
Anunt selectie personal 

In cadrul proiectului „MISS – Măsuri Integrate de Sprijinire a Studenților (UCB)”– cod 

132975 

          Data: 21.09.2020 

 Obiectul anunțului de selecție se referă la angajarea experților pe posturile înființate în afara 

organigramei, în cadrul proiectului „MISS – Măsuri Integrate de Sprijinire a Studenților (UCB”– cod 132975 

pentru a duce la indeplinire activitatile de care este responsabilă Universitatea ”Constantin Brâncuși” din 

Târgu Jiu. 

Pozitiile, cerintele si atributiile aferente posturilor pentru care se face prezenta selectie sunt 

prezentate in cele de mai jos 

Pozitie Calificări/ experiență necesară Atribuții în proiect Nr. 
total 
ore 

Buget 
(lei) 

Coordonator 
P 

Studii superioare finalizate - 3 
ani 
Experienta in 
coordonarea/supervizarea/ 
monitorizarea unor persoane 
din subordine – 10 ani 
Experienta specifica in 
coordonare/ monitorizare 
activitati/obiective/departame
nte – 10 ani 
Experienta specifica in 
coordonare/conducere/ 
monitorizare departament/ 
echipa/proiect 
- 10 ani 
 
Competente de coordonare si 
monitorizare 
Competente si abilitati de 
comunicare 
Competente in utilizarea 
pachetului Microsoft Office 
 

- Va coordona, gestiona si 
supraveghea activitatea 
expertilor din echipa de 
implementare a Partenerului 
- Realizeaza deplasari in 
teritoriu, in vederea coordonarii 
si gestionarii relatiei dintre 
expertii de GT, institutiile 
colaboratoare si persoanele din 
GT 
- Responsabil de coordonarea si 
monitorizarea activitatilor de 
care este partenerul responsabil 
- Asigura comunicarea dintre 
echipa de management si 
expertii implementare a 
Partenerului 
- Responsabil de interactiunea si 
comunicarea cu potentialii 
colaboratori operatori 
economici, 
- Stabilieste obiective si termene 
limita pentru expertii 
Partenerului 
- discutii periodice cu managerul 
proiect 

1.491 
ore 
 

118.280  



Pozitie Calificări/ experiență necesară Atribuții în proiect Nr. 
total 
ore 

Buget 
(lei) 

Profesor 
coordonator 
Stiinte ale 
educatiei 1 

Studii superioare - 3 ani 
Experienta in atributii de cadru 
didactic/pedagog/profesor 
Experienta in activitati si 
atributii coordonare / 
participare / organizare / 
desfasurare / 
monitorizare / supraveghere 
stagii de practica 
Experienta in activitati si 
atributii de evaluare a s - 5 ani 
 
Competente de 
coordonare/supervizare/gestio
nare 
Competente si abilitati de 
comunicare 
Competente de 
formare/mentorat/consultanta
/psihopedagogie sau 
echivalente 

- Supervizarea activitatilor 
desfasurate in cadrul stagiului de 
practica in conformitate cu 
programa educationala; 
- Asigurarea legaturii intre latura 
didactica si cea practica a 
stagiului; 
- Stabilirea continutului stiintific 
si a formatelor cadru pentru 
stagiile de practica; 
- Realizearea programei de 
practica in cadrul proiectului; 
- Asistenta acordata studentilor 
pe perioada derularii stagiilor de 
practica; 
- Organizarea si sustinerea 
procesului de evaluare a 
studentilor participanti in cadrul 
activitatii de practica; 
- Realizarea raportului de 
activitate si a fisei de pontaj; 
- Participare la sedintele 
proiectului; 
- Participare la evenimentele 
derulate in cadrul proiectului 

420 
ore  

29.400 
lei 

Profesor 
coordonator 
Stiinte ale 
educatiei 2 

Studii superioare - 3 ani 
Experienta in atributii de cadru 
didactic/pedagog/profesor 
Experienta in activitati si 
atributii coordonare / 
participare / organizare / 
desfasurare / 
monitorizare / supraveghere 
stagii de practica 
Experienta in activitati si 
atributii de evaluare a s - 5 ani 
Competente de 
coordonare/supervizare/gestio
nare 
Competente si abilitati de 
comunicare 
Competente de 
formare/mentorat/consultanta
/psihopedagogie sau 
echivalente 

