REGULAMENT pentru ocuparea posturilor vacante

a) asistent

Tip
lucrare
I

|Anexa 10

GRILA DE EVALUARE
pentru participarea la concurs
ASISTENT şi SEF DE LUCRARI / LECTOR
Denumire

MATERIALE PUBLICATE
Culegeri şi Îndrumare publicate
Alte lucrări publicate: capitole publicate în volume colective, capitole
teoretice redactate, sisteme de laborator funcţionale etc.

Numar minim Punctaj
de lucrări
minim

Asistenţa socială participativă (pp. 134 -137), Funcţii şi roluri în asistenţa
socială (pp. 422-429), Întrevederea (pp. 515 – 520) şi Tehnici de lucru în
asistenţa socială (pp. 899 – 902) în Neamţu, G (coord) Enciclopedia Asistenţei
Sociale, Ed: Polirom, Iaşi, 2016, ISBN 978-973-46-4439-1. 3 pct

D

Advocacy pentru dezvoltare durabilă – cum să implicăm grupurile
dezavantajate în promovarea culturii protecţiei mediului înconjurător (coautor), Ed. Revers: Craiova, 2011 (ISBN 978-606-611-462-2) – revistă realizată în
cadrul proiectului ”Artă pentru proiecte de acțiune durabilă” (Art for sustainable
action projects), finanțat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP, Programul de
Învăţare pe tot parcursul vieţii Grundtvig, cod proiect 2009-1-NL1-GRU06-014174. 3 pct

Teoria abilitării beneficiarului sau teoria empowermentului (cap. II.10, pp 3742) și Teoria pledării cauzei beneficiarilor de servicii sociale (advocacy) (cap.
II.11, pp 43-44), în Teoria și practica asistenței sociale – suport de curs, Craiova
(2010), lucrare colectivă tipărită de Universitatea din Craiova – Facultatea de
Teologie. 3 pct

4

12

1

2

Managementul resurselor umane (Planificarea și raportarea activităților și
Chestionare pentru autoevaluare și pentru cunoașterea nevoilor de
instruire) (cap. II, pp 105-111 şi pp 115-116) și Managementul de caz (Criterii
de eligibilitate a beneficiarilor și Instrumente de intervenție în asistența
socială) (cap. VI. 4., pp 177-232), în Manualului Organizației (Asociația
Vasiliada), (ISBN 978-973-7763-98-3), Ed. Mitropolia Olteniei: Craiova, 2008,
lucrare colectivă. 3 pct

Ris
Rio
Rns
Rno
Vi
Vn

ARTICOLE / STUDII PUBLICATE
Reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute
Alte reviste de specialitate de circulaţie internaţională.
Reviste de specialitate de circulaţie naţională recunoscute de CNCSIS
Alte reviste de specialitate de circulaţie naţională
Serviciile sociale ale Mitropoliei Olteniei – intervenție activă în dezvoltarea
comunităților,în Revista Slatina Socială, nr. 2/2009, pp 41-45. 2 pct

Volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute
Volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale
CONTRACTE ŞI RAPOARTE ŞTIINŢIFICE

REGULAMENT pentru ocuparea posturilor vacante

Proiecte de cercetare-dezvoltare – inovare obtinute prin competitie, pe
bază de contract/grant, in tara (nationale).
2014 – expert formator pe termen scurt în echipa proiectului Şomer Antreprenor?
Se poate! – ŞANSA, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 4
– Modernizarea serviciului public de ocupare, Domeniul major de intervenţie 4.1 –
Întărirea capacităţii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare, cod proiect
POSDRU/111/4.1/S/91809. 1 pct

