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Proiect co-finan ţat ctin Prograrnul Opera ţforiat Capital Urnan 204-2020 
Axa proritară  4: lricluziuriea soclală  ş i combaterea să răcfei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărutui clo comunităţi marginatizate (rlon-rom ă) 
aflate îr rfsc cle s ărăcfe şi exctuziurie socială, prin impternentarea cle rn ăsuri integrate 
Tittut proiectutui: 	Şansa T 	ăsuri integrate cle ectucaţio, forrnare profesionat ă , 
ocupare, asistenţă  sociată  contlnuă  ş i locuire, în cartiorut N. B ă tcoscu 	Tecuci 
Contract cie finan ţare nr: POCU/20/4/2/103078 
tnvestiin îh cfizvoltaro clurabft ă  si promovărn egatitatea cle şansol 

, 	 70/260.2018 
Ap,rot.ici 	în ConsiiiiI cIe AcJrriinisraţie clin 25. 10.2018 

artsa -T-Măsuri iritegrate de educa ţie, formare profesionaL ă , ocupare, asisten ţă  
sociai.ă  continuăşi de l.ocuire, îrt cartierui, Nicoi.ae B ăi.cescu-Tecuci, cocj.SMIS 103078 
•din cadrul. pocu 2014-2020 

coata Gimriaziată  Nicotae BâIcesu, Tecuci (partener) recrutează  ir baza art 

16 aLirt,10 din t.egea 13/2011 compLetata, îrt vederea irnpi.ement ării proiectui.ui 

arisa -Y-Măsuri irttegrate de educa ţie, formare profesional. ă , ocupare, asisten ţă  

sociaLă  corttîrtuă i cle i.ocuire, axa prioritar ă  4Jnci.iazii.artea saciai. ă  • şi combaterea 

sărăciei, Obiectivui. Specific (O.S.) 4.2, Peducerea numaru[ui de comunit ăţ i 

marginal.izate(non-roma) afi.ate îri risc de s ă răcie şi exc[uziune sociai. ă, prin 

impi.ementarea de m ăsuri integrateîn cartieru[ NicoLae B ă [cescu-Tecuci, cod.SMIS 

103078 dirt cadru[ POCU 204-2020, urm ătoare[e tipuri de exper ţi, conform cererii 

de finan ţare, pentria subactivîtăţ ii.e: 

A.1.3. Scoai.a dupa Scoai.a- lnitierea dezvoi.tarea si impi.ementarea programu[ui 

Scoa[a diapa Scoa[a (S[S); • 	 . 

A.1.4. Cercul. de Capacitate - lnfiintarea, dezvol.tarea si imp[eme•ntarea de cercuri 

de pregatire pentru promovarea examenuLui de capacitate tmatematica, Lbromana / 

i.brnoderrta); 	 :. • 

A..7. Cercul. xceLentei- lmpl.emerttarea de cercuri de pregatire pentru copii din 

gruput tinta care sunt supradotat: 	 . 	 • 

A..3-20 i.uni-42 ore/l.un ă  

A,1.4.-19 i.urii-42 ore/i.un ă  
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Â1.7.-20 I.uni-42 ore/I.un ă  

Corioiii: 

- Studii superioare finaI.izate. Durata soLicitata - 3 ani 

- xperier ţă  speciica reI.evanta in coordonare administrativa si l.ogtstica. Durata 
soLicitata 3 ani 

- xperîenta in managementut proiecteI.or; experienta in I.ucrut cu oamenii si 
coordonarea unei ecipe; 

2,xpert implementare 5i monitorizare 5.: 1 post 

A.1.3- 20 luni-42 ore/I.un ă  

Â.1.4.-9 I.uni-42 ore/I.un ă  

Â. .7.-20 Luni-42 ore/I.un ă  

Studii superioare finaI.izate. îurata soI.icitata 3 ani 

xperier ă  profesional.a specifica: de coordonare resursa umana si monitorizare 

• activîtati sau coordonarea cîe activitati si/sau cunoasterea rnecanisrnul.ui de . 

