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ANUNȚ 

privind RECRUTAREA ȘI SELECȚIA - EXPERȚI PENTRU IMPLEMENTARE PROIECT POCU 

  

Proiectul ,,Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar” finanțat prin Apelul nr. 

POCU/320/6/21 „Masuri de optimizare a ofertelor de studii, din învățământul superior in sprijinul angajabilității”, 

cod SMIS 121221 are ca obiectiv principal îmbunătăţirea participării a 300 de studenţi (din care 60 persoane care 

provin din grupuri vulnerabile) şi integrarea a 40 de cursanţi (din care 40 persoane care provin din grupuri 

vulnerabile) în învăţământul tertiar universitar şi non-universitar, organizat în cadrul  a patru instituţii de 

învăţământ superior acreditate, în vederea creşterii ratei de cuprindere în învăţământul terţiar. 

 

 Recrutarea și selecția experților pentru următoarele posturi:  

Nr. 

crt. 
Funcţia în proiect 

Cerințe pentru 

ocuparea 

postului 

Tariful brut  

orar sau 

lunar 

Programul de 

muncă/ Categoria 

în care se 

încadrează 

expertul 

Perioada angajării în 

proiect  

(de la data… la data…) 

1.  Responsabil 

Campanie de 

promovare oferta 

educaționala 

Partener 1 

 

 

Experienţă 

profesională 

specifică 

relevantă 

conform CV si 

documente 

suport 

67/oră 

Maximum 42 de 

ore/lună, program 

flexibil/ 

 

Expert național 

sub 5 ani 

 

01.03.2021-04.08.2021 

2.  Responsabil parte-

neriate Partener 1  

Experienţă pro-

fesională speci-

fică relevantă 

conform CV si 

documente su-

port 

67/oră 

Maximum 42 de 

ore/lună, program 

flexibil/ 

 

Expert național 

sub 5 ani 

01.03.2021-04.08.2021 

 

 

3.  Responsabil grup 

țintă Partener 1 

 

 

 

 

 

Experienţă 

profesională 

specifică 

relevantă 

conform CV si 

documente 

suport 

 

 

67/oră 

Maximum 45 de 

ore/lună, program 

flexibil/ 

 

Expert național 

sub 5 ani 

02.12.2020-04.08.2021 

 

 

  

Descrierea activităților și a responsabilităților, a criteriilor și condițiilor aferente fiecărui post vizat a fi ocupat în 

cadrul proiectului: 
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Responsabil Campanie de promovare ofertă educațională 

Obiectivul specific al postului: 

Organizează, coordonează și realizează Campania de informare cf. cu Activitatea 1 „Instituirea şi utilizarea unor 

pachete integrate de măsuri de asistenţă educațională și sprijin financiar”, subactivitatea 1.1 „Campanie de 

promovare a ofertei educationale specifice învăţământului terțiar non-universitar, organizat în cadrul  instituțiilor de 

învăţământ superior acreditate, adresata grupurilor vulnerabile, cu accent pe populația rroma, cei din mediul rural și 

cursanții/ studenții netradiționali” 

Sarcini și atribuții: 

- Realizează un studiu de cercetare pentru identificarea nevoilor potentialilor cursanti 

- Realizeză proiectarea studiului cantitativ; dezvoltarea, testarea și validarea instrumentului de culegere a datelor; 

- Colectează datele  prin deplasare la liceele vizate; 

- Întocmește raportul final de cercetare pentru identificarea nevoilor potențialilor cursanți; 

- Colaborează cu Coordonatorul studiu insertie profesionala, Expertul studiu insertie profesionala si Asistentii stu-

diu insertie profesionala in vederea identificarii nevoilor angajatorilor de pe piata muncii si corelarea acestor nevoi 

cu oferta educationala din invatamantul tertiar non-universitar, 

- Realizează analize de nevoi de competențe ale angajaților pe piața muncii, respectiv cerințele de competențe și 

abilități ale angajatorilor pe domenii; 

- Întocmește rapoarte de analize de nevoi pe piața muncii 

- Realizează o campanie de informare si promovare a ofertei educationale in invatamantul tertiar non-universitar 

tehnic, in minimum 15 institutii de invatamant preuniversitar din minimum 15 localitati 

- Realizează  conținutul pentru Broșura „Oferte educaționale în învățământul terțiar non-universitar tehnic” 

- Distribuie în cadrul campaniei Broșura „Oferte educaționale în învățământul terțiar non-universitar tehnic” 

 

Responsabil parteneriate 

Obiectivul specific al postului: 

Organizează colaborarea  Partenerului 1cu partenerii sociali la care se desfășoară stagiile de practică din cadrul 

Activității 1 „Instituirea şi utilizarea unor pachete integrate de măsuri de asistenţă educațională și sprijin financiar”, 

subactivitatea 1.2. „Organizarea de parteneriate cu  parteneri sociali din medii publice și private (Potentiali 

angajatori). 

