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ANUNT CONCURS OCUPARE POSTURI PROIECT POCU 
' 

"PROFESORI BUNI PENTRU COPII FERICITI" 
' 

Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

ID PROIECT: 105374 

In data de 28 martie 2018, s-a semnat contractul de finantare pentru proiectul 
Profesori buni pentru copii fericiti, implementat de catre Universitatea din Craiova. 

Durata proiectului este de 25 luni, valoarea eligibila a proiectului fiind de: 
1. 971.648,00 lei. 

Pentru implementarea proiectului se scot la concurs posturile din tabelul urmator: 

Nr. Postul Perioada Tarifde Nr. de Calificari/experient lndatoriri in proiect 
crt. salarizare ore a necesara 

net/ora lucrate/ 
luna 

1. Studii superioare - 3 Coordoneaza activitatea 
ani tuturor formatorilor inclusi in 
Doctorat- 3 ani proiect; 
Experienta didactica 

Realizeaza si verifica si pedagogica in 
mediul universitar - programul de 

Coordonator 3 ani formare; 

activitati Competente Coordoneaza activitatea de 

Form are 20 luni 40 40 
organizatorice si de evaluare in vederea certificarii 
gestionare a competentelor dobandite de Universitatea resurselor umane 

din Craiova Competente 
catre grupul tinta; 

didactice si Analizeaza si ofera solutii 

pedagogice pentru nevoile de formare ale 
Competente grupului tinta 
profesionale 
Capacitate de 
analiza si sinteza 

2. Studii superioare - 3 Coordoneaza activitatea 
ani desfasurata in scolile 
Experienta in functii partenere; 

Coordonator de conducere in 
Asigura comunicarea intre invatamantul activitati 

preuniversitar- 1 ani echipa de implementare si 
desfasurate in 20 luni 40 40 Competente conducerea scolilor 
scolile organizatorice partenere; 
partenere Competente de Planifica si verifica activitatea 

comunicare si desfasurata de catre expertii 
gestiune a resurselor proiectului in cadrul scolilor 
umane 
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Competente partenere; 
profesionale 

3. Studii superioare - 3 Coordoneaza activitatea 
ani desfasurata in scoala 
Experienta didactica partenera 1; 
si pedagogica - 1 ani 

Verifica derularea Competente 
organizatorice programului de formare in 

Expert Competente de scoala partenra 1; Asigura 

activitati 
comunicare si participarea Ia activitati a 

Scoala 
20 luni 40 40 gestiune a resurselor membrilor grupului tinta din 

umane scoala 
partenera 1 Competente partenera 1; 

profesionale 
Comunica managerului de 
proiect stadiul implicarii in 
activitati a persoanelor din 
grupul tinta din scoala 
partenera 1 

4. Studii superioare - 3 Coordoneaza activitatea 
ani desfasurata in scoala 
Experienta didactica partenera 1; 
si pedagogica - 1 ani 

Verifica derularea Competente 
organizatorice programului de formare in 

Expert Competente de scoala partenra 1; Asigura 

activitati 
comunicare si participarea Ia activitati a 

Scoala 
20 luni 40 40 gestiune a resurselor membrilor grupului tinta din 

umane scoala 
partenera 2 Competente partenera 1; 

profesionale 
Comunica managerului de 
proiect stadiul implicarii in 
activitati a persoanelor din 
grupul tinta din scoala 
partenera 1 

5. Studii superioare - 3 Va initia si realiza formarea 
ani unei retele de cadre didactice 
Doctorat- 3 ani Ia nivelul judetului Valcea in 
Experienta didactica 

vederea promovarii unui in invatamantul 
superior- 1 ani invatamant incluziv si pentru 

Expert 1 retea Competente o educatie de buna calitate; 

cadre 20 luni 40 40 
organizatorice Va promova schimbul de bune 
Competente de practici si comunicarea intre 

didactice comunicare si membrii retelei; 
gestiune a resurselor Va organiza intalniri si 
umane 

workshop-uri cu participarea Competente 
profesionale membrilor retelei si a echipei 

de implementare a 
proiectului. 

