
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ANUNȚ CONCURS OCUPARE POSTURI PROIECT POCU 

 ” Stagii de  practica inovative si interdisciplinare”  

Proiect co-finanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

ID PROIECT: POCU-132565 

Pentru implementarea proiectului se scoate la concurs postul din tabelul următor: 

Nr. 

crt. 

Postul Perioada Tarif de 

salarizare 

net/ora 

Nr. de 

ore 

lucrate

/ lună 

Calificări/experienţă 

necesară 

Îndatoriri în proiect 

1.  

Expert 

consiliere si 

orientare in 

cariera 

16  luni     50 lei 40 ore 

Studii superioare- 3 ani 

Experienta didactica si 

pedagogica - 1 ani 

Competente didactice si 

pedagogice 

Competente in domeniul 

IT 

Competente comunicare 

Un expert consilier va 

ajuta studenti din 

grupul tinta sa aleaga 

un traseu profesional 

optim. Vor 

organiza sesiuni de 

lucru in cadrul carora ii 

vor invata sa realizeze 

un CV, o scrisoare de 

intentie si 

vor simula prezentarea 

la un interviu de 

angajare. Pentru fiecare 

student din grupul tinta 

se va 

realiza o Fisa de 

consiliere in cariera. 

 
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 în 

implementarea proiectelor finanţate din FSE. 

 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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 13.05.2021 pana vineri 

14.05.2021; Evaluare dosare de concurs şi publicare rezultate se va face in data de 

17.05.2021; Depunerea contestaţiilor se va face la Sala 448 din cadrul Universităţii din 

Craiova, între orele 09:00 – 15:00, intre  18.05.2021-19.05.2021; Soluţionare contestaţii: 

19.05.2021. Afisarea rezultatelor finale 19.05.2021. 

 

Manager proiect,  
Conf. univ. dr. Carmen Ionela BANTA 

Telefon: 0721963838 
 