Sarcini și atribuții:  

- Efectuează vizite de informare la potențialii parteneri; 

- Desfășoară campanii de email marketing; 

- Elaborează modelul acordului de colaborare și a documentelor aferente desfășurării practicii de specialitate; 

- Realizează incheierea de parteneriate cu agenți economici, instituții publice, ONG-uri etc. in vederea implicarii 

acestora in furnizarea stagiilor de practică pentru cursanti; 

- Monitorizează desfasurarea stagiilor de practica; 

- Întocmește rapoartele de monitorizare; 

- Organizează și desfășoară 4 workshop-uri ”Școala motivațională”  

- Asigură participarea partenerilor sociali din medii publice și private (potențiali angajatori) la workshop-urile 

”Școala motivațională”  
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Responsabil grup țintă 

Obiectivul specific al postului: 

Pregătirea şi desfășurarea unor activități din proiect, cu excepţia activităţilor de management, asigurarea 

conţinuturilor şi rezultatelor specifice, aplicând principiile egalităţii de gen și de șanse, conform cu cerințele şi 

instrucţiunile OIPOCU. 

Sarcini și atribuții: 

I. Selectarea grupurilor țintă, din cadrul proiectului, ce ii revin Partenerului: 

1. GT Cursanti – 40 persoane (min. 20% apartinand grupurilor vulnerabile) 

2. GT Cadre didactice – 15 persoane 

II. Menținerea în proiect a grupurilor țintă:   

1. GT Cursanti – 40 persoane (min. 20% apartinand grupurilor vulnerabile) 

2. GT Cadre didactice – 15 persoane 

și asigurarea participării fiecărui membru al grupului țintă la cel puțin o activitate din proiect.  

III. Organizarea unor acțiuni în cadrul activităților din proiect, împreună cu Coordonatorul Partener 1, Responsabil 

stagii de practica, Responsabil schimburi de experienta, Experti pilotare program studii, Experti program post-

universitar 

1. Activitatea 1 - Instituirea şi utilizarea unor pachete integrate de măsuri de asistenţă educațională și sprijin 

financiar 

2. Activitatea 2 - Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul terțiar 

universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate 

3. Activitatea 3 - Realizarea de schimburi de experienta si diseminarea de bune practici 

4. Activitatea 5 - Infiintarea si pilotarea a doua programe de studii din invățământul tertiar non-universitar or-

ganizat în cadrul unui instituțiilor de învăţământ superior acreditate 

Contribuie direct la realizarea rezultatelor proiectului corelate cu Activitățile 1, 2, 3, și 5. 

Realizează procedura de selectie si monitorizare a GT, dosarul de înregistrare al fiecărui membru al GT, a listelor 

de participare / prezență și diseminare a materialelor de lucru și / sau informative; a fotografiilor și înregistrărilor 

organizării activității și a oricăror altor materiale ce au caracter doveditor cu privire la participarea membrilor gru-

purilor țintă la activitățile din proiect. 

 

Documentele necesare pentru înscrierea în procesul de recrutare și selecție:  

Dosarul include copie C.I., CV în format european și documente suport (în copie și conform cu 

originalul) care să ateste experiența profesională specifică relevantă pentru postul vizat in 

implementarea proiectului. 

(CV-ul va fi datat și semnat pe fiecare pagină. Dosarele vor conține, în mod obligatoriu, un opis cu 

documentele depuse). 

 Pentru a se asigura respectarea normelor GDPR, dosarul va conține, conform Procedurii 

privind recrutarea și selecția personalului pe posturi în afara organigramei în proiecte 

finanțate din Fonduri Europene nerambursabile/contracte în Universitatea din Piteşti: 

  Cerere de înscriere, cu posibilitatea de pseudonimizare a datelor, în momentul afișării 

rezultatelor (ANEXA 1 la Procedură); 

 Nota de informare GDPR, referitoare la calitatea de candidat/membru în proiect (ANEXA 

2 la Procedură); 
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 Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor personale în scopul recrutării și 

desfășurării proiectului (ANEXA 3 la Procedură). 

Dosarele candidaților se vor depune conform mențiunilor din anunț și vor fi înregistrate la Registratura 

UPIT. 

 

Informații referitoare la modalitatea de depunere a candidaturii 

 Persoanele interesate sunt rugate să depună dosarul de înscriere, cu specificația DOSAR DE 

ÎNSCRIERE EXPERT_funcția, prin email la adresa madalina.marian@upit.ro și în original la Serviciul 

contabilitate_ responsabil financiar proiect Aura Brașoveanu, până la data de 6 noiembrie 2020.  

 

Calendarul desfășurării procesului de recrutare și de selecție 

  

Etapa I. Depunerea dosarului, conform cerințelor menționate anterior, până la data de 6 noiembrie 2020 inclusiv 

(email până la data de 8 noiembrie inclusiv). 

Etapa II. Stabilirea eligibilității dosarelor, 9 noiembrie 2020 

 -rezultatele selecției dosarelor vor fi afișate pe site-ul UPIT, cu mențiunea admis sau respins 

Etapa III. Dacă există, contestațiile pot fi depuse în termen de o zi lucrătoare de la publicarea listei cu rezultatele 

Etapa IV. Comisia de recrutare și selecție/Comisia de soluționare a contestațiilor va afișa rezultatul final în data de 

11 noiembrie 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mădălina- Cristina Marian, Coordonator Partener 1 

Data: 03.11.2020 
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