
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ANUNȚ CONCURS OCUPARE POSTURI PROIECT POCU 

 ”DEZVOLTARE PRIN ANTREPRENORIAT”  

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

ID PROIECT: POCU/82/3/7/103965 

În data de 3 ianuarie 2018, s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul 

Dezvoltare prin antreprenoriat, implementat de către Universitatea din Craiova. 

Durata proiectului este de 36 luni, valoarea eligibilă a proiectului fiind de: 

10.033.947,60 lei. 

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

Nr. 

crt. 

Postul Perioada Tarif de 

salarizare 

net/ora 

Nr. de 

ore 

lucrate/ 

lună 

Calificări/experienţă 

necesară 

Îndatoriri în proiect 

1. 

Coordonator 
al activitatii de 
mentorat 

36 de luni 42 84 

- Studii superioare 
economice - 5 ani 
- Studii doctorale 
in domeniul economic - 3 
ani 
- Curs manager de 
proiect - 0.01 ani 
- Curs formator de 
formatori - 0.01 ani 
- Experienta în 
implementarea unor 
proiecte cu finantare 
europeana - 3 ani 
- Experienta in 
domeniul economic 
(experienta de 
predare/invatare in 
invatamantul superior 
economic sau experienta 
in gestionarea unor 
activitati economice) - 20 
ani 
- Competente 
teoretice si practice în 
domeniul economic 
- Capacitate de 

- Coordoneaza echipa de 
consilieri in afaceri; 
- Asigura asistenta grupului 
tinta in domeniul infiintarii 
si dezvoltarii afacerii; 
- Consilieaza managerii 
intreprinderilor infiintate 
in cadrul proiectului, in 
vederea asigurarii 
functionarii optime si a 
dezvoltarii acestora. 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

organizare si comunicare 
- Capacitate de 
analiza si sinteza a 
informatiilor 

2. 

Consilier 1 
initiere si 
dezvoltarea 
afacerii 

36 de luni 42 42 

- Studii superioare 
- 4 ani 
- Master 
managementul 
proiectelor europene - 2 
ani 
- Curs autorizat 
CNFPA Manager de 
proiect- 0.01 ani 
- Curs autorizat 
CNFPA Formator- 0.01 
ani 
- Experienta in 
domeniul consultantei in 
afaceri – 5 ani 
- Experinta ca 
expert in implementarea 
unor proiecte cu 
finantare europeana 
(Expert consultant in 
domeniul 
antreprenoriatului/consu
ltanta in afaceri) - 3 ani 
- Experienta ca 
manager sau ca 
administrator al propriei 
afaceri - 7 ani 
- Competente in 
domeniul implementarii 
unor proiecte cu 
finantare europeana; 
- Competente in 
domeniul infiintarii si 
dezvoltarii unei 
intreprinderi economice; 
- Competente 
teoretice si practice in 
domeniul identificarii 
unei idei de afaceri de 
succes; 
- Competente 

- Participa la toate 
activitatile in care este 
implicat grupul tinta;  
- Consilieaza membrii 
grupului tinta in domeniul 
initierii si dezvoltarii 
afacerii; 
- Participa la realizarea 
unui ghid in domeniul 
promovarii 
antreprenoriatului in 
regiunea S-V Oltenia;  
- Realizeaza materialele 
suport ce vor fi folosite in 
cadrul workshop-urilor 
pentru initierea si 
dezvoltarea afacerii; 
- Asista membrii grupului 
tinta in initierea si 
dezvoltarea propriei 
afaceri;  
- Verifica documentele 
transmise de catre 
persoanele care au initiat 
afaceri independente in 
vederea indeplinirii 
indicatorilor stabiliti in 
planurile de afaceri; 
- Raspunde de verificarea 
activitatii a doua 
intreprinderi nou 
infiintate. 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

sociale si de comunicare. 

3. 

Consilier 2 
initiere si 
dezvoltarea 
afacerii 

36 de luni 42 42 

- Studii superioare 
economice - 3 ani 
- Master 
Specializarea Finanțe si 
Administrarea Afacerilor 
- 2 ani 
- Doctorat 
domeniul Finanțe - 3 ani 
- Curs autorizat 
CNFPA Manager de 
proiect - 0.01 ani 
- Curs autorizat 
CNFPA Formator - 0.01 
ani 
- Experienta ca 
expert in implementarea 
unor proiecte cu 
finanțare europeana - 1 
ani 
- Experienta in 
domeniul economic 
(cadru didactic in 
specializări din domeniul 
economiei sau 
intreprinzator) - 1 ani 
- Competente in 
domeniul economic 
- Competente in 
domeniul implementarii 
unor proiecte cu 
finantare europeana 
- Competente 
sociale si de comunicare 

- Participa la toate 
activitatile in care este 
implicat grupul tinta;  
- Consilieaza membrii 
grupului tinta in domeniul 
initierii si dezvoltarii 
afacerii; 
- Participa la realizarea 
unui ghid in domeniul 
promovarii 
antreprenoriatului in 
regiunea S-V Oltenia;  
- Realizeaza materialele 
suport ce vor fi folosite in 
cadrul workshop-urilor 
pentru initierea si 
dezvoltarea afacerii; 
- Asista membrii grupului 
tinta in initierea si 
dezvoltarea propriei 
afaceri;  
- Verifica documentele 
transmise de catre 
persoanele care au initiat 
afaceri independente in 
vederea indeplinirii 
indicatorilor stabiliti in 
planurile de afaceri; 
- Raspunde de verificarea 
activitatii a doua 
intreprinderi nou 
infiintate. 

