
Locuri disponibile pentru activitățile de voluntariat desfășurate în perioada 01.11.2016-01.10.2017                                                                                                                   

în cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

Cererile se vor depune la Secretariat prorectori pana la data de 26.10.2016 

Nr. 

crt. 

Titlul 

postului 

Sarcini Atribuții Facultate Nr. 

ore/zi 

Număr 

studenți 
1. Secretar- 

 

Înregistrarea, prelucrarea, 

distribuirea la compartimentele 

implicate, îndosarierea și 

arhivarea documentelor primite, 

redactarea materialelor de 

corespondență, etc. 

-Să centralizeze documente 

-Să numeroteze dosarele pentru arhivare 
Secretariat 

 

Facultatea de 

Inginerie și 

Dezvoltare 

Durabilă 

2 ore 1  

2. Tehnician 

laborator 

Inginerie 

Energetică 

 

Se ocupă de funcționarea 

instalațiilor și echipamentelor din 

laborator și asigurarea bunei 

desfășurări a procesului de 

învățământ 

-Verificarea permanentă a funcționării 

aparaturii din laborator 
Facultatea de 

Inginerie și 

Dezvoltare 

Durabilă 

2 ore 2  

3. Tehnician 

laborator 

Inginerie 

Industriala 

 

Se ocupă de funcționarea 

instalațiilor și echipamentelor din 

laborator și asigurarea bunei 

desfășurări a procesului de 

învățământ 

-Verificarea permanentă a funcționării 

aparaturii din laborator 
Facultatea de 

Inginerie și 

Dezvoltare 

Durabilă 

2 ore 2  

4. Tehnician 

laborator 

Ingineria 

Sistemelor 

 

Se ocupă de funcționarea 

instalațiilor și echipamentelor din 

laborator și asigurarea bunei 

desfășurări a procesului de 

învățământ 

-Verificarea permanentă a funcționării 

aparaturii din laborator 
Facultatea de 

Inginerie și 

Dezvoltare 

Durabilă 

2 ore 2  

5. Tehnician 

laborator 

Ingineria 

Mediului 

 

Se ocupă de funcționarea 

instalațiilor și echipamentelor din 

laborator și asigurarea bunei 

desfășurări a procesului de 

învățământ 

-Verificarea permanentă a funcționării 

aparaturii din laborator 
Facultatea de 

Inginerie și 

Dezvoltare 

Durabilă 

2 ore 2  

6. Referent – 

Facultatea de 

-Participă la realizarea 

materialelor de promovare 

-Elaborarea materialelor de promovare 

-Pregătește evenimentele desfășurate în 
Decanat  

 

2 ore 6  



Inginerie și 

Dezvoltare 

Durabilă 

-Participă la acțiunile de 

promovare 

-Participă la organizarea 

evenimentelor în universitate 

universitate 

-Asigură prezentarea ofertei 

educaționale a universității 

Facultatea de 

Inginerie și 

Dezvoltare 

Durabilă 

7. 

web designer 

Va trebuie să asigure elaborarea 

site-ului: design site,  introducere 

conţinut şi dezvoltare. 

- creare site web 

- crearea şi producerea de materiale 

publicitare 

- pregătirea materialelor pentru tipar 

- pregătirea banner-elor şi a anunţurilor 

pentru prezentările web 

- ilustraţii 

Facultatea de 

Ştiinţe Economice/ 

Centrul de Studii 

Economice 

Fundamentale şi 

Aplicative 

2 ore 1 

8. 

web designer 

Va trebuie să asigure actualizeze 

site-ului: design site,  introducere 

conţinut şi dezvoltare. 