6. Expert 2 retea 20 luni 40 40 Studii superioare - 3 Va initia si realiza formarea 

UNIVERSITATEA 
DI:-J 

C'RAIO\"A 
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cadre 
didactice 

7. 

Expert 1 
mentorat/coac 
hing 

8. 

Expert 2 
mentorat/coac 
hing 

20 luni 40 

20 luni 40 

ani 
Doctorat - 3 ani 
Experienta didactica 
in invatamantul 
superior- 1 ani 
Competente 
organizatorice 
Competente de 
comunicare si 
gestiune a resurselor 
umane 
Competente 
profesionale 

Studii superioare - 3 
ani 
Doctorat- 3 ani 
Experienta didactica 
si pedagogica- 3 ani 
Competente 
organizatorice 
Competente de 
comunicare si 

40 gestiune a resurselor 
umane 
Competente 
profesionale 

Studii superioare - 3 
ani 
Doctorat- 3 ani 
Experienta didactica 
si pedagogica - 3 ani 
Competente 
organizatorice 
Competente de 
comunicare si 

40 gestiune a resurselor 
umane 
Competente 
profesionale 
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unei retele de cadre didactice 
Ia nivelul judetului Valcea in 
vederea promovarii unui 
invatamant incluziv si pentru 
o educatie de buna calitate; 
Va promova schimbul de bune 
practici si comunicarea intre 
membrii retelei; 
Va organiza intalniri si 
workshop-uri cu participarea 
membrilor retelei si a echipei 
de implementare a 
proiectului. 
Desfasoara activitati de 
mentoratfcoaching cu 8 cadre 
didactice din grupul tinta; 
Organizeaza activitati de 
schimb de bune practici in 
domeniul strategiilor de 
prevenire a abandonului 
scalar in randul copiiilor cu 
probleme sociale sau de 
sanatate; 
lndruma profesorii din grupul 
tinta de care este responsabil 
in vederea identificarii unui 
traseu profesional optim si in 
vederea cresterii 
performantelor didactice si 
profesionale. 
Desfasoara activitati de 
mentorat/coaching cu 8 cadre 
didactice din grupul tinta; 
Organizeaza activitati de 
schimb de bune practici in 
domeniul strategiilor de 
prevenire a abandonului 
scalar in randul copiiilor cu 
probleme sociale sau de 
sanatate; 
lndruma profesorii din grupul 
tinta de care este responsabil 
in vederea identificarii unui 
traseu profesional optim si in 
vederea cresterii 
performantelor didactice si 
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9. 

Expert 3 
mentorat/coac 
hing 

10. 

Expert 4 
mentorat/coac 
hing 

11. 

Expert 5 
mentorat/coac 
hing 

20 luni 40 

20 luni 40 

20 luni 40 

Studii superioare - 3 
ani 
Doctorat- 3 ani 
Experienta didactica 
si pedagogica - 3 ani 
Competente 
organizatorice 
Competente de 
comunicare si 

40 gestiune a resurselor 
umane 
Competente 
profesionale 

Studii superioare - 3 
ani 
Doctorat- 3 ani 
Experienta didactica 
in invatamantul 
superior- 1 ani 
Competente 

40 organizatorice 
Competente de 
comunicare si 
gestiune a resurselor 
umane 
Competente 
profesionale 

Studii superioare - 3 
ani 
Doctorat- 3 ani 
Experienta didactica 
in invatamantul 
superior- 1 ani 
Competente 

