
 

 

 
 

ANUNŢ 

CONCURS OCUPARE POSTURI 
PROIECT POC, APEL CENTRE-SUPORT 

- Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al 

Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale 

cu titlul 
“HUB-UCv - Centru Suport pentru Proiecte CD Internaționale pentru regiunea 

Oltenia” 
Cod proiect: 107885 

 

În data de 14.04.2020, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Centru 
Suport pentru Proiecte CD Internaționale pentru regiunea Oltenia”, implementat de 
către Universitatea din Craiova. 

Durata proiectului este de 40 luni, valoarea eligibilă a proiectului fiind de: 2.803.318,14 lei.  

Pentru implementarea proiectului se scot la concurs posturile din tabelul următor: 

Nr.  
crt. 

Postul Numar 
de luni 

Nr. de 
ore/luna 

Calificări/experienţă necesară Îndatoriri în proiect 

1.  Expert formare 
continua 

10 33 Studii superioare - 3 ani; 
Experienta în activitatea de 
formare - 5 ani; 
Manager de proiect atestat ANC; 
Limbi straine: engleza. 

• Realizarea unor module de 
pregatire/prezentare cursuri pentru 
solicitanti; 

• Se implica in activitatea A 1.3. 

2.  Expert formare 
continua 

10 33 Studii superioare - 3 ani; 
Experienta în activitatea de 
formare - 5 ani; 
Manager de proiect atestat ANC; 
Limbi straine: engleza. 

• Realizarea unor module de 
pregatire/prezentare cursuri pentru 
solicitanti; 

• Se implica in activitatea A 1.3. 

3.  Expert formare 
continua 

10 33 Studii superioare - 3 ani; 
Experienta în activitatea de 
formare - 5 ani; 
Manager de proiect atestat ANC; 
Limbi straine: engleza. 

• Realizarea unor module de 
pregatire/prezentare cursuri pentru 
solicitanti; 

• Se implica in activitatea A 1.3. 

4.  Expert formare 
continua 

10 33 Studii superioare - 3 ani; 
Experienta în activitatea de 
formare - 5 ani; 
Manager de proiect atestat ANC; 
Limbi straine: engleza. 

• Realizarea unor module de 
pregatire/prezentare cursuri pentru 
solicitanti; 

• Se implica in activitatea A 1.3. 

5.  Expert formare 
continua 

10 33 Studii superioare - 3 ani; 
Experienta în activitatea de 
formare - 5 ani; 
Manager de proiect atestat ANC; 
Limbi straine: engleza. 

• Realizarea unor module de 
pregatire/prezentare cursuri pentru 
solicitanti; 

• Se implica in activitatea A 1.3. 



 

 

 
 

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. 
 

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, joi 22.04.2021 si vineri 23.04.2021 

• Evaluarea dosarelor de concurs si publicarea rezultatelor: vineri 23.04.2021 
• Afişarea rezultatelor se va face: vineri 23.04.2021 
• Perioada de depunere a contestaţiilor: între orele 09:00 – 15:00, luni 26.04.2021 (sala 448 

din cadrul Universităţii din Craiova) 
• Soluţionarea contestaţiilor: luni 26.04.2021 
• Afisarea rezultatelor finale: luni 26.04.2021. 

 
 
 
 
 
Manager proiect, 

Prof. univ. dr. Cezar Ionuț SPÎNU 
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