- Actualizarea site-ului facultăţii 

- crearea şi producerea de materiale 

publicitare 

- pregătirea banner-elor şi a anunţurilor 

pentru prezentările web 

- ilustraţii 

Facultatea de 

Ştiinţe Economice 

2 ore 1 

9. Tehnicieni 

laborator IT 

Va trebuie sa verificare 

calculatoarele, să intreţină 

echipamentele IT, etc 

- Intretinere si depanarea sistemelor de 

calcul 

- Instalare, actualizare aplicatii software 

- Asistenta tehnică hardware si software 

in cadrul laboratoarelor de informatica 

Facultatea de 

Ştiinţe Economice/ 

Laboratoarele 

B112, B114 si CD 

110 

2 ore 3 

10. Secretar 

facultate 

Sa sprijine activităţile din cadrul 

secretariatului FSE 

- Centralizarea programării examenelor 

în sesiunile de examen; 

- Întocmirea şi eliberarea adeverinţelor 

de student, legitimaţiilor şi carnetelor 

de student; 

- Realizează activităţi de secretariat în 

sesiunea de  licenţă şi în sesiunea de 

admitere; 

- Înregistrează şi transmite documente 

de la compartimentul facultăţii  la alte 

compartimente din cadrul universităţii 

Facultatea de 

Ştiinţe 

Economice/Secret

ariat FSE 

2 ore 1 



şi invers; 

- Tehnoredactarea corespondenţei 

facultăţii către celelalte compartimente 

ale universităţii; 

- Verificarea suplimentelor la diplomă 

şi a situaţiilor centralizatoare privind 

absolvenţii care au finalizat studiile la 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

11. Secretar 

 

- acordă sprijin decanului, 

directorului Centrului de studii ID 

din cadrul facultăţii, membrilor 

Consiliului facultăţii şi 

secretarului facultăţii în vederea 

desfăşurării în bune condiţii a 

activităţii facultăţii ; 

- acordă sprijin decanului, 

directorului Centrului de studii ID 

din cadrul facultăţii, membrilor 

Consiliului facultăţii şi 

secretarului facultăţii în 

gestionarea relaţiei cu studenţii şi 

cadrele didactice; 

- acordă sprijin decanului 

facultăţii în gestionarea în bune 

condiţii a activităţilor facultăţii 

prin monitorizarea acţiunilor 

planificate şi aducerea lor în 

atenţia decanului în timp necesar 

pentru organizarea în bune 

condiţii a acestora;  

- acordă sprijin secretarului 

facultăţii în activitatea curentă de 

secretariat; 

- asigură transmiterea 

corespondenţei între facultate şi 

- participarea la întocmirea şi 

tehnoredactarea situaţiilor solicitate 

conducerii şi secretariatului  facultăţii; 

- participarea la anunţarea cadrelor 

didactice şi studenţilor cu privire la data 

de desfăşurare a şedinţelor/diverselor 

evenimente organizate de facultate sau 

universitate; 

- participarea la elaborarea şi afişarea  la 

avizierele facultăţii a informaţiilor 

necesare studenţilor şi cadrelor 

didactice; 

- menţinerea legăturii cu şefii de an în 

ceea ce priveşte soluţionarea 

problemelor curente ale studenţilor şi 

preocupare pentru soluţionarea cu 

celeritate a acestora; 

- ţinerea evidenţei acţiunilor planificate 

şi a termenelor de elaborare şi înaintare 

a situaţiilor solicitate de conducerea 

universităţii sau de alte instituţii; 

- monitorizarea noutăţilor legislative în 

domeniul educaţional; 

- gestionarea contractelor de studii ale 

studenţilor după încheierea acestora şi 

predarea lor de către îndrumătorii de an 

la secretariatul facultăţii; 

Facultatea de 

Ştiinţe Juridice/ 

Secretariatul 

facultăţii 

2 ore 

 

4 



rectorat/alte instituţii; - participare la gestionarea dosarelor 

studenţilor; 

- sprijinirea comisiei de acordare a  

burselor şi biletelor de tabără; 

- transmiterea corespondenţei între 

facultate şi rectorat/alte instituţii; 

- desfăşurarea de alte activităţi pentru 

buna funcţionare a facultăţii; 

12. Secretar de 

departament 

 

- acordă sprijin membrilor 

departamentului în vederea 

desfăşurării în bune condiţii a 

activităţii departamentului; 

- acordă sprijin directorului de 

departament şi membrilor 

Consiliului Departamentului în 

realizarea atribuţiilor specifice 

acestora; 

- acordă sprijin membrilor 

departamentului în gestionarea 

relaţiei cu studenţii şi cadrele 

didactice; 

 

