
 

 

 
 
 

ANUNŢ 

CONCURS OCUPARE POSTURI  

ETAPA a V-a 

PROIECT POCU (Program Operaţional Capital Uman) POCU/379/6/21, 

cu titlul 

”Student antreprenor în cadrul Facultăţilor de Ştiinţe şi Inginerie” 

ID PROIECT: 125094 

 

 

În data de 20 iunie 2019, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Student antreprenor în cadrul 

Facultăţilor de Ştiinţe şi Inginerie”, implementat de către Universitatea din Craiova. 

Durata  proiectului  este  de 24 luni,  valoarea  eligibilă  a  proiectului  fiind  de: 7.514.608 lei. 

Pentru implementarea proiectului se scoate la concurs, în etapa a 5-a, postul din tabelul următor: 

 

 

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 (sala 448 din cadrul 
Universităţii din Craiova), 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. 

 

 

 

 

 Nr. 

crt. 
Postul Perioada 

Tarif de 
salarizar
e net/ora 

Nr. de 

ore/luna 

Calificări/experienţă 
necesară 

Îndatoriri în proiect 

1.  
Expert 

consultant 1 

22.02.2020 - 

20.06.2021 
49 

 
 
 
 
 
42 

 Studii superioare; 

 Experiență  în 
implementarea unor 
proiecte cu finanţare 
europeană; 

 Competenţe de 
comunicare şi 
organizatorice. 

 Asista grupul tinta format 
din studenti in realizarea 
unor planuri de afaceri 
performante; 

 identifica potentiale idei de 
afaceri in domeniul de 
studii ale grupului tinta; 

 organizeaza intalniri cu 
oameni de afaceri de 
succes 



 

 

Prezenta procedură de recrutare şi selecţie are la bază următoarele principii:  

 Egalitate de şanse şi nediscriminare; 

 Confidenţialitate; 

 Respectarea legalităţii şi a protecţiei datelor cu caracter personal; 

 Obiectivitate şi tratament egal; 

 Transparenţa; 

 Utilizarea eficientă 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, vineri 14.02.2020 si luni 17.02.2020. 

 Evaluarea dosarelor de concurs şi publicarea rezultatelor: marti 18.02.2020 

 Perioada de depunere a contestaţiilor: 24 ore de la afisarea rezultatelor (sala 448 din cadrul 
Universităţii din Craiova) 

 Soluţionarea contestaţiilor: 19. 02.2020 

 Afişarea rezultatelor finale: 19. 02.2020 

  

 

Director proiect, 

Prof.univ.dr.ing. Daniela Roşca 

E-mail: drosca2003@yahoo.com  

Telefon: 0740.194.877 
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