
 

 

 

 

ATRIBUTII SPECIFICE POSTURILOR DIN CADRUL PROIECTULUI COD SMIS 135363: 

Expert local 
selectie si 
mentinere 
grup tinta S 

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.  
 

Da Nu 

Mediator 
social S 

263501 
asistent 
social nivel 
superior 

● 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 
 programele de tip ADS  
● Ofera suport pentru atingerea actiunilor din planul personalizat de interventie al GT  
participant la activitatile de consiliere si orientare in cariera; 
 ● Participa la campaniile de promovare personalizate cu privire la beneficiile 
 participarii la programul ADS si la alte masuri complementare , cu privire la beneficiile reîntoarcerii în sistemul de educație și formare pentru 
tinerii și adulții care nu și-au finalizat educația obligatorie; 
 ● Mediaza situatiile conflictuale care pot aparea in cadrul proiectului; 
 ● Se subordoneaza si raporteaza managerului de proiect activitatile realizate.  
 

Da Nu 

Coordonator 
programe ADS 

242104 
responsabi
l proces 

• ● 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.  
• ● Monitorizeaza derularea programelor de tip ADS in judetul Caras Severin,  
in conformitate cu prevederile şi cu respectarea metodologiilor aprobate de ministerul  

Da Nu 



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;  
 

Coordonator 
programe de 
formare 
personal 
didactic S 

242406 
manager 
de formare 

• ● Coordoneaza activitatea de formare a cadrelor didactice; 
 ● Realizeaza metodologiile de formare;  
● Planifica sesiunile de formare; 
 ● Verifica activitatea formatorilor; ● Faciliteaza dialogul intre formatori si grupul tinta; 
 ● Realizeaza activitatile suport de pregatire si finalizare cursuri;  
● Mentine contactul cu comisia de evaluare ANC; 
 ● Reprezinta institutia in fata ANC/AJPIS; 
 ● Realizeaza raportarea tehnica specifica activitatii de formare; 
 ● Participa la organizarea si desfasurarea workshopurilor de schimb de bune practici  
destinate cadrelor didactice;  
● Se subordoneaza si raporteaza managerului de proiect activitatile realizate.  
 

Da Nu 

Consultant 
educational S 
(2) 

235903 
consilier 
scolar 

• ● Participa la realizarea metodologiei de identificare, selectie si de mentinere a  
grupului tinta si a metodologiei de acordarea masurilor de sprijin pentru GT; 
 ● Ofera suport in desfasurarea activitatii, expertilor selectie si mentinere grup tinta  
pentru identificare, selectie si mentinere GT; 
 ● Participa la organizarea si desfasurarea programelor de formare pentru personalul 
 didactic;  
● Participa la organizarea si desfasurarea workshopurilor de schimb de bune practice 
 pentru personalul didactic;  
● Ofera suport expertilor proiectului in organizarea si desfasurarea activitatilor de  
consiliere si orientare in cariera;  
● Elaboreaza setul de materiale didactice pentru reintegrarea persoanelor care nu au 
 absolvit învățământul obligatoriu, de stimulare a interesului pentru învățare;  
• ● Ofera suport expertilor proiectului in organizarea si desfasurarea programului ADS; ● Participa la organizarea si desfasurarea campaniilor 
de promovare personalizate cu privire la facilitățile și beneficiile participării la programul „A doua șansă” și la alte măsuri complementare; 
 ● Participa la organizarea si desfasurarea intâlnirilor între adulții absolvenți ai programului a doua șansă și grupul țintă în baza conceptului de 
life history (istoria vieții);  
● Sprijina personalul didactic in derularea activitatilor educationale ADS; 
 ● Colaboreaza cu echipa in vederea raportarii rezultatelor educationale;  
● Face vizite de monitorizare pe teren; 
 ● Se subordoneaza si raporteaza managerului de proiect activitatile realizate. 
  
 

Da Nu 

Expert inv pt 
elab si 
monitoriz impl 
curricula ADS 

235903 
consilier 
scolar 

• ● Participa la elaborarea de materiale didactice pentru reintegrarea persoanelor care 
 nu au absolvit invatamantul obligatoriu, de stimulare a interesului pentru invatare;  
● Participa la elaborarea curriculei aferente programului ADS pentru invatamant primar; ● Ofera suport in organizarea si desfasurarea 
programelor de ADS invatamant primar;  
● Se subordoneaza si raporteaza managerului de proiect activitatile realizate.  
 

