
Centrul educațional multifuncțional ”IMPREUNĂ”

STRUCTURA ECHIPEI DE PROIECT

Poziţia/funcţia Sarcinile principale Calificare, experienţă şi abilităţi 

necesare postului

Tip de contract (ex, contract de 

muncă, contract de prestări 

servicii, contract de 

voluntariat)  şi norma de lucru; 

Candidat propus 

(Nume, prenume)

Menţiuni speciale/

Entitatea care coordonează 

activitatea (PP, P1, P2...)

Coordonator proiect Coordonarea eficienta a 

tuturor activitatilor proiectului 

in vederea atingerii 

obiectivelor si rezultatelor 

stabilite. Asigurarea 

comunicarii cu 

partenerii,colaboratorii si 

respectarea obligatiilor care 

decurg din acordul de 

parteneriat, pregatirea si 

organizarea planului de 

activitate,  monitorizarea 

progresului atins fata de 

obiectivele propuse, 

intocmirea rapoartelor tehnico-

financiare. Evalueaza si 

comunica impactul proiectului. 

Aproba demararea 

procedurilor de achizitii. 

Avizeaza documentatia de 

achizitie.

Realizarea sarcinilor impun 

calificare in domeniul gestionarii si 

implementarii 

proiectelor,experienta 3 ani in 

domeniu,abilitati manageriale,de 

comunicare si organizare

Contract individual de munca / 

norma partiala de 4 ore/zi

MASGRAS 

ADRIANA CARMEN

Promotorul de Proiect-

Primaria Mihailesti

Contabil proiect Intocmeste si transmite catre 

managerul proiectului planul 

achizitiilor;asigura respectarea 

principiilor achizitiilor 

publice;tine evidenta contabila 

a proiectului distinct conform 

legislatiei in vigoare, 

elaboreaza rapoarte de 

activitate,executa orice alte 

dispozitii primite de la 

managementul ce au legatura 

directa cu activitatile din 

proiect, verifica documentele 

financiare ale proiectului.

Licentiat al unei universitati cu 

profil economic, experienta 

profesionala generala: min. 5 ani, 

experienta profesionala specifica: 

min.3 ani in domeniul financiar

Contract individual de munca / 

norma partiala de 2 ore/zi

Micu Monica Promotorul de Proiect-

Primaria Mihailesti

Specialist achiziţii publice Asigura suportul legal privind 

incheierea si derularea de 

contracte de servicii, 

elaborarea documentatiei si 

aplicarea procedurilor de 

achizitie publica, suport legal 

privind intocmirea contractelor 

de achizitie publica dupa 

atribuirea acesteia, suport 

legal privind elaborarea 

notificarilor si a actelor 

aditionale a contractului de 

finantarea.Asigura activitatea 

de promovare a proiectului 

conform planului de 

promovare.

Licentiat al unei universitati de 

profil , experienta profesionala 

generala: min. 3 ani, experienta 

profesionala specifica: min.1 an in 

domeniul achizitiilor publice

Contract individual de munca / 

norma partiala de 1 ora/zi

Tudose Adelina 

Violeta

Promotorul de Proiect-

Primaria Mihailesti

Instructor educativ 

prescolari

Organizarea activitatilor 

Gradinitei Estivale,coopereaza 

cu mediatorul şcolar şi părinţii 

copiilor înscrişi la grădiniţa 

estivală, înainte şi după 

terminarea 

acesteia,coordoneaza procesul 

de înscriere a copiilor care au 

frecventat grădiniţa estivală la 

grădiniţele obişnuite, 

urmăresc înscrierea lor 

efectivă, frecvenţa şi 

acomodarea copiilor în noul 

colectiv şi realizeaza evaluarea 

copiilor pe durata anului şcolar.

Realizarea sarcinilor impun 

calificare in domeniu,capacitate 

organizatorică,capacitate 

decizională,asumare de 

responsabilitați,discreție,inițiativă,

deschidere pentru alternative 

educationale,disponibilitați și 

experiență de 

comunicare,loialitate.