- Supervizarea activitatilor 
desfasurate in cadrul stagiului de 
practica in conformitate cu 
programa educationala; 
- Asigurarea legaturii intre latura 
didactica si cea practica a 
stagiului; 
- Stabilirea continutului stiintific 
si a formatelor cadru pentru 
stagiile de practica; 
- Realizearea programei de 
practica in cadrul proiectului; 
- Asistenta acordata studentilor 
pe perioada derularii stagiilor de 
practica; 
- Organizarea si sustinerea 
procesului de evaluare a 
studentilor participanti in cadrul 
activitatii de practica; 

420 
ore  

29.400 
lei 



Pozitie Calificări/ experiență necesară Atribuții în proiect Nr. 
total 
ore 

Buget 
(lei) 

- Realizarea raportului de 
activitate si a fisei de pontaj; 
- Participare la sedintele 
proiectului; 
- Participare la evenimentele 
derulate in cadrul proiectului 

Profesor 
coordonator 
Stiinte 
economice 1 

Studii superioare - 3 ani 
Experienta in atributii de cadru 
didactic/pedagog/profesor 
Experienta in activitati si 
atributii coordonare / 
participare / organizare / 
desfasurare / 
monitorizare / supraveghere 
stagii de practica 
Experienta in activitati si 
atributii de evaluare a s - 5 ani 
Competente de 
coordonare/supervizare/gestio
nare 
Competente si abilitati de 
comunicare 
Competente de 
formare/mentorat/consultanta
/psihopedagogie sau 
echivalente 

- Supervizarea activitatilor 
desfasurate in cadrul stagiului de 
practica in conformitate cu 
programa educationala; 
- Asigurarea legaturii intre latura 
didactica si cea practica a 
stagiului; 
- Stabilirea continutului stiintific 
si a formatelor cadru pentru 
stagiile de practica; 
- Realizearea programei de 
practica in cadrul proiectului; 
- Asistenta acordata studentilor 
pe perioada derularii stagiilor de 
practica; 
- Organizarea si sustinerea 
procesului de evaluare a 
studentilor participanti in cadrul 
activitatii de practica; 
- Realizarea raportului de 
activitate si a fisei de pontaj; 
- Participare la sedintele 
proiectului; 
- Participare la evenimentele 
derulate in cadrul proiectului 

420 
ore  

29.400 
lei 

Profesor 
coordonator 
Stiinte 
economice 2 

Studii superioare - 3 ani 
Experienta in atributii de cadru 
didactic/pedagog/profesor 
Experienta in activitati si 
atributii coordonare / 
participare / organizare / 
desfasurare / 
monitorizare / supraveghere 
stagii de practica 
Experienta in activitati si 
atributii de evaluare a s - 5 ani 
Competente de 
coordonare/supervizare/gestio
nare 

- Supervizarea activitatilor 
desfasurate in cadrul stagiului de 
practica in conformitate cu 
programa educationala; 
- Asigurarea legaturii intre latura 
didactica si cea practica a 
stagiului; 
- Stabilirea continutului stiintific 
si a formatelor cadru pentru 
stagiile de practica; 
- Realizearea programei de 
practica in cadrul proiectului; 

420 
ore  

29.400 
lei 



Pozitie Calificări/ experiență necesară Atribuții în proiect Nr. 
total 
ore 

Buget 
(lei) 

Competente si abilitati de 
comunicare 
Competente de 
formare/mentorat/consultanta
/psihopedagogie sau 
echivalente 

- Asistenta acordata studentilor 
pe perioada derularii stagiilor de 
practica; 
- Organizarea si sustinerea 
procesului de evaluare a 
studentilor participanti in cadrul 
activitatii de practica; 
- Realizarea raportului de 
activitate si a fisei de pontaj; 
- Participare la sedintele 
proiectului; 
- Participare la evenimentele 
derulate in cadrul proiectului 

