DENUMIRE POST
CHELTUIELI
DIRECTE

EXPERTIZA MINIMA DE 1 AN SOLICITATA PENTRU URMATOARELE ATRIBUTII:

Expert local
selectie si
mentinere grup
tinta

242230 expert egalitate de şanse
●
Intocmeste metodologia de identificare, selectie si de mentinere a grupului tinta;
●
Intocmeste metodologia de acordare a spijinului financiar;
●
Se asigura ca metodologia realizata este publicata pe website-ul proiectului, afisate
la avizierul unitatilor de invatamant vizate, la solicitant si partneri, promovate in mediul
online si la fata locului;
●
Este responsabil de identificarea, selectia si mentinerea grupului tinta;
●
Se deplaseaza in comunitate si cauta, identifica si realizeaza o informare primara a
potentialilor beneficiari;
●
Verifica conditiile de eligibilitate a grupului tinta pe toata durata proiectului;
●
Ofera suport membrilor grupului tinta pentru etapele de inscriere, evaluare si
mentinere;
●
Semneaza formularele de înregistrare individuală a participanților la operațiunile
finanțate prin POCU 2014-2020 si intocmeste registrul de grup tinta;
•●
Responsabil de monitorizarea parcursului si evolutiei grupului tinta;
●
Este responsabil de acordarea masurilor de sprijin pentru GT;
●
Ofera informatii si suport membrilor GT pentru alcatuirea dosarului si modalitatile
de obtinere a masurilor de sprijin;
●
Participa la evaluarea dosarelor depuse;
●
Monitorizeaza parcursul GT constituit pe activitatile proiectului;
●
Se subordoneaza si raporteaza managerului de proiect/coordonatorului activitatile
realizate.

Responsabil cu
protectia datelor
personale

242231 responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

Mediator social

263501 asistent social nivel superior

●
Elaboreaza si aproba procedura de notificare a incalcarii securitatii datelor cu
caracter personal;
●
Realizeaza si mentine evidenta activitatilor de prelucrare a datelor cu character
personal;
●
Informeaza persoanelor vizate cu privire la datele de contact ale responsabilului cu
protectia datelor, cu scopurile prelucrarii datelor, a temeiului juridic, cu perioada de stocare
a datelor si cu potentialii destinatari ai datelor cu caracter personal;
●
Evalueaza riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal;
●
Se subordoneaza si raporteaza managerului de proiect activitatile realizate.

●
Faciliteaza dialogul scoala – familie – comunitate;
●
Monitorizeaza si incurajeaza prezenta tinerilor/adultilor la programele de tip ADS,
activitatile de consiliere si orientare in cariera, campaniile promovare;
●
Monitorizeaza demersurile necesare pentru inscrierea/selectia/mentinerea GT la
activitatile proiectului;
●
Ofera suport pentru atingerea actiunilor din planul personalizat de interventie al GT
participant la activitatile de consiliere si orientare in cariera;
●
Mediaza situatiile conflictuale care pot aparea pe parcursul desfasurarii activitatilor
proiectului;
●
Se subordoneaza si rap
Coordonator
(regional)

242104 responsabil proces
Monitorizeaza derularea programelor de tip ADS in judetul Mehedinti, in

programe ADS

conformitate cu prevederile şi cu respectarea metodologiilor aprobate de ministerul
educaţiei;
●
Participă la activităţi de formare care au ca subiect programele de tip „A doua
şansă”;
●
Consiliază comisia/comisiile constituite la nivelul unităţilor şcolare privind aplicarea
metodologiilor;
●
Informează comunitatea în legătură cu beneficiile;
●
Se implică în organizarea activităţii Comisiei de înscriere și a Comisiei de evaluare;
●
Monitorizează intern desfăşurarea programului;
●
Participa la elaborarea materialelor didactice de stimulare a interselui pentru
invatare;
●
Informează managerul de proiect în cazul constatării unor disfuncţionalităţi,
propune măsuri de ameliorare şi verifică punerea în aplicare a acestora.
●
Se subordoneaza si raporteaza managerului de proiect activitatile realizate.