- documentare în vederea sprijinirii 

directorului de departament în ceea ce 

priveşte întocmirea planurilor de 

învăţământ în concordanţă cu 

standardele ARACIS, exigenţele pieţii 

muncii şi în vederea corelării acestora cu 

planurile de învăţământ ale facultăţilor 

de profil din ţară şi străinătate; 

- monitorizarea noutăţilor legislative;  

- participare la întocmirea dosarelor de 

autoevaluare în vederea evaluării 

academice a programelor de studii din 

cadrul facultăţii sau în vederea înfiinţării 

de noi programe de studii; 

- participare la întocmirea situaţiilor 

solicitate departamentului şi asigurarea 

tehnoredactării acestora; 

- centralizarea opţiunilor studenţilor în 

ceea ce priveşte disciplinele opţionale şi 

facultative; 

- centralizarea fişelor de plata cu ora ale 

cadrelor didactice; 

- participare la realizarea dosarelor 

personale ale cadrelor didactice; 

- asigurarea transmiterii corespondenţei 

între departament şi secretariatul 

facultăţii; 

Facultatea de 

Ştiinţe Juridice/ 

Departamentul 

Ştiinţe Juridice şi 

Carieră judiciară 

2 ore 

 
3 



- sprijinirea directorului de departament 

în organizarea concursurilor pentru 

ocuparea posturilor didactice vacante; 

- sprijinirea directorului de departament 

şi membrilor consiliului departamentului 

în organizarea şi gestionarea bazei de 

date a departamentului; 

-  sprijinirea membrilor departamentului 

în organizarea, gestionarea şi 

actualizarea fişelor de discipline; 

- sprijinirea  directorului de departament 

la tehnoredactarea fişelor de post ale 

cadrelor didactice; 

- sprijinirea directorului de departament 

în monitorizarea efectuării activităţilor 

didactice de către cadrele didactice; 

-  urmărirea noutăţilor editoriale în 

domeniul juridic şi aducerea lor la 

cunoştinţa cadrelor didactice; 

- desfăşurarea de alte activităţi pentru 

buna funcţionare a departamentului; 

13. Secretar de 

departament 

 

- acordă sprijin cadrelor didactice 

în organizarea, centralizarea şi 

gestionarea bazei de date a 

facultăţii privind cercetarea 

ştiinţifică; 

- acordă sprijin conducerii 

facultăţii şi cadrelor didactice în 

activitatea de organizare de 

evenimentelor ştiinţifice la nivelul 

facultăţii; 

- acordă sprijin colegiului 

editorial al revistei Analele UCB, 

Seria Ştiinţe Juridice în ceea ce 

priveşte editarea în bune condiţii a 

- participarea la întocmirea situaţiilor 

privind cercetarea ştiinţifică la nivelul 

facultăţii; 

- colectarea, centralizarea şi gestionarea 

baza de date a facultăţii privind 

cercetarea ştiinţifică; 

- participarea la elaborarea, 

tehnoredactarea, multiplicarea şi 

diseminarea invitaţiilor, pliantelor şi 

afişelor evenimentelor ştiinţifice 

organizate la nivelul facultăţii; 

- urmărirea manifestărilor ştiinţifice 

organizate de instituţiile/facultăţile cu 

profil juridic din ţară şi străinătate şi le 

Facultatea de 

Ştiinţe Juridice/ 

Departamentul 

Ştiinţe Juridice şi 

Carieră judiciară 

2 ore 

 

3 



revistei; 

- acordă sprijin cadrelor didactice 

în ceea ce priveşte traducerea 

articolelor ştiinţifice; 

aduce la cunoştinţa cadrelor didactice şi 

studenţilor facultăţii; 

- participarea la machetarea revistei  

Analele UCB, Seria Ştiinţe Juridice în 

vederea publicării şi indexării acesteia în 

baze de date internaţionale; 

- participarea la demersurile  colegiului 

editorial al  revistei  Analele UCB, Seria 

Ştiinţe Juridice de indexare a acesteia şi 

în alte baze de date internaţionale; 

- realizarea, alături de cadrele didactice, 

a traducerii în limba engleză sau în 

limba franceză a articolelor ştiinţifice 

elaborate; 

