
  

 

 

Nr. 1.050/21.09.2022 

ANUNȚ 

Direcția Educație, Cultură si Tineret cu sediul în Slobozia, b-dul Unirii, nr. 6, jud. 
Ialomița, organizează concurs cu respectarea Ordonanței de Urgență nr. 80 din 16 
iunie 2022, pentru ocuparea funcției contractuale, de execuție, vacante, pe durată 
nedeterminată, Consilier IA, din cadrul Compartimentului Cultură, Serviciul 
Educație, Cultură și Tineret Slobozia.  

Condiții generale 

— cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în 
România; 

— cunoașterea limbii române, scris și vorbit; 

— vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

— capacitate deplină de exercițiu;  

— are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau 
de unitățile sanitare abilitate;    

— persoana participantă să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea 

unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de 

serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de 

fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, 

care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției în care a intervenit 
reabilitarea. 

Condiții specifice 

a) studii: studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență; 

b) vechime: specialitatea studiilor necesare executării funcției de minimum 7 

ani; 

c) competențe tehnice: realizarea și administrarea site-urilor web 
(cunoașterea limbajelor HTML și CSS reprezintă un plus); editarea 

pliantelor, cărților și altor materiale promoționale; realizare materiale foto-

video (editare și procesare); cunoașterea funcționării rețelelor 
sociale/media principale; 

d) experiența în domeniul culturii reprezintă un avantaj. 

Conținutul dosarului 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau 
instituției publice organizatoare; 
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b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 
potrivit legii, după caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de 
autoritatea sau  instituția publică; 

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă 
vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care 
candidează, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a 
concursului; 

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul 
de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae. 

Copiile actelor din dosarul pentru înscriere, vor fi legalizate sau însoțite de 

documentele originale, pentru certificarea conformității acestora. 

Calendar concurs 

Proba scrisă va avea loc în data de 13.10.2022, ora 10.00, la sediul Direcția Educație, 

Cultură si Tineret Slobozia, afișarea rezultatelor urmând să se facă până la ora 
14.00. Termenul de depunere a contestațiilor pentru proba scrisă este 14.10.2022, 
ora 12.00 iar rezultatele acestora se afișează până în data de 14.10.2022, ora 14.00. 

Proba practică va avea loc în data 17.10.2022, ora 10.00, la sediul Direcția Educație, 

Cultură și Tineret Slobozia, afișarea rezultatelor urmând să se facă până la ora 
14.00. Termenul de depunere a contestațiilor pentru proba practică este 18.10.2022, 
ora 14.00, iar rezultatele acestora se afișează până în data de 18.10.2022, ora 16.00. 

Interviul va avea loc în data de 19.10.2022, ora 10.00, la sediul Direcția Educație, 

Cultură si Tineret Slobozia, afișarea rezultatelor urmând să se facă până la ora 
14.00. Termenul de depunere a contestațiilor pentru proba de interviu este 
20.10.2022, ora 14.00, iar rezultatele acestora se afișează până în data de 
20.10.2022, ora 16.00.  

Afișarea rezultatelor finale ale concursului se va face în data de 21.10.2022, ora  
14.00. 

Depunerea dosarelor pentru înscriere la concurs se va face în perioada 21.09.2022 

– 05.10.2022, ora 16.30, la sediul Direcției Educație, Cultură si Tineret  Slobozia. 

Selecția dosarelor se va face până în data de 07.10.2022, ora 12.00, rezultatul 
afișându-se până în 07.10.2022, ora 14.00. Termenul de depunere a contestațiilor 
pentru selectarea dosarelor este 10.10.2022, ora 12.00, iar rezultatele acestora se 
afișează până în data de 10.10.2022, ora 16.00. 



Coordonatele contact pentru primirea dosarelor de concurs: 

— adresa Direcția Educație, Cultură și Tineret Slobozia: b-dul Unirii, nr.6 

— telefon: 0735 309 932 

— e-mail: secretariat@dectsl.ro; secretariat@cultură-slobozia.ro. 

— persoana de contact: Dorobanțu Mihaela, consilier Compartiment 
Financiar Contabil și Evidență Personal 

Director executiv, 
Pr. Prof Stanciu Cătălin 

mailto:secretariat@dectsl.ro


BIBLIOGRAFIE 

- OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările 
ulterioare. 

- Legea nr.53/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

- Legea nr. 544 din 12/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 
public cu modificările și completările ulterioare.  

- Legea nr. 504/2002, Legea audiovizualului, cu modificările și completările 
ulterioare. 

- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare. 

- Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, 
cu modificările și completările ulterioare. 

- Ordonanța de Urgență nr. 28/2020 privind utilizarea înscrierilor în formă 
electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice. 

- Regulamentul de Organizare și Funcționare DECT Slobozia. 

- Regulamentul de ordine interioară DECT Slobozia. 

TEMATICĂ 

1. OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările 
ulterioare: Partea a VI-a, Titlul III, Cap. III – drepturi și obligații ale 

personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea 
acestuia. 

2. Legea nr.53/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare: 
Titlul XI, Cap. II – Răspunderea disciplinară. 

3. Legea nr. 544 din 12/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 
public cu modificările și completările ulterioare: dispoziții comune privind 
accesul la informațiile de interes public și sancțiunile. 

4. Legea nr. 504/2002, Legea audiovizualului, cu modificările și completările 
ulterioare: incompatibilități și interdicții și conflicte de interese. 

5. Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare: art. 112 – art. 161. 

6. Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, 
cu modificările și completările ulterioare: integral. 

7. Ordonanța de Urgență nr. 28/2020 privind utilizarea înscrierilor în formă 
electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice: integral. 

8. Regulamentul de Organizare și Funcționare DECT Slobozia: integral. 

9. Regulamentul de ordine interioară DECT Slobozia: integral. 

10. Open Brodcaster System – surse, filtre, streaming. 

11. Adobe Premier Pro – Cerințe hardware, editare, export 

12. Adobe Photoshop – Procesarea fișierelor, glosar de termeni 



13. Tehnologii audio digitale, DAW. 

14. Reguli de postare pe facebook și instagram: limitări și conținut 
permis/interzis. 

15. Menținerea la zi a unui website Wordpress, tipuri de utilizatori, diferențe 

între pagini și articole. 

16. Structura unui document html 

17. Bune practici CSS. 

18. Structura meniului camerei Sony A9mk2. 

19. Inițializarea memoriei și tipuri de intrări audio la camera Canon XA40. 

Director Executiv, 

Pr. Prof. Stanciu Cătălin 



FIȘA POSTULUI 

I Informații generale  

1.1 Denumirea postului: Consilier IA, COR - 242201 

1.2 Nivelul postului: Funcție contractuală de execuție 

1.3 Scopul principal al postului: Ocupantul postului este persoana care 
desfășoară activități de administrare și întreținere a site-ului web/pagină media, 
activități de înregistrare și editare foto-video, realizare transmisiuni live în sediul 
instituției, mentenanța sistemelor de calculatoare, organizarea de activități și 

acțiuni în domeniul educației, culturii și tineretului 

II Condiții specifice pentru ocuparea postului 

2.1 Studii de specialitate: respectiv studii superioare, finalizate cu diplomă de 
licență 

2.2 Cunoștințe de operare/programare pe calculator: înregistrare, editare și 

publicare foto-audio-video, editare pagini web, folosirea unei suite tip Office, 
automatizarea procesului de backup fișiere. 

2.3 Limbi străine: cunoașterea excelentă a limbii engleze, scris și vorbit 

2.4 Abilități, calități și aptitudini necesare: seriozitate, disciplină, 
punctualitate, promptitudine, confidențialitate, capacitate organizatorică, 
adaptabilitate de a lucra sub presiunea timpului, lucru în echipă, creativitate și 

spirit de inițiativă, competentă în comunicare și relațiile cu publicul, capacitatea 
de autoperfecționare excelente capacități analitice și de soluționare a 
problemelor. excelente competențe interpersonale și capacitate de lucru în 
echipă. 

2.5 Cerințe specifice:  

— experiență de lucru în Wordpress și alte sisteme de administrare de 
conținut web;  

— cunoașterea standardelor web;  

— bune cunoștințe și experiență de lucru cu HTML/CSS;  

— cunoașterea bunelor practici de analiză web și de optimizare a motoarele 
de căutare; 

— bună înțelegere a designului de experiență a utilizatorului și a testării unui 
site;  

— cunoașterea și utilizarea aparaturii de înregistrare foto-video din dotarea 
instituției; 

— implementarea și monitorizarea proceselor de backup pe calculatoarele 
DECT; 

— disponibilitate pentru lucru cu program prelungit în anumite condiții. 