Coordonator
regional programe
de consiliere si
dezvolt personala

122314 sef proiect/program

Expert regional
cercetare si
elaborare ghiduri

242403 organizator/conceptor/consultant formare

Consultant
educational

235903 consilier scolar

●Coordoneaza activitatile din cele doua judete prin organizarea si desfasurarea de sesiuni
de consiliere si orientare in cariera;
●Participa impreuna cu expertii consiliere la elaborarea planurilor de
dezvoltare
personala si consiliere vocationala si la centralizarea informatiilor care rezulta din
activitatea de consiliere si orientare in cariera;
●Informează managerul de proiect în cazul constatării unor disfuncţionalităţi si propu
ne masuri de imbunatatire a activitatilor prin elaborare de proceduri, propune măsuri de
ameliorare şi verifică punerea în aplicare a acestora;
 Elaboreaza de Planuri de dezvoltare personala in format e-learning avand competete de
dezvoltator e-learning
 Participa la implementarea activitatilor de consiliere din judetul Mehedinti si din
judetul Caras Severin
 Coordoneaza intocmirea documentatiei necesare pentru Raportul tehnic aferent cererii de
rambursare pentru raportarea catre OIR
 Colaboreaza cu consultantul educational pentru planuri de scolarizare bazate pe invatare
individualizata plecand de la pedagogii alternative cu accent pe dezvoltarea personala
●Se subordoneaza si raporteaza managerului de proiect activitatile realizate.

Elaboreaza materialele didactice de stimulare a interesului de invatare;
●
Ofera sprijin furnizorului care va digitiza materialele didactice elaborate;
●
Se subordoneaza si raporteaza managerului de proiect activitatile realizate.


Se asigura ca metodologia de identificare, selectie si de mentinere a grupului tinta
elaborata respecta conditiile din legislatia din domeniul educational aplicabile proiectului
•
Se asigura ca metodologia de acordare a sprijinului financiar elaborata respecta
conditiile din legislatia din domeniul educational aplicabile proiectului
•
Intocmeste materialele didactice de stimulare a interesului de invatare
•
Monitorizeaza aplicarea materialelor didactice elaborate in cadrul activitatilor din
cadrul proiectului
•
Se subordoneaza si raporteaza managerului de proiect activitatile realizate.
Invatatori/profesori
ADS invatamant

234101 profesor in invatamantul primar

primar


Participa la derularea programelor ADS invatamant primar din jud. Mehedinti;
●
Programarea activitatii de invatare la disciplina/disciplinele predate in cadrul
programelor de tip a doua sansa;
●
Analiza planului cadru de invatamant si realizarea materialelor didactice adecvate
programului;
●
Elaborarea programelor si unitatilor de invatare si adaptarea materiei la posibilitati
lor de invatare si nivelul de pregatire al elevilor din programele de tip a doua sansa;
●
Organizarea activitatilor de invatare;
●
Organizarea activitatilor practice complementare procesului de transmitere de
cunostinte;
●
Elaborarea instrumentelor de evaluare si evaluarea cunostintelor elevilor;
●
Evaluarea si certificarea elevilor inscrisi in programe de tip a doua sansa;
●
Dezvoltarea comportamentului social si de comunicare la elevi;
●
Pot participa la comisiile ce se consitituie pentru organizarea programelor ADS
invatamant primar;
●
Comunicarea cu celelalte cadre didactice si experti implicati in proiect
●
Participarea la evenimentele ocazionate de implementarea proiectului
●
Se subordoneaza si raporteaza coordonatorului ADS CS/MH (S), dupa caz, si
managerului de proiect activitatile realizate.

Profesori ADS
invatamant
secundar

233002 profesor in invatamantul gimnazial
Participa la derularea programelor ADS invatamant secundar din jud. Mehedinti;
●
Programarea activitatii de invatare la disciplina/disciplinele predate in cadrul
programelor de tip a doua sansa;
●
Analiza planului cadru de invatamant si realizarea materialelor didactice adecvate
programului;
●
Elaborarea programelor si unitatilor de invatare si adaptarea materiei la posibilitati
lor de invatare si nivelul de pregatire al elevilor din programele de tip a doua sansa;
●
Organizarea activitatilor de invatare;
●
Organizarea activitatilor practice complementare procesului de transmitere de
cunostinte;
●
Elaborarea instrumentelor de evaluare si evaluarea cunostintelor elevilor;
●
Evaluarea si certificarea elevilor inscrisi in programe de tip a doua sansa;
●
Dezvoltarea comportamentului social si de comunicare la elevi;
●
Pot participa la comisiile ce se consitituie pentru organizarea programelor ADS
invatamant secundar;
●
Comunicarea cu celelalte cadre didactice si experti implicati in proiect
●
Participarea la evenimentele ocazionate de implementarea proiectului
●
Se subordoneaza si raporteaza coordonatorului ADS CS/MH (S), dupa caz, si
managerului de proiect activitatile realizate.