Da Nu 

Invatatori 
program ADS - 
invatamant 
primar (nivel I-
IV) S (2) 

234101 
profesor in 
invatamant
ul primar 

• ● Participa la derularea programelor ADS invatamant primar; 
 ● 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 posibilitatilor 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;  

Da Nu 



 ● 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.  
 

Invatatori 
program ADS - 
invatamant 
primar (nivel 
IV) S (8) 

234101 
profesor in 
invatamant
ul primar 

• ● Participa la derularea programelor ADS invatamant primar;  
● 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 posibilitatilor 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.  
 

Da Nu 

Profesor limba 
straina 
program ADS - 
invat primar 
(nivel I-IV) S 

234101 
profesor in 
invatamant
ul primar 

• ● Participa la derularea programelor ADS invatamant primar; 
 ● 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 posibilitatilor 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.  
 

Da Nu 

Profesor limba 
straina prog 
ADS - invat 
primar (nivel 
IV) S (2) 

234101 
profesor in 
invatamant
ul primar 

• ● Participa la derularea programelor ADS invatamant primar; 
 ● 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 posibilitatilor 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  

Da Nu 



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.  
 

Prof progr 
ADS lb 
romana - inv 
secundar inf 
(an III-IV) S (8) 

233002 
profesor in 
invatamant
ul 
gimnazial 

 ● Participa la derularea programelor ADS invatamant secundar; 
 ● 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 
 posibilitatilor 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.  
 

Da Nu 

Prof progr 
ADS lb straina 
- invat 
secundar inf 
(an III-IV) S (8) 

233002 
profesor in 
invatamant
ul 
gimnazial 

• ● Participa la derularea programelor ADS invatamant secundar;  
● 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 posibilitatilor 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.  
 

Da Nu 

Prof progr 
ADS matem - 
invat secundar 
inf (an III-IV) S 
(8) 

233002 
profesor in 
invatamant
ul 
gimnazial 

• ● Participa la derularea programelor ADS invatamant secundar; 
 ● 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 posibilitatilor  
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  

Da Nu 



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.  
 

Prof progr 
ADS stiinte - 
inv secundar 
inf (an III-IV) S 
(8) 

233002 
profesor in 
invatamant
ul 
gimnazial 

• ● Participa la derularea programelor ADS invatamant secundar;  
● 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 posibilitatilor 
 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.  
 

Da Nu 

Prof prog ADS 
cult civica/ ed 
antepr-inv sec 
inf (anIII-IV) S 
(8 

233002 
profesor in 
invatamant
ul 
gimnazial 

 ● Participa la derularea programelor ADS invatamant secundar;  
● 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 posibilitatilor  
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.  
 

Da Nu 

Prof prog ADS 
istorie - invat 
secundar inf 
(an III-IV) S (8) 

233002 
profesor in 
invatamant
ul 
gimnazial 

● Participa la derularea programelor ADS invatamant secundar;  
● 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 posibilitatilor 
 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; 

Da Nu 



 ● 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.  
 

Prof ADS arie 
curric 
Tehnologii-inv 
sec inf (an III-
IV) S (16) 

233002 
profesor in 
invatamant
ul 
gimnazial 

● Participa la derularea programelor ADS invatamant secundar;  
● 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 posibilitatilor 
 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.  
 

Da Nu 

Prof ADS 
Consiliere si 
orient prof-inv 
sec inf (an III-
IV) S (8) 

233002 
profesor in 
invatamant
ul 
gimnazial 

 ● Participa la derularea programelor ADS invatamant secundar;  
● 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 posibilitatilor 
 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.  
 

Da Nu 



Profesori 
program ADS 
certificare nivel 
3 S (4) 

233002 
profesor in 
invatamant
ul 
gimnazial 

 ● Participa la derularea programelor ADS invatamant secundar; 
 ● Programarea activitatii de invatare la disciplina/disciplinele predate in cadrul programme 
lor 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 posibilitatilor  
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 cunos 
tinte;  
● 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.  
 

Da Nu 

DENUMIRE POST ATRIBUTII SPECIFICE: 

Asistent manager (1p) 334303 Asistent manager 

Expert financiar(1p) 2021241 Specialisti in domeniul finantelor 

Contabil (1p) 331302 contabil 

Jurist (1p) 20212619 Specialist in domeniul juridic 

Personal administrativ 1 

(1p) 

20214110 Functionari cu atributii generale 

Personal administrativ 

2(1p) 

20214110 Functionari cu atributii generale 

Personal administrativ 

3(1p) 

20214110 Functionari cu atributii generale 

Personal administrativ 

4(1p) 

20214110 Functionari cu atributii generale 

 

Reprezentant legal/ Manager de proiect 


