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

Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

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

Tn data de 3 ianuarie 2018, s·a semnat contractul de finan~are pentru proiectul 
Dezvoltare prin antreprenoriat, implementat de catre Universitatea din Craiova. 

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

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

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

net/ora lucrate 
luna 

1. - Studii superioare - Raspunde de 
· 3 ani selectia, realizarea 
- Experienta documentatiei 
didactica ~i de predare · 3 

necesare 

ani inregistrarii grupului tinta 
Manager grup 

29 de luni 30 42 - Competente de ~i implicarea in activitati 
tinta organizare a acestuia 

- Competente 
sociale ~i de comunicare 
- Competente 
profesionale specifice 

Concursul consta 'in evaluarea dosarelor depuse de catre candidati; 'in acest sens fiecare 
candidat va depune un dosar de 1nscriere 'in 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 'in 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, de pe data de 17.07.2018 pan a pe data de 
18.07.2018. 

Evaluarea dosarelor se va face 1ntre 18.07.2018 ~i 19.07.2018. 
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Afi~area rezultatelor se va face pe data de 19.07.2018 

Perioada de depunere a contestatiilor: 24 ore de la afi~area rezultatelor -
19.07.2018- 20.07.2018. 

Perioada solutionarii contestatiilor 23.07.2018- 24.07.2018. 
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Manager proiect, 
Conf. univ. dr. Ciora Liviu lon 

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