40 organizatorice 
Competente de 
comunicare si 
gestiune a resurselor 
umane 
Competente 
profesionale 
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Desfasoara activitati de 
mentorat/coaching cu 8 cadre 
didactice din grupul tinta; 
Organizeaza activitati de 
schimb de bune practici in 
domeniul strategiilor de 
prevenire a abandonului 
scalar in randul copiiilor cu 
probleme sociale sau de 
sanatate; 
lndruma profesorii din grupul 
tinta de care este responsabil 
in vederea identificarii unui 
traseu profesional optim si in 
vederea cresterii 
performantelor didactice si 
profesionale. 
Va initia si realiza formarea 
unei retele de cadre didactice 
Ia nivelul judetului Valcea in 
vederea promovarii unui 
invatamant incluziv si pentru 
o educatie de buna calitate; 
Va promova schimbul de bune 
practici si comunicarea intre 
membrii retelei; 
Va organiza intalniri si 
workshop-uri cu participarea 
membrilor retelei si a echipei 
de implementare a 
proiectului. 
Va initia si realiza formarea 
unei retele de cadre didactice 
Ia nivelul judetului Valcea in 
vederea promovarii unui 
invatamant incluziv si pentru 
o educatie de buna calitate; 
Va promova schimbul de bune 
practici si comunicarea intre 
membrii retelei; 
Va organiza intalniri si 
workshop-uri cu participarea 
membrilor retelei si a echipei 
de implementare a 
proiectului. 
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12. 

Expert 6 
mentoratfcoac 
hing 

13. 

Expert 7 
mentoratfcoac 
hing 

14. 

Expert 8 
mentorat/coac 
hing 

15. 
Expert 9 
mentorat/coac 
hing 

20 luni 40 

20 luni 40 

20 luni 40 

20 luni 40 

Studii superioare - 3 
ani 
Doctorat- 3 ani 
Experienta didactica 
in invatamantul 
superior- 1 ani 
Competente 

40 
organizatorice 
Competente de 
comunicare si 
gestiune a resurselor 
umane 
Competente 
profesionale 

Studii superioare - 3 
ani 
Doctorat - 3 ani 
Experienta didactica 
in invatamantul 
superior- 1 ani 
Competente 

40 
organizatorice 
Competente de 
comunicare si 
gestiune a resurselor 
umane 
Competente 
profesio na le 

Studii superioare - 3 
ani 
Doctorat- 3 ani 
Experienta didactica 
in invatamantul 
superior- 1 ani 
Competente 

40 
organizatorice 
Competente de 
comunicare si 
gestiune a resurselor 
umane 
Competente 
profesionale 

Studii superioare - 3 
ani 

40 Doctorat - 3 ani 
Experienta didactica 
in invatamantul 
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Va initia si realiza formarea 
unei retele de cadre didactice 
Ia nivelul judetului Valcea in 
vederea promovarii unui 
invatamant incluziv si pentru 
o educatie de buna calitate; 
Va promova schimbul de bune 
practici si comunicarea intre 
membrii retelei; 
Va organiza intalniri si 
workshop-uri cu participarea 
membrilor retelei si a echipei 
de implementare a 
proiectului. 
Va initia si realiza formarea 
unei retele de cadre didactice 
Ia nivelul judetului Valcea in 
vederea promovarii unui 
invatamant incluziv si pentru 
o educatie de buna calitate; 
Va promova schimbul de bune 
practici si comunicarea intre 
membrii retelei; 
Va organiza intalniri si 
workshop-uri cu participarea 
membrilor retelei si a echipei 
de implementare a 
proiectului. 
Va initia si realiza formarea 
unei retele de cadre didactice 
Ia nivelul judetului Valcea in 
vederea promovarii unui 
invatamant incluziv si pentru 
o educatie de buna calitate; 
Va promova schimbul de bune 
practici si comunicarea intre 
membrii retelei; 
Va organiza intalniri si 
workshop-uri cu participarea 
membrilor retelei si a echipei 
de implementare a 
proiectului. 
Va initia si realiza formarea 
unei retele de cadre didactice 
Ia nivelul judetului Valcea in 
vederea promovarii unui 
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16. 

Expert 10 
mentorat/coac 
hing 

17. 

Expert 11 
mentorat/coac 
hing 

18. 

