
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ANUNȚ CONCURS OCUPARE POST PROIECT POCU 

 ”Antreprenoriat pentru o viață activă”  

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

ID PROIECT: POCU/82/3/7/105354 

În data de 4 ianuarie 2018, s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul Antreprenoriat pentru 

o viață activă, implementat de către Universitatea din Craiova în parteneriat cu S.C. PRIMASERV S.R.L. 

 Durata proiectului este de 30 luni. 

 Valoarea eligibilă a proiectului fiind de: 8.741.764,40  lei. 

 

Pentru implementarea proiectului se scoate la concurs postul din tabelul următor: 

Nr. 

crt. 

Postul Perioada Tarif brut 

de 

salarizare 

Nr. de ore 

lucrate/lună 

Calificări/experienţă 

necesară 

Îndatoriri în proiect 

 

 

 
 

 

 

 
1. 

Expert 
promovare 
antreprenoriat 
si afaceri 
infiintate in 
cadrul 
proiectului 
 

11 de 

luni 

70 21  Studii superioare  

 Doctorat 

 Experienta didactică 

și de cercetare  

 Competente 

organizatorice si de 

comunicare  

 Competente in 

domeniul IT 

Promoveaza 
activitatile de 
formare 
antreprenoriala si 
antreprenoriatul in 
Regiunea S-V 
Oltenia. 
Promoveaza 
publicului larg 
afacerile infiintate 
in cadrul 
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 Europas, 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,  

 Copii de pe cartea de identitate, certificatul de nastere, certificat de căsătorie, diplome de 

studii. 

 Documente din care să rezulte vechimea în muncă. 

 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

Calendarul competiţiei: 

Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor se va face la sala 430 din cadrul Universităţii 

din Craiova, vineri 05.07.2019 între orele 9 – 15 și luni 08.07.2019 între orele 9-15.  

 Evaluarea dosarelor se va face 08.07.2019  

 Afişarea rezultatelor se va face 08.07.2019 

 Perioada de depunere a contestaţiilor: 09.07.2019-10.07.2019, până la ora 15.00  

 Perioada soluţionării contestaţiilor 10.07.2019 

 Afișarea rezultatelor finale: 10.07.2019 
 

 

 

Manager proiect,  
Prof. univ. dr. Leonardo Geo MANESCU 

Telefon: 0744.624.726 
E-mail: leman78@hotmail.fr 
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