4. 

Consilier 3 
initiere si 
dezvoltarea 
afacerii 

36 de luni 42 42 

- Studii superioare 
economice - 3 ani 
- Doctorat in 
economie - 3 ani 
- Certificat 
Formator - 0.01 ani 
- Experienta in 
invatamantul economic 
superior sau in 
gestionarea unei 
intreprinderi (predare 
cursuri universitare in 
domeniul economic sau 
gestionarea unei afaceri) 
- 3 ani 
- Experienta in 

- Participa la toate 
activitatile in care este 
implicat grupul tinta;  
- Consilieaza membrii 
grupului tinta in domeniul 
initierii si dezvoltarii 
afacerii; 
- Participa la realizarea 
unui ghid in domeniul 
promovarii 
antreprenoriatului in 
regiunea S-V Oltenia;  
- Realizeaza materialele 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

implementarea unor 
proiecte cu finantare 
europeana - 1 ani 
- Competente 
profesionale in domeniul 
economic 
- Competente 
sociale si de comunicare 
- Competente de 
organizare si de predare 
 
 

suport ce vor fi folosite in 
cadrul workshop-urilor 
pentru initierea si 
dezvoltarea afacerii; 
- Asista membrii grupului 
tinta in initierea si 
dezvoltarea propriei 
afaceri;  
- Verifica documentele 
transmise de catre 
persoanele care au initiat 
afaceri independente in 
vederea indeplinirii 
indicatorilor stabiliti in 
planurile de afaceri; 
- Raspunde de verificarea 
activitatii a doua 
intreprinderi nou 
infiintate. 

5. 

Consilier 4 
initiere si 
dezvoltarea 
afacerii 

36 de luni 42 42 

- Studii superioare 
economice - 3 ani 
- Doctorat in 
economie - 3 ani 
- Certificat 
Formator - 0.01 ani 
- Experienta in 
invatamantul economic 
superior sau in 
gestionarea unei 
intreprinderi (predare 
cursuri universitare in 
domeniul economic sau 
gestionarea unei afaceri) 
- 3 ani 
- Experienta in 
implementarea unor 
proiecte cu finantare 
europeana - 1 ani 
- Competente 
profesionale in domeniul 
economic 
- Competente 
sociale si de comunicare 
- Competente de 
organizare si de predare 
 

- Participa la toate 
activitatile in care este 
implicat grupul tinta;  
- Consilieaza membrii 
grupului tinta in domeniul 
initierii si dezvoltarii 
afacerii; 
- Participa la realizarea 
unui ghid in domeniul 
promovarii 
antreprenoriatului in 
regiunea S-V Oltenia;  
- Realizeaza materialele 
suport ce vor fi folosite in 
cadrul workshop-urilor 
pentru initierea si 
dezvoltarea afacerii; 
- Asista membrii grupului 
tinta in initierea si 
dezvoltarea propriei 
afaceri;  
- Verifica documentele 
transmise de catre 
persoanele care au initiat 
afaceri independente in 
vederea indeplinirii 
indicatorilor stabiliti in 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

planurile de afaceri; 
- Raspunde de verificarea 
activitatii a doua 
intreprinderi nou 
infiintate. 

6. 

Consilier  5 
initiere si 
dezvoltarea 
afacerii 

36 de luni 42 42 

- Studii superioare 
economice - 3 ani 
- Doctorat in 
economie - 3 ani 
- Certificat 
Formator - 0.01 ani 
- Experienta in 
invatamantul economic 
superior sau in 
gestionarea unei 
intreprinderi (predare 
cursuri universitare in 
domeniul economic sau 
gestionarea unei afaceri) 
- 3 ani 
- Experienta in 
implementarea unor 
proiecte cu finantare 
europeana - 1 ani 
- Competente 
profesionale in domeniul 
economic 
- Competente 
sociale si de comunicare 
- Competente de 
organizare si de predare 
 

- Participa la toate 
activitatile in care este 
implicat grupul tinta;  
- Consilieaza membrii 
grupului tinta in domeniul 
initierii si dezvoltarii 
afacerii; 
- Participa la realizarea 
unui ghid in domeniul 
promovarii 
antreprenoriatului in 
regiunea S-V Oltenia;  
- Realizeaza materialele 
suport ce vor fi folosite in 
cadrul workshop-urilor 
pentru initierea si 
dezvoltarea afacerii; 
- Asista membrii grupului 
tinta in initierea si 
dezvoltarea propriei 
afaceri;  
- Verifica documentele 
transmise de catre 
persoanele care au initiat 
afaceri independente in 
vederea indeplinirii 
indicatorilor stabiliti in 
planurile de afaceri; 
- Raspunde de verificarea 
activitatii a doua 
intreprinderi nou 
infiintate. 

