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Axa prioritară 6: „Educatie si competențe” 

Prioritatea de investiții – 10i.  Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la participarea la educație 

timpurie, învățământ primar și învățământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru 

reintegrarea în educație și formare  

Număr de identificare contract: 61398/09.08.2019 ; POCU/446/6/22 

Titlul proiectului: EDUCAȚIE TIMPURIE INCLIZIVĂ ȘI DE CALITATE 

Beneficiar: MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII (MEC) 

 

 

 

 

ANUNȚ SELECȚIE EXPERT FORMATOR 

13 POSTURI (20h) 

în cadrul proiectului  

EDUCAȚIE TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE 

POCU/446/6/22/128215 

 

 În vederea completării echipei de implementare a proiectului EDUCAȚIE 

TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE – POCU/446/6/22/128215, Universitatea din 

Pitești, în calitate de partener al beneficiarului de proiect, Ministerul Educației și Cercetării, 

organizează selecție prin concurs de dosare pentru următoarea poziție în proiect: 

1. EXPERT FORMATOR DIN STRUCTURA UPIT, având următoarele 

responsabilități (extras din Cererea de finanțare): 

➢ Participa la elaborarea suporturilor de curs pentru programul de formare continuă;  

➢ Asigura susţinerea activitaţilor teoretice şi practice în cadrul programelor de formare și 

realizarea evaluării cursanților; 

➢ Codul ocupaţiei: 242401 formator 

➢ Durata contractului: determinată, 3 luni. 

➢ Nr. ore/luna x nr luni implementare x remunerație ora =  20 h x 3 luni x 56 lei  

 

NOTĂ : Angajarea expertului selectat stă sub rezerva primirii Avizului de OIR / AMPOCU. 

 

Criteriile de selecție sunt : 

➢ Absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de 

licență/master/doctorat ; 

➢ Experiență în activitatea specifică a postului: peste 10 ani ; 

➢ Competențe și aptitudini organizatorice, experiență în utilizarea mecanismelor de 

coordonare (echipă și procedură) 
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➢ Competențe și aptitudini de comunicare : capacitatea de a asculta și interpreta 

dinamicile relaționale din cadrul grupurilor 

➢ Certificat de formator 

Selecția dosarelor candidaților 

➢ Etapa 1 – CV-urile care îndeplinesc condițiile de mai sus trec în etapa a II-a de selecție 

➢ Etapa 2 – candidații susțin un interviu cu membrii comisiei de selecție 

➢ Se întocmește u  proces-verbal cu rezultatele concursului de selecție  

➢ Se face public rezultatul concursului, pe site-ul www.upit.ro  

Dosarul candidatului va conține în mod obligatoriu următoarele : 

➢ CV în format european (Word și PDF semnat și datat pe fiecare pagină) 

➢ Copie CI (conform cu originalul) 

➢ Diplome studii, în copie (conform cu originalul) 

➢ Documente care să ateste vechimea și specialitatea în muncă 

➢ Copie certificat de naștere și căsătorie, dacă e cazul (conform cu originalul) 

Lipsa oricărui document de mai sus se consideră motiv administrativ de respingere a dosarului. 

 

Candidaturile pentru aceste posturi se depun în format letric și electronic la 

Decanatul Facultății de Științe ale educației, Științe sociale și Psihologie, din str. Doaga, 

nr. 11, Pitești, jud. Argeș, la responsabil grup țintă Ionela GIULAN, în perioada 10-14 

septembrie 2020.  

Dosarul include CV în format european și documente suport care să ateste experiența 

profesională specifică relevantă pentru postul vizat în implementarea proiectului. 

 

 

Întocmit de 

Asistent proiect partener UPIT 

Conf. univ. dr. Delia DUMINICĂ 

 

 

Avizat de  

Coordonator proiect partener 

Conf. univ. dr. Claudiu LANGA 

 

http://www.upit.ro/