14. Secretar de 

departament 

 

- acordă sprijin conducerii 

facultăţii şi cadrelor didactice în 

menţinerea şi dezvoltarea de 

parteneriate cu instituţii / facultăţi 

cu profil juridic din ţară şi 

străinătate; 

-  acordă sprijin conducerii 

facultăţii şi cadrelor didactice în 

activitatea de promovare a 

programelor de studii organizate 

în cadrul facultăţii; 

-  acordă sprijin conducerii 

facultăţii şi cadrelor didactice în 

activitatea de organizare de 

evenimente la nivelul facultăţii; 

- acordă sprijin  conducerii 

facultăţii în ceea ce priveşte 

mediatizarea evenimentelor 

facultăţii; 

-  acordă sprijin  conducerii 

facultăţii în ceea ce priveşte 

- identificarea de instituţii/facultăţi de 

profil juridic din ţară şi străinătate în 

vederea încheierii de parteneriate cu 

acestea; 

- participarea la elaborarea şi trimiterea 

de invitaţii în scop de colaborare 

instituţiilor/facultăţilor de profil juridic 

din ţară şi străinătate; 

- participarea la întocmirea şi 

tehnoredactarea parteneriatelor 

facultăţii; 

- participarea la elaborarea, transmiterea 

şi gestionarea corespondenţei facultăţii 

cu instituţiile partenere din ţară şi 

străinătate; 

- urmărirea evenimentelor fără caracter 

ştiinţific organizate de 

instituţiile/facultăţile cu profil juridic din 

ţară şi străinătate şi le aduce la 

cunoştinţa cadrelor didactice şi 

studenţilor facultăţii; 

Facultatea de 

Ştiinţe Juridice/ 

Departamentul 

Ştiinţe Juridice şi 

Carieră judiciară 

2 ore 

 

3 



realizarea site-ului facultăţii şi 

actualizarea acestuia; 

- urmăreşte evenimentele 

organizate de instituţiile de profil 

juridic din ţară şi străinătate şi 

aducerea lor la cunoştinţa cadrelor 

didactice şi studenţilor; 

- menţine legătura cu absolvenţii 

şi participă la monitorizarea 

inserţiei absolvenţilor 

- acordă sprijin  conducerii 

facultăţii în ceea ce priveşte  

programul Erasmus  

- participarea la elaborarea şi 

tehnoredactarea materialelor de 

promovare a ofertei educaţionale a 

facultăţii şi a evenimentelor organizate 

de facultate; 

- participarea la acţiunile de promovare 

a ofertei educaţionale a facultăţii; 

- participarea la elaborarea, 

tehnoredactarea şi transmiterea 

comunicatelor de presă privind 

evenimentele organizate de facultate; 

- propunerea de sugestii de format al 

site-ului facultăţii şi preocupare pentru 

actualizarea acestuia; 

- participarea la crearea şi gestionarea 

unui newsletter cu evenimentele ce au 

loc în cadrul facultăţii; 

- organizarea şi gestionarea paginii de 

facebook a facultăţii; 

- preluarea datelor de contact ale 

absolvenţilor şi gestionarea relaţiei cu 

aceştia; 

- participarea la informarea şi consilierea 

cadrelor didactice şi studenţilor privind 

mobilităţile Erasmus; 

- conceperea, sub îndrumarea cadrelor 

didactice, şi tehnoredactarea de 

materiale publicitare în vederea 

informării studenţilor şi cadrelor 

didactice cu privire la mobilităţile 

internaţionale; 

- participarea la gestionarea în cadrul 

facultăţii a mobilităților Erasmus ale 

personalului didactic, nedidactic şi 

studenţilor; 



15. Secretar Sarcini de secretariat  întocmeşte diversele documente 

 înregistrarea diverselor documente 

intrate și ieșite din facultate 

 asigură arhivarea documentelor, 

conform normelor legale în vigoare 

 realizează orice sarcini dispuse de 

șefii ierarhici, pentru bunul mers al 

acesteia 

 asigură informarea cu politețe și 

profesionalism a solicitărilor din 

interiorul și afara instituției legate de 

activitatea facultății 

 informează studenții, prin afișare 

asupra tuturor evenimentelor din 

cadrul facultății 

 promovarea programelor de studii 

ale FSEMP 

 organizarea și gestionarea Standului 

FSEMP, în săptămâna ”Școala 

Altfel” 

Facultatea de 

Științe ale 

Educației și 

Management 

Public 

4 ore 2 

16. Secretar - Activități de secretariat în 

sesiuni de examene, licență, 

admitere; 

- Întocmirea diverselor documente 

legate de bunul mers al facultății; 

- Respectă prevederile legale 

privitor la secretul de serviciu. 