2013 – expert mediere pe termen lung (consilier forţă de muncă şi şomaj - cod
COR 242301) în echipa proiectului Esti calificat, devii angajat!, cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de
ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.2 - Promovarea sustenabilităţii pe
termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi
ocuparea forţei de muncă, cod proiect POSDRU/110/5.2/G/87564. 1 pct
2013 - expert formator pe termen scurt în echipa proiectului ”Volunteering for
social cohesion”, derulat de Asociația Vasiliada și finanțat prin Programul de
cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007 – 2013, nr. de referinţă 2(4) 3.3-12, MIS – ETC Code.556. 1 pct
2013 – manager proiect New ressources for our community, implementat de
Universitatea din Craiova (Facultatea de Drept și Științe Sociale) în cadrul
Programului de Învățare pe tot Parcursul Vieții GRUNDTVIG, finanţat de Comisia
Europeană prin ANPCDEFP. Valoarea finanţării: 20.000 Euro. Cod proiect GRU13-C-LP-418-DJ-RO. 7 pct

Pn

2010 - expert formator pe termen scurt în echipa proiectului ”Strategia de
dezvoltare socială a localităților membre în Asociația Intercomunitară de
Dezvoltare Alba-Iulia – AIDA”, cod SMIS 3135, finanţat prin Programul
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative din Fondul Social European, în
perioada 29 septembrie 2009 – 28 decembrie 2010. 1 pct
2010 - expert formator pe termen scurt în echipa proiectului „Să creşti mare!”,
implementat de Asociația Vasiliada cu finanţare din partea Uniunii Europene prin
Programul Facilitatea de tranziţie 2007/19343.03.03 – Integrarea în societate a
tinerilor aparţinând minorităţilor şi grupurilor dezavantajate, nr de referinţă AB 31.
1 pct
2009-2011 – asistent manager proiect Intercultural Methods of Community
Development, implementat de Universitatea din Craiova (Facultatea de Teologie)
în cadrul Programului de Învățare pe tot Parcursul Vieții GRUNDTVIG finanţat de
Comisia Europeană prin ANPCDEFP, cod proiect GRU-09-C-LP-14-DJ-RO. 1 pct
2009-2011 – asistent manager proiect Art for sustainable action project,
implementat de Centrul Zonal de Educația Adulților în parteneriat cu Casa de
Cultura Traian Demetrescu în cadrul Programului de Învățare pe tot Parcursul
Vieții GRUNDTVIG, finanţat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP, cod proiect
2009-1-NL1-GRU06-01417-4. 1 pct

2008 – manager proiect ”Centrul de Informare și Consiliere pentru Persoane cu
Dizabilități Sf. Ecaterina”, implementat de Asociația Vasiliada în cadrul
programului PHARE 2006 – Măsuri de Incluziune Socială. Nr de referinţă al
proiectului
OIRSV/DJ/016.
Cod
proiect
PHARE
2006/018147.04.02.03.01.010.407. Valoarea finanţării: 73.879,31 Euro. 7 pct
2007 - expert formator pe termen scurt în echipa proiectului ”Ai dreptul să știi!”,
implementat de Asociaţia Vasiliada cu finanţare din partea Ambasadei Statelor
Unite ale Americii la Bucureşti. 1 pct
2002-2005 – manager proiect ”O viață normală pentru copiii seropozitivi”
implementat de Asociația Vasiliada cu finanțare din partea Fundației Children in
Distress din Marea Britanie. Valoarea finanţării 140.000 USD. 7 pct

17

71
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2004 – manager proiect ”Trepte către adevăr: trăind cu virusul HIV”, implementat
de Asociația Vasiliada cu finanțare din partea Ambasadei Țărilor de Jos la
București prin programul MATRA KAP, în perioada februarie 2004 – ianuarie
2005. Cod proiect RO/Matra-KAP/04-02. Valoarea finanţării nerambursabile 9.742
Euro. Principalele publicaţii: revista Atitudini sero...pozitive, numerele 1-12. 7 pct
2004 – manager proiect ”Centrul social Aripi de Lumină pentru copii și tineri cu
nevoi speciale – componenta asistență materială”, implementat de Asociația
Vasiliada cu finanțare din partea ANPH - Autoritatea Națională pentru Persoane cu
Handicap. Valoarea finanţării 35.000 Ron. 7 pct