7. 

Consilier 6 
initiere si 
dezvoltarea 
afacerii 

36 de luni 42 42 

- Studii superioare 
economice - 3 ani 
- Doctorat in 
economie - 3 ani 
- Certificat 
Formator - 0.01 ani 
- Experienta in 
invatamantul economic 
superior sau in 
gestionarea unei 
intreprinderi (predare 

- Participa la toate 
activitatile in care este 
implicat grupul tinta;  
- Consilieaza membrii 
grupului tinta in domeniul 
initierii si dezvoltarii 
afacerii; 
- Participa la realizarea 
unui ghid in domeniul 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

cursuri universitare in 
domeniul economic sau 
gestionarea unei afaceri) 
- 3 ani 
- Experienta in 
implementarea unor 
proiecte cu finantare 
europeana - 1 ani 
- Competente 
profesionale in domeniul 
economic 
- Competente 
sociale si de comunicare 
- Competente de 
organizare si de predare 
 

promovarii 
antreprenoriatului in 
regiunea S-V Oltenia;  
- Realizeaza materialele 
suport ce vor fi folosite in 
cadrul workshop-urilor 
pentru initierea si 
dezvoltarea afacerii; 
- Asista membrii grupului 
tinta in initierea si 
dezvoltarea propriei 
afaceri;  
- Verifica documentele 
transmise de catre 
persoanele care au initiat 
afaceri independente in 
vederea indeplinirii 
indicatorilor stabiliti in 
planurile de afaceri; 
- Raspunde de verificarea 
activitatii a doua 
intreprinderi nou 
infiintate. 

8. 

Consilier 7 
initiere si 
dezvoltarea 
afacerii 

36 de luni 42 42 

- Studii superioare 
economice - 3 ani 
- Doctorat in 
economie - 3 ani 
- Certificat 
Formator - 0.01 ani 
- Experienta in 
invatamantul economic 
superior sau in 
gestionarea unei 
intreprinderi (predare 
cursuri universitare in 
domeniul economic sau 
gestionarea unei afaceri) 
- 3 ani 
- Experienta in 
implementarea unor 
proiecte cu finantare 
europeana - 1 ani 
- Competente 
profesionale in domeniul 
economic 
- Competente 
sociale si de comunicare 
- Competente de 
organizare si de predare 
 

- Participa la toate 
activitatile in care este 
implicat grupul tinta;  
- Consilieaza membrii 
grupului tinta in domeniul 
initierii si dezvoltarii 
afacerii; 
- Participa la realizarea 
unui ghid in domeniul 
promovarii 
antreprenoriatului in 
regiunea S-V Oltenia;  
- Realizeaza materialele 
suport ce vor fi folosite in 
cadrul workshop-urilor 
pentru initierea si 
dezvoltarea afacerii; 
- Asista membrii grupului 
tinta in initierea si 
dezvoltarea propriei 
afaceri;  
- Verifica documentele 
transmise de catre 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

persoanele care au initiat 
afaceri independente in 
vederea indeplinirii 
indicatorilor stabiliti in 
planurile de afaceri; 
- Raspunde de verificarea 
activitatii a doua 
intreprinderi nou 
infiintate. 

9. 

Consilier 8 
initiere si 
dezvoltarea 
afacerii 

36 de luni 42 42 

- Studii superioare 
economice - 3 ani 
- Doctorat in 
economie - 3 ani 
- Certificat 
Formator - 0.01 ani 
- Experienta in 
invatamantul economic 
superior sau in 
gestionarea unei 
intreprinderi (predare 
cursuri universitare in 
domeniul economic sau 
gestionarea unei afaceri) 
- 3 ani 
- Competente 
profesionale in domeniul 
economic 
- Competente 
sociale si de comunicare 
- Competente de 
organizare si de predare 
 

- Participa la toate 
activitatile in care este 
implicat grupul tinta;  
- Consilieaza membrii 
grupului tinta in domeniul 
initierii si dezvoltarii 
afacerii; 
- Participa la realizarea 
unui ghid in domeniul 
promovarii 
antreprenoriatului in 
regiunea S-V Oltenia;  
- Realizeaza materialele 
suport ce vor fi folosite in 
cadrul workshop-urilor 
pentru initierea si 
dezvoltarea afacerii; 
- Asista membrii grupului 
tinta in initierea si 
dezvoltarea propriei 
afaceri;  
- Verifica documentele 
transmise de catre 
persoanele care au initiat 
afaceri independente in 
vederea indeplinirii 
indicatorilor stabiliti in 
planurile de afaceri; 
- Raspunde de verificarea 
activitatii a doua 
intreprinderi nou 
infiintate. 