- Asigură informarea telefonică și 

verbală, cu politețe și profesionalism, a 

solicitărilor din interiorul și din afara 

instituției legate de activitatea facultății; 

- Urmărește achitarea la termen a tuturor 

taxelor (școlare, înmatriculare, 

recontractare, restanțe, retragere); 

- Informează studenții prin afișare la 

avizier sau prin poștă electronică privind 

informațiile ce țin de bunul mers al 

activității de secretariat. 

Facultatea de 

Științe Medicale și 

Comportamentale 

2 ore 1 

17. Tehnician 

laborator 

Kinetoterapie 

și motricitate 

- Stabilește necesarul de 

echipament și se implică în 

procurarea acestuia; 

- Stabilește programul de kineto-

- Stabilește planul de tratament specific, 

obiectivele specifice, programul de 

lucru, locul și modul de desfășurare în 

vederea educării sau reeducării unor 

Facultatea de 

Științe Medicale și 

Comportamentale 

2 ore 2 



specială 

 

terapie; 

- Evaluează și reevaluează în timp 

progresele; adaptează planul de 

tratament în funcție de evoluție; 

- Asigură și răspunde de aplicarea 

tuturor măsurilor de igienă pe care 

le implică actul terapeutic. 

deficiențe, prevenirea sau recuperarea 

unor dizabilități ca urmare a unor boli, 

leziuni sau pierderea unui segment al 

corpului; 

- Utilizează tehnici, exerciții, masajul, 

aplicații cu gheață, apă și căldură, 

electroterapia și procedee conform 

conduitei terapeutice și obiectivelor 

fixate; 

- Poate fi implicat în activități (altele 

decât cea de recuperare) pe care 

facultatea le are în program; 

- Se implică în perfecționarea continuă a 

activității de recuperare Kinetică. 

18. Tehnician 

laborator 

Anatomie și 

ergofiziologie 

 

- Stabilește necesarul de 

echipament și se implică în 

procurarea acestuia; 

- Stabilește programul de kineto-

terapie; 

- Evaluează și reevaluează în timp 

progresele; adaptează planul de 

tratament în funcție de evoluție; 

- Asigură și răspunde de aplicarea 

tuturor măsurilor de igienă pe care 

le implică actul terapeutic. 

- Stabilește planul de tratament specific, 

obiectivele specifice, programul de 

lucru, locul și modul de desfășurare în 

vederea educării sau reeducării unor 

deficiențe, prevenirea sau recuperarea 

unor dizabilități ca urmare a unor boli, 

leziuni sau pierderea unui segment al 

corpului; 

- Utilizează tehnici, exerciții, masajul, 

aplicații cu gheață, apă și căldură, 

electroterapia și procedee conform 

conduitei terapeutice și obiectivelor 

fixate; 

- Poate fi implicat în activități (altele 

decât cea de recuperare) pe care 

facultatea le are în program; 

- Se implică în perfecționarea continuă a 

activității de recuperare Kinetică. 

