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„Stagii de practică pentru studenți” 

 

Proiect confinanțat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

Titlul proiectului: „Stagii de practică pentru studenți” 

Contract nr. POCU/90/6.13/6.14-108786 

Codul SMIS  2014+: 108786 

Beneficiar: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

 

 

Nr.12967/19.07.2018 

ANUNȚ CONCURS OCUPARE  POZIȚIE VACANTĂ 

SECRETAR 

 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB), în calitate de beneficiar al proiectului 

POCU cod 108786, cu titlul  „Stagii de practică pentru studenți”, organizează concurs pentru ocuparea  

poziției vacante de Secretar în cadrul proiectului, care va fi angajat cu contract individual de muncă pe 

durată determinată cu fracțiune de normă - 52 ore/lună. 

 Perioada de angajare este determinată  cuprinsă între 08.08.2018 – 30.06.2020. 

 

TERMENI DE REFERINŢĂ 
 

1. Descrierea proiectului 
 

Cod apel: POCU/90/6/19 Cod proiect 108786 
Titlul proiectului: Stagii de practica pentru studenți 
Componenta 1: Stagii de practica elevi si studenți în sectorul agroalimentar, industrie si servicii 
Axa Prioritară: Educație și competențe 

 
Obiectivul general al proiectului 
Dezvoltarea de competențe și abilități practice în vederea creșterii gradului de inserție pe piața muncii și 
a angajabilității a 200 de studenți din cadrul facultății de Științe a Universității "1 Decembrie 1918" din 
Alba Iulia (UAB), într-un interval de 24 de luni cu un cost total eligibil de 1.486,848,33 lei.       

Obiectivele specifice / operaționale ale proiectului sunt: 
OS1. Consolidarea a 30 de parteneriate între UAB si mediul economic în vederea creșterii gradului de 

inserție pe piața muncii si îmbunătățirii traseului în carieră pentru 200 de studenți. 

OS2. Îmbunătățirea aptitudinilor de munca necesare pentru inserția ulterioară pe piața muncii a 200 

studenți UAB, prin dezvoltarea și desfășurarea efectivă a stagiilor de practică. 
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OS3. Dezvoltarea si implementarea unor programe integrate de orientare, consiliere si dezvoltare 

personala pentru 200 de studenți UAB, în vederea creșterii gradului de ocupare și în sprijinul creșterii 

adaptabilității acestora la primul loc de muncă. Obiectivul își propune sa ofere consiliere si orientare 

profesională de calitate pentru cei 200 de studenți, în așa fel încât min 72% dintre aceștia sa 

dobândească o calificare, min 44% dintre aceștia să-și găsească un loc de muncă și min 9% dintre 

aceștia să continue studiile în perioada de implementare a proiectului.     

      2.  Descrierea pozițiilor vacante 

Nr.crt Denumirea 

poziției/postului 

Criterii de selecție Atribuții Perioada 

de 

angajare 

1. Secretar -Studii superioare 

finalizate; 

-Cunoașterea limbii 

engleze – nivel mediu; 

 -Cunoștiințe de lucru 

pe calculator; 

-Abilități organizatorice; 

-Rezistență la stres; 

-Seriozitate, 

conştiinciozitate; 

 

- Responsabil cu secretariatul 

proiectului; 

-Înregistrează  corespondența 

proiectului și o diseminează; 

- Elaborează/tehnoredactează 

documente în cadrul proiectului; 

-Arhivează documentele proiectului şi 

corespondența proiectului ; 

-Întocmește fișele de post și alte 

documente necesare în cadrul 

proiectului;   

-Întocmește prezenţa/pontajul colectiv al 

EM/EI;   

-Participă la întâlnirile de lucru din 

cadrul proiectului; 

- Participă la organizarea 

evenimentelor din cadrul proiectului; 

- Oferă suport echipei de 

management și implementare a 

proiectului în implementarea 

activităților; 
- Participă la Conferința de lansare şi 

finală a proiectului 

- Îndeplinește orice sarcină dată de 

Managerul de proiect, cu privire la 

desfășurarea proiectului. 

08.08.2018 

– 

30.06.2020. 

 

      3. Etapele de desfășurare a concursului 

A. Selecția de dosare – probă eliminatorie  care va avea loc în data de 30.07.2018 ora 15:00.  

B. Afișarea rezultatului selecției de dosare 30.07.2018, ora 16:00. 
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C. Proba scrisă- 31.07.2018 ora 10:00. 

D. Afișarea rezultatelor proba scrisă 01.08.2018 până la ora 12:00. 

E. Primirea si soluționarea contestațiilor  până la 02.08.2018 ora 12:00.  

F. Afișarea rezultatelor după contestații 03.08.2018 ora 14:00 

F. Interviul – 06.08.2018 ora 10:00 

G. Afișarea rezultatelor interviului - 06.08.2018 ora 16:00 

I. Afișarea rezultatelor finale 07.08.2018 ora 10:00 

  

Documente necesare la dosarul de concurs 

 Declarație de disponibilitate 

 Declaraţia privind evitarea conflictului de interese în exercitarea activităţilor. 

 Declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor personale. 

 CV Europass 

 Copii diplome, certificate, adeverințe, etc. (copiile documentelor vor fi certificate ”conform 

cu originalul” de Consilierul juridic al UAB) 

 Cazier judiciar 

 Adeverință medicală  

 Recomandare  

Dosarele se depun în perioada 19.07.2018- 30.07.2018 ora 14:00,  la Palat Apor, Etaj 1, Birou CMP, 

Str. Gabriel Bethlen Nr. 5, Alba Iulia. 

Data limită pentru depunerea dosarelor este 30.07.2018, ora 14:00. 

Dosarele incomplete vor fi eliminate. Vor fi selectate dosarele care îndeplinesc criteriile de 

selecție, dovedite prin documente justificative. 

 

 4. Grila de evaluare a candidaților 

Pentru probele concursului, proba scrisă și interviu, punctajul maxim care poate fi obținut este de 100 

puncte. Sunt declarați admiși la proba scrisă și interviu, candidații care au obținut minim 50 puncte. 
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Punctajul final se calculează ca medie aritmetica a punctajelor obținute la proba scrisa și la interviu. 

Rezultatul final al concursului se comunică candidaților prin afișare la avizierul instituției în termen de 

maxim 1 zi lucrătoare de la susținerea probei scrise/ interviului. După afișarea rezultatelor obținute la 

proba scrisă si interviu, după caz candidații nemulțumiți pot depune contestații in termen de cel mult 1 zi 

lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise si interviului. 

Anexat prezentului anunț  se regăsește Borderoul de notare. 

 

5. Tematica și Bibliografia de concurs: 

1. Manualul Beneficiarului POCU 2014-2020 

2. Ghidul Solicitantului Condiții Generale 2014-2020 

3. Ghidul solicitantului Condiții Specifice POCU 6.14 

4. Manualul de identitate vizuală instrumente structurale 2014-2020 

5. Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

 

Pentru informații suplimentare, persoana desemnată este: Vomvea Nicoleta, Centrul pentru Managementul 

Proiectelor, Adresa: Str. Gabriel Bethlen Nr. 5, 510009, Mun. Alba Iulia, Tel: +40.746.490.674, Fax: 

+40.258.806.271, E-mail: cmp@uab.ro 

 

Manager de proiect, 

Tamas Szora Attila 
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