
 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANUNȚ CONCURS OCUPARE POSTURI  
PROIECT POCU (Program Operațional Capital Uman), cu titlul 

„Sprijin la început de cariera pentru studenții Universității din Craiova” ID PROIECT: 133461 
 

În vederea desfășurării activităților pentru proiectul „Sprijin la început de carieră pentru studenții Universității din Craiova”, 
implementat de către Universitatea din Craiova, cu o durată de 24 luni și o valoare eligibilă  de: 4.428.723,17 lei, se scot la concurs 
posturile din tabelul următor: 

 

Nr. Post 
Perioadă 
(nr. luni) 

Tarif 
salarizare 
net/ oră 

Calificări/experiență necesară Îndatoriri în proiect 

1. 
Tutore 49 stagii 

de practică-
AGRO 

1 25 

Studii superioare absolvite cu 
diploma de licență – 3 ani/ 
Experienta profesionala specifica 
in domeniul de activitate – 1 an 

Mentoratul si supervizarea unui grup de 5 
studenti (inmatriculati in cadrul Facultatii 
de Agronomie) in cadrul centrului de 
practica, pe parcursul a 90h/semestru. 

2. 
Tutore 50 stagii 

de practică-
AGRO 

1 25 

Studii superioare absolvite cu 
diploma de licență – 3 ani/ 
Experienta profesionala specifica 
in domeniul de activitate – 1 an 

Mentoratul si supervizarea unui grup de 5 
studenti (inmatriculati in cadrul Facultatii 
de Agronomie) in cadrul centrului de 
practica, pe parcursul a 90h/semestru. 

3. 
Tutore 51 stagii 

de practică-
AGRO 

1 25 

Studii superioare absolvite cu 
diploma de licență – 3 ani/ 
Experienta profesionala specifica 
in domeniul de activitate – 1 an 

Mentoratul si supervizarea unui grup de 5 
studenti (inmatriculati in cadrul Facultatii 
de Agronomie) in cadrul centrului de 
practica, pe parcursul a 90h/semestru. 

4. 
Tutore 52 stagii 

de practică-
AGRO 

1 25 

Studii superioare absolvite cu 
diploma de licență – 3 ani/ 
Experienta profesionala specifica 
in domeniul de activitate – 1 an 

Mentoratul si supervizarea unui grup de 5 
studenti (inmatriculati in cadrul Facultatii 
de Agronomie) in cadrul centrului de 
practica, pe parcursul a 90h/semestru. 

5. 
Tutore 53 stagii 

de practică-
AGRO 

1 25 

Studii superioare absolvite cu 
diploma de licență – 3 ani/ 
Experienta profesionala specifica 
in domeniul de activitate – 1 an 

Mentoratul si supervizarea unui grup de 5 
studenti (inmatriculati in cadrul Facultatii 
de Agronomie) in cadrul centrului de 
practica, pe parcursul a 90h/semestru. 

 
Concursul constă în evaluarea dosarelor depuse de către candidați; în acest sens fiecare candidat va depune un dosar de înscriere 
în format fizic înregistrat la locul depunerii acestuia, care trebuie să conțină următoarele documente: 

 Cerere de înscriere;  

 Curriculum vitae în format Europass datat și semnat pe fiecare pagină în care se va specifica postul vizat – 2 exemplare; 

 Copii ale documentelor relevante pentru dovedirea competenței anterioare, specifice postului vizat. 
 

Prezenta procedură de recrutare și selecție are la baza următoarele principii:  

 Egalitate de șanse și nediscriminare 

 Confidențialitate 

 Respectarea legalității și a protecției datelor cu caracter personal 

 Obiectivitate si tratament egal 

 Transparența 

 Utilizarea eficientă a fondurilor publice 
  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Calendarul competiției: 

 Înscrierea la concurs și depunerea dosarelor se va face în perioada 11.04.2022 - 15.04.2022, la sala 430 din cadrul 
Universității din Craiova, între orele 09 – 15. 

 Evaluarea dosarelor se va face luni 18.04.2022; 

 Afișarea rezultatelor se va face luni 18.04.2022; 

 Depunerea contestațiilor, se va face marți 19.04.2022, între orele 09.00 – 15.00, la Sala 430 din cadrul Universității din 
Craiova; 

 Perioada soluționării contestațiilor – marți 19.04.2022; 

 Afișarea rezultatelor finale – 20.04.2022. 
 

Director proiect, 
DRĂGAN Cristian Ovidiu 
E-mail: cdragano11@gmail.com 
Telefon: 0726.496.717 


