
 

A N U N Ţ 
 

Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul 
Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor OMEN nr. 4346/28.06.2019 
pentru aprobarea Procedurii de sistem privind recrutarea în proiecte finanțate din fonduri europene 
nerambursabile a Universității Politehnica din București, Cod: PS-17-DFE-03 și ale Deciziei nr. 
194/14.04.2021, organizează concurs la sediul din Splaiul Independenței, nr. 113, sector 6, București, 
pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă, a postului vacant de Expert corelare cu 
piața muncii, în cadrul contractului (proiectului) cu titlul „Atragerea de candidati (viitori studenti) la 
invatamantul tertiar universitar ingineresc si pregatirea lor pentru cerintele pietei muncii actuale”. 

Concursul constă în selecția dosarelor candidaților înscriși.  
 
A. La procesul de selecție poate participa orice persoană care îndeplinește următoarele condiții 

generale: 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European și domiciliul în România; 
b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exercitiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 
cerințelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului 
ori contra autorității, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori 
a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 
 

B. Conținutul dosarelor de candidatură: 
a)  cerere de înscriere la concurs (conform Anexei 3 a prezentei proceduri); 
b)  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c)  documente care atestă educația, vechimea în muncă, experiență generală și specifică, în 
conformitate cu cerințele din anunț; 
d) cazierul judiciar sau o declarație pe propia răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu postul pentru care candidează (cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de catre 
candidatul desemnat câștigător într-un termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatului final al 
procesului de recrutare și selecție); 
e)  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării procesului de selecție de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile  
abilitate; 
f)  CV, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat. 

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul UPB din Splaiul Independenţei, 313, sector 6, 
cod poştal 060042, Bucureşti, clădirea Rectorat, etaj 1, cam. 114, telefon 021.402.9100, int. 9234. 

 
 
 
 
 
 
 



Condiţii pentru ocuparea postului: 
Pentru a participa la concurs, candidatul pentru acest post trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
a) Studii superioare de lungă durată în domeniul ingineresc -5 ani 
b) Experiență profesională specifică relevantă în specialitatea domeniului de 5-10 ani. Această 

experiență poate fi dovedită prin îndeplinirea a cel puțin uneia dintre următoarele cerințe 
specifice: 

• experiență prin implicarea în activități didactice de predare – învățare și evaluare 
curriculum în specialitatea domeniilor sau specializărilor relevante proiectului;  
• experiență relevantă în domeniul pentru care expertul este propus: prin implicarea în 
activități de analiză a cerințelor pieței muncii, a evoluției și prognozei acesteia;  
• experiență în planificarea, organizarea și derularea de evenimente în domeniul educației; 
• participare la programe / proiecte finanțate din fonduri europene și/sau fonduri naționale 
/ implicare în activități de cercetare, dezvoltare, inovare / comisii de specialitate / grupuri 
de lucru / 
colaborări la nivel național/județean/ unitate de învățământ ce pot constitui repere relevante 
în dezvoltarea și actualizarea programelor de studii de licență din specialitatea domeniilor 
sau specializarilor relevante proiectului; 

c) Cunoașterea limbii engleze, nivel avansat; 

d) Capacitate de a lucra în echipă 

e) Competențe de comunicare și relaționare; 
f) Capacitate de analiză, sinteză, monitorizare, evaluare; 
g) Abilități de redactare documentații complexe; 
h) Abilități de organizare și planificare activități. 
 