Contract individual de munca / 

norma partiala de 4 ore/zi/16 

ore/saptamana

Cristinescu Ana Primăria Mihăilești,Școala 

Gimnazială Mihăilești

Echipa de management

Echipa de implementare



Instructor educativ scolari Organizarea activitatilor de 

remediere scolara, 

programarea activitatii de 

invatare, elaborarea 

proiectului didactic 

dezvoltarea de curriculum 

optional,organizarea 

activitatilor practice 

complementare procesului de 

transmitere de 

cunostinte,coordonarea 

activitatilor extracurriculare si 

extrascolare, elaborarea 

instrumentelor de evaluare

Realizarea sarcinilor impun 

calificare in domeniu,capacitate 

organizatorică,capacitate 

decizională,asumare de 

responsabilitați,discreție,inițiativă,

deschidere pentru alternative 

educationale,disponibilitați și 

experiență de 

comunicare,loialitate.

Contract individual de munca / 

norma partiala de 4 ore/zi/16 

ore/saptamana

Marin Florentina Primăria Mihăilești,Școala 

Gimnazială Mihăilești

Instructor educativ scolari Organizarea activitatilor de 

remediere scolara, 

programarea activitatii de 

invatare, elaborarea 

proiectului didactic 

dezvoltarea de curriculum 

optional,organizarea 

activitatilor practice 

complementare procesului de 

transmitere de 

cunostinte,coordonarea 

activitatilor extracurriculare si 

extrascolare, elaborarea 

instrumentelor de evaluare

Realizarea sarcinilor impun 

calificare in domeniu,capacitate 

organizatorică,capacitate 

decizională,asumare de 

responsabilitați,discreție,inițiativă,

deschidere pentru alternative 

educationale,disponibilitați și 

experiență de 

comunicare,loialitate.

Contract individual de munca / 

norma partiala de 4 ore/zi/16 

ore/saptamana

Cornelia Luca Primăria Mihăilești,Școala 

Gimnazială Mihăilești

Instructor educativ pt 

limba română

Organizarea activitatilor de 

remediere scolara,sprijin 

educational pentru limba 

română, programarea 

activitatii de invatare, 

elaborarea proiectului didactic 

dezvoltarea de curriculum 

optional,organizarea 

activitatilor practice 

complementare procesului de 

transmitere de 

cunostinte,coordonarea 

activitatilor extracurriculare si 

extrascolare, elaborarea 

instrumentelor de evaluare

Realizarea sarcinilor impun 

calificare in domeniu,capacitate 

organizatorică,capacitate 

decizională,asumare de 

responsabilitați,discreție,inițiativă,

deschidere pentru alternative 

educationale,disponibilitați și 

experiență de 

comunicare,loialitate.

Contract individual de munca / 

norma partiala de 2 

ore/zi/,4ore/săptămână

Bratu Nicoleta Primăria Mihăilești,Școala 

Gimnazială Mihăilești

Instructor educativ pt 

matematică

Organizarea activitatilor de 

remediere scolară,sprijin 

educațional pentru materia 

matematică, programarea 

activitatii de invatare, 

elaborarea proiectului didactic 

dezvoltarea de curriculum 

optional,organizarea 

activitatilor practice 

complementare procesului de 

transmitere de 

cunostinte,coordonarea 

activitatilor extracurriculare si 

extrascolare, elaborarea 

instrumentelor de evaluare

Realizarea sarcinilor impun 

calificare in domeniu,capacitate 

organizatorică,capacitate 

decizională,asumare de 

responsabilitați,discreție,inițiativă,

deschidere pentru alternative 

educationale,disponibilitați și 

experiență de 

comunicare,loialitate.