• ipI.mentare a proiecteI.or finarate din fonduri europene. experîenta 1 an; 

- 	xperienta profesionaLa generata- experienta 5 ani; 

3.xpert recrutare grup int 2: 1 post 

Â.1 .3- 4 1.uni/an de proiect-84 ore/lun ă  

A.i.4.-4 I.uni/an de proiect84 ore/I.un ă  

Â.1.7.-2 Luni/an de proiect-84 ore/1.un ă  

Conci ţii: 

-Studii superioare finaLizate. - 3 ani 

-xperienta generaLa in rnunca. :3 ani 

-xperienta specifica in domeniuI. resurselor umane sau activitati sociaI.e. -1 an 
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4. Profesori: 	1 Limba romrână - 1 post 

2 Matematicâ 1 post 

3 lstorie 1 ţ3ost 	A.1 ,7) 

A.Î.3- 18 l.uni-42 ore/tună  

A.1.4.-18 luri- 8 ore/tun 

A.Î ,7.-18 	8 ore/tun ă  

ConcJiii: 

Studii superioare retevante in dorneniu. -3 ani 

- xperienta generata in rrunca, -3 ani 

xperienta specifica de predare in invatamantul. girnnazial.. 1 an 

. nvăţă tor 1- 1 ţ ost 

A.1,3- 18 tuni-84 ore/tun ă  

Ă ..7.-18 Luni- 8 ore/tun ă  

Condifi: 

-Studii mediiispeciaLizare in domenjuI. StiinteLor educatîei/Pedagogie-4 ani 

-xperien ţă  profesional.a specifîca- 3 ani 

Ă 1.3- 18 Luni-21 ore/tun ă  

Condi tii: 

* Studii superioare finatizate in domeniut psioLogiei.Durata soticitata - 3 ani 

- 	xperien ţă  profesionata specifica in prestarea de servicii de consil.iere si asistenta 
psiIopedagogica-1 an 

- 	xperienta profesionata generata- experienta 3 ani; 

Proiectut se deruteaza pe o perioada de 36 de tuni incepand de l.a 28.08.2017. 
ContracteLe exper ţ il.or vor fi întocmite pe perioade determinate, în func ţie de graficut 
de activită t din cererea de finan ţare, ţinânciu-se cont de prevederil.e cererii de 
finantare, a cidul.ui SoticitantuLui pentru Pocu si de prevederite privind rnodali ţatea 
de api.icare a ststernul.ui de pLat ă  cu ora sau prin cumul pentru personal.uL diclactic de 
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precre, 	conducere, îndrurriare şi control., incl.usiv cadrel.e didactice metodiste din 
urtităţil.e de învăţă rnânt. preuriiversitar, aa curn prevede t..egea educa ţiei 	naţionat.e 
1 /201 1, cu moclific ă ril.e i cornptetă riLe ul.terioare. 

	

• 	ANUA[J.JL 8N FC1ARULUI, PR8GRAIÂLJL OPRAtONAL CÂP1Â LIJAN 2014-2020, 

	

• 	G1tidui. SoI.icitantul.tii condi ţii specifice Dezvol.tare L.ocat ă  tntegrată  (DL.t 3600) 
Reducerea numaruLui de comuriit ăti marginal.izate(nonroma) afl.ate îrin risc de s ă răcie 
i ecLuziune social. ă , prin irnpLementarea de rn ăsuri integrate 

• Proiect p8cu 

Legea 153/2017 privirtd sal.arizarea personal.ul.ui pl.atit din fonduri pubLice 

HOTARARE nr. 286 diri 23 rnartie 2011 (*actuaLizata*)  perttru aprobarea Regul.arnerituLui-
cadru privind stabil.irea principiil.or general.e de ocupare a unui post vacant sau 
ternporar vacarit coresput -izator functiiLor contractuaLe si a criterii[or de promovare iri 
grade sau trepte profesional.e imediat superioare a personaLul.ui contractuaL din 

	

• . 
	sectoruL bugetar pl.atit din fonduri publ.ice 

Concursul.vaavea 2 etape: 

• seLectie de dosare 
• 	interviu. 