Facultatea de 

Științe Medicale și 

Comportamentale 

2 ore 1 

19. Instructor 

sportiv echipe 

reprezentative 

- Derulează activități de instruire 

într-o ramură de sport, cu diferite 

categorii de participanți, grupe de 

- Se implică în procesul de identificare și 

selecționare a studenților/elevilor în 

vederea practicării sportului, pregătește 

Facultatea de 

Științe Medicale și 

Comportamentale 

2 ore 7 



și inițiere pe 

ramuri și probe 

sportive 

 

inițiere, mediu și avansați, 

conduce și realizează anumite 

părți din lecția de antrenament sau 

lecția în totalitate sub îndrumarea 

unui profesor/antrenor sau 

independent, urmărind 

îndeplinirea sarcinilor trasate de 

profesorul/antrenorul de 

specialitate coordonator. 

evaluarea și aplică metodele de evaluare, 

realizează documente și rapoarte privind 

rezultatele înregistrate la probele și 

testările prevăzute, selecționarea 

propriu-zisă fiind coordonată/dirijată de 

un profesor/antrenor de specialitate; 

- Realizează listele de participare a 

sportivilor în vederea înscrierii în 

competiții iar pe parcursul competițiilor 

el asistă și participă la toate activitățile 

colaterale; 

- Comunică interactiv cu sportivii, cu 

antrenorul/profesorul de specialitate 

căruia i se subordonează, dovedind 

flexibilitate și adaptabilitate în contexte 

diverse, creativitate în limitele 

competențelor sal, disciplină, entuziasm 

și pasiune. 

20. Referent 

Facultatea de 

Ştiinţe 

Medicale şi 

Comportament

ale 

- Derulează activităţi de 

promovare a imaginii facultăţii. 

- Participă la acţiuni de promovare a 

universităţii şi facultăţii; 

- Participă la acţiunile de promovare a 

admiterii 2015-2016; 

-Participă la promovarea on-line a 

acţiunilor desfăşurate. 

Facultatea de 

Științe Medicale și 

Comportamentale 

2 ore 3 

21. Administrator 

terenuri 

sportive 

Organizare și desfășurare 

activități sportive in cadrul 

Complexului Studențesc 

Debarcader( tenis, fotbal, 

handbal, volei) 

-menținerea în condiții de 

funcționare a terenurilor de sport din 

cadrul Complexului Debarcader 

Organizarea de activități sportive pe 

terenurile din cadrul Complexului 

Debarcader 

Facultatea de 

Științe Medicale și 

Comportamentale 

4 ore/zi 6 

22. Secretar Sarcini de secretariat  întocmeşte diversele documente 

legate de bunul mers al DPPD; 

 centralizează şi distribuie fişele de 

plata cu ora pentru personalul didactic 

titular, asociat şi fişele de pontaj pentru 

D.P.P.D. 4 1 



personalul didactic auxiliar; 

 întocmeşte situaţiile statistice 

solicitate de compartimentele interesate 

din cadrul UCB; 

 realizează orice sarcini dispuse de 

şefii ierarhici sau de conducerea 

universităţii, pentru bunul mers al 

acesteia; 

 asigură informarea cu politeţe şi 

profesionalism a solicitărilor din 

interiorul şi afara instituţiei legate de 

activitatea departamentului  şi facultăţii; 

 informează studenţii, prin afişare 

asupra tuturor evenimentelor  de studiu 

din cadrul departamentului. 

23. Asistent 

cercetare 

1.Desfășoară activități de sprijin 

logistic și de birotică 

 

 

 

2.Desfășoară activități de cercetare 

1.1.Participă la organizarea de 

conferințe, simpozioane, dezbateri 

publice ale IPPASE; 

1.2.Efectuează activități administrative 

și de secretariat; 

2.1.Colectare date pe teren prin diferite 

instrumente de cercetare (chestionare, 

interviuri, anchete etc.); 

2.2.Centralizare și interpretare date în 

cadrul proiectelor și contractelor de 

cercetare; 

2.3.Centralizează datele obținute din 

interviuri, chestionare și anchete 

sociologice. 

IPPASE 3 ore 6 

24. Administrator 

financiar 

Corespondenta documente, 

arhivare documente, initiere 

evidenta primara, intocmire 

dispozitii plata/incasare, punctaje 

diferite, etc. 

 

Corespondenta documente, arhivare 

documente, initiere evidenta primara, 

intocmire dispozitii plata/incasare, 

punctaje diferite, etc. 