Contract individual de munca / 

norma partiala de 2 

ore/zi/,4ore/săptămână

Giuclea Tanta Primăria Mihăilești,Școala 

Gimnazială Mihăilești

Instructor educativ canto 

(serviciu externalizat)

Organizarea activitatilor de 

educatie nonformala, 

programarea activitatii de 

invatare, dezvoltarea de 

curriculum 

optional,organizarea 

activitatilor practice 

complementare procesului de 

transmitere de 

cunostinte,coordonarea 

activitatilor extracurriculare si 

extrascolare

Realizarea sarcinilor impun 

calificare in domeniu,capacitate 

organizatorică,capacitate 

decizională,asumare de 

responsabilitați,discreție,inițiativă,

deschidere pentru alternative 

educationale,disponibilitați și 

experiență de 

comunicare,loialitate.

Contract de colaborare/,4 

ore/săptămână timp de 12 luni

Primăria Mihăilești,Școala 

Gimnazială Mihăilești

Instructor educativ  vioara 

(serviciu externalizat)

Organizarea activitatilor de 

educatie nonformala, 

programarea activitatii de 

invatare, dezvoltarea de 

curriculum 

optional,organizarea 

activitatilor practice 

complementare procesului de 

transmitere de 

cunostinte,coordonarea 

activitatilor extracurriculare si 

extrascolare

Realizarea sarcinilor impun 

calificare in domeniu,capacitate 

organizatorică,capacitate 

decizională,asumare de 

responsabilitați,discreție,inițiativă,

deschidere pentru alternative 

educationale,disponibilitați și 

experiență de 

comunicare,loialitate.

Contract de colaborare/,4 

ore/săptămână timp de 12 luni

Primăria Mihăilești,Școala 

Gimnazială Mihăilești



Instructor educativ pian 

(serviciu externalizat)

Organizarea activitatilor de 

educatie nonformala, 

programarea activitatii de 

invatare, dezvoltarea de 

curriculum 

optional,organizarea 

activitatilor practice 

complementare procesului de 

transmitere de 

cunostinte,coordonarea 

activitatilor extracurriculare si 

extrascolare

Realizarea sarcinilor impun 

calificare in domeniu,capacitate 

organizatorică,capacitate 

decizională,asumare de 

responsabilitați,discreție,inițiativă,

deschidere pentru alternative 

educationale,disponibilitați și 

experiență de 

comunicare,loialitate.

Contract de colaborare 4 

ore/săptămână timp de 12 luni

Primăria Mihăilești,Școala 

Gimnazială Mihăilești

Instructor educativ  TIC Organizarea activitatilor de 

educatie nonformala, 

programarea activitatii de 

invatare, elaborarea 

proiectului didactic 

dezvoltarea de curriculum 

optional,organizarea 

activitatilor practice 

complementare procesului de 

transmitere de 

cunostinte,coordonarea 

activitatilor extracurriculare si 

extrascolare

Realizarea sarcinilor impun 

calificare in domeniu,capacitate 

organizatorică,capacitate 

decizională,asumare de 

responsabilitați,discreție,inițiativă,

deschidere pentru alternative 

educationale,disponibilitați și 

experiență de 

comunicare,loialitate.

Contract individual de munca / 

norma partiala de 2 ore/zi/,8 

ore/săptămână/program 

dimineata

Baciu Mircea Primăria Mihăilești,Școala 

Gimnazială Mihăilești

Instructor educativ dans 

(serviciu externalizat)

Organizarea activitatilor de 

educatie nonformala, 

programarea activitatii de 

invatare, dezvoltarea de 

curriculum 

optional,organizarea 

activitatilor practice 

complementare procesului de 

transmitere de 

cunostinte,coordonarea 

activitatilor extracurriculare si 

extrascolare

Realizarea sarcinilor impun 

calificare in domeniu,capacitate 

organizatorică,capacitate 

decizională,asumare de 

responsabilitați,discreție,inițiativă,

deschidere pentru alternative 

educationale,disponibilitați și 

experiență de 

comunicare,loialitate.

