
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 

ANUNȚ CONCURS OCUPARE POSTURI  

PROIECT POCU (Program OperationalCapital Uman), cu titlul 

„Educatie si competente prin stagii de practica pentru studenti din domeniul drept 

si administratie publica”, ID PROIECT: 132662 

 

În vederea desfășurării activităților pentru proiectul „Educatie si competente prin stagii de practica pentru studenti din 

domeniul drept si administratie publica”, ID PROIECT: 132662, implementatde către Universitatea din Craiova, cu o durată de 24 luni și 

o valoare eligibilă  de: 4,348,459.50, se scot la concurs posturi: 

 

Nr. 

crt. 

Postul Perioada Tarif net 

de 

salarizare 

Nr. de ore 

lucrate/lună 

Calificări/experienţă 

necesară 

Îndatoriri în proiect 

1 Expert 

consiliere si 

orientare 

profesionala 

9 luni 70 lei 21 ore Studii superioare - 3 ani 

Experienta in activitati de 

organizare/supervizare/fo

rmare/monitorizare – mai 

mare de 10 ani 

• Participa si asigura suport la planificare, 

derulare si evaluare interna in cadrul A5. 

Dezvoltarea si implementarea unui Program 

de servicii de consiliere și orientare 

profesională axate pe dobândirea de 

competențe transversale corelate cu 

necesitățile pieței muncii. 

 

Pregateste si sustine activitatile de de 



 
 
 
 
 
 
 
  

 

consiliere şi orientare profesională 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; 

 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 



 
 
 
 
 
 
 
  

 

 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, de joi 22.04.2021 până luni 26.04.2021. 

Evaluare dosare de concurs şi publicare rezultate: luni 26.04.2021 

Depunerea contestaţiilor se va realiza la Sala 448 din cadrul Universităţii din Craiova, între orele 09.00 – 15.00, în 
data de luni 27.04.2021 

Soluţionare contestaţii: 28.04.2021 

Afisarea rezultatelor finale 28.04.2021 

 

Manager proiect, 

Prof.dr. Edmond Gabriel Olteanu  

E-mail: egolteanu@yahoo.com   
Telefon: 0744.617.846 
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