
 

ANUNȚ CONCURS OCUPARE POSTURI  

PROIECT POCU (Program Operational), cu titlul 

„STUDENT ANTREPRENOR ÎN CADRUL FACULTĂȚII DE AGRONOMIE“ 
ID PROIECT: 125095 

 

În data de 25  ianuar ie  2019, au  fo st  demarate  act i v i ta t i le  de  
cont racta re  pentru proiectul ”STUDENT ANTREPRENOR ÎN CADRUL FACULTĂȚII 

DE AGRONOMIE”, implementat de către Universitatea din Craiova, prin scrisoare de 
informare nr. 01/692/SSC/25.01.2019. 

Durata  proiectului  este  de  24 luni,  valoarea  eligibilă  a  proiectului  fiind  
de: 7 352 234,93 lei. 
Pentru implementarea proiectului se scot la concurs posturile din tabelul următor: 

 
Nr. 
crt. 

Postul Perioada 
Tarif de 

salarizare 
net/oră 

Calificări/experiență 
necesară 

Îndatoriri în proiect 

1.  
Consilier 1 

studenti 
6 luni 49 

Studii superioare, 
Experienta didactica si 

pedagogica 

• Realizeaza activitati de 
consiliere si orientare 
profesionala a studentilor din 
grupul tinta. 

2.  
Consilier 2 

studenti 
6 luni 49 

Studii superioare, 
Experienta didactica si 

pedagogica 

• Realizeaza activitati de 
consiliere si orientare 
profesionala a studentilor din 
grupul tinta. 

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, JOI și VINERI 16-17.07.2020. 
Evaluare dosare de concurs şi publicare rezultate: LUNI, 20.07.2020. 
Depunerea contestaţiilor se va realiza la Sala 448 din cadrul Universităţii din 
Craiova, între orele 09.00 – 15.00, MARTI, 21.07.2020. 
Soluţionare contestaţii: MIERCURI, 22.07.2020. 
Afisarea rezultatelor finale: MIERCURI, 22.07.2020. 

Director proiect, 

ALEXANDRU TUDOR  
E-mail: alexandruntudor@yahoo.com 

Telefon: 0724378164 