Expert 
organizare 
desfasurare 
schimburi de 
experienta 

20 luni 40 

20 luni 40 

20 luni 40 

superior- 1 ani 
Competente 
organizatorice 
Competente de 
comunicare si 
gestiune a resurselor 
umane 
Competente 
profesionale 

Studii superioare - 3 
ani 
Doctorat- 3 ani 
Experienta didactica 
in invatamantul 
superior- 1 ani 
Competente 
organizatorice 

40 Competente de 
comunicare si 
gestiune a resurselor 
umane 
Competente 
profesionale 

Studii superioare - 3 
ani 
Doctorat- 3 ani 
Experienta didactica 
in invatamantul 
superior- 1 ani 
Competente 
organizatorice 

40 Competente de 
comunicare si 
gestiune a resurselor 
umane 
Competente 
profesionale 

Studii superioare - 3 
ani 
Experienta 
profesionala- 1 ani 

40 
Competente 
organizatorice 
Competente de 
comunicare 
Competente 
profesionale 
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invatamant incluziv si pentru 
o educatie de buna calitate; 
Va promova schimbul de bune 
practici si comunicarea intre 
membrii retelei; 
Va organiza intalniri si 
workshop-uri cu participarea 
membrilor retelei si a echipei 
de implementare a 
proiectului. 
Va initia si realiza formarea 
unei retele de cadre didactice 
Ia nivelul judetului Valcea in 
vederea promovarii unui 
invatamant incluziv si pentru 
o educatie de buna calitate; 
Va promova schimbul de bune 
practici si comunicarea intre 
membrii retelei; 
Va organiza intalniri si 
workshop-uri cu participarea 
membrilor retelei si a echipei 
de implementare a 
proiectului. 
Va initia si realiza formarea 
unei retele de cadre didactice 
Ia nivelul judetului Valcea in 
vederea promovarii unui 
invatamant incluziv si pentru 
o educatie de buna calitate; 
Va promova schimbul de bune 
practici si comunicarea intre 
membrii retelei; 
Va organiza intalniri si 
workshop-uri cu participarea 
membrilor retelei si a echipei 
de implementare a 
proiectului. 
Va identifica scoli din regiunea 
S-V Oltenia care au 
performante in domeniul 
desfasurarii unui invatamant 
incluziv si de calitate; 
Va organiza schimburi de 
experienta intre profesorii din 
aceste scoli si profesorii din 
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19. 

Formator 1 

20. 

Formator 2 

21. 

Formator 3 

41uni 40 

41uni 40 

41uni 40 

Studii superioare - 3 
ani 
Doctorat - 3 ani 
Experienta didactica 
si pedagogica- 1 ani 
Competente 
organizatorice 

40 
Competente de 
comunicare si 
gestiune a resurselor 
umane 
Competente 
profesionale 

Studii superioare - 3 
ani 
Doctorat- 3 ani 
Experienta didactica 
si pedagogica- 1 ani 
Competente 
organizatorice 

40 
Competente de 
comunicare si 
gestiune a resurselor 
umane 
Competente 
profesionale 

Studii superioare - 3 
ani 
Doctorat- 3 ani 
Experienta didactica 
si pedagogica - 1 ani 
Competente 

40 organizatorice 
Competente de 
comunicare si 
gestiune a resurselor 
umane 
Competente 
profesionale 
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Va organiza deplasarea 
profesorilor din grupul tinta 
catre scolile 
cu care se va face schimbul de 
bune practici. 
Va participa Ia activitatile de 
formare desfasurate in cadrul 
proiectului, in functie de 
pregatirea 
profesionala specifica (toti 
formatorii inclusi in proiect 
sunt membrii ai 
departamentului de pregatire 
didactica ai Universitatii din 
Craiova si vor preda module 
din cursurile acreditate 
desfasurate in proiect pentru 
care se obtin credite 
profesionale) 
Va participa Ia activitatile de 
formare desfasurate in cadrul 
proiectului, in functie de 
pregatirea 
profesionala specifica (toti 
formatorii inclusi in proiect 
sunt membrii ai 
departamentului de pregatire 
didactica ai Universitatii din 
Craiova si vor preda module 
din cursurile acreditate 
desfasurate in proiect pentru 
care se obtin credite 
profesionale) 
Va participa Ia activitatile de 
formare desfasurate in cadrul 
proiectului, in functie de 
pregatirea 
profesionala specifica (toti 
formatorii inclusi in proiect 
sunt membrii ai 
departamentului de pregatire 
didactica ai Universitatii din 
Craiova si vor preda module 
din cursurile acreditate 
desfasurate in proiect pentru 
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22. 

Formator 4 

23. 

Formator 5 

24. 