10. 
Consilier 9 
initiere si 
dezvoltarea 
afacerii 

36 de luni 42 42 

- Studii superioare 
economice - 3 ani 
- Doctorat in 
economie - 3 ani 
- Certificat 
Formator - 0.01 ani 

- Participa la toate 
activitatile in care este 
implicat grupul tinta;  
- Consilieaza membrii 
grupului tinta in domeniul 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

- Experienta in 
invatamantul economic 
superior sau in 
gestionarea unei 
intreprinderi (predare 
cursuri universitare in 
domeniul economic sau 
gestionarea unei afaceri) 
- 3 ani 
- Competente 
profesionale in domeniul 
economic 
- Competente 
sociale si de comunicare 
- Competente de 
organizare si de predare 
 

initierii si dezvoltarii 
afacerii; 
- Participa la realizarea 
unui ghid in domeniul 
promovarii 
antreprenoriatului in 
regiunea S-V Oltenia;  
- Realizeaza materialele 
suport ce vor fi folosite in 
cadrul workshop-urilor 
pentru initierea si 
dezvoltarea afacerii; 
- Asista membrii grupului 
tinta in initierea si 
dezvoltarea propriei 
afaceri;  
- Verifica documentele 
transmise de catre 
persoanele care au initiat 
afaceri independente in 
vederea indeplinirii 
indicatorilor stabiliti in 
planurile de afaceri; 
- Raspunde de verificarea 
activitatii a doua 
intreprinderi nou 
infiintate. 

11. 

Consilier 10 
initiere si 
dezvoltarea 
afacerii 

36 de luni 42 42 

- Studii superioare 
economice - 3 ani 
- Doctorat in 
economie - 3 ani 
- Certificat 
Formator - 0.01 ani 
- Experienta in 
invatamantul economic 
superior sau in 
gestionarea unei 
intreprinderi (predare 
cursuri universitare in 
domeniul economic sau 
gestionarea unei afaceri) 
- 3 ani 
- Competente 
profesionale in domeniul 
economic 
- Competente 
sociale si de comunicare 
- Competente de 
organizare si de predare 

- Participa la toate 
activitatile in care este 
implicat grupul tinta;  
- Consilieaza membrii 
grupului tinta in domeniul 
initierii si dezvoltarii 
afacerii; 
- Participa la realizarea 
unui ghid in domeniul 
promovarii 
antreprenoriatului in 
regiunea S-V Oltenia;  
- Realizeaza materialele 
suport ce vor fi folosite in 
cadrul workshop-urilor 
pentru initierea si 
dezvoltarea afacerii; 
- Asista membrii grupului 
tinta in initierea si 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

 dezvoltarea propriei 
afaceri;  
- Verifica documentele 
transmise de catre 
persoanele care au initiat 
afaceri independente in 
vederea indeplinirii 
indicatorilor stabiliti in 
planurile de afaceri; 
- Raspunde de verificarea 
activitatii a doua 
intreprinderi nou 
infiintate. 

12. 

Consilier 11 
initiere si 
dezvoltarea 
afacerii 

36 de 
luni 

42 42 

- Studii superioare 
economice - 3 ani 
- Doctorat in 
economie - 3 ani 
- Certificat 
Formator - 0.01 ani 
- Experienta in 
invatamantul economic 
superior sau in 
gestionarea unei 
intreprinderi (predare 
cursuri universitare in 
domeniul economic sau 
gestionarea unei afaceri) 
- 3 ani 
- Competente 
profesionale in domeniul 
economic 
- Competente 
sociale si de comunicare 
- Competente de 
organizare si de predare 
 

- Participa la toate 
activitatile in care este 
implicat grupul tinta;  
- Consilieaza membrii 
grupului tinta in domeniul 
initierii si dezvoltarii 
afacerii; 
- Participa la realizarea 
unui ghid in domeniul 
promovarii 
antreprenoriatului in 
regiunea S-V Oltenia;  
- Realizeaza materialele 
suport ce vor fi folosite in 
cadrul workshop-urilor 
pentru initierea si 
dezvoltarea afacerii; 
- Asista membrii grupului 
tinta in initierea si 
dezvoltarea propriei 
afaceri;  
- Verifica documentele 
transmise de catre 
persoanele care au initiat 
afaceri independente in 
vederea indeplinirii 
indicatorilor stabiliti in 
planurile de afaceri; 
- Raspunde de verificarea 
activitatii a doua 
intreprinderi nou 
infiintate. 

13. Consilier 12 36 de luni 42 42 
- Studii superioare 
economice - 3 ani 

- Participa la toate 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

initiere si 
dezvoltarea 
afacerii 

- Doctorat in 
economie - 3 ani 
- Certificat 
Formator - 0.01 ani 
- Experienta in 
invatamantul economic 
superior sau in 
gestionarea unei 
intreprinderi (predare 
cursuri universitare in 
domeniul economic sau 
gestionarea unei afaceri) 
- 3 ani 
- Competente 
profesionale in domeniul 
economic 
- Competente 
sociale si de comunicare 
- Competente de 
organizare si de predare 
 

activitatile in care este 
implicat grupul tinta;  
- Consilieaza membrii 
grupului tinta in domeniul 
initierii si dezvoltarii 
afacerii; 
- Participa la realizarea 
unui ghid in domeniul 
promovarii 
antreprenoriatului in 
regiunea S-V Oltenia;  
- Realizeaza materialele 
suport ce vor fi folosite in 
cadrul workshop-urilor 
pentru initierea si 
dezvoltarea afacerii; 
- Asista membrii grupului 
tinta in initierea si 
dezvoltarea propriei 
afaceri;  
- Verifica documentele 
transmise de catre 
persoanele care au initiat 
afaceri independente in 
vederea indeplinirii 
indicatorilor stabiliti in 
planurile de afaceri; 
- Raspunde de verificarea 
activitatii a doua 
intreprinderi nou 
infiintate. 