Nota: Studii superioare in specificul postului vizat sunt obligatorii
TABEL POSTURI PERIOADA 1 SELECTIE
Funcţia ocupată în proiect
Expert local selectie si mentinere
grup tinta S

Numar total de
Modificari propuse prin act aditional
ore in proiect
3024 ore
Nu este cazul

Responsabil cu protectia datelor
personale S
Mediator social S
Coordonator (regional) programe
ADS
Coordonator regional programe de
consiliere si dezvolt personala
Expert regional cercetare si
elaborare ghiduri S

1512 ore

Nu este cazul

1386 ore

Nu este cazul

1512 ore

2184 ore

2268 ore

Nu este cazul

2268 ore

1134 ore

1512 ore

Nu este cazul

Expert financiar

1428

Nu este cazul

Jurist

680

Nu este cazul

Expert achizitii

252

Nu este cazul

Asistent manager

1428

Nu este cazul

Personal administrativ 1

1008

Nu este cazul

Consultant educational S

TABEL CU POSTURI PERIOADA 2 SELECTIE
Personal administrativ 2

1008

Invatatori program ADS - invatamant primar
(nivel I-IV) S
Invatatori program ADS - invatamant primar
(nivel IV) S
Profesor limba straina program ADS invatamant primar (nivel I-IV) S
Profesor limba straina program ADS invatamant primar (nivel IV) S
Profesori program ADS limba romana invatamant secundar inferior (an I-II) S
Profesori program ADS limba straina invatamant secundar inferior (an I-II) S
Profesori program ADS matematica invatamant secundar inferior (an I-II) S

1-nr
posturi
7-nr
posturi
1-nr
posturi
1-nr
posturi
1-nr
posturi
1-nr
posturi
1-nr
posturi

Nu este cazul
1040- total ore
304 total ore
96 total ore
224 total ore
220 total ore
130 total ore-post
160 total ore-post

Profesori program ADS stiinte - invatamant
secundar inferior (an I-II) S
Profesori program ADS cultura civiva/
educatie anteprenoriala - invatamant secundar
inferior (an I-II) S
Profesori program ADS istorie - invatamant
secundar inferior (an I-II) S
Profesori program ADS geografie invatamant secundar inferior (an I-II) S
Profesori program ADS Educatie muzicala si
Educatie plastica - invatamant secundar
inferior (an I-II) S
Profesori program ADS arie curriculara
Tehnologii - invatamant secundar inferior (an
I-II) S
Profesori program ADS arie curriculara
Consiliere si orientare profesionala invatamant secundar inferior (an I-II) S
Profesori program ADS limba romana invatamant secundar inferior (an III-IV) S
Profesori program ADS limba straina invatamant secundar inferior (an III-IV) S
Profesori program ADS matematica invatamant secundar inferior (an III-IV) S
Profesori program ADS stiinte - invatamant
secundar inferior (an III-IV) S
Profesori program ADS cultura civiva/
educatie anteprenoriala - invatamant secundar
inferior (an III-IV) S
Profesori program ADS istorie - invatamant
secundar inferior (an III-IV) S
Profesori program ADS arie curriculara
Tehnologii - invatamant secundar inferior (an
III-IV) S
Profesori program ADS arie curriculara
Consiliere si orientare profesionala invatamant secundar inferior (an III-IV) S
Profesori program ADS certificare nivel 2 S

1-nr
posturi

90 total ore-post

1-nr
posturi

45 total ore-post

1-nr
posturi
1-nr
posturi

90 total ore-post
100 total ore-post

1-nr
posturi

80 total ore-post

1-nr
posturi

336 total ore-post

1-nr
posturi

120 total ore-post

7-nr
posturi
7-nr
posturi
7-nr
posturi
7-nr
posturi

240 total ore-post
260 total ore-post
240 total ore-post
360 total ore-post

7-nr
posturi

90 total ore-post

7-nr
posturi

90 total ore-post

14-nr
posturi

578 total ore-post

7-nr
posturi

360 total ore-post

3-nr
posturi

720 total ore-post

Nota: Un cadru didactic poate candida pentru mai multe posturi de profesor/ invatator si isi
depune pentru fiecare post cate un dosar de candidatura.
Totalul orelor insumate pe saptamana, indiferent de numarul de angajatori, este de 60.
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