Contract de 

colaborare/,4ore/săptămână/in 

ziua de vineri,3 luni

Primăria Mihăilești,Școala 

Gimnazială Mihăilești

Consilier prsiholog ( 

serviciu externalizat)

Analizează problemele specifice 

mediului şcolar: adaptare şcolară, 

motivaţie şcolară, deprinderi de 

studiu, absenteism, eşec şi 

abandon şcolar / observă şi 

evaluează performanţa şcolară, 

comportamentul şi dezvoltarea 

elevului, utilizând metode şi 

instrumente specifice consilierului 

şcolar/identifică problemele de 

natură familială (abuz, neglijenţă, 

hărţuire) care pot afecta 

dezvoltarea şi performanţa 

şcolară a elevului/ planifică şi 

organizează activităţi de consiliere 

educaţională individuală şi / sau 

de grup adresate elevilor/oferă 

intervenţii cu caracter suportiv în 

situaţii de criză elevilor care se 

confruntă cu dificultăţi specifice 

mediului şcolar: dificultăţi de 

învăţare, dificultăţi de adaptare 

şcolară, absenteism etc./ implică 

elevii în activităţi de 

autocunoaştere şi dezvoltare 

personală şi îi asistă elevii în 

formarea şi dezvoltarea 

deprinderilor şi atitudinilor utile în 

luarea deciziilor legate de carieră/ 

investighează caracteristicile 

personale relevante pentru 

orientarea vocaţională şi le 

analizează în raport cu opţiunile şi 

oportunităţile educaţionale şi 

Cunoşinţe teoretice şi practice de 

consiliere şi terapie educaţională, 

ştiinţele educaţiei, psihologie, 

limbă şi comunicare, servicii clienţi 

şi personal, calculatoare şi 

software, precum şi deprinderi 

sociale, deprinderi utilizate în 

învăţare şideprinderi de rezolvare 

de probleme. Îndeplinirea 

cerinţelor specifice ocupaţiei 

necesită un nivel bun de 

dezvoltare a abilităţii generale de 

învăţare, o bună capacitate de 

procesare rapidă a informaţiei şi o 

abilitate crescută de a lua decizii 

corecte, cât mai raţionale.Profilul 

de interese profesionale specifice 

ocupaţiei este de tip SIE (social, 

investigativ, întreprinzător). 

Exercitarea acestei ocupaţii 

presupune seriozitate, exigenţă şi 

meticulozitate în realizarea 

sarcinilor,echilibru emoţional şi o 

bună capacitate de comunicare. 

Contract de colaborare 

3ore/zi/15ore/saptamana

Primăria Mihăilești

Administrator gestionare 

patrimoniu

Raspunde de administrarea:- 

cladirii- toate utilitatile si 

serviciile din cadrul unitatii de 

invatamant- planificarea si 

coordonarea activitatii 

administrative

 Îndeplinirea cerinţelor specifice 

ocupaţiei necesită un nivel bun de 

dezvoltare a abilităţii generale de 

învăţare, o bună capacitate de 

procesare rapidă a informaţiei şi o 

abilitate crescută de a lua decizii 

corecte, cât mai raţionale.Profilul 

de interese profesionale specifice 

ocupaţiei este de tip SIE (social, 

investigativ, întreprinzător). 

Exercitarea acestei ocupaţii 

presupune seriozitate, exigenţă şi 

meticulozitate în realizarea 

sarcinilor,echilibru emoţional şi o 

bună capacitate de comunicare. 

Contract individual de munca / 

norma partiala de 4 

ore/zi/20ore/saptamana

Lazar Mariana Primăria Mihăilești



Secretar GI Sprijina implementarea 

activitatilor,asigura 

comunicarea intre PP,Partener 

si GI . Inlesneste colaborarea si 

comunicarea Comunitatii cu GI.

Ciobotaru Maria Primăria Mihăilești,Școala 

Gimnazială Mihăilești,Grupul 

de Inițiativa a Comunitații din 

Mărgineanu

Voluntari 