crt 
Denimireaact.ivitatii 

________ 	 ______ 
Datal.imita 

.. Ora 
F Depunerea dosaretor axim.5 zîle lucrdtoctre dela data 12-15 . 11.2018; 

ajYşdrii anunţului; 	. 1200 	500 

cSeleqiadosaretor  În maxim lzi lucrdtaore dela data 
expirdrii termenului de depunere a 900 l 200  
dosorelor; 
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şarearezu(tatel.or În maxim 1 z i lucràtoaredela  f 	T2.01 8T 
sel.ecţiei dosar&.or expirărff termenuluf pentru selec ţ iti 1 200  

iosarel or; 
Depunerea  În maxim i zilucrătoaredela data 20. 1 l .201 8; 

Aff şcrii rezu1tatutui 800 .1200  
So(uţionarea contestatiilor În moxim 1 zi lucrătoare dela data 21 , 	 1 .201 

expirării termenutui cie depunerea 
contesta ţiilor 800, 1 200 

Susnerea intei 
înmaxim 	1  zilucrătoare cieiodata 11.2818; 
susţ inerii probei scrise/practice 8001 	00 

şarea rezul.tatel.or În maxim i zi Iucră toare de 1 7.1 1 .2018; 
finalizorea probei 

!12°°  

zi1urede1adata 
• afişăriirezu(tatului 

ln rnaxim lzi lucratoare de 1a data 28.1 	.201 8; 
expirării termenului de depunere a 
contestaţ iilor 800  - 	 200  

imediat 	după  • 	 su ţi.ea 29.1 1 .2018; 
contesta ţiil.or contesta ţ i!tor 

800, 12°° 
Âfiar 	rittatel.or finate 29.1 	.2018; 

imediat 	după 	soluţionarea 
contestaţiitor 800 . , 1200  

Procesut de sel.ec ţie se va derul.a conform grafîcul.ui: 
•> 12 - 15.11.2018; 2 °0 -1500 , depunerea dosarel.or de candidatur ă  l.a secretariatu( 
• 	scol.ii; 

6.11.2018; 9°°-1200 , verificare dosare; 

1 9. 1 .201 8; 1 2°°  ,afiarea rezul.tatel.or; 
20.11.2018; 8°°-1200  ,depunerea eventuatel.or contesta ţii; 
21 .11 .2018; 	8°° -120° ,soLuţionarea 	eventual.el.or 	contesta ţii 	si .. afiarea 

rezu l.tatel.or; 
26.11.2018; 8 °0 2°° ,interviu conform pl.anific ării; 
27. 11 .201 8; 1 2°° , afisarea rezul.tatel.or final.e. 

27.11.2018; 40°  - 1660 -depunerea contestatiiLor 
• 	

28.1 1 .201 8; 8°°  1200  sol.utionarea si afisarea contestatiil.or 

29.11 ,2O18; 800 	200  - afisarea rezul.tatel.or final.e 

cu.iii ccu 	 . 
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Ioiedesetectie 

apa 1 Arw.iza -uor ş i documentelor suport 

Ana1.iza CV-uritor exper ţil.or va fi real.izat ă  cie o comisie nurnit ă  prin Decizie a 
reprezeritantul.ui l.ega1., format ă  ciin subcomisii pe activit ăţ i cu cel. puţin 3 membri 5i 
un secretar, urm ărind urrn ă toarel.e aspecte: 

CV-ul, respect ă, formatu1. uropass; 
Sunt ataate clocumentel.e justificative so1.icitate; 
Eacă  unul din criterii riu este îndepl.iriit dosaru1. este respins si nu intră  îri etapa 
următoare. 

Candidaţii al.e că ror CV-uri si documente suport îndep1.inesc condi ţii1.e prevăzute în 
anun ţul. cle s&.ec ţie vor fi incl.ut îri l.ista scurtă  de CV-uri se1.ectate. 

Ana1.iza va ti transpusă  într-un proces verbat de anal.iz ă  a CV-urî1.or si documentetor 
suport. 

tapa 	lnterviu 

Carididaţii incl.ui pe l.ista scurt ă  de CVuri setectate, vor fi irivita ţi La un interviu cu 
membrii comisiei de se1.ec ţie în vederea prob ă rii experien ţei/expertizei men ţionate în 
CV-uri. 