14. 

Consilier 13 
initiere si 
dezvoltarea 
afacerii 

36 de luni  42 42 

- Studii superioare 
economice - 3 ani 
- Doctorat in 
economie - 3 ani 
- Certificat 
Formator - 0.01 ani 
- Experienta in 
invatamantul economic 
superior sau in 
gestionarea unei 
intreprinderi (predare 
cursuri universitare in 
domeniul economic sau 
gestionarea unei afaceri) 
- 3 ani 
- Competente 
profesionale in domeniul 
economic 

- Participa la toate 
activitatile in care este 
implicat grupul tinta;  
- Consilieaza membrii 
grupului tinta in domeniul 
initierii si dezvoltarii 
afacerii; 
- Participa la realizarea 
unui ghid in domeniul 
promovarii 
antreprenoriatului in 
regiunea S-V Oltenia;  
- Realizeaza materialele 
suport ce vor fi folosite in 
cadrul workshop-urilor 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

- Competente 
sociale si de comunicare 
- Competente de 
organizare si de predare 
 

pentru initierea si 
dezvoltarea afacerii; 
- Asista membrii grupului 
tinta in initierea si 
dezvoltarea propriei 
afaceri;  
- Verifica documentele 
transmise de catre 
persoanele care au initiat 
afaceri independente in 
vederea indeplinirii 
indicatorilor stabiliti in 
planurile de afaceri; 
- Raspunde de verificarea 
activitatii a doua 
intreprinderi nou 
infiintate. 

15. 

Consilier 14 
initiere si 
dezvoltarea 
afacerii 

36 de luni 42 42 

- Studii superioare 
economice - 3 ani 
- Doctorat in 
economie - 3 ani 
- Certificat 
Formator - 0.01 ani 
- Experienta in 
invatamantul economic 
superior sau in 
gestionarea unei 
intreprinderi (predare 
cursuri universitare in 
domeniul economic sau 
gestionarea unei afaceri) 
- 3 ani 
- Competente 
profesionale in domeniul 
economic 
- Competente 
sociale si de comunicare 
- Competente de 
organizare si de predare 
 

- Participa la toate 
activitatile in care este 
implicat grupul tinta;  
- Consilieaza membrii 
grupului tinta in domeniul 
initierii si dezvoltarii 
afacerii; 
- Participa la realizarea 
unui ghid in domeniul 
promovarii 
antreprenoriatului in 
regiunea S-V Oltenia;  
- Realizeaza materialele 
suport ce vor fi folosite in 
cadrul workshop-urilor 
pentru initierea si 
dezvoltarea afacerii; 
- Asista membrii grupului 
tinta in initierea si 
dezvoltarea propriei 
afaceri;  
- Verifica documentele 
transmise de catre 
persoanele care au initiat 
afaceri independente in 
vederea indeplinirii 
indicatorilor stabiliti in 
planurile de afaceri; 
- Raspunde de verificarea 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

activitatii a doua 
intreprinderi nou 
infiintate. 

16. 

Consilier 15 
initiere si 
dezvoltarea 
afacerii 

36 de luni 42 42 

- Studii superioare 
economice - 3 ani 
- Doctorat in 
economie - 3 ani 
- Certificat 
Formator - 0.01 ani 
- Experienta in 
invatamantul economic 
superior sau in 
gestionarea unei 
intreprinderi (predare 
cursuri universitare in 
domeniul economic sau 
gestionarea unei afaceri) 
- 3 ani 
- Competente 
profesionale in domeniul 
economic 
- Competente 
sociale si de comunicare 
- Competente de 
organizare si de predare 
 

- Participa la toate 
activitatile in care este 
implicat grupul tinta;  
- Consilieaza membrii 
grupului tinta in domeniul 
initierii si dezvoltarii 
afacerii; 
- Participa la realizarea 
unui ghid in domeniul 
promovarii 
antreprenoriatului in 
regiunea S-V Oltenia;  
- Realizeaza materialele 
suport ce vor fi folosite in 
cadrul workshop-urilor 
pentru initierea si 
dezvoltarea afacerii; 
- Asista membrii grupului 
tinta in initierea si 
dezvoltarea propriei 
afaceri;  
- Verifica documentele 
transmise de catre 
persoanele care au initiat 
afaceri independente in 
vederea indeplinirii 
indicatorilor stabiliti in 
planurile de afaceri; 
- Raspunde de verificarea 
activitatii a doua 
intreprinderi nou 
infiintate. 

17. 

