Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 1: „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării
societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de intervenţie 1.3: „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare
profesională”
Titlul proiectului: „Retea de formare continua a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia,
instrumentatia virtuala si web 2.0 in aria curriculara Matematica si stiinte ale naturii (ProWeb)”
Cod contract: POSDRU 1.3/157/S/141587
Beneficiar: Universitatea Valahia din Târgoviște

Registratura U.C.B. nr._____/_________

ANUNT
privind scoaterea la concurs public a posturilor disponibile din cadrul proiectului
„Retea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia,
instrumentația virtuală și web 2.0 în aria curriculară Matematică și științe ale naturii
(ProWeb)”, cod contract: POSDRU 1.3/157/S/141587

Universitatea ”Constantin Brancusi” din Targu Jiu, in calitate de partener al
contractului de finantare POSDRU 1.3/157/S/141587, anunta scoaterea la concurs a
urmatoarului post din cadrul echipei de management:

Descriere Post
Denumire post: Expert monitorizare GT (grup tinta) P2 (partener 2 – UCB)
Perioada contractului: Februarie 2015 - octombrie 2015
Nr. de ore lucrate/lună: 11
Tarif de salarizare: 1100 lei
Calificări/experienţă necesară:
 Studii superioare;
 min. 5 ani experienta generala;
 experienta in min. 1 proiect,
 min. 3 ani experienta ca formator,
 min 3 ani experienta in management educational
Îndatoriri în proiect:
 Asigura organizarea logistica a formarii in locatiile din judet
 Monitorizeaza activitatile de formare, precum si pe cele pilot din scoli, desfasurate
cu grupul tinta din judet,
 Desfasoara activitati de asigurare a vizibilitatii si de diseminare rezultate proiect

Dosarul de Candidatura va cuprinde:
- CV format Europass semnat in original si datat – indicand pozitia dorita
- Copii legalizate dupa diplome de studii si certificate de calificare
- Copii legalizate dupa acte de identitate: CI, certificat nastere, certificat casatorie
(unde este cazul)
- Copii ce atesta expertiza: adeverinta, copii contracte de munca, contracte
colaborare, etc.
Calendarul concursului:
- depunerea dosarelor de candidatura la Secretariatul DCD al
universitatii din str. Bd-ul Republicii, nr. 1, in perioada 20.02.2015, ora
1000 – 23.02.2015, ora 1600;
- evaluarea dosarelor de concurs depuse, 24.02.2015, ora 1500
- publicarea rezultatelor la sediul DCD și pe site-ul proiectului, 24.02.2015,
ora 1700;
- candidatii la concurs pot depune contestatii la sediul DCD, in perioada
24.02.2015, ora 1700 – 25.02.2015, ora 1700

Persoanele interesate care indeplinesc cerintele specifice sunt invitate sa-si depuna
dosarul de concurs la sediul DCD din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi”din
Târgu Jiu, în zilele lucrătoare, conform calendarului aprobat de Comisia de Evaluare a
dosarelor de concurs.
Candidatul la concurs va depune un dosar de înscriere în format fizic, înregistrat la
locul depunerii acestuia, care trebuie să conţină următoarele documente:
- Cerere de înscriere (Anexa nr. 3);
- 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 a dovedi îndeplinirea cerințelor postului
specificate în cererea de finanțare (diplome, certificate care atestă experienţa şi
capacitatea de implementare sau gestionare a proiectelor cu fonduri europene )
Evaluarea dosarelor de concurs depuse are loc conform calendarului aprobat de
Comisia de Evaluare, urmând ca rezultatele concursului să fie aprobate de Consiliul
de Administraţie și validate de Senatul Universităţii. După validare, rezultatele
concursului sunt făcute publice în maxim 3 zile de la validare prin afişare la locul
înscrierii sau publicare pe site-ul UCB.
Comisia de concurs:
1.
Lect.univ.dr. Adrian Runceanu - presedinte (responsabil proiect partener 2)
2.
Prof. univ. dr. ing. Cristinel Racoceanu - membru
3.
Daniela Merfu - secretar

Anexa nr. 3
Nr. înreg. ………./………………..

CERERE
de înscriere la concurs public al posturilor disponibile din cadrul proiectului
„Retea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia,
instrumentația virtuală și web 2.0 în aria curriculară Matematică și științe ale naturii
(ProWeb)”, cod contract: POSDRU 1.3/157/S/141587

Subsemnatul ________________________________________, vă rog să îmi
aprobaţi înscrierea la concursul de dosare aferent proiectului cu titlul „Retea de
formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentația
virtuală și web 2.0 în aria curriculară Matematică și științe ale naturii (ProWeb)”, cod
contract: POSDRU 1.3/157/S/141587, în vederea ocupării următorului post disponibil
în cadrul proiectului: Expert monitorizare GT (grup tinta) P2 (partener 2 – UCB)
Vă mulţumesc,

Data,
…………………..

Semnătura,