2.6 Competență managerială: nu este cazul. 



III Atribuțiile / Responsabilitățile postului 

3.1 Atribuțiile postului 

3.1.1 Asigurarea publicării și a întreținerii curente a conținutului web.  

3.1.2 Optimizarea și îmbunătățirea publicării și întreținerii conținutului online. 

3.1.3 Contribuția la dezvoltarea strategică a comunicațiilor web ale DECT. 

3.1.4 Contribuția la planificarea, construirea, testarea și întreținerea site-urilor și 

a funcționalităților web ale DECT.  

3.1.5 Monitorizarea, analiza și îmbunătățirea performanței și vizibilității site-

ului instituției. 

3.1.6 Asigurarea legăturii cu furnizorii de conținut și furnizarea de formare și 

asistență.  

3.1.7 Abordarea și gestionarea cererilor și plângerilor utilizatorilor.  

3.1.8 Alte activități atribuite echipei de comunicare și alte sarcini legate de 
domeniul său de activitate, după caz. 

3.1.9 Realizează texte specifice si materiale de comunicare online pentru 
website-ul instituției; 

3.1.10 Realizează texte specifice si materiale de comunicare online pentru 
rețelele Social Media ale instituției. 

3.1.11 Acordă suport compartimentelor pentru căutare si identificare de fotografii 
sau material grafic; 

3.1.12 Efectuează editări minimale pentru conținutul grafic (ajustare rezoluție, 

crop, luminozitate, contrast, corecturi). 

3.1.13 Efectuează cercetare și documentare cu informații necesare realizării 
conținutului text. 

3.1.14 Efectuează cercetare și documentare cu informații necesare realizării 
conținutului grafic. 

3.1.15 Efectuează research pentru Social Media și SEO pentru textul pe care îl 
creează sub îndrumarea Directorului –executiv. 

3.1.16 Participă la ședințele cu colegii din celelalte compartimente pentru luarea 
deciziilor care privesc activitatea. 

3.1.17 Adaugă conținut text, grafic și video pe website-urile instituției sub 
îndrumarea directorului executiv. 

3.1.18 Realizează și prezintă raportări periodice sau punctuale cu privire la 
conținutul text și grafic creat la cererea superiorilor. 

3.1.19 Rectifică textele adăugate pe website-urile companiei și în rețelele social 
media. 

3.1.20 Măsoară traficul online, monitorizează activitatea în jurul conținutului text 

și grafic adăugat. 

3.1.21 Raportează sau recomandă eventualele îmbunătățiri, optimizări ale 
platformei online unde adaugă conținut. 



3.1.22 Moderează comentarii, răspunde la comentarii sau mesaje, monitorizează 
activitatea din Social Media. 

3.1.23 Efectuează alte activități de marketing online cum ar fi: postări în grupuri 
online, comentarii pe alte website-uri, postări de anunțuri online, mesageria 
clasică tip e-mail, newsletter, etc. 

3.1.24 Să cunoască perfect termenii și condițiile de utilizare ai Google / Facebook 
/ Instagram / Youtube și principalii giganți online cu care lucrează. 

3.1.25 Să monitorizeze activ postările principalilor cetățenilor și celor din 
domeniu. 

3.1.26 Să prezinte periodic cifre statistice comprehensive despre traficul pe 
website, statistici social media, afinități, demografice. 

3.1.27 Să anticipeze posibilele probleme cum ar fi crizele de imagine; 

3.1.38 Să rezolve probleme de PR cum ar fi: articole negative pe bloguri, review-

uri negative; 

3.1.39 Să propună introducerea de funcționalități noi cum ar fi: sistem de vânzare 

online a biletelor, monitorizarea automată a participării la evenimentele 
organizate de DECT, implementarea sistemului de streaming-on-location. 

3.1.40 Să furnizeze informații sensibile despre accesarea website-lui de pe 
diferite ip-uri sau sau al anumitor utilizatori (StatCounter). 

3.1.41 Să aibă contacte cu diferiți furnizori de soluții de marketing online, 
branding, programatori, webmasteri, specialiști securitate online pentru a furniza 
soluții rapid la costuri rezonabile. 

3.1.42 Realizarea materialelor documentare în cadrul activităților organizate de 
DECT (foto-video-audio). 

3.1.43 Identificarea și implementarea sistemului de backup pentru calculatoarele 
instituției. 

3.1.44 Să cunoască cu mare precizie rezolvarea problemelor care țin de incidente 
de securitate Google / Facebook / Instagram și chiar ISP pentru cazul atacurilor de 
tip pishing, flood sau DDOS. 

3.1.45 Să aibă cunoștințe foarte bune de securitate online: protejarea parolelor, 
scurgerea de informații, monitorizarea accesului. 