Pn

2003 – manager proiect “Drumuri către inima copiilor seropozitivi” implementat
de Asociația Vasiliada cu finanțare din partea SSPH – Secretariatul de Stat pentru
Persoane cu Handicap, în perioada ianuarie-decembrie 2003. Valoarea finanţării:
25.600 Ron. 7 pct
2003 – manager proiect ”Trepte către adevăr: infecția cu virusul HIV”,
implementat de Asociația Vasiliada cu finanțare din partea Ministerului Tineretului
și Sportului prin Direcția de Tineret și Sport Dolj. Valoarea finanţării: 850 Ron.
Principala publicaţie: broşura ”Trepte către adevăr: infecția cu virusul HIV”. 7 pct

2003 – manager proiect ”1 Decembrie – Ziua Anti-SIDA”, implementat de
Asociația Vasiliada cu finanțare din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. Valoarea finanţării: 1500 Ron.
7 pct
2003 – manager proiect “Comunitatea locală şi modalităţile concrete de sprijinire
a copiilor seropozitivi”, implementat de Asociația Vasiliada cu finanțare din partea
Fundației Principesa Margareta a României. Contract de finanţare nr.: CR-73-03,
Cerere de finanţare nr.: KBF II 68. Valoarea finanţării: 655 Euro. 7 pct

Pi
F

Proiecte de cercetare-dezvoltare – inovare obtinute prin competitie, pe
bază de contract/grant, in strainatate (internationale).
Alte lucrări de cercetare – dezvoltare
COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE NEPUBLICATE
Lucrări prezentate la diferite seminarii/expoziţii, conferinţe, etc
Programe europene de formare continuă a asistenţilor sociali, lucrare
susţinută la Conferinţa Asistenţa socială în context European, Craiova, 27 mai
2010, organizată de Facultatea de Teologie din Craiova împreună cu Colegiul
Naţional al Asistenţilor Sociali. 2 pct

E

Perspectivă comparativă asupra metodelor de dezvoltare comunitară
utilizate în zonele rurale de preoţii din România şi Norvegia, co-autor,
lucrare susţinută la Conferinţa Internaţională „Reconstruind socialul. Riscuri şi
solidarităţi noi”, organizată de Societatea Sociologilor din România şi Facultatea
de Sociologie şi Asistenţă socială a Univeristăţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca,
2-4
decembrie
2010,
disponibilă
la
adresa
https://cluj2010.files.wordpress.com/2010/08/paper-udangiu-radut-ro.pdf şi la
pag. 50 din Book of abstracts. 1 pct

3

5

Profesia de asistent social ca profesie independentă, lucrare susţinută la
Conferinţa organizată de Facultatea de Teologie din Craiova împreună cu
Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali cu ocazia Zilelor Asistenţei Sociale, 31
martie 2010, Craiova. 2 pct

Punctaj minim pentru înscriere la concurs

6

REGULAMENT pentru ocuparea posturilor vacante

b) şef lucrări / lector

Tip
lucrare
I

Denumire

CĂRŢI PUBLICATE (C)

ALTE MATERIALE PUBLICATE

Culegeri şi Îndrumare publicate (.
Alte lucrări publicate: capitole publicate în volume colective, capitole
D
teoretice redactate, sisteme de laborator funcţionale etc.
ARTICOLE / STUDII PUBLICATE
Ris Reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute
Rio Alte reviste de specialitate de circulaţie internaţională.
Rns Reviste de specialitate de circulaţie naţională recunoscute de CNCSIS
Rno Alte reviste de specialitate de circulaţie naţională
Vi
Volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute
Vn Volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale
CONTRACTE ŞI RAPOARTE ŞTIINŢIFICE
Proiecte de cercetare-dezvoltare – inovare obtinute prin competitie, pe
Pn
bază de contract/grant, in tara ( nationale).
Proiecte de cercetare-dezvoltare – inovare obtinute prin competitie, pe
Pi
bază de contract/grant, in strainatate (internationale).
F
Alte lucrări de cercetare – dezvoltare
COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE NEPUBLICATE
E
Lucrări prezentate la diferite seminarii/expoziţii, conferinţe, etc

Punctaj minim pentru înscriere la concurs

Nr. lucrări

Punctaj
minim

2

6

2

8

2

8

2

2
24

