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ANUNŢ SELECŢIE EXPERT TERMEN SCURT

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional şi Tehnic CNDIPT, cu sediul în strada Spiru
Haret nr. 10‐12, sector 1, Bucureşti, 010176, telefon 021/31111162, fax 21/3125498, este beneficiarul unei
finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013,
pentru implementarea proiectului POSDRU/55/1.1/S/63196 ”Parteneriate active şcoală‐întreprindere
pentru îmbunătățirea formării profesionale inițiale – PAŞII FPI”, ID 63196.
Obiectivul general al proiectului „Parteneriate active şcoală‐întreprindere pentru îmbunătățirea formării
profesionale inițiale – PAŞII FPI”, ID 63196, este de a contribui la îmbunătățirea capacității învățământului
profesional şi tehnic de a asigura calificări şi oferte educaționale relevante pentru nevoile pieței muncii prin
colaborarea directă cu reprezentanții mediului economic.
În vederea completării echipei de implementare a proiectului, anunțăm că, în perioada 11 – 19 aprilie
2012, ora 10:00, CNDIPT organizează selecția, prin concurs de dosare, a unui expert pe termen scurt –
Expert comunicare şi promovare pentru derularea de activități de comunicare şi promovare a proiectului.
Poziția: expert pe termen scurt – Expert comunicare şi promovare
Responsabilități:
-

Elaborează planul de promovare a proiectului;
Pregăteşte conținutul comunicării (colectare, evaluare, selectare, redactare, etc.);
Realizează produsele şi materialele de comunicare scrisă, vizuală, audio necesare pentru
promovarea proiectului;
Planifică şi participă la activități de realizare a materialelor, produselor publicitare şi comunicatelor
mass‐media (difuzare/publicare, expunere, distribuire)
Verifică informațiile difuzate din punct de vedere calitativ;
Pune în aplicare acțiunile de relații publice, de difuzare şi promovare a informației în ceea ce
priveşte publicitatea proiectului;
Oferă consultanță în stabilirea bugetului şi cheltuielilor necesare acțiunilor de comunicare şi
promovare în conformitate cu contractul de finanțare al proiectului;
Reprezintă imaginea proiectului într‐o manieră favorabilă în fața presei sau a oricăror altor

persoane/instituții.

Criterii de selecție:
Condiții generale:

studii superioare de lungă durată cu aplicabilitate în marketing şi comunicare
Condiții specifice:
•
experiență în comunicare organizațională de minim 10 ani;
•
experiență în mass ‐ media de cel puțin 15 ani, atât în presa scrisă, cât şi în radio şi în
televiziune;
•
experiență într‐un post de conducere de cel puțin 5 ani;
•
cunoştințe temeinice despre producție (tipar, radio şi producție cinematografică);
•
capacitatea dovedită de a elabora scenarii și script‐uri (spoturi audio/video, emisiuni
radio/TV, etc.)
•
competențe dovedite în elaborarea de materiale/suporturi de comunicare/promovare
evenimente de anvergură națională.
Persoanele interesate se pot înscrie până la data de 19 aprilie 2012, ora 10:00, la secretariatul CNDIPT din
str. Spiru Haret, nr. 10‐12, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010176, prin depunerea, în plic închis – format
A4, a dosarului de înscriere în format printat, care va conține următoarele documente:
•
curriculum vitae, în format Europass, în limba română, semnat şi datat pe fiecare pagină de
către deponent;
•
documente suport (diplome, certificate, adeverință de cadru didactic, alte adeverințe,
recomandări din partea beneficiarilor serviciilor care să certifice informațiile relevante
pentru poziția dorită furnizate in CV etc.), cu mențiunea “conform cu originalul” și cu
semnătura deponentului;
•
fotocopie a actului de identitate;
•
declarație de consimțământ privind folosirea datelor personale semnată şi datată (conform
modelului anexat).
Persoanele interesate vor menționa pe plic: titlul şi ID‐ul proiectului.
Aplicațiile neconforme cu cerințele de mai sus sau transmise pe altă cale nu vor fi luate în considerare.
Pentru informații suplimentare cu privire la procesul de selecție, persoana de contact este doamna Angela
Popescu, telefon 021 311 11 62.

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 ,,Educație şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societății bazate
pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenție 1.1 „Acces la educație şi formare profesională inițială de calitate”
Beneficiar: Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
Titlul proiectului: ”Parteneriate active şcoală‐întreprindere pentru îmbunătățirea formării profesionale inițiale –
PAŞII FPI”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/55/1.1/S/63196

Declarație de consimțământ

Subsemnatul/a……….............………............................, identificat/ă cu actul de identitate seria
............,
nr.
...……........,CNP……..........…………………………cu
domiciliul
în
localitatea........................................
...........................................…………….,
str.
.....……………………………….............................. nr. ........... bl. ........, sc. ........., ap. .........,
sectorul/județul ............………………., declar în mod expres pe propria răspundere, că sunt de acord
cu prelucrarea datelor mele personale, acestea urmând a fi tratate în condiții de confidențialitate,
în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, transpusă în
legislația națională prin Legea nr. 677/2001, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor
electronice, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004.

Semnătură,