Formator 6 

25. 
Formator 7 

41uni 

41uni 

41uni 

41uni 

Studii superioare - 3 
ani 
Doctorat- 3 ani 
Experienta didactica 
si pedagogica - 1 ani 
Competente 
organizatorice 

40 
Competente de 

40 comunicare si 
gestiune a resurselor 
umane 
Competente 
profesionale 

Studii superioare - 3 
ani 
Doctorat- 3 ani 
Experienta didactica 
si pedagogica- 1 ani 
Competente 
organizatorice 

40 
Competente de 

40 comunicare si 
gestiune a resurselor 
umane 
Competente 
profesionale 

Studii superioare - 3 
ani 
Doctorat- 3 ani 
Experienta didactica 
si pedagogica- 1 ani 
Competente 
organizatorice 

40 
Competente de 

40 comunicare si 
gestiune a resurselor 
umane 
Competente 
profesionale 

Studii superioare - 3 
40 40 ani 

Doctorat- 3 ani 
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care se obtin credite 
profesiona le) 
Va participa Ia activitatile de 
formare desfasurate in cadrul 
proiectului, in functie de 
pregatirea 
profesionala specifica (toti 
formatorii inclusi in proiect 
sunt membrii ai 
departamentului de pregatire 
didactica ai Universitatii din 
Craiova si vor preda module 
din cursurile acreditate 
desfasurate in proiect pentru 
care se obtin credite 
profesionale) 
Va participa Ia activitatile de 
formare desfasurate in cadrul 
proiectului, in functie de 
pregatirea 
profesionala specifica (toti 
formatorii inclusi in proiect 
sunt membrii ai 
departamentului de pregatire 
didactica ai Universitatii din 
Craiova si vor preda module 
din cursurile acreditate 
desfasurate in proiect pentru 
care se obtin credite 
profesionale) 
Va participa Ia activitatile de 
formare desfasurate in cadrul 
proiectului, in functie de 
pregatirea 
profesionala specifica (toti 
formatorii inclusi in proiect 
sunt membrii ai 
departamentului de pregatire 
didactica ai Universitatii din 
Craiova si vor preda module 
din cursurile acreditate 
desfasurate in proiect pentru 
care se obtin credite 
profesionale) 
Va participa Ia activitatile de 
formare desfasurate in cadrul 
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26. 

Formator 8 

27. 

Formator 9 

28. 

Formator 10 

41uni 40 

41uni 40 

41uni 40 

Experienta didactica 
si pedagogica - 1 ani 
Competente 
organizatorice 
Competente de 
comunicare si 
gestiune a resurselor 
umane 
Competente 
profesionale 

Studii superioare - 3 
ani 
Doctorat - 3 ani 
Experienta didactica 
si pedagogica - 1 ani 
Competente 
organizatorice 

40 
Competente de 
comunicare si 
gestiune a resurselor 
umane 
Competente 
profesionale 

Studii superioare - 3 
ani 
Doctorat- 3 ani 
Experienta didactica 
si pedagogica - 1 ani 
Competente 
organizatorice 

40 
Competente de 
comunicare si 
gestiune a resurselor 
umane 
Competente 
profesionale 

Studii superioare - 3 
ani 
Doctorat- 3 ani 

40 Experienta didactica 
si pedagogica - 1 ani 
Competente 
organizatorice 
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proiectului, in functie de 
pregatirea 
profesionala specifica (toti 
formatorii inclusi in proiect 
sunt membrii ai 
departamentului de pregatire 
didactica ai Universitatii din 
Craiova si vor preda module 
din cursurile acreditate 
desfasurate in proiect pentru 
care se obtin credite 
profesionale) 
Va participa Ia activitatile de 
formare desfasurate in cadrul 
proiectului, in functie de 
pregatirea 
profesionala specifica (toti 
formatorii inclusi in proiect 
sunt membrii ai 
departamentului de pregatire 
didactica ai Universitatii din 
Craiova si vor preda module 
din cursurile acreditate 
desfasurate in proiect pentru 
care se obtin credite 
profesionale) 
Va participa Ia activitatile de 
formare desfasurate in cadrul 
proiectului, in functie de 
pregatirea 
profesionala specifica (toti 
formatorii inclusi in proiect 
sunt membrii ai 
departamentului de pregatire 
didactica ai Universitatii din 
Craiova si vor preda module 
din cursurile acreditate 
desfasurate in proiect pentru 
care se obtin credite 
profesionale) 
Va participa Ia activitatile de 
formare desfasurate in cadrul 
proiectului, in functie de 
pregatirea 
profesionala specifica (toti 
formatorii inclusi in proiect 
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29 

Expert 
responsabil cu 
competitia de 
premiere a 
cadre lor 
didactice 

30. 

