ANUNŢ PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS PUBLIC A POSTURILOR DISPONIBILE ÎN
CADRUL PROIECTULUI POSDRU ID 140799 CU TITLUL „INSTRUMENTE INOVATIVE DE
PREDARE ÎNVĂŢARE PENTRU STUDENŢII ŞI MASTERANZII DIN DOMENIUL FINANCIARBANCAR”

Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu, în calitate de solicitant în cadrul proiectului POSDRU ID
140799 cu titlul „INSTRUMENTE INOVATIVE DE PREDARE ÎNVĂŢARE PENTRU STUDENŢII ŞI
MASTERANZII DIN DOMENIUL FINANCIAR-BANCAR”, anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi
disponibile în cadrul proiectului:

Nr.
crt.

Postul

Perioada

Tarif de
salarizare

1.

Lector
expert
pe
termen scurt
(agenţi
economici)

14.06.201513.09.2015

109 lei/oră

2.

Lector
expert
pe
termen scurt
(agenţi
economici)

14.06.201513.09.2015

109 lei/oră

Nr. de
ore
lucrate
/lună
12

12

Calificări/experi
enţă necesară

Îndatoriri în proiect

Studii superioare
Experienţă minim
5 ani

Participarea
la
întâlnirile
comunităţilor de practică, asigurând
transferul
de
know-how
în
domeniul propriu de expertiză,
respectiv
Finanţe,
utilizând
aplicaţiile informatice ERP şi
CRM;
- Participarea
la
elaborarea
raportului (ghidului) de bune
practici în domeniul vizat.
Participarea
la
întâlnirile
comunităţilor de practică, asigurând
transferul
de
know-how
în
domeniul propriu de expertiză,
respectiv Contabilitate, utilizând
aplicaţiile informatice ERP şi
CRM;
- Participarea
la
elaborarea
raportului (ghidului) de bune
practici în domeniul vizat.

Studii superioare
Experienţă minim
5 ani

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:
- Cererea de înscriere la concurs (Anexa nr.3 la Metodologia privind iniţierea şi implementarea
proiectelor finanţate din fonduri structurale în U.C.B.);
- CV în format Europass, datat şi semnat pe fiecare pagină, în care se va specifica postul vizat – 2
exemplare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte cate atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, semnate şi
datate.

Calendar competiţie:
28.05.2015-29.05.2015, intervalul 1000-1600: Depunerea dosarului de candidatură la Secretariatul Departamentului
de Cercetare Dezvoltare al U.C.B., situat în str. B-dul. Republicii, nr.1;
02.06.2015, ora 1000: Evaluarea dosarelor de concurs depuse;
03.06.2015, ora 1300: Afişarea rezultatului la sediul DCD;
03.06.2015, ora 1400 - 04.06.2015, ora 1400: Depunerea contestaţiilor la sediul DCD.
Contestaţiile vor fi soluţionate de o comisie de contestaţii numită de Consiliul de Administraţie al
Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu, în maxim 48 ore de la depunere.
Rezultatele concursului sunt aprobate de Consiliul de Administraţie şi validate de Senatul universitar.

Comisia de evaluare:
Preşedinte: lect. univ. dr. Simion Otilia _________________________________
Membru: lect. univ. dr. Mungiu-Pupăzan Claudia_________________________
Membru: Nioaţă Roxana ____________________________________________
Secretar: Merfu Daniela _____________________________________________

