
 

 

 

 
 

ANUNȚ CONCURS OCUPARE POSTURI PROIECT POCU (Programul 

Operațional Capital Uman ) , cu titlul „Universitatea Antreprenorială – 

sistem de educaţie superioară şi de formare pentru piața muncii din 

România prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători 

postdoctorat si implemetarea de programe de formare antreprenoriala 

inovative”” 

ID PROIECT: POCU/380/6/13/123990 

 
 
În data de 25  ianuar ie  2019, au  fos t  demara teac t i v i t a t i l e  de  con t rac ta re  

pentru proiectul „Universitatea Antreprenorială – sistem de educaţie superioară şi de formare 
pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători 
postdoctorat  si implemetarea de programe de formare antreprenoriala inovative”, implementat de 
către Universitatea din Craiova, prin scrisoare de informare nr. 01/688/SSC/25.01.2019 

Durata  proiectului  este  de  36 luni,  valoarea  eligibilă  a  proiectului  fiind  de: 
7.082.571,00 lei. 
Pentru implementarea proiectului se scot la concurs posturile din tabelul următor: 

 
 

Nr. 
crt. 

Postul Perioada Tarif net 
de 

salarizare 

Nr. de ore 
lucrate/ 

lună 

Calificări/experienţă 
necesară 

Îndatoriri în proiect 

1.  Responsabil 
financiar  

36 luni 48 lei 42 ore Doctor în domeniul 
ştiinţe economice 
Experienta anterioara ca 
responsabil 
financiar/contabil/asisten
t financiar in cadrul a cel 
3 proiecte cu finantare 
europeana 
Minim 10 ani experienţă 
profesională 

Responsabilul financiar va 
asigura gestiunea 
financiara a bugetului 
fiecarui 
partener. Atributiile sale 
includ: 
- gestiunea financiara a 
bugetului partenerului 
- realizarea platilor in 
acord cu bugetul 
proiectului si contractele 
incheiate  
- inregistrarea platilor 
efectuate de leader, in 
contabilitate si in aplicatii, 



 

 

pentru asigurarea corectei 
raportari a proiectului 
- realizarea cererilor de 
rambursare, prin utilizarea 
inregistrarilor platilor si 
documentelor de plata, a 
contractelor incheiate cu 
expertii si furnizorii 
proiectului 
- realizarea cererilor de 
plata, prin utilizarea 
inregistrarilor platilor si 
documentelor de plata, a 
contractelor incheiate cu 
expertii si furnizorii 
proiectului etc. 
- realizarea cererilor de 
prefinantare 
- managementul financiar 
al proiectului 

2.  Responsabil 
program 

postdoctoral 

36 luni 56 lei 63 ore Conducator de Doctorat  
Experienta anterioara în 
managementul/implemen
tarea a cel putin 5 
proiecte cu finantare 
europeana  
Minim 10 ani experienţă 
profesională  

Responsabil implementare 
A4: Dezvoltarea şi 
implementarea unui 
Program postdoctoral de 
monitorizare a activităţilor 
cercetătorilor postdoctorat 
în proiect si de analizare a 
rezultatelor derularii 
programelor de cercetare 
pe plan intern si 
international, inclusiv a 
stagiilor de 
studii/cercetare/mobilitate 
academică 

3.  Responsabil 
program 
doctoral 

36 luni 56 lei 63 ore Conducator de Doctorat  
Experienta anterioara în 
managementul/implemen
tarea a cel putin 5 
proiecte cu finantare 
europeana  
Minim 10 ani experienţă 
profesională 

Responsabil implementare 
A3: Dezvoltarea şi 
implementarea unui 
Program doctoral de 
monitorizare a activităţilor 
doctoranzilor în proiect si 
de analizare a rezultatelor 
derularii programelor de 
cercetare pe plan intern si 
international, inclusiv a 
stagiilor de 
studii/cercetare/mobilitate 



 

 

academică 
4.  Responsabil 

informare si 
publicitate 

36 luni 56 lei 63 ore Studii doctorale  
Experienta anterioara în 
managementul/implemen
tarea a cel putin 5 
proiecte cu finantare 
europeana  
Minim 10 ani experienţă 
profesională 

