
   
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 

ANUNȚ CONCURS OCUPARE POSTURI  

PROIECT POCU (Program Operational Capital Uman), cu titlul 

„Student antreprenor în cadrul Facultăților de Științe 

Sociale, Litere și Geografie” 

ID PROIECT: 124958 

 

În vederea desfășurării activităților pentru proiectul „Student antreprenor în cadrul 

Facultăților de Științe Sociale, Litere și Geografie”, implementat de către Universitatea din 

Craiova, cu o durată de  24 luni și o valoare  eligibilă  de: 7.507.833,68 lei, se scoate la concurs 

postul din tabelul următor: 

            
Nr. Post Perioadă 

(nr. luni) 
Tarif 

salarizare 
net/ oră 

Calificări/experiență 
necesară 

Îndatoriri în proiect 

1. Expert lector 
1 

3 49 Studii superioare: 3 ani 
Experiență didactică și 

pedagogică: 1 an 

Predă o parte din 
cursul postuniversitar 
de competențe 
didactice cu aplicații 
anteprenoriale pentru 
cadrele didactice 
universitare din grupul 
țintă 

 

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, în zilele 05.12.2019-06.12.2019, între orele 09:00 – 15:00. 

Evaluare dosare de concurs şi publicare rezultate: 09.12.2019. 

Depunerea contestaţiilor se va realiza la Sala 448 din cadrul Universităţii din Craiova, între orele 
09.00 – 15.00, în data de 10.12.2019. 

Soluţionare contestaţii: 10.12.2019. 

Afisarea rezultatelor finale: 11.12.2019. 

 

Director proiect, 

Damean Sorin Liviu  

E-mail: sorin.damean@yahoo.com 
Telefon: 0737 00 77 39 

 
 


