
 

 

 

 
 

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 23  mai  2019, au  fos t  demara te  act iv i ta t i l e  speci f i ce  de  management  

ș i  implementare  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, ID PROIECT: POCU/380/6/13/123990. 

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 

 Responsabil 

sprijin 

institutional 

GT 

19 luni 56 lei 63 ore Studii superioare - 3 ani 

Experienta in 

implementarea 

proiectelor cu finantare 

europeana si 

Participa si asigura suport la planificare, 

derulare si evaluare interna in cadrul A6: 

Furnizarea de sprijin institutional pentru 

doctoranzii si cercetatorii postdoctorat 

Pregateste si sustine sesiunea de formare  2 



 

 

nerambursabila. - 1 ani  

Experienta in activitati de 

organizare/supervizare/fo

rmare/monitorizare – mai 

mare de 10 ani 

conform calendarului proiectului. La 

solicitarea Managerului de Proiect, participa 

cu informatii, recomandari si rapoarte 

punctuale la elaborarea rapoartelor periodice 

ale proiectului catre OI/AMPOCU. Elaboreaza 

rapoarte si livrabile specifice activitatilor 

desfasurate, conform necesitatilor 

 
 

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 în perioada 17.09.2020-21.09.2020 (cu 
excepția zilelor de sâmbătă și duminică – 19-20 septembrie), la sala 448 din cadrul Universităţii din 
Craiova, între orele 09 – 15. 

• Evaluarea dosarelor se va face marti 22.09.2020 

• Afişarea rezultatelor se va face marti 22.09.2020 

• Depunere contestaţii, Sala 448 din cadrul Universităţii din Craiova, între orele 09.00 – 15.00, în 
data de 23.09.2020 

• Perioada soluţionării contestaţiilor 24.09.2020 

• Afisarea rezultatelor finale 24.09.2020 

 

Manager proiect, 

Prof.dr. Cezar Ionu ț  Sp înu 

E-mail: rectorat@central.ucv.ro 


