
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ANUNȚ CONCURS OCUPARE POSTURI PROIECT POCU 

 ”Antreprenoriat pentru o viață activă”  

Proiect co-finanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

ID PROIECT: POCU/82/3/7/105354 

În data de 4 ianuarie 2018, s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul 

Antreprenoriat pentru o viață activă, implementat de către Universitatea din Craiova în 

parteneriat cu S.C. PRIMASERV S.R.L. 

Durata proiectului este de 30 luni, valoarea eligibilă a proiectului fiind de: 
8.741.764,40  lei. 
Pentru implementarea proiectului se scot la concurs posturile din tabelul următor: 

Nr. 

crt. 

Postul Perioada Tarif de 

salarizare 

Nr. de ore 

lucrate/lună 

Calificări/experienţă 

necesară 

Îndatoriri în 

proiect 

1. 

Expert 1 
evaluare 
planuri de 
afaceri 

2 luni 42 60 

-Studii superioare - 3 
ani 
- Experienta in mediul 
economic/in domeniul 
infiintarii si dezvoltarii 
afacerii - 3 ani 
-Competente in 
domeniul economic si 
al infiintarii si 
dezvoltarii afacerilor 
- Competente 
organizatorice 
- Competente in 
domeniul IT 

Va participa Ia 
evaluarea 
planurilor de 
afaceri depuse in 
cadrul concursului 
pentru 
subventionarea 
planului de afaceri; 
va participa Ia 
selectia celor 36 de 
planuri de afaceri 
ce vor obtine 
subventii de pana 
Ia 40000 de 
euro/plan de 
afaceri.  

2. 

Expert 2 
evaluare 
planuri de 
afaceri 

2 luni 42 60 

-Studii superioare - 3 
ani 
- Experienta in mediul 
economic/in domeniul 
infiintarii si dezvoltarii 
afacerii - 3 ani 
-Competente in 
domeniul economic si 
al infiintarii si 
dezvoltarii afacerilor 
- Competente 

Va participa Ia 
evaluarea 
planurilor de 
afaceri depuse in 
cadrul concursului 
pentru 
subventionarea 
planului de afaceri; 
va participa Ia 
selectia celor 36 de 
planuri de afaceri 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

organizatorice 
- Competente in 
domeniul IT 

ce vor obtine 
subventii de pana 
Ia 40000 de 
euro/plan de 
afaceri.  

3. 

Expert 3 
evaluare 
planuri de 
afaceri 

2 luni 42 60 

-Studii superioare - 3 
ani 
- Experienta in mediul 
economic/in domeniul 
infiintarii si dezvoltarii 
afacerii - 3 ani 
-Competente in 
domeniul economic si 
al infiintarii si 
dezvoltarii afacerilor 
- Competente 
organizatorice 
- Competente in 
domeniul IT 

Va participa Ia 
evaluarea 
planurilor de 
afaceri depuse in 
cadrul concursului 
pentru 
subventionarea 
planului de afaceri; 
va participa Ia 
selectia celor 36 de 
planuri de afaceri 
ce vor obtine 
subventii de pana 
Ia 40000 de 
euro/plan de 
afaceri.  

4. 

Expert 4 
evaluare 
planuri de 
afaceri 

2 luni 42 60 

-Studii superioare - 3 
ani 
- Experienta in mediul 
economic/in domeniul 
infiintarii si dezvoltarii 
afacerii - 3 ani 
-Competente in 
domeniul economic si 
al infiintarii si 
dezvoltarii afacerilor 
- Competente 
organizatorice 
- Competente in 
domeniul IT 

Va participa Ia 
evaluarea 
planurilor de 
afaceri depuse in 
cadrul concursului 
pentru 
subventionarea 
planului de afaceri; 
va participa Ia 
selectia celor 36 de 
planuri de afaceri 
ce vor obtine 
subventii de pana 
Ia 40000 de 
euro/plan de 
afaceri.  

5. 

Expert 5 
evaluare 
planuri de 
afaceri 

2 luni 42 60 

-Studii superioare - 3 
ani 
- Experienta in mediul 
economic/in domeniul 
infiintarii si dezvoltarii 
afacerii - 3 ani 
-Competente in 
domeniul economic si 
al infiintarii si 

Va participa Ia 
evaluarea 
planurilor de 
afaceri depuse in 
cadrul concursului 
pentru 
subventionarea 
planului de afaceri; 
va participa Ia 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

dezvoltarii afacerilor 
- Competente 
organizatorice 
- Competente in 
domeniul IT 

selectia celor 36 de 
planuri de afaceri 
ce vor obtine 
subventii de pana 
Ia 40000 de 
euro/plan de 
afaceri.  

 
Concursul constă în evaluarea dosarelor depuse de către candidaţi; în acest sens fiecare 

candidat va depune un dosar de înscriere în format fizic înregistrat la locul depunerii 

acestuia, care trebuie să conţină următoarele documente: Cerere de 

înscriere; Curriculum vitae în format Europass datat şi semnat pe fiecare pagină în care 

se va specifica postul vizat – 2 exemplare; Copii ale documentelor relevante pentru 

dovedirea competenţei anterioare în implementarea proiectelor finanţate din FSE, o 

recomandare cu privire la "disponibilitatea de a face parte din comisia de evaluare 

planuri de afaceri Proiect ID 105354 din partea societatilor la care aceste persoane sunt 

angajate. 

Calendarul competiţiei: 

Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor se va face la sala 448 din cadrul 

Universităţii din Craiova, între orele 09 – 15, de marți 02.10.2018 până miercuri 

03.10.2018.  

Evaluarea dosarelor se va face pe 04.10.2018. 

Afişarea rezultatelor se va face joi, 04.10.2018. 

Perioada de depunere a contestaţiilor: 24 ore de la afişarea rezultatelor – 

05.10.2018. 

Perioada soluţionării contestaţiilor 05.10.2018. 

 

Manager proiect,  
Prof. univ. dr. Leonardo Geo MANESCU 

Telefon: 0744.624.726 
E-mail: leman78@hotmail.fr 


