre 

doctoranzii/cercetatorii 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

in mediul universitar - 

4 ani 

Experienta in 

implementarea 

proiectelor cu finantare 

europeana si 

nerambursabila 

- 3 ani 

Competente de 

organizare a activitatii 

si a resurselor 

Competente de 

coordonare si 

comunicare 

interpersonala 

inmaticulati in 

Universitatea partenera 1 

din cadrul proiectului; 

monitorizeaza 

realizarea activitatilor de 

cercetare. Este implicat in 

optimizarea activitatii de 

cercetare aplicativa 

desfasurate de catre 

studentii/ cercetarorii 

inmatriculati la 

Universitatea de 

Medicina si Farmacie; 

participa la asigurarea 

unei bune colaborari intre 

institutiile de cercetare/ 

laboratoare ale 

Universitatilor partenere 

si Universitatea de 

Medicina si Farmecie 

9.  Expert 1 

retea 

universitate 

sector privat 

10  luni 60 lei 40 Studii superioare - 3 ani 

Studii doctorale - 3 ani 

experienta în activitati 

didactice si de cercetare 

in mediul universitar - 

5 ani 

Competente de 

planificare a activitatii. 

Competente de 

coordonare si de 

comunicare. 

Competente de 

organizare a activitatii 

si resurselor. 

Va participa la: 

- realizarea metodologiei 

de implementare a 

activitatii; 

- realizarea unei baza de 

date cu agentii economici 

ce vor fi invitati sa 

colaboreze cu 

universitatile 

partenere; 

- realizarea unui draft de 

protocol de comunicare 

intre fiecare universitate 

partenera si intreprinderi 

din sectorul privat in 

vederea identificarii 

nevoilor de instruire a 

grupului tinta; 

Va negocia semnarea 

unor protocoale de 

comunicare cu fiecare 

intreprindere ce doreste 

sa participe la activitate. 

Va participa la 

organizarea si 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

desfasurarea intalnirilor 

periodice cu 

reprezentantii 

intreprinderilor 

private implicate. 

Va participa realizarea si 

actualizarea unei baza de 

date cu intreprinderi din 

sectorul privat 

interesate de inovare si 

cercetate si o lista de 

propuneri de teme de 

cercetare aplicata 

provenind 

de la intreprinderi 

private. 

10.  Expert  2 

retea 

universitate 

sector privat 

10  luni 60 lei 20 Studii superioare - 3 ani 

Experienta în activitati 

de realizare de 

partenriate, intre IMM-

uri, inclusiv realizarea 

de Clustere - 1 

ani 

Competente de 

planificare a activitatii. 

Competente de 

coordonare si de 

comunicare. 

Competente de 

organizare a activitatii 

si resurselor. 

Va participa la: 

- realizarea metodologiei 

de implementare a 

activitatii; 

- realizarea unei baza de 

date cu agentii economici 

ce vor fi invitati sa 

colaboreze cu 

universitatile 

partenere; 

- realizarea unui draft de 

protocol de comunicare 

intre fiecare universitate 

partenera si intreprinderi 

din sectorul privat in 

vederea identificarii 

nevoilor de instruire a 

grupului tinta; 

Va negocia semnarea 

unor protocoale de 

comunicare cu fiecare 

intreprindere ce doreste 

sa participe la activitate. 

Va participa la 

organizarea si 

desfasurarea intalnirilor 

periodice cu 

reprezentantii 

intreprinderilor 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

private implicate. 

Va participa realizarea si 

actualizarea unei baza de 

date cu intreprinderi din 

sectorul privat 

interesate de inovare si 

cercetate si o lista de 

propuneri de teme de 

cercetare aplicata 

provenind de la 

intreprinderi private. 

11.  Expert  2 

retea 

universitate 

sector privat 

10  luni 60 lei 20 Studii superioare - 3 ani 

Experienta în activitati 

de realizare de 

partenriate, intre IMM-

uri, inclusiv realizarea 

de Clustere - 1 

ani 

Competente de 

planificare a activitatii. 

Competente de 

coordonare si de 

comunicare. 

Competente de 

organizare a activitatii 

si resurselor. 

Va participa la: 

- realizarea metodologiei 

de implementare a 

activitatii; 

- realizarea unei baza de 

date cu agentii economici 

ce vor fi invitati sa 

colaboreze cu 

universitatile 

partenere; 

- realizarea unui draft de 

protocol de comunicare 

intre fiecare universitate 

partenera si intreprinderi 

din sectorul privat in 

vederea identificarii 

nevoilor de instruire a 

grupului tinta; 

Va negocia semnarea 

unor protocoale de 

comunicare cu fiecare 

intreprindere ce doreste 

sa participe la activitate. 

Va participa la 

organizarea si 

desfasurarea intalnirilor 

periodice cu 

reprezentantii 

intreprinderilor 

private implicate. 

Va participa realizarea si 

actualizarea unei baza de 

date cu intreprinderi din 

sectorul privat 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

interesate de inovare si 

cercetate si o lista de 

propuneri de teme de 

cercetare aplicata 

provenind de la 

intreprinderi private. 

12.  Asistent 

manager 

17 luni 45 lei 42 Studii superioare - 3 ani 

Experienta profesionala 

specifica pe o pozitie 

similara – 1 an 

Competente de 

comunicare 

 

Raspunde de realizarea 

documentelor tehnice in 

cadrul echipei de 

management, raspunde 

de arhivarea si scanarea 

documentelor generate in 

cadrul proiectului. 

13.  Responsabil 

informare si 

publicitate 

17 luni 45 lei 42 Studii superioare – 3 

ani 

Experienta profesionala 

specifica – 1 an 

Raspunde de activitatea 

de informare si 

publicitate din 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 430 din cadrul Universităţii din Craiova, 

între orele 09:00 – 15:00, de  joi 07.04.2022 pana vineri 08.04.2022; Evaluarea dosarelor de concurs şi 

publicarea rezultatelor se va face in data de 11.04.2022; Depunerea contestaţiilor se va face la Sala 430 din 

cadrul Universităţii din Craiova, între orele 09:00 – 15:00, in data de 12.04.2022; Soluţionare contestaţii: 

12.04.2022. Afisarea rezultatelor finale 13.04.2022. 

Manager proiect,  

Prof. univ. dr. Cezar Ionuț Spînu 

 


