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ANUNT CONCURS/ EXAMEN DE RECRUTARE $I SELECTIE PERSONAL iN
CADRUL PROIECTULUI EUROPE AN POCU/379/6/21/COD 125T44
"Ea ANTREPRENOR -

participdrii studen(ilor din categorii vulnerabile la programe de
studii de licenld prin inovare antreprenoriald,,

creSterea

Universitatea din Petroqani, cu sediul in Petroqani, str. Universit6lii, nr.z},jude[ Hunedoara, in
calitate de BENEFICIAR in cadrul proiectului POC(t/379/6/21/Cod 125144 nEU ANTREPRENOR
cre;terea participdrii studenlilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licen(d prin

-

inovare antreprenoriald", in temeiul Hotdrdrii Guvernului nr. 32512018 qi a Ordinului M.E.N. nr.
5703118.12.2018 de aprobare a Procedurii Operalionale privind angajarea personalului in vederea
ocupdrii posturilor infiinlate in afara organigramei pentru implementarea proiectelor finanlate din
fonduri europene nerambursabile,

ANUNTA
Recrutarea qi selecfia personalului in vederea angajdrii pe perioadS determinatd in cadrul
proiectului POCU/379/6/21/Cod 125144 "EU ANTREPRENOR - cre;terea participdrii studenlilor din
categorii vulnerabile la programe de studii de licenyd prin inovare antreprenoriald", a urmdtorului post:
Nr.
crt.

Func{ia
(conform
cererii,

Durata C.I.M.

Nr. de ore

Salariul lunar

(conform cererii

prestate pe
luntr

brut

de finanJare)

(conform

contractului

(nr. ore*

Atribu{iile postului

Cerinfe specifice pentru
ocuparea postului
(studii, vechime, etc.)

tarif

orar net)

cererii/

de

finantare)

contractului
de finanfare)

I

Manager
Proiect

24 luni

84 ore

108 lei/ord

Rdspunde de planificarea, coordonarea,

aprobarea activitatilor din partea
partenerului, coordonarea eficientd a
tuturor activitAlilor proiectului in vederea
atingerii obiectivelor stabilite;

-

Coordoneazd

activit{ile zilnice

qi

- Educayie solicitatd:
studii
superioare,
experienld utilizare PC,
programe ;i echipamente
de prelucrare automata a
datelor - 3 ani;

s[ptdmdnale ale echipei de implementare;
- Aprobd qi vizeazd documentele echipei
de implementare;

- Experien\a solicitatd:
experient[ in domeniul

-

de activitdti

Monitorizeazd graficul activitAtilor
implementate in proiect in perioada de

- Asigurf, sprijin de ordin tehnic

in
proiectului, in

coordonarea activitE{ilor echipei

de

qi

coordonarea

educative

-

minim l0 ani;

-

raportare;

activitd{ile curente ale

educa{iei

Competenle Si aptitudini
buna

manageriale:
cunoa$tere
instrumentelor

a
de

implementare din cadrul proiectului, in
implementarea proicctului in parametrii

programare qi control,
experienld in r.rtilizarea

asumati;

mecanismelor de
coordonare (echip[ si

-

Planificd, monitorizeaz[

{

organizeuzd

activit6{ile echipei;

proceduri);

- Stabileqte rela{ii de colaborare pe tcmen
lung cu partenerii, clien{ii, beneficiarii gi
fi nantatorii proiectului;

-

Stabilegte nivelul

de calrtate

a$teptat

pentru activit5li qi rezultate;
- Stabilegte procedurile de implementare
impreund cu echipa de management.

ConcursuV examenul va avea loc in data de 25.03.2019
Condi(iile generale care trebuie indeplinite de o persoanS, pentru a putea participa la concurs sunt:
a) are cetdtenia romdnS, cetd{enia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparlinand
Spaliului Economic European gi domiciliul in Rom6nia;
b) cunoaste limba romand, scris $i vorbit;
c) are varsta minimd reglementatl de prevederile legale;
d) are capacitate deplinS de exerciliu;
e) indeplineqte condiliile de studii qi, dupd caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs;
nu
0 a fost condamnatd definitiv pentru sdv6rgirea unei infrac{iuni contra umanitdtii, contra statului
ori contra autoritdtii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul , care impiedic6 inftptuirea justiliei,
de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracliuni sdv6r$ite cu intenlie, care ; face-o
incompatibild cu exercitarea functiei, cu exceptia situa{iei in care a intervenit reabilitarea.
Condi(iile specilice caxe trebuie indeplinite de persoana care participd la concursul pentru
ocuparea unui post in echipa de proiect se stabilesc, pe baza prevederiior ghidului solicitantut)i qi
a
contractului/ acordului/ ordinuluil deciziei de finanfare, la propunerea coordonatorului/ managerutlui/
;efului de proiect:
- Relevanfa studiilor pentru acoperirea cerinfelor postului;
- Relevanfa experientei profesionale pentru acoperirea cerinfelor postului solicitat6;
- Relevanla experienfei in utilizarea mecanismelor de coordonz]re (echipS qi proceduri), competenle qi
aptitudini manageriale ;
- Abilitdfl de comunicare;
- Capacitate de analizd qi sintezd.