Consilier 16 
initiere si 
dezvoltarea 
afacerii 

36 de luni 42 42 

- Studii superioare 
economice - 3 ani 
- Doctorat in 
economie - 3 ani 
- Certificat 
Formator - 0.01 ani 
- Experienta in 
invatamantul economic 
superior sau in 
gestionarea unei 
intreprinderi (predare 
cursuri universitare in 
domeniul economic sau 

- Participa la toate 
activitatile in care este 
implicat grupul tinta;  
- Consilieaza membrii 
grupului tinta in domeniul 
initierii si dezvoltarii 
afacerii; 
- Participa la realizarea 
unui ghid in domeniul 
promovarii 
antreprenoriatului in 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

gestionarea unei afaceri) 
- 3 ani 
- Competente 
profesionale in domeniul 
economic 
- Competente 
sociale si de comunicare 
- Competente de 
organizare si de predare 
 

regiunea S-V Oltenia;  
- Realizeaza materialele 
suport ce vor fi folosite in 
cadrul workshop-urilor 
pentru initierea si 
dezvoltarea afacerii; 
- Asista membrii grupului 
tinta in initierea si 
dezvoltarea propriei 
afaceri;  
- Verifica documentele 
transmise de catre 
persoanele care au initiat 
afaceri independente in 
vederea indeplinirii 
indicatorilor stabiliti in 
planurile de afaceri; 
- Raspunde de verificarea 
activitatii a doua 
intreprinderi nou 
infiintate. 

18. 

Consilier 17 
initiere si 
dezvoltarea 
afacerii 

36 de luni 42 42 

- Studii superioare 
economice - 3 ani 
- Doctorat in 
economie - 3 ani 
- Certificat 
Formator - 0.01 ani 
- Experienta in 
invatamantul economic 
superior sau in 
gestionarea unei 
intreprinderi (predare 
cursuri universitare in 
domeniul economic sau 
gestionarea unei afaceri) 
- 3 ani 
- Competente 
profesionale in domeniul 
economic 
- Competente 
sociale si de comunicare 
- Competente de 
organizare si de predare 
 

- Participa la toate 
activitatile in care este 
implicat grupul tinta;  
- Consilieaza membrii 
grupului tinta in domeniul 
initierii si dezvoltarii 
afacerii; 
- Participa la realizarea 
unui ghid in domeniul 
promovarii 
antreprenoriatului in 
regiunea S-V Oltenia;  
- Realizeaza materialele 
suport ce vor fi folosite in 
cadrul workshop-urilor 
pentru initierea si 
dezvoltarea afacerii; 
- Asista membrii grupului 
tinta in initierea si 
dezvoltarea propriei 
afaceri;  
- Verifica documentele 
transmise de catre 
persoanele care au initiat 
afaceri independente in 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

vederea indeplinirii 
indicatorilor stabiliti in 
planurile de afaceri; 
- Raspunde de verificarea 
activitatii a doua 
intreprinderi nou 
infiintate. 

19. 

Consilier 18 
initiere si 
dezvoltarea 
afacerii 

36 de luni 42 42 

- Studii superioare 
economice - 3 ani 
- Doctorat in 
economie - 3 ani 
- Certificat 
Formator - 0.01 ani 
- Experienta in 
invatamantul economic 
superior sau in 
gestionarea unei 
intreprinderi (predare 
cursuri universitare in 
domeniul economic sau 
gestionarea unei afaceri) 
- 3 ani 
- Competente 
profesionale in domeniul 
economic 
- Competente 
sociale si de comunicare 
- Competente de 
organizare si de predare 
 

- Participa la toate 
activitatile in care este 
implicat grupul tinta;  
- Consilieaza membrii 
grupului tinta in domeniul 
initierii si dezvoltarii 
afacerii; 
- Participa la realizarea 
unui ghid in domeniul 
promovarii 
antreprenoriatului in 
regiunea S-V Oltenia;  
- Realizeaza materialele 
suport ce vor fi folosite in 
cadrul workshop-urilor 
pentru initierea si 
dezvoltarea afacerii; 
- Asista membrii grupului 
tinta in initierea si 
dezvoltarea propriei 
afaceri;  
- Verifica documentele 
transmise de catre 
persoanele care au initiat 
afaceri independente in 
vederea indeplinirii 
indicatorilor stabiliti in 
planurile de afaceri; 
- Raspunde de verificarea 
activitatii a doua 
intreprinderi nou 
infiintate. 

20. 

Expert 1 
promovare 
antreprenoriat 

12 luni 42 42 

- Studii superioare 
economice - 3 ani 
- Doctorat in 
economie - 3 ani 
- Certificat 
Formator - 0.01 ani 
- Experienta in 
invatamantul economic 
superior sau in 

- Promoveaza ideea de 
antreprenoriat in randul 
publicului larg;  
- Promoveaza 
oportunitatea oferita de 
proiect persoanelor din 
regiunea S-V Oltenia de a 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

gestionarea unei 
intreprinderi (predare 
cursuri universitare in 
domeniul economic sau 
gestionarea unei afaceri) 
- 3 ani 
- Competente 
profesionale in domeniul 
economic 
- Competente 
sociale si de comunicare 
- Competente de 
organizare si de predare 

participa la cursuri de 
formare antreprenoriala si 
la concursul pentru 
finantarea ideii de afaceri;  
- Promoveaza afacerile nou 
infiintate in cadrul 
proiectului. 

21. 

