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pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, în afara organigramei, pe perioadă 

determinată, fracţiune de normă din cadrul echipei pentru implementarea proiectului ”ŞI TU 

CONTEZI! – Îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale pentru elevii cu dizabilităţi şi CES 

din judeţul Dâmbovița, prin intervenţii armonizate cu nevoile acestora” Cod SMIS: 106981 

 

 Expert învațământ asimilat în cadrul proiectului Expert informare educațională (1 post) 

 Asistent relații publice și comunicare asimilat în cadrul proiectului Expert grup țintă ante-
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