in vederea participirii la

concurs/ examen, persoanele interesate intocmesc qi depun la Serviciul
-Resurse Umane un dosar de concurs,
care va confine urmdtoarele documente:
l. cererea de inscriere in procesul de recrutare qi selecfie,

b.

c.
d.
e.

f.

g.

declarafie de consimlEmdnt privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Formular tip);
curriculum vitae in format Europass, datat gi semnat pe fiecare pagind, in care se manlioneazA
proiectul qi postul vizat de candidat;
copia actului de identitate sau a unui alt document de identitate intocmit intr-un scop echivalent
c6rfii de identitate ori pagaportului, in copii vizate conform cu originalul;
copii ale documentelor care atest6 nivelul studiilor qi efectuareu uno, specializlri;
copii ale documentelor care atestd experienfa profesionala generala qi specificd solicitatl pentru
ocuparea postului;
cazietuljudiciar sau o declaratie pe propria rlspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale.

in

cazul contest6rii lipsei unui document din cele enumerate, candidatul va

de candidaturd, cu toate documentele solicitate in anunf, vor
22.03.2019, ora12.

fi respins. Dosarele
fi depuse de candidat p6n6 la data de

Concursul va consta in evaluarea dosarelor de concurs qi dupd caz)vrtinterviu.
in situalia in care la concurs/ examen s-a inscris o singurd persoana pe postul vacant,comisia
de concurs o poate declara admisd din etapa de selecfie a dosarelor.

Procesul de recrutare

qi

selecfie pentru prezentul anun,

va

avea urmatorul calendar de

desfiqurare:

Nr.

Etapa

Data

Publicarea $i afi$area anuntului de recrutare
;i selecfie
Perioada de depunere a dosarelor de candidaturl

1

2
a

18.03.2019, ora 72
I

verificarea eligibilit{ii dosarelor

de candidaturd ;i afi;area
rezultatelor privind verificarea eligibilitnlii dosarelor, sau dupi caz a
rezultatului final al concursului/examenului de recrutare ;i selecfie
Depunerea
solufionarea contestafiilor privind verificarea

J

qi

4

eligibilitilii dosarelor, sau dup6 caz,

a

t*

"..l_mt
declaraqi admiEi ca urnare a verific[rii erigibilitn{ii dosarelor
Ei
solutionirii contestatiilor, daci e cazul)
Publicarea ;i afiEarea anunfului cu rezultatele finale ul" .""rutarii ,i

6

25.03.2019, ora

12

26.03.2019, ora

12

27 .03.2019,

ora

10

27.03.2019, ora

72

rezultatului final al

concursului/examenului de recrutare qi selec{ie
Desfrgurarea interviului (dac[ sunt mai mulli candid;tt p"

5

8.03.20 1 9 - 22.03.2019.
ora.12

selecliei.

T' e mat ic

tt

co nc urs

ul ui este urmbtoarea:

1. Programarea activitSlilor realizate in cadrul proiectelor cu finanfare europeand.
2. Managementul resurselor umane in proiecte.
3. Monitorizare qi raportare in managementul proiectelor.
4. Evaluarea rezultatelor qi controlul activitSlilor desfEqurate prin proiecte.
5. Managementul campaniilor de promovare a proiectelor finanfate de Uniunea Europeand.
Bibliogralie:
I

' *** POCU/320161211C5.6.7,6.9, 6.1012l, 'Ghidul solicitantului"- mdsuri cle optimizare a ofertelor cle sludii

2.
3'
4'

din tnv dldmdntul s uper ior tn sprij inul angaj abilit dl ii, 2}lg
Adriana GRIGORESCIJ, "Practica managementului proiectelor", Editura Uranus, Bucuregti, 2008
Armenia ANDRONICEANU (coord.), "Managementul proiectelor cu
finanlare externd", Editura
Universitar5, Bucuresti, 2004
Daniela FLORESCU, "Managementul proiectelor cufinanlare europeand", Editura CH Beck,
Bucuresti,

2012
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