Responsabil implementarea 
A2: Activitati specifice de 
informare si publicitate 
aferente activitatilor 
desfasurate pentru 
asigurarea vizibilitatii, 
transparentei si promovarii 
proiectului - a) organizarea 
unei conferinte de lansare a 
proiectului si a unei 
conferinte la finalizarea 
proiectului; b) dezvoltarea 
si actualizarea permanenta 
a unei pagini web a 
proiectului; c) elaborarea si 
publicarea a 12 comunicate 
de presa; d) elaborarea si 
publicarea pe pagina web a 
proiectului a 36 de 
newsletter-uri (ce vor 
contine informatii 
relevante pentru grupul 
tinta, cum ar fi oportunitati 
de participare la conferinte, 
seminarii, stagii de 
mobilitate, etc.); acestea 
vor fi transmise si direct 
catre grupul tinta; e) 
crearea si dezvoltarea unei 
pagini Facebook a 
proiectului; f) achizitia a 2 
roll-up-uri. 

5.  Responsabil 
sprijin 

financiar 
grup-tinta 

36 luni 56 lei 63 ore Studii doctorale  
Experienta anterioara în 
managementul/implemen
tarea a cel putin 5 
proiecte cu finantare 
europeana  
Minim 10 ani experienţă 
profesională 

Responsabil implementarea 
A5: Furnizarea de sprijin 
financiar pentru 
doctoranzii si cercetatorii 
post-doctorat 
- Furnizarea de sprijin 
financiar pentru doctoranzi 
prin acordarea lunara a 
unei burse (1.600 
lei/luna/doctorand) - bursa 
doctorand antreprenor 
 - Furnizarea de sprijin 
financiar pentru 



 

 

cercetatorii postdoctorat 
prin acordarea lunara a 
unei burse (2.550 lei/luna/ 
cercetator post-doctorat) - 
bursa cercetător 
postdoctorat antreprenor 
 -  Furnizarea de sprijin 
financiar pentru doctoranzi 
si cercetatorii postdoctorat 
pentru participarea la 
conferinte, seminarii 
internationale legate de 
obiectul cercetarii, pe plan 
intern şi internaţional, prin 
finantarea cheltuielilor de 
transport si cazare, taxelor 
pentru participare şi taxelor 
pentru publicarea 
articolelor în reviste 
indexate în baze de date 
internaționale 
 - Furnizarea de sprijin 
financiar pentru doctoranzi 
şi cercetatorii postdoctorat 
pentru efectuarea de stagii 
de 
studii/cercetare/mobilitate 
academică de maximum 2 
luni într-o 
universitate/centru de 
cercetare dintr-o țară 
membră a Uniunii 
Europene (maximum două 
stagii de mobilitate per 
doctorand sau cercetător 
postdoctorat) prin 
finantarea cheltuielilor de 
transport si cazare 

6.  Coordonator 
dezvoltare 
Strategie si 

Plan de 
masuri 

Beneficiar 

36 luni 56 lei 63 ore Studii doctorale  
Experienta anterioara în 
managementul/implemen
tarea a cel putin 5 
proiecte cu finantare 
europeana  
Minim 10 ani experienţă 
profesională 

Responsabil implementare 
A7. Dezvoltarea şi 
implementarea unui 
Program antreprenorial 
lunar cu componentă 
aplicativă și de formare a 
competențelor transversale 
și antreprenoriale ale 



 

 

grupului-ţintă, personalizat 
pentru fiecare domeniu de 
studii în care sunt 
înmatriculați 
doctoranzii/postdoctoranzii 
din grupul țintă 

 
Încheierea contractelor de muncă va avea loc după semnarea contractului de finanțare 

și completarea solicitărilor de clarificări din partea organismului intermediar. 
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 

specifice postului vizat. 
Prezenta procedura de recrutare si selectie are la baza urmatoarele principii:  

• Egalitate de sanse si nediscriminare 
• Confidentialitate 
• Respectarea legalitatii si a protectiei datelor cu caracter personal 
• Obiectivitate si tratament egal 
• Transparenta 
• Utilizarea eficienta a fondurilor publice 

Calendarul competiţiei: 
Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor se va face la sala 448 din cadrul Universităţii 
din Craiova, între orele 09:00 – 15:00, de marti 29.01.2019 până miercuri 30.01.2019. 
Evaluare dosare de concurs şi publicare rezultate: 30.01.2019 
Depunerea contestaţiilor se va realize la Sala 448 din cadrul Universităţii din Craiova, 
între orele 09.00 – 15.00, în data de 31.01.2019 
Soluţionare contestaţii: 31.01.2019 
Afisarea rezultatelor finale 31.01.2019 
 

Manager proiect, 
Prof.dr. Cezar Ionut Spinu  

E-mail: rectorat@central.ucv.ro 


