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ANUNT CONCURS OCUPARE POSTURI PROIECT POCU 
' 
"DEZVOLTARE PRIN ANTREPRENORIAT" 

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

ID PROIECT: POCU/82/3/7/1 03965 

Tn data de 3 ianuarie 2018, s-a semnat contractul de finantare pentru proiectul 
Dezvoltare prin antreprenoriat, implementat de ditre Universitatea din Craiova. 

Durata proiectului este de 36 luni , valoarea eligibila a proiectului fiind de: 
10.033.947,60 lei. 

Pentru implementarea proiectului se scoate la concurs urmatorul post din tabelul 
urmator: 

Nr. Postul Perioada Tarif de Nr. de Calificari/experienta Indatoriri in proiect 
crt. salarizare ore necesara 

1. 

net/ora lucrate/ 
luna 

- Studii superioare Participa Ia formarea 
economice- 3 ani grupului tinta in domeniul 
- Doctorat in 
economie- 3 ani 

antreprenoriatului; 

- Certificat Participa Ia elaborarea 

Formator- 0.01 ani cursului; 

- Experienta in Desfa~oara activitati de 
invatamantul economic predare side evaluare a 
superior sau in cuno~tintelor teoretice ~i 
gestionarea unei practice dobandite de 

Expert 1 curs intreprinderi (predare catre membrii grupului 
71uni 42 48 cursuri universitare in 

antreprenoriat domeniul economic sau inta . 

gestionarea unei afaceri) 
-3 ani 
- Competente 
profesionale in domeniul 

economic 
- Competente 
sociale side comunicare 
- Competente de 
organizare side predare 

Concursul consta 'in evaluarea dosarelor depuse de catre candidati; 'in acest sens 
candidatul va depune un dosar de 1nscriere 'in format fizic 1nregistrat la locul depunerii 
acestuia, care trebuie sa cantina urmatoarele documente: Cerere de 
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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, 1ntre orele 09 - 15, marti 20.02.2018 ~i miercuri 21.02.2018. 

Evaluarea dosarelor se va face joi 22.02.2018. 

Afi~area rezultatelor se va face joi 22.02.2018 - ora 16. 

Perioada de depunere a contestatiilor: 23 .02.2018. 

Perioada solutionarii contestatiilor 23.02.2018 - 26.02.2018. 

Manager proiect, 
Conf. univ. dr. Ciora Liviu lon ~ 

Telefon: 0~51. 7)8_...........
E-mail: liviuciora200A'®y~e:com 
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