Expert 2 
promovare 
antreprenoriat 

12 luni 42 42 

- Studii superioare 
economice - 3 ani 
- Doctorat in 
economie - 3 ani 
- Certificat 
Formator - 0.01 ani 
- Experienta in 
invatamantul economic 
superior sau in 
gestionarea unei 
intreprinderi (predare 
cursuri universitare in 
domeniul economic sau 
gestionarea unei afaceri) 
- 3 ani 
- Competente 
profesionale in domeniul 
economic 
- Competente 
sociale si de comunicare 
- Competente de 
organizare si de predare 

- Promoveaza ideea de 
antreprenoriat in randul 
publicului larg;  
- Promoveaza 
oportunitatea oferita de 
proiect persoanelor din 
regiunea S-V Oltenia de a 
participa la cursuri de 
formare antreprenoriala si 
la concursul pentru 
finantarea ideii de afaceri;  
- Promoveaza afacerile nou 
infiintate in cadrul 
proiectului. 

22. 

Expert 
formare 
antreprenorial
a 
si desing 
planuri de 
afaceri 

18 luni 42 84 

- Studii superioare 
economice - 3 ani 
- Master in 
domeniul economic – 2 
ani 
- Certificat de 
formator - 0.01 ani 
- Experienta in 
domeniul economic si in 
evaluarea planurilor de 
afaceri - 5 ani 
- Competente 
teoretice si practice in 
domeniul economic 
- Competente si 
experiența in evaluarea 
planurilor de afaceri 
- Competente 

- Realizeaza 
designul formatului 
planului de afaceri ce va 
fi pus la dispoziția 
membrilor grupului ținta;  
- Asigura si verifica 
calitatea planurilor de 
afaceri realizate de către 
cursanți;  
- Coordoneaza 
activitatea expertilor de 
formare antreprenoriala; 
- Verifica 
implementarea planurilor 
de afaceri castigatoare; 

 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

organizatorice si de 
gândire strategica 
- Competente 
sociale (lucru in echipa, 
gestionarea resurselor 
umane) 

23. 

Expert 1 curs 
antreprenoriat 

7 luni 42 48 

- Studii superioare 
economice - 3 ani 
- Doctorat in 
economie - 3 ani 
- Certificat 
Formator - 0.01 ani 
- Experienta in 
invatamantul economic 
superior sau in 
gestionarea unei 
intreprinderi (predare 
cursuri universitare in 
domeniul economic sau 
gestionarea unei afaceri) 
- 3 ani 
- Competente 
profesionale in domeniul  
 
economic 
- Competente 
sociale si de comunicare 
- Competente de 
organizare si de predare 

- Participă la formarea 
grupului țintă in domeniul 
antreprenoriatului;  
- Participă la elaborarea 
cursului; 
- Desfășoară activități de 
predare si de evaluare a 
cunoștințelor teoretice și 
practice dobândite de 
către membrii grupului 
țintă. 
 

24. 

Expert 2 curs 
antreprenoriat 

7 luni 42 48 

- Studii superioare 
economice - 3 ani 
- Doctorat in 
economie - 3 ani 
- Certificat 
Formator - 0.01 ani 
- Experienta in 
invatamantul economic 
superior sau in 
gestionarea unei 
intreprinderi (predare 
cursuri universitare in 
domeniul economic sau 
gestionarea unei afaceri) 
- 3 ani 
- Competente 
profesionale in domeniul 
economic 
- Competente 
sociale si de comunicare 
- Competente de 
organizare si de predare 

- Participă la formarea 
grupului țintă in domeniul 
antreprenoriatului;  
- Participă la elaborarea 
cursului; 
- Desfășoară activități de 
predare si de evaluare a 
cunoștințelor teoretice și 
practice dobândite de 
către membrii grupului 
țintă. 

 

25. Expert 3 curs 
antreprenoriat 

7 luni 42 48 
- Studii superioare 
economice - 3 ani 

- Participă la formarea 
grupului țintă in domeniul 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

- Doctorat in 
economie - 3 ani 
- Certificat 
Formator - 0.01 ani 
- Experienta in 
invatamantul economic 
superior sau in 
gestionarea unei 
intreprinderi (predare 
cursuri universitare in 
domeniul economic sau 
gestionarea unei afaceri) 
- 3 ani 
- Competente 
profesionale in domeniul 
economic 
- Competente 
sociale si de comunicare 
- Competente de 
organizare si de predare 

antreprenoriatului;  
- Participă la elaborarea 
cursului; 
- Desfășoară activități de 
predare si de evaluare a 
cunoștințelor teoretice și 
practice dobândite de 
către membrii grupului 
țintă. 

 

26. 

Expert 4 curs 
antreprenoriat 

7 luni 42 48 

- Studii superioare 
economice - 3 ani 
- Doctorat in 
economie - 3 ani 
- Certificat 
Formator - 0.01 ani 
- Experienta in 
invatamantul economic 
superior sau in 
gestionarea unei 
intreprinderi (predare 
cursuri universitare in 
domeniul economic sau 
gestionarea unei afaceri) 
- 3 ani 
- Competente 
profesionale in domeniul 
economic 
- Competente 
sociale si de comunicare 
-  Competente de 
organizare si de predare 

- Participă la formarea 
grupului țintă in domeniul 
antreprenoriatului;  
- Participă la elaborarea 
cursului; 
- Desfășoară activități de 
predare si de evaluare a 
cunoștințelor teoretice și 
practice dobândite de 
către membrii grupului 
țintă. 