Profesor 
coordonator 
Stiinte 
economice 3 

Studii superioare - 3 ani 
Experienta in atributii de cadru 
didactic/pedagog/profesor 
Experienta in activitati si 
atributii coordonare / 
participare / organizare / 
desfasurare / 
monitorizare / supraveghere 
stagii de practica 
Experienta in activitati si 
atributii de evaluare a s - 5 ani 
Competente de 
coordonare/supervizare/gestio
nare 
Competente si abilitati de 
comunicare 
Competente de 
formare/mentorat/consultanta
/psihopedagogie sau 
echivalente 

- Supervizarea activitatilor 
desfasurate in cadrul stagiului de 
practica in conformitate cu 
programa educationala; 
- Asigurarea legaturii intre latura 
didactica si cea practica a 
stagiului; 
- Stabilirea continutului stiintific 
si a formatelor cadru pentru 
stagiile de practica; 
- Realizearea programei de 
practica in cadrul proiectului; 
- Asistenta acordata studentilor 
pe perioada derularii stagiilor de 
practica; 
- Organizarea si sustinerea 
procesului de evaluare a 
studentilor participanti in cadrul 
activitatii de practica; 
- Realizarea raportului de 
activitate si a fisei de pontaj; 
- Participare la sedintele 
proiectului; 
- Participare la evenimentele 
derulate in cadrul proiectului 

420 
ore  

29.400 
lei 

Profesor 
coordonator 
Stiinte 
economice 4 

Studii superioare - 3 ani 
Experienta in atributii de cadru 
didactic/pedagog/profesor 
Experienta in activitati si 
atributii coordonare / 
participare / organizare / 
desfasurare / 

- Supervizarea activitatilor 
desfasurate in cadrul stagiului de 
practica in conformitate cu 
programa educationala; 
- Asigurarea legaturii intre latura 
didactica si cea practica a 
stagiului; 

420 
ore  

29.400 
lei 



Pozitie Calificări/ experiență necesară Atribuții în proiect Nr. 
total 
ore 

Buget 
(lei) 

monitorizare / supraveghere 
stagii de practica 
Experienta in activitati si 
atributii de evaluare a s - 5 ani 
Competente de 
coordonare/supervizare/gestio
nare 
Competente si abilitati de 
comunicare 
Competente de 
formare/mentorat/consultanta
/psihopedagogie sau 
echivalente 

- Stabilirea continutului stiintific 
si a formatelor cadru pentru 
stagiile de practica; 
- Realizearea programei de 
practica in cadrul proiectului; 
- Asistenta acordata studentilor 
pe perioada derularii stagiilor de 
practica; 
- Organizarea si sustinerea 
procesului de evaluare a 
studentilor participanti in cadrul 
activitatii de practica; 
- Realizarea raportului de 
activitate si a fisei de pontaj; 
- Participare la sedintele 
proiectului; 
- Participare la evenimentele 
derulate in cadrul proiectului 

 

Modalitatea de depunere a candidaturii: 

Candidaţii vor depune dosarele la 24.09.2020 in termen de 3 zile lucratoare de la data prezentei. 

Dosarele vor contine urmatoarele: 

• Curriculum vitae 

• Documente justificative privind experiența: diplome studii, adeverinte vechime etc. 

Modalitatea de selectare a personalului 

Selectarea personalului se va realiza in baza dosarelor depuse, in 2 etape: 

Etapa 1: Verificarea indeplinirii cerintelor de catre persoanele care isi depun candidatura. 

Termen: 1 zi de la depunerea candidaturilor 

Etapa 2: În cazul în care, pentru o anumită pozitie, își depun candidatura mai multe persoane, va avea 

loc o probă interviu, în care se vor evalua următoarele: 

• motivația candidatului; 

• inițiativă și creativitate 

• abilități și cunoștințe impuse de funcție 

Termen: 2 zile de la finalizarea etapei 1, dacă este cazul 

Informații suplimentare pot fi solicitate la sediu Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu. 

 

 

Data: 21.09.2020       Semnatura:  

    Rector, 

               Vasile-Sorin Purec 