3.1.46 Să motiveze indirect pe ceilalți colegi să fie activi online în scopul 
susținerii activității instituției, ca acestea să posteze articolele proprii pe LinkedIn 
/ Facebook / Instagram etc. 

3.1.47 Să cunoască și respecte la perfecțiune regulile de copyright dar să și știe de 

unde să procure/genereze conținut de calitate online la costuri rezonabile. 

3.1.48 Să gestioneze diferite CLOUD-uri de baze de date online. 

3.1.49 Să țină evidența la toate hosting-urile, domeniile web înregistrate, costurile 
cu plugin-uri și alte costuri cu online-ul. 

3.1.50 Să știe la fel de bine ce este Big Data și ce este Small Data. 



3.1.51 Să asigure un mediu online propice nu doar funcționării corecte a 
comunicării online dar și de a stimula indirect activitatea celorlalți colegi, 
parteneri, colaboratori la susținerea  activității instituției online. 

3.1.52 Identifică riscurile asociate activităților pe care le dezvoltă în vederea 
realizării obiectivelor specifice structurii din care face parte; propune măsuri 
pentru diminuarea riscurilor identificate și le înaintează conducerii spre avizare. 

3.1.53 Asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul 
structurii din care face parte; 

3.1.54 Elaborează proceduri pentru activitățile ce sunt necesar a fi procedurate în 
vederea asigurării dezvoltării SCIM la nivelul structurii din care face parte. 

3.1.55 Cere consultanță de specialitate ori de câte ori este necesar. 

3.1.56 Duce la îndeplinire și alte sarcini dispuse de conducerea instituției, în baza 
legislației în vigoare, în limita competențelor specifice. 

3.2 Descrierea responsabilităților postului 

3.2.1 Privind relațiile interpersonale / comunicarea 

— Asigură o comunicare eficientă cu toate compartimentele instituției; 

— Asigură asistență de specialitate tuturor utilizatorilor de internet, intranet 
și echipament informatic din instituție; 

— Răspunde la solicitările altor structuri din cadrul DECT. și ale persoanelor 
fizice sau juridice, privind domeniile de competență, conform legislației în 
vigoare; 

— În relațiile cu publicul și colegii de serviciu să aibă o atitudine 
corespunzătoare calității de personal contractual. 

3.2.2 Față de echipamentul din dotare 

— Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare; 

— Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice 

defecțiune în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară 
activitatea; 

— Răspunde de buna gestiune a bunurilor și valorilor încredințate; 

— Răspunde de întocmirea referatelor privind achiziționarea bunurilor și 

materialelor necesare desfășurării activității. 

3.2.3 În raport cu obiectivele postului 

— Păstrează secretul profesional (nume de utilizatori, parole de acces sau alte 
elemente care pot duce la accesarea de către persoane neautorizate); 

— Răspunde de siguranța sistemului informatic; 

— Păstrează confidențialitatea datelor și informațiilor la care are acces; 

— Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în 
mod conștiincios îndatoririle de serviciu, și să se abțină de la orice faptă 
care ar putea să aducă prejudicii autorităților sau instituțiilor publice în 
care își desfășoară activitatea; 



— Asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul 
structurii din care face parte; 

— Elaborează proceduri pentru activitățile ce sunt necesar a fi procedurate în 
vederea asigurării dezvoltării SCIM la nivelul structurii din care face parte; 

— Cere consultanță de specialitate ori de câte ori este necesar; 

— Respectă cerințele documentelor în procedurile de proces/sistem, 
procedurile operaționale și procedurile de lucru aprobate; 

— Respectă orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea 
obiectivelor pe termen scurt ale instituției în limitele respectării temeiului 
legal; 

— Păstrează confidențialitatea asupra problemelor de serviciu, dă dovadă de 
discreție și etică profesională, desfășoară o activitate loială față de 
instituție în toate sarcinile încredințate; 

— Răspunde potrivit legii de îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin din funcția pe 
care o deține, precum și a atribuțiilor ce-i sunt delegate. 

3.2.4 Privind securitatea și sănătatea muncii 

— Respectă normele de Securitate și Sănătate în Muncă și de PSI. 

3.2.5 Privind regulamentele / procedurile de lucru 

— Respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și 

Funcționare. 

— Respectă procedurile de lucru generale specifice instituției (programul de 
lucru etc.) 

— Respectă și aplică actele normative în vigoare și Contractul Individual de 

Munca aplicabil. 