Pl.anut de . interviu pentru verificarea cunotiri ţe1.or, deprinderi1.or si aptitudinil.or 
caridida ţil.or pentru posturil.e scoase l.a concurs aferent proiectu1.ui arisa -T»-I ăsuri 
integrate de educa ţie, formare profesionat ă , ocupare, asisten ţă  socia1.ă  coritinuă i cle 
tocuire, în cartierul. Nîcotae ,  Bă tcescu-Tecuci, cod.SAlS 183078 diri cadrut POC1.3 20-
2020 cuprincie: 

Criteriu/punctaj acordat: 

alitităţi1e de cornuriicare: lO puncte; 

capacitatea de ariatiz ă  şi sinteză : 10 piaricte; 

ialuarea competenţe[or soticitate: 30 puncte; 

rnotivaţ ia cancliciatutui: 10 puncte; 

comportameritut iri situaţ ii de criză : 10 puncte; 

abitităţile irnpuse de funcţ ie 30 puncte. 

Peritru a putea ti adrns un candidat trebuie să  cumuleze rninim 50 de 
puricte. 

Mi 



Dacă  în urrna interviul.ui, expertul probeaz ă  experien ţa/expertiza men ţionată  în CV şi 
dacă  expertul este singurul candidat pe pozi ţie acesta va fi selectat pentru ocuparea 
poziţ i& din anun ţul. de sel.ecţie. 

Dacă  în urrna derul. ării interviuLui expertul candidat nu poate s ă  probeze 
experien ţa/expertiza rnen ţionată  în cv, cornisia îşi rezervă  dreptut de a respinge 
candidatura acestuia consemnând acest Lucru într-un proces verbaL. 

Etapa 3 riepartajarea candiciati.irilo, multiple 

În cazut în care, pe aceiasi pozi ţie prezentat ă  în anunţul de selec ţie s-au înscris mai 
rnul.ţ i experţi care au îndeplinit condi ţiite prevăzute în cadruL etapeLor 1 si 2, ace ştia 
vor fi departaa ţi util.izând următoareLe criterii si punctae aferente: 

Studii superioare de Lungă  durată  sau studji BoLogna 32 ani 25 puncte; 
stuciii superioare finalizate (Botogna 3 ani) 15 puncte; 

. experienţă  profesională : 
0-5 ani - 10 puncte 
5-10 ani-20 puncte, 

• . 	peste 10 anî-30 puncte.. 	 . 
ŢA; PtinctjuI se acorclă curnuiat ptru toate criteriiIede exemplu i.rn cdr 

didaticcuvecIiimede peste 10 ani va primi pe lânqa ,  cele 30 de uncte aferente 

transei resoective de vechirne si ounctaiele oentru celelalte transe. Punctaici1 

Pertru setec ţia participan ţilor va fi nurnit ă  o cornisie numit ă  prin Decizie a 
reprezentantului legaL, forrnat ă  din cel. puţin 3 membri si un secretar, 

nformaţii referitoare• la activit ăţ iLe proiectuLui ce vor fi deruLate cle c ătre experţi se 
vor discuta ta interviu. 

După  finalizarea concursului, vor fi depuse l.a Beneficiar • dosareLe si CV-uriLe 
persoanelor setectate, în vederea notific ării de catre OIR si se va ernite o decizie (act 

administrativ) tinindu-se seama de prevederite tg153/2011 , tg nr.1 /2011, de numire 
a ocuparii posturilor in afara organigrarnei a personalutui selectat , in baza 
acceptului OIR. 

Dosarut de candidatur ă  soticitat va cujnde următoarete documente: 

7/8 



UNUNţ 	 . 

Cerere adresată  directoru1.ui iristitu ţiei peritru îriscrierea 1.a concursut cle se1.ecie; 

Copie xerox dup ă  cartea de identitate; 
Cv îri format Europass datat si semriat de către candidat; 
Âcieveririţă  e1.iberată  de scoata 1.a care este angajat din care să  reiasă  experienţa 

profesoria1. ă  (vecl-iirnea în riv ăţămnt); 
Copii a1.e acte1.or de studiu, cerific ă riLor, docurnente din care s ă  reiasâ experierva 

re1.evaită / vec1.- imea in dorneriiu (u1.terior, l.a cerere, se vor prezerita şl 

docurnente1.e origna1.e pentru coriformitate) 
e1.a ţii şl informaţ ii supl.irnentare se pot obţine I.a tel.efon: 0236811528 sau 

secretariaul. scoLii. 
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