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ANUNT DE SELECŢIE  

 

        In conformitate cu contractul de finanțare nr. OI/3463/D/19.05.2014, încheiat între 

Universitatea ``Constantin  Brâncusi`` din Târgu Jiu si Autoritatea Naţională pentru 

Cercetare Ştiinţifică în calitate de Organism Intermediar, se deruleaza proiectul ``Cresterea 

calitatii programelor universitare de licenta si masterat in energetica”,  cod SMIS 53211, 

proiect cu o perioada de implementare de 18  luni, începând cu 14 mai 2014. 

         Conform proiectului strategic, in cadrul Activitatii 4 Organizarea unor sesiuni de 

instruire ``Training for trainers``  in domeniul dezvoltarii programelor de studii, asigurarii 

calitatii in invatamantul superior, este necesara angajarea a doi formatori dezvoltare 

programe de studii, detinatori diploma CNFPA – formator de formator, cu urmatoarele conditii 

de inscriere: 

      -    diploma CNFPA – formator de formator; 

      -    experienta specifica relevanta pentru rolul propus in proiect; 

      -    experienta generala – peste 10 ani; 

Conform ``Metodologiei de organizare si desfasurare a selectiei expertilor pe termen lung/scurt 

in cadrul proiectelor POSDRU obtinute de UCB``, pentru inscriere la concurs sunt necesare 

urmatoarele documente: 

- Curriculum Vitae in formar Europass, lista de lucrari, datate si semnate pe fiecare 

pagina; 

- Copie legalizata dupa buletin/carte de identitate; 

- Copie legalizata dupa certificatul de nastere; 

- Copie legalizata dupa certificatul de casatorie; 

- Copii legalizate dupa actele de studii (diplome, certificate de absolvire etc.); 

- Copie dupa cartea de munca sau alte documente/adeverinte/scrisori de referinta care sa 

dovedeasca experienta profesionala; 

- Adeverinta medicala.  

 

 

 

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 
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Calendarul de desfasurare a concursului:  

- Perioada de inscriere: 24.06.2014-30.06.2014 (orele 1200); 

- Evaluarea candidaturilor: 01.07.2014; 

- Afisarea rezultatelor concursului pe site-ul proiectului calitateinenergie.utgjiu.ro 

01.07.2014  

- Perioada de contestatii: 02.07.2014, ora 1000 - 03.07.2014 ora 1000 

- Afisarea rezultatelor finale: 04.07.2014 

 

      Dosarele se vor depune la Registratura UCB din strada Unirii nr.36. 

      Informatii cu privire la organizarea si desfasurarea concursului vor fi publicate si pe pagina 

de internet a proiectului calitateinenergie.utgjiu.ro 

       

     

  

 

 
 

 

 