— Are obligația de a semnala superiorului ierarhic, orice neregularitate ce 

apare în legătură cu procedurile de lucru stabilite la nivelul instituției 

precum și orice riscuri neprevăzute ce ar putea afecta rezultatele activității 
sale de zi cu zi. 

3.2.6 Protecția datelor cu caracter personal 

— Să respecte cu strictețe procedurile interne referitoare la protecția datelor 
cu caracter personal, precum si procedurile privind securitatea 
informatica; 

— Să păstreze în condiții de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces la 
datele cu caracter personal pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor 
sale de serviciu; 

— Nu va divulga nimănui și nu va permite nimănui să ia cunoștință de 

parolele și mijloacele tehnice de acces în sistemele informatice pe care le 
utilizează în desfășurarea atribuțiilor de serviciu; 

— Nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal 
disponibile în sistemele informatice ale instituției, cu excepția situațiilor în 
care aceasta activitate se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost 
autorizată de către superiorul sau ierarhic; 



— Să interzică în mod efectiv și să împiedice accesul oricărui alt salariat la 
canalele de accesare a datelor personale disponibile pe computerul 
instituției cu ajutorul căruia își desfășoară activitatea; 

— Să manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care 
are acces în virtutea atribuțiilor sale cu cea mai mare precauție, atât în ce 
privește conservarea suporturilor cât și în ce privește depunerea lor în 
locurile ți în condițiile stabilite în procedurile de lucru; 

— Nu va divulga nimănui datele cu caracter personal la care are acces, atât in 
mod nemijlocit cat si, eventual, in mod mediat, cu excepția situațiilor in 
care comunicarea datelor cu caracter personal se regăsește in atribuțiile 

sale de serviciu sau a fost autorizata de către superiorul sau ierarhic; 

— Nu va transmite pe suport informatic si nici pe un altfel de suport date cu 
caracter personal către sisteme informatice care nu se afla sub controlul 
societății sau care sunt accesibile în afara societății, inclusiv stick-uri USB, 
HDD, discuri rigide, căsuțe de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt 
mijloc tehnic; 

— Respectarea de către salariat a tuturor obligațiilor referitoare la protecția 

datelor cu caracter personal prevăzute în regulamentul intern, fișa postului 
și instrucțiunile directe ale superiorilor ierarhici este foarte importantă 
pentru instituție; 

— Nerespectarea lor este sancționată potrivit regulamentului intern; 

— Duce la îndeplinire și alte sarcini trasate de conducerea instituției, prin 
decizii care vor fi anexe la prezenta fișă de post. 

IV Criteriile de evaluare a activităților profesionale a salariatului 
aplicabile la nivelul angajatului 

4.1 Rezultatele obținute 

— gradul de realizarea atribuțiilor prevăzute în fisa postului; 

—  calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate; 

— eficiența lucrărilor și sarcinilor realizate, în contextul atingerii obiectivelor 
propuse. 

4.2 Adaptarea la complexitatea muncii 

— adaptarea la concepția de alternative de schimbare sau de soluții noi 
(creativitate); 

— analiza și sinteza riscurilor, influențelor, efectelor și consecințelor 
evaluate; 

— evaluarea lucrărilor și sarcinilor de rutină (repetitive). 

4.3 Asumarea responsabilității 

— intensitatea implicării și rapiditatea intervenției în realizarea atribuțiilor 
de serviciu; 

— receptivitatea, disponibilitatea la efort suplimentar, perseverența, 

disciplina în muncă. 



4.4 Capacitatea relațională și disciplina muncii: 

— capacitatea de evitare a stărilor conflictuale, capacitatea de dialog, 
respectarea relațiilor ierarhice; 

— adaptabilitatea la situații neprevăzute, prezența de spirit, spontaneitate. 

Evaluarea performanțelor profesionale individuale se realizează anual și se 
înregistrează în Fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
persoanelor care ocupă funcții contractuale anexată acestei fișe de post. 

V Identificarea funcției contractuale corespunzătoare postului 

5.1 Denumire: Consilier IA 

5.2 Vechimea în specialitatea necesară: 7 ani 

5.3 Întocmit de: 

— Numele și prenumele: ________________________ 

— Funcția: ____________________________________ 

— Data întocmirii: ______________________________ 

5.4 Luat la cunoștință de ocupantul postului 

— Numele și prenumele: _________________________ 

— Semnătura: _________________________________ 

— Data: _____________________________________ 

Director Executiv, 
Pr. Prof. Stanciu Cătălin 
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