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Anunț privind recrutarea și selecția  

grupului tinta al proiectului POSDRU/156/1.2/G/139265 
 

 

Universitatea ``Constantin Brancusi`` din Targu Jiu - Facultatea de Inginerie, în 

parteneriat cu TANGIBLE CORPORATION S.R.L. din Bucureşti, anunță recrutarea şi 

selecția în grupul ţintă al proiectului a 12 de persoane din categoria personal implicat 

în dezvoltarea de programe de studii universitare (cu preponderenta din domeniul 

inginerie energetica), 8 persoane din categoria membri ai structurilor/comisiilor de 

conducere din facultăți/universități care derulează programe de studiu în domeniul 

administrației publice si 10 persoane membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la 

nivel de universitate/facultate în vederea implicării acestora în proiectul cu titlul 

„Creşterea calităţii programelor de licenţă si masterat in energetica”. 

Obiectivul general al proiectului  este de extinderea oportunitatilor de invatare si 

promovarea inovarii in invatamantul superior prin extinderea utilizarii TIC in activitatile 

de predare/invatare. Proiectul vizeaza totodata consolidarea cooperarii intre mediul 

universitar si mediul de afaceri pentru o mai buna corelare a invatamantului superior 

cu piata muncii prin imbunatatirea/adaptarea programelor de studii, respectiv 

dezvoltarea/adaptarea curricumului universitar. 

 

Categoriile de grup țintă descrise mai sus urmează să fie implicate în Activitatea 4. 

Organizarea unor sesiuni de instruire “Training for trainers” in domeniul 

Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Cererea de propuneri de proiecte nr.156 “Programe de studii mai bune pentru studenti si piata muncii” 
Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării  
societăţii bazate pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.2: „Calitate în învăţământul superior” 
Titlul proiectului: „Creşterea calitatii programelor universitare de licenta si masterat in energetică” 
Număr de identificare al proiectului: POSDRU/156/1.2/G/139265 

Beneficiar: Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 

http://apubb.ro/ccplap/anunt-privind-recrutarea-si-selectia-grupului-tinta/
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dezvoltarii programelor de studii, asigurarii calitatii in invatamantul 

superior . 

 

Cererile de inscriere la sesiunea de instruire  se depun la sediul proiectului situat in 

str. Calea Eroilor nr.30, biroul adiacent Laboratorului L3 sau se trimit pe adresa de 

email madalinamarica.2013@gmail.com în perioada 25.07.2014 - 01.08.2014. 

După depunerea cererilor, persoanele inscrise vor fi verificate pentru indeplinirea 

condițiilor minime de apartenență la grupurile vizate prin proiect.  

 

Lista persoanelor selectate va fi publicată în data de 04.08.2014, pe site-ul proiectului 

calitateinenergie.utgjiu.ro  

 

Pentru detalii despre proiect și informații suplimentare cu privire la grupul ţintă al 

proiectului, vă rugăm să ne contactați la nr. de telefon 0253/214462. 
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