 

27. 

Expert 5 curs 
antreprenoriat 

7 luni 42 48 

- Studii superioare 
economice - 3 ani 
- Doctorat in 
economie - 3 ani 
- Certificat 
Formator - 0.01 ani 
- Experienta in 
invatamantul economic 
superior sau in 
gestionarea unei 
intreprinderi (predare 

- Participă la formarea 
grupului țintă in domeniul 
antreprenoriatului;  
- Participă la elaborarea 
cursului; 
- Desfășoară activități de 
predare si de evaluare a 
cunoștințelor teoretice și 
practice dobândite de 
către membrii grupului 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

cursuri universitare in 
domeniul economic sau 
gestionarea unei afaceri) 
- 3 ani 
- Competente 
profesionale in domeniul 
economic 
- Competente 
sociale si de comunicare 
- Competente de 
organizare si de predare 

țintă. 
 

28. 

Expert 6 curs 
antreprenoriat 

7 luni 42 48 

- Studii superioare 
economice - 3 ani 
- Doctorat in 
economie - 3 ani 
- Certificat 
Formator - 0.01 ani 
- Experienta in 
invatamantul economic 
superior sau in 
gestionarea unei 
intreprinderi (predare 
cursuri universitare in 
domeniul economic sau 
gestionarea unei afaceri) 
- 3 ani 
- Competente 
profesionale in domeniul 
economic 
- Competente 
sociale si de comunicare 
- Competente de 
organizare si de predare 

- Participă la formarea 
grupului țintă in domeniul 
antreprenoriatului;  
- Participă la elaborarea 
cursului; 
- Desfășoară activități de 
predare si de evaluare a 
cunoștințelor teoretice și 
practice dobândite de 
către membrii grupului 
țintă. 

 

29. 

Manager grup 
tinta 

36 de luni 30 42 

- Studii superioare 
- 3 ani 
- Experiență 
didactică și de predare - 3 
ani 
- Competențe de 
organizare 
- Competențe 
sociale și de comunicare  
- Competențe 
profesionale specifice 

- Răspunde de 
selecția, realizarea 
documentației necesare 
înregistrării grupului țintă 
și implicarea în activități 
a acestuia 
 

30. 

Responsabil 
financiar 

36 de luni 35 42 

- Studii superioare 
economice- 3 ani 
- Experiență 
profesională specifică - 3 
ani 
- Competențe 
profesionale în domeniul 
economic 
- Competențe 

- Răspunde de 
gestiunea financiară a 
proiectului. 
- Realizează partea 
economică a cererilor de 
plată, a cererilor de 
rambursare și ale 
rapoartelor tehnico-



   
 
 
 
 
 
 

 
 

sociale și de comunicare 
- Competențe de 
organizare 

financiare. 

31. 

Responsabil IT 36 de luni 30 42 

- Studii superioare 
- 3 ani 
- Experiență în 
domeniul webdesign-ului 
– 1 an 
- Competențe de 
organizare 
- Competențe 
sociale și de comunicare  
- Competențe 
profesionale în domeniul  
informaticii și al 
gestionării paginilor web 

- Răspunde de 
realizarea și actualizarea 
site-ului web al 
proiectului; 
- Participă la 
realizarea materialelor 
necesare asigurării 
vizibilității proiectului. 

32. 

Consilier 
juridic 

36 de luni 30 42 

- Studii superioare 
în domeniul juridic - 3 ani 
- Experiență în 
domeniul consilierii 
juridice în cadrul 
proiectelor cu finanțare 
europeană - 1 an 
- Competențe de 
organizare 
- Competențe 
sociale și de comunicare  
- Competențe în 
domeniul juridic 

- Realizează 
contractele de muncă 
pentru echipa de 
implementare 
- Verifică 
contractele de subvenție 
- Verifică achizițiile 
publice efectuate în 
cadrul proiectului 

33. 

Asistent 
Manager 

36 de luni 25 42 

- Studii superioare 
- 3 ani 
- Experiență în 
implementarea unor 
proiecte cu finanțare 
europeana - 1 an 
- Competențe de 
organizare 
- Competențe 
sociale și de comunicare  
- Competențe 
profesionale specifice 

- Participă la 
realizarea documentației 
necesare implementării 
proiectului. 
 

 
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. 

Calendarul competiţiei: 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Universităţii din Craiova, între orele 09 – 15, de miercuri 10.01.2018 până vineri 

12.01.2018.  

Evaluarea dosarelor se va face între 12.01.2018 şi 15.01.2018. 

Afişarea rezultatelor se va face luni 15.01.2018 – ora 8. 

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

15.01.2018 – 16.01.2018. 

Perioada soluţionării contestaţiilor 16.01.2018 – 17.01.2018. 

Manager proiect,  
Conf. univ. dr. Ciora Liviu Ion 

Telefon: 0722.951.738 
E-mail: liviuciora2004@yahoo.com 