Expert 1 
form are 
cursuri in 
domeniuiiT 

31. 

Expert 2 
formare 
cursuri in 
domeniuiiT 

20 luni 40 

21uni 40 

21uni 40 

Competente de 
comunicare si 
gestiune a resurselor 
umane 
Competente 
profesionale 

Studii superioare - 3 
ani 
Experienta 
profesionala - 1 ani 
Competente 
organizatorice 
Competente de 

40 
comunicare 
Competente 
profesionale 

Studii superioare - 3 
ani 
Certificat de 
formator- 0.01 ani 
Experienta 
profesionala - 1 ani 

40 Competente 
organizatorice 
Competente de 
predare si 
comunicare 
Competente 
profesionale in 
domeniuiiT 
Studii superioare - 3 
ani 
Certificat de 
formator- 0.01 ani 
Experienta 
profesionala - 1 ani 

40 
Competente 
organizatorice 
Competente de 
predare si 
comunicare 
Competente 
profesionale in 
domeniuiiT 
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sunt membrii ai 
departamentului de pregatire 
didactica ai Universitatii din 
Craiova si vor preda module 
din cursurile acreditate 
desfasurate in proiect pentru 
care se obtin credite 
profesionale) 
Realizeaza metodologia de 
desfasurare si premiere 
pentru concursurile din cadrul 
proiectului; 
Supravegheaza buna 
desfsurare a acestora; 
Organizeaza inscrierea Ia 
concursuri a cadrelor 
didactice din grupul tinta; 
Selecteaza echipa de jurizare; 
Organizeaza festivitatile de 
premiere si 
organizeaza documentatia 
necesara justificarii activitatii. 
Preda cursuri in domeniul IT 
cadrelor didactice din grupul 
tinta 

Preda cursuri in domeniuiiT 
cadrelor didactice din grupul 
tint a 
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32. Studii superioare - 3 Preda cursuri in domeniul IT 

ani cadrelor didactice din grupul 
Certificat de tinta 
formator- 0.01 ani 
Experienta 

Expert 3 profesionala- 1 ani 
form are 

21uni 40 40 Competente 
cursuri in organizatorice 
domeniuiiT Competente de 

predare si 
comunicare 
Competente 
profesionale in 
domeniuiiT 

33. Studii superioare - 3 Preda cursuri in domeniuiiT 
ani cadrelor didactice din grupul 
Certificat de tinta 
formator- 0.01 ani 

Expert 4 
Experienta 
profesionala - 1 ani 

form are 
21uni 40 40 Competente 

cursuri in organizatorice 
domeniuiiT Competente de 

predare si 
comunicare 
Competente 
profesionale in 
domeniuiiT 

34. Studii superioare - 4 Participa Ia dezvoltarea unor 
ani competente manageriale 
Master- pentru consiliilor de 
Managementul 

administratie ale scolilor proiectelor 
europene - 2 ani implicate in proiect; Asigura 

Certificat de consultanta specifica necesara 
formator- 0.01 ani identificarii finantarilor 
Certificat manager nerambursabile pentru scolile 

Expert 
de proiect- 0.01 ani din grupul tinta 
Experienta in 

consultant scrierea si 
management 20 luni 40 40 implementarea unor 
si proiecte proiecte cu finantare 

europene europeana - 3 ani 
Experienta in 
afaceri/consultanta 
in management - 3 
ani 
Competente 
organizatorice 
Competente de 
comunicare 
Competente 
profesionale in 

~ ... ft~.-·· ./ ~~~ UNIVERSITATEA 
DJ}J 
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35. 

