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U.A.T. Municipiul Tecuci organizeaza concurs in data de 25.07.2018 ora 10.00, in vederea 
ocuparii posturilor vacante pe durata determinata din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului ,, Scoala 
Prietena Ta - parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii 
si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala, 
precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii 
si inclusiv a grupurilor vulnerabile cod SMIS 106238, respectiv: 

1 post Arhivar, 
1 post Expert PR si Comunicare, 
1 post Asistent manager, 
1 post Expert grup tinta, 
1 post Expert dezvoltare parteneriate 
13 posturi Profesor, 
1 post Mentor Activitati Didactice 	 . 
1 post Consilier psihologic 
2 posturi Educator 
2 posturi Ajutor educator 
2 posturi Invatator. 

Poate participa la concursul de ocupare a posturilor vacante mentionate anterior, orice - 
persoana care indep1inesteurhiatoare1e conditii generale: - 	- 	- 	- 	 -- - -- - 

a) are cetatenia romana, cetateriie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; 
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; 
d) are capacitate deplina de exercitiu; 
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor 

postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori 

contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a 
unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea 
functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. 

Conditii specifice 
a). pentru functia de Arhivar: 
- studii de scurta durata - colegiu - specializarea administratie - secretariat 
- experienta specifica in domeniul arhivarii documentelor sau registratura sau secretariat - 3 ani 
b). pentru functia de Expert PR si Comunicare: 
- studii medii in domeniul comuu1carii si relatiilor publice 
- experienta specifica in domeniu1 publicitatii sau comunicarii sau PR - 2 arii 
c). pentru functia de Asistent manager: 
- studii superioare de scurta durata in domeniul stiintelor economice 
- experienta specifica in domeniul proiectelor - 1 an 



d). pentru functia de Expert grup tinta: 
- studii superioare de scurta durata in domeniul stiintelor economice 
- experienta specifîca in recrutare - 1 an 
e). pentru functia de Expert dezvoltare parteneriate: 
- studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor ingineresti 
- experienta specifica de lucru in dezvoltare parteneriate sau in proiecte - 1 ani 
f). pentru fuiictia de Mentor activitati didactice: 
- Studii postuniversitare in specializarea management educational 
- Experienta specifîca in activitati didactice - 5 ani 
g). pentru functia de Profesor: 
- atestat de formare continua a personalu!ui didactic 
- Experienta specifîca de predare in invatamant - 5 ani 
h). pentru functia de Consilier psihologic: 
- Studii superioare de scurta durata in domeniul psihologiei 
-Experienta specifîca in prestarea serviciilor de consiliere si asistenta psihopedagogica - 5 ani 
i). pentru functia de Educator: 
- Studii superioare de scurta duratalCurs de pedagogie 
- Experienta specifica in educatia formala si non formala a copiiilor/voluntariat in actiuni in care au fost 

implicati copii - 3 ani 
j). pentru functia de Ajutor educator: 
- Studii superioare de scurta duratalCurs de pedagogie 
- Experienta specifîca in domeniul ingrijiii copiilor inclusiv in serv.icii suport pentru invatamntu1 

prescolar - 2 ani 
k). pentru functia de Invatator: 
- Studii superioare/specializare pedagogie sau stiintele educatiei 
- Experienta specifîca in invatamantul prescolar/primar. 2 ani 

Coniponenta dosarului de concurs: 
Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezen•taun dosar de concurs care va cQntine urmatoarele 

documente: 
a) cerere de inscriere la concurs; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; 
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor 

specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifîce ale postului 
solicitat; 

d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in 
specialitatea studiilor, in copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca 
incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni 
anterior derularij concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare 
abilitate; 

g) curriculum vitae. 
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea 

acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 
In cazul documentului prevazut la alin. 1 lit. (e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a 

depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a 
completa dosarul de concurs cu originalni cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei 
etape a concursului. 

Actele prevazute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verifîcarii conformitatii 
copiilor cu acestea. 



Concursul se va desfasura Ia sediul U.A.T. Municipiul Tecuci din str. i Decembrie 1918 nr. 66, va 
consta in 2 (doua) probe astfel: 

Selectia dosarelor - 25.07.2018 ora 1000 
Proba interviu - data si ora interviului vor fi comunicate ulterior 

Dosarele de concurs se vor depune in perioada 18.07.2018-24.07.2018, pana la ora 15.00 Ia 
sediul U.A.T. Municipiul Tecuci. 

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul U.A.T. Tecuci, Comp. Resurse Umane, SSM 
persoana de contact - Consilier asistent Neacsu Felicia tel . 0372364111 

PRIMAR, 
CATALIN CONSTANTIN IIURDUBAE 