Serviciu financiar 

- contabilitate 

2 

ore/zi= 

1 

semestr

u 

4 



25. Expert relații 

internaționale 

Întocmire documentație selecție 

studenți și personal didactic și 

nedidactic; susținere ședințe de 

informare și tehnice, consiliere 

candidați și beneficiari de 

mobilități Erasmus; 

 

Încheiere contracte financiare, 

acte adiționale, verificare și 

preluare documente din 

mobilitate, întocmire evidență 

mobilități; 

 

Editare corespondență 

internațională în vederea 

extinderii numărului de acorduri 

de cooperare academică 

internațională; 

 

Actualizare bază de date cu 

partenerii instituției și detalii ale   

acestora; 

Realizare materiale publicitare; 

 

Monitorizare mobilități în 

străinătate; 

Diseminare informații mobilități 

și burse în străinătate; 

Participă la organizarea și 

desfășurarea selecției studenților și 

personalului didactic și nedidactic 

(calendarul selecției, documentele și 

procedurile pentru selecție, susține 

ședințe de informare și tehnice, 

consiliază candidații și beneficiarii de 

mobilități Erasmus). 

Participă la editarea corespondenței 

internaționale în vederea extinderii 

numărului de acorduri de cooperare 

academică internațională. 

Participă la modificarea continuă a 

bazei de date cu partenerii instituției și 

detalii ale   acestora. 

Concepe și redactează materialele 

publicitare în vederea popularizării 

acțiunilor universitare: sesiuni de 

manifestări științifice, cursuri și 

olimpiade /școli de vară, etc. 

Participă la  evidența, popularizarea, 

distribuirea și monitorizarea  burselor  

pentru studenți și pentru cadre didactice 

în străinătate: stagii de  studii 

universitare și postuniversitare, de 

cercetare, masterale și de 

specializare/cercetare, precum și 

informații despre burse, necesare celor  

interesați (studenți, absolvenți, cadre 

didactice etc.). 

Departamentul de 

Relații 

Internaționale și 

Programe 

Comunitare 

4 ore 2 

26. Secretar– 

Secretariat 

Prorectori 

 

-Să posede cunoștințe de 

calculator 

-Aptitudini de comunicare; 

-Capacitate de prelucrare a 

informațiilor; 

- Întocmește diversele documente;  

- Realizează  orice sarcini dispuse de 

șefii ierarhici, pentru bunul mers al 

acesteia; 

- Asigură informarea cu politețe și 

Secretariat 

Prorectori 

4 ore 1 



-Corectitudine, seriozitate, 

atitudine principală în relația cu 

oamenii; 

-Receptivitate, spirit de echipă. 

profesionalism a solicitărilor din 

interiorul și afara instituției legate de 

activitatea facultății; 

- Informează studenții, prin afișe asupra 

tuturor evenimentelor din cadrul 

universității. 

27. Referent – 

Secretariat 

Prorectori 

 

-Participă la realizarea 

materialelor de promovare 

-Participă la acțiunile de 

promovare 

-Participă la organizarea 

evenimentelor în universitate 

- Participă la elaborarea materialelor de 

promovare; 

- Pregătirea evenimentele desfășurate în 

universitate; 

- Asigură prezentarea ofertei 

educaționale a universității. 

Secretariat 

Prorectori 

2 ore 1 

28. Referent 

 

-Participă la realizarea 

materialelor de promovare 

-Participă la acțiunile de 

promovare 

-Participă la organizarea 

evenimentelor în universitate 

- Elaborare materiale promovare 

- Pregătește evenimentele desfășurate în 

universitate 

- Asigură prezentarea ofertei 

educaționale a Universităţii 

Compartiment 

Informare, 

Promovare, 

Comunicare 

2 ore 6 

29. Secretar Activităţi de secretariat  Primire, înregistrare documente 

primare. 
Colegiul UCB 2 ore/zi 1 

30. Administrator 

terenuri 

sportive 

Organizare si desfasurare 

activitati sportive in cadrul 

Complexului Studentesc 

Debarcader( tenis, fotbal, 

handbal, volei) 

--menținerea în condiții de 

funcționare a terenurilor de sport din 

cadrul Complexului Debarcader 

Organizarea de activități sportive pe 

terenurile din cadrul Complexului 

Debarcader 

FSMC 4 ore/zi 6 

 

Prorector, 

 Prof.univ.dr.ing. Stefan Ghimisi 

 