Expert 
consultant in 
domeniul 
economic/geti 
une financiara 
publica 

36. 

Manager grup 
tinta 

37. 

Responsabil 
financiar 

20 luni 

251uni 

251uni 

management 
Doctorat- domeniul 
finante- 3 ani 
Studii superioare - 3 
ani 
Certificat formator -
0.01 ani 
Certificat Manager 
de proiect - 0.01 ani 
Experienta in 
implementarea unor 
proiecte cu finantare 
europeana - 1 ani 
Experienta in 40 40 activitatea de 
pre dare in 
invatamantul 
superior universitar-
1 ani 
Competente 
organizatorice 
Competente de 
comunicare 
Competente 
profesionale in 
domeniul finantelor 
publice 
Studii superioare - 3 
ani 
Experienta didactica 
si de predare- 3 ani 
Competente 

40 30 organizatorice 
Competente de 
comunicare si 
gestiune a resurselor 
umane 
Competente 
profesionale 
Studii superioare 
economice - 3 ani 
Experienta 
profesionala 
specifica - 3 ani 
Competente 
organizatorice 40 35 Competente de 
comunicare si 
gestiune a resurselor 
umane 
Competente 
profesionale 
specifice 
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Participa Ia dezvoltarea unor 
competente manageriale 
pentru consiliilor de 
administratie ale scolilor 
implicate in proiect; Asigura 
consultanta specifica necesara 
identificarii finantarilor 
nerambursabile 
pentru scolile din grupul tinta; 
Consilieaza echipele de 
administratie din scolile grup 
tinta in vederea 
gestionarii eficiente a 
resurselor financiare a locate 

Raspunde de selectia si 
implicarea in activitati a 
grupului tinta 

Asigura gestiunea financiara a 
proiectului; Realizeaza partea 
economica a cererilor de 
plata, a cererilor de 
rambursare si ale rapoartelor 
tehnico-financiare 
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38. 

Responsabil 
informare si 251uni 40 30 
publicitate 

39. 

Asistent 
251uni 

manager 40 25 

Studii superioare - 3 
ani 
Experienta 
profesionala 
specifica - 1 ani 
Competente 
organizatorice 
Competente de 
comunicare 
Competente 
profesionale 
Studii superioare - 3 
ani 
Experienta in 
implementarea unor 
proiecte cu finantare 
europeana - 1 ani 
Competente 
organizatorice 
Competente de 
comunicare 
Competente 
profesionale 

lnstrumente Structurale 
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Asigura conditiile de 
vizibilitate ale proiectului 
prevazute in contractu! de 
finantare; Realizeaza 
continutul pliantelor, 
posterelor si rol-up-urilor din 
proiect; Organizeaza 
conferinta de lansare si 
finalizare a proiectului 

Realizeaza documentele 
necesare implementarii 
proiectului 

Concursul consta 1n evaluarea dosarelor depuse de catre candidati; 1n acest sens 
candidatul va depune un dosar de 1nscriere 1n format fizic 1nregistrat La locul depunerii 
acestuia, care trebuie sa cantina urmatoarele documente: Cerere de 
1nscriere; Curriculum vitae 1n format Europass datat ~i semnat pe fiecare pagina 1n care 
se va specifica postul vizat - 2 exemplare; Copii ale documentelor relevante pentru 
dovedirea competentei anterioare 1n implementarea proiectelor finantate din FSE. 

Calendarul competitiei: 

inscrierea La concurs ~i depunerea dosarelor se va face La sala 448 din cadrul 
Universitatii din Craiova, 1ntre orele 9-15, 1n perioada 02-04 Aprilie 2018. 

Evaluarea dosarelor se va face 05 Aprilie 2018. 

Afi~area rezultatelor se va face 05 Aprilie 2018. 

Perioada de depunere a contestatiilor: 10 Aprilie 2018. 

Perioada solutionarii contestatiilor: 11 Aprilie 2018. 

Manager proiect, 
Conf. univ. dr. Carmen lonela Banta 

Telefon: 0721963838 
E-mail: carmenbanta74@yahoo.com 


