
 

 
 

ANUNȚ CONCURS OCUPARE POSTURI PROIECT POCU 
„Universitatea din Craiova-noi orizonturi în era digitală” - cod 686692395, 

proiect finanţat din PNRR 
Pentru implementarea proiectului se scoate la concurs postul următor: 

Nr. 
crt. 

Postul Perioada Tarif brut 
de 

salarizare 

Nr. de 
ore 

lucrate
/luna 

Calificări/experienţă 
necesară 

Îndatoriri în proiect 

1.  

Expert 1 
formare 

competente 
antreprenoria

le pentru 
profesii 

emergente in 
sectorul 
digital; 

 

35 luni 130 40 Studii superioare – 3 
ani; 
3 ani experienta in 
implementarea unor 
proiecte cu finantare 
europeana si in 
gestionarea propriei 
afaceri; 
Masterat in 
Managementul 
proiectelor europene 
 

Inscrie studentii 
Universitatii din Craiova 
in grupul tinta al 
proiectului-200 persoane, 
realizeaza baza de date in 
format  Excel cu studentii 
din grupul tinta al 
proiecului. Asigura suport 
grupului tinta in vederea 
participarii la activitatile 
proiectului. 
Participa la realizarea 
materialelor suport pentru 
sustinerea workshop-urilor 
in domeniul- Dezvoltarea 
de competente 
antreprenoriale pentru 
profesii emergente in 
doemniul digital. 

2.  

Expert 2 
formare 

competente 
antreprenoria

le pentru 
profesii 

emergente in 
sectorul 
digital; 

35 luni 130 40 Studii superioare – 3 
ani 
3 ani experienta in 
implementarea unor 
proiecte cu finantare 
europeana si in 
gestionarea propriei 
afaceri; 
Doctorat in docmeniul 
economic 
DiplomaANC - 
Formator 
Diploma ANC-
Competente 
antreprenoriale 
Diploma ANC-
Manager de proiect 
 

Inscrie studentii 
Universitatii din Craiova 
in grupul tinta al 
proiectului-200 persoane, 
realizeaza baza de date in 
format  Excel cu studentii 
din grupul tinta al 
proiecului. Asigura suport 
grupului tinta in vederea 
participarii la activitatile 
proiectului. 
Participa la realizarea 
materialelor suport pentru 
sustinerea workshop-urilor 
in domeniul- Dezvoltarea 
de competente 
antreprenoriale pentru 
profesii emergente in 
doemniul digital. 



 

 
 

3.  

Expert 3 
formare 
competente 
antreprenoria
le pentru 
profesii 
emergente in 
sectorul 
digital; 

35 luni 120 40 Studii superioare – 3 
ani  
2 ani experienta in 
implementarea unor 
proiecte cu finantare 
europeana 
Diploma ANC – 
competente 
informatice 

Inscrie studentii 
Universitatii din Craiova 
in grupul tinta al 
proiectului-200 persoane, 
realizeaza baza de date in 
format  Excel cu studentii 
din grupul tinta al 
proiecului. Asigura suport 
grupului tinta in vederea 
participarii la activitatile 
proiectului.  
Participa la realizarea 
materialelor suport pentru 
sustinerea workshop-urilor 
in domeniul- Dezvoltarea 
de competente 
antreprenoriale pentru 
profesii emergente in 
doemniul digital. 

 
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. 
Perioadele de desfășurare a concursului sunt:  

• Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor se va face la sala 448 din cadrul Universităţii 
din Craiova, în perioada 25.01.2023-26.01.2023, întreorele 09:00 – 15:00;  

• Evaluare dosare de concurs şi publicare rezultate se va face in perioada 26.01.2023;  
• Depunerea contestaţiilor se va face la Sala 430 din cadrul Universităţii din Craiova, între 

orele 09:00 – 15:00, în data de  27.01.2023; 
• Soluţionare contestaţii: 27.01.2023; 
• Afisare rezultate finale 27.01.2023. 

 
 

Manager proiect, 
Prof. univ. dr. Bîzdoaca Nicu George 

 