C. Descrierea atribuțiilor și responsabilităților corespunzătoarea postului: 

 

Denumire 
post Atribuții principale Condiții generale și specifice  

 

Număr 
de ore și 
perioada  

X ore  
(Y luni) 

Tarif orar 
(brut/net, în 
funcție de 
programul 

de 
finanțare) 

Expert 
corelare 
cu piața 
muncii 

- Identificarea și analiza a cerințelor 
pieței muncii, a evoluției, 
prognozei a pieței și a sectoarelor 
competitive și domeniilor relevante 
proiectului, pentru corelarea 
curriculei educaționale interne a 
universității; 
- Analize cerințelor educaționale a 
studenților cărora li se va adresa 
noua curriculă educațională 
dezvoltată și implementată prin 
proiect, corelată pieței muncii; 
- Implicare alături de cei 2 experți 
propuși de partener în vederea 
proiectării de curricule 
educaționale inovative în 
domeniile inginerești, respectiv 
corelarea curriculei universitare din 
domeniile/specializările de interes 
vizate prin proiect la cerințele pieței 
muncii actuale; 
- Actualizarea/completarea 
permanentă a curriculei 
educaționale în raport cu cerințele 
și evoluția pieței muncii; 

- Studii superioare de lungă durată - 5 ani 
- Experiență profesională specifică relevantă 
în specialitatea domeniului pentru care 
expertul va fi implicat în activitățile 
proiectului de 5-10 ani. Această experiență 
poate fi dovedită prin îndeplinirea a cel puțin 
uneia dintre următoarele cerințe specifice: 

• experiență prin implicarea în activități 
didactice de predare – învățare și evaluare 
curriculum în specialitatea domeniilor sau 
specializărilor relevante proiectului;  
• experiență relevantă în domeniul pentru 
care expertul este propus: prin implicarea 
în activități de analiză a cerințelor pieței 
muncii, a evoluției și prognozei acesteia;  
• experiență în planificarea, organizarea și 
derularea de evenimente în domeniul 
educației; 
• participare la programe / proiecte 
finanțate din fonduri europene și/sau 
fonduri naționale 
/ implicare în activități de cercetare, 
dezvoltare, inovare / comisii de 
specialitate / grupuri de lucru / 
colaborări la nivel național/județean/ 
unitate de învățământ ce pot constitui 

966 ore  ( 
min.12 
luni) 

83lei/oră 
brut 

anagajator 



- Asigurarea punerii în aplicare a 
curriculei educationale corelate cu 
cerințele pieței și a sectoarelor 
competitive și domeniilor relevante 
proiectului dezvoltate și pilotate 
prin proiect; 
- Acțiuni de revizuire și examinare 
a implementării curriculei corelate 
cu cerințele pieței muncii de 
personalul didactic din structura 
universității, acțiuni de cercetare și 
analiză a rezultatelor și 
performanțelor obținute pe seama 
curriculelor dezvoltate și 
implementate prin proiect cu GT 
(dacă va fi necesar în perioada de 
implementare a proiectului); 
- Organizarea întâlnirilor cu 
reprezentanți ai firmelor din 
domeniile inginerești 
- Participarea la întâlniri cu 
reprezentanți ai firmelor din 
domeniile inginerești 
- Derularea oricăror altor activități 
în legatură cu proiectul pentru a 
asigura buna implementare a 
proiectului în conformitate cu 
calendarul de activități, scopul, 
obiectivele și rezultatele/indicatorii 
urmăriți a fi atinși prin proiect. 

repere relevante în dezvoltarea și 
actualizarea programelor de studii de 
licență din specialitatea domeniilor sau 
specializarilor relevante proiectului; 

- Engleză-nivel avansat (C1); 
- Competențe de comunicare și relaționare; 
- Capacitate de lucru în echipă; 
- Capacitate de analiză, sinteză, monitorizare, 
evaluare; 
- Abilități de redactare documentații 
complexe; 
- Abilități de organizare și planificare 
activități. 
 
 
 

 
 

Calendarul concursului: 
 

ACTIVITATEA PERIOADA DE DESFĂȘURARE 
 

Publicarea anunțului de selecție 
15 aprilie 2021 

Depunerea/Înregistrarea dosarelor 16 – 26 aprilie 2021 

Verificarea administrativă, evaluarea dosarelor și 

publicarea rezultatelor parțiale 
27 aprilie 2021 

Depunerea contestațiilor 28 aprilie 2021 

Evaluarea contestațiilor și afișarea rezultatelor 

finale 
29 aprilie 2021 

 
 
 
 


