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ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI IMPLEMENTARE PROIECT POCU ID 131005 

”Tranziția de la școală la piața muncii prin stagii de practică și intreprinderi 

simulate” 

 

Ministerul Fondurilor Europene prin Scrisoarea nr 16844/24.07.2020  informează că OIR 

POSDRU Regiunea Sud Muntenia a decis demararea procesului de contractare referitor la 

cererea de finanţare Cod MySMIS2014 131005 depusă de Universitatea din Pitești in cadrul 

apelului de proiecte POCU/626/6/13/ “Stagii de practica pentru studenti“ Regiuni mai putin 

dezvoltate şi aprobată spre finanțare. 

 

Echipa de implementare iși va desfășura activitatea prin intermediul  următoarelor posturi: 

 

Funcţia ocupată în proiect 

Categoria în care se 

încadrează expertul conform 

Orientari generale –nivel de 

remunerare/experienta 

Cerințe pentru ocuparea 

postului 

Responsabil campanii de constientizare 

si informare 

Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Responsabil recrutare si monitorizare 

grup tinta 

Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Expert coordonator dezvoltare 

parteneriate si operationalizare spatiu 

colaborativ virtual 

Expert național 

Peste 10 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Responsabil dezvoltare spatiu 

colaborativ virtual 

Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Expert implementare activitati suport  si 

asiatenta pentru tutori 

Expert național 

Peste 10 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Coordonator activitati de consiliere 
Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Expert consiliere 1 
Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 
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Expert consiliere 2 

Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Responsabil coordonare si monitorizare 

stagii de practica 

Expert național 

Peste 10 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Expert dezvoltare instrumente suport Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Coordonator stagiu de 

practica_economic 

Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Coordonator stagiu de 

practica_economic 

Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Coordonator stagiu de 

practica_economic 

Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Coordonator stagiu de 

practica_economic 

Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Coordonator stagiu practica_drept 
Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Coordonator stagiu practica_drept 
Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Coordonator stagiu de 

practica_inginerie industriala/ inginerie 

si management   

Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Coordonator stagiu de practica_ 

ingineria autovehicule 

Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 
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Coordonator stagiu de 

practica_inginerie electronica si 

telecomunicatii 

Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Coordonator stagiu de 

practica_horticultura 

Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Coordonator stagiu de 

practica_kinetoterapie 

Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Coordonator stagiu de practica_terapie 

ocupationala 

Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Coordonator stagiu de 

practica_informatica 

Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Coordonator dezvoltare si functionare 

rețea de firme simulate 

Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Responsabil dezvoltare materiale suport 
Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Responsabil dezvoltare materiale de 

invatare 

Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Expert dezvoltare portal 
Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Expert integrare platforma 
Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 
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Responsabil operaționalizare firma 

simulate-inginerie industriala 

Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Responsabil operaționalizare firma 

simulate- inginerie calculatoare 

Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Responsabil operaționalizare firma 

simulate- resurse umane 

Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Responsabil operaționalizare firma 

simulate- marketing 

Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Responsabil operaționalizare firma 

simulate-management 

Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

Responsabil organizare ateliere de 

antreprenoriat 

Expert național 

 sub 5 ani 

Experienţă profesională 

specifică relevantă conform 

CV si documente suport 

 

 

Candidaturile pentru aceste posturi se depun la Serviciul contabilitate, responsabil financiar proiect 

Daniela Joe, in perioada 27-28 iulie 2020.  

Dosarul include CV in format european si documente suport care să ateste experiența profesională 

specifică relevantă pentru postul vizat in implementarea proiectului . 

 

Manager proiect  

prof univ dr Mihaela Diaconu 
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