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ANUNT CONCURS OCUPARE POSTURI PROIECT POCU , 

"Stagii de practica performante pentru studentii Facultatilor de Litere si FEAA " 

Proiect co-finantat din Programul Opera~ional Capital Uman 2014-2020 

10 PROIECT: POCU/90/6.13/6.14/106117 

Tn data de 31.05.2018, s-a semnat contractul de finantare pentru proiectul Stagii 
de practica performante pentru studentii Facultatilor de Litere si FEAA, implementat de 
catre Universitatea din Craiova. 

Durata proiectului este de 15 luni, valoarea eligibiU~ a proiectului fiind de: 
2.183.492,65 lei. 

Pentru implementarea proiectului se scot la concurs posturile din tabelul urmator: 

Nr. 
crt. 

1. 

Postul Perioada 

Consultant 1 9 luni 

Tarifde Nr. de Califidiri/experienta 
salarizare ore necesara 

net/ora lucrate 

42 

.*--:-

luna 
Studii superioare 
economice- 3 ani 

Experienta in scrierea si 
implementarea unor 
proiecte cu finantare 
europeana- 3 ani 

Experienta in 
afaceri/consultanta in 
management- 3 ani 

40 Competente 
organizatorice 

Competente de 
comunicare si gestiune a 
resurselor umane 

Competente profesionale 
in management 
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Indatoriri in proiect 

Organizeaza targuri de 
joburi pentru studentii 
din grupul tinta; 
Realizeaza o baza de date 
cu 
potentialii angajatori din 
Regiunea S-V Oltenia ai 
studentilor din grupul 
tinta; Desfasoara 
activitati 
inovative care pot facilita 
integra rea pe pi at a 
muncii a studentilor din 
grupul tinta 
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2. Consultant 2 9 luni 42 

Studii superioare 
economice- 3 ani 

Doctorat- 3 ani 

Formator 
Manager de proiect 

40 
Competente 
organizatorice 

Competente de 
comunicare si gestiune a 
resurselor umane 

Competente profesionale 
specifice 

~j 
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Organizeaza targuri de 
joburi pentru studentii 
din grupul tinta; 
Realizeaza o baza de date 
cu 
potentialii angajatori din 
Regiunea S-V Oltenia ai 
studentilor din grupul 
tinta; Desfasoara 
activitati 
inovative care pot facilita 
integrarea pe piata 
muncii a studentilor din 
grupul tinta 

Concursul consta 1n evaluarea dosarelor depuse de catre candidati; 1n acest sens fiecare 
candidat va depune un dosar de 1nscriere 1n format fizic 1nregistrat la locul depunerii 
acestuia, care trebuie sa cantina urmatoarele documente: Cerere de 
1nscriere; Curriculum vitae 1n format Europass datat ~i semnat pe fiecare pagina 1n care 
se va specifica postul vizat - 2 exemplare; Copii ale documentelor relevante pentru 
dovedirea competentei anterioare 1n implementarea proiectelor finantate din FSE. 

Calendarul competitiei: 

Tnscrierea la concurs ~i depunerea dosarelor se va face la sala 448 din cadrul 
Universitatii din Craiova, de pe data de 18.12.2018 pana pe data de 19.12.2018. 

Evaluarea dosarelor se va face pe data de 20.12.2018 

Afi~area rezultatelor se va face pe data de 20.12.2018 

Perioada de depunere a contestatiilor: 24 ore de la afi~area rezultatelor -
20.12.2018- 21.12.2018. 

Perioada solutionarii contestatiilor 21.12.2018 

E-mail: 
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