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ANUNŢ SELECŢIE 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov anunţă scoaterea la concurs 
în cadrul proiectului "ADSE-A Doua Şansa pentru Educaţie" POCU/666/6/23 Cod SMIS: 136066 

a posturilor de coordonatori ADŞ şi experţi în cadrul activităţilor A.4.1 ,A.4.2, pentru perioada de implementare a 
proiectului 

24.12.2020-23.12.2023 

I. INFORMAŢIIPROIECT 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este : 
Remedierea fenomenului de abandon de şcolar în regiune ade dezvoltare Bucuresti-Ilfov prin implementarea 

de măsuri integrate de sutinere a educatiei de tip "A Doua Şansă", destinate stimulării reîntoarcerii în sistemul formal 
de educaţie ş i formare a tinerilor şi adultilor care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie şi îmbunătăţirii competenţelor 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii de calitate. 

BENEFICIAR- Fundaţia Convergenţe Europene 
PARTENER 1 -Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 
PARTENER 2 - Inspectoratul Şcolar al Judeţului flfov 
DURAT A PROIECTULUI este de 36 de luni de la momentul intrării în vigoare a Contractului de finanţare 

din data de 23.12.2020 
BUGETUL PROIECTULUI este în valoare de 9523800,43. lei. 

II. OBIECTUL ANUNŢULUI DE SELECŢIE: 
Scoaterea la concurs a posturilor de coordonatori şi experţi pentru implementarea activităţilor: 

A4.1. Organizarea şi proiectarea procesului de invătţământ in cadrul programului "A doua şansa" 
A4.2. Derularea şi monitorizarea procesului de învăţământ în cadrul programului "A doua şansă" 

În vederea atingerii rezultatelor proiectului "ADSE-A doua şansa pentru educaţie" POCU/666/6/23, Cod 
SMIS: 136066 din Cererea de finanţare, Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov va selecta şi contracta coordonatori şi 
experţi potrivit tabelului de mai jos: 

Nr. (Sub)activitatea nr. şi denumire Număr experţi 

crt. 
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A.4.1 -Organizarea şi proiectarea procesului de 
învăţământ în cadrul programului ADS 

1. 5 Coordonatori ADŞ 
A.4.2 - Derularea şi monitorizarea procesului de 
învăţământ în cadrul programului ADS 
A 4.1 -Organizarea şi proiectarea procesului de 30 Experţi comisii înscriere şi evaluare 
învăţământ în cadrul programului ADŞ iniţială: 

2. - 5 secretari/secretari şefi 
- 5 consilieri educativi 
- 1 O profesori învăţământ primar 
- 1 Oprofesori învăţământ secundar 

Conform Ordinului M.E.N. nr. 3920/08.06.2018 de aprobare a Procedurii de sistem privind selecţia şi recrutarea 
experţilor, în procesul de recrutare şi selecţie experţi în cadrul proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă vor fi 
evaluaţi candidaţii care corespund cumulativ condiţiilor generale şi termenilor de referinţă pentru participare, mai 
jos menţionate. 

III. CONDIŢII GENERALE: 
Expertul: 
a) are cetăţenie română/cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European cu reşedinţa în România; 
b) are capacitate de exerciţiu deplină; 

c) îndeplineşte condiţiile de studii superioare absolvite cu diplomă de l icenţă sau echivalentă; 
d) are cel puţin 3 ani experienţă în domeniul postului; 
e) nu a fost condamnat/(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care 1-ar face/care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
t) îndeplineşte alte condiţii generale în funcţie de specificul proiectului. 

IV. TERMENII DE REFERINŢĂ PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS: 

IV.1. Denumire expert: Expert Comisie înscriere şi evaluare iniţială Program ADS-P2 
a) CODUL OCUPAŢIEI: 242104 
b) Număr posturi vacante: 30 posturi (5 secretari, 5 consilieri educativi, 10 profesori învăţământ primar, 10 
profesori învăţămînt secundar). 
c) Perioada estimată pentru derularea activităţ.ii: 6 luni. Expertul va presta activităţi într-un număr total 
de 10 ore/luna/expert. 
d) Descrierea activităţilor conform cererii de finanţare: ,,ADSE-A doua şansa pentru educaţie" 
e.Descrierea atribuţiilor conform cererii de finanţare/fişă post: 

Anunţă în comunitate începerea programului, condiţiile de organizare (numarul de locuri disponibile, 
documentele necesare înscrierii, planificarea activitaţilor etc.); 
Centralizează cererile de înscriere si verifică dosarele participanţilor; 
Participă la planificarea, organizarea si desfasurarea procesului de evaluare a cunostinţelor anterior dobândite; 
Participă la alcatuirea claselor de elevi, dupa încheierea procesului de evaluare; 
Analizează cazurile deosebite si propune solutii adecvate; 

f. Cerinţe/competente necesare (fără a se limita la): 

Denumire post Condiţii specifice 
vacant/expert 

Educaţie solicitată şi durată solicitată 
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• Studii superioare . 
• 3 ani 

Experienţă solicitată ş i durată solicitată 

Expert Comisie • Experienţă specifică 

înscriere şi evaluare • 1 an 

iniţială Program Cerinţe/competente necesare: 
ADS - parteneri capacitatea de alucra cu oamenii; abilităţi de exprimare; managementul situaţiilor 
asociati conflictuale; atenţie la detalii; responsabilitate; capacitate de decizie; atitudine pozitivă; 

motivator; corectitudine; 

Constituie un avantaj: 

Cunoştinţe de lucru cu Word, Excel, Internet 
Calitatea de profesor/angajat în unitatea de învăţământ în care se implementează proiectul 

Limbi străine solicitate: engleza 

Intelegere Vorbi e Scriere 
Audit e Scriere Conversatie Pronuntie 
Al - Al - Al - Al - Al -
Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator 
elementar elementar elementar elementar elementar 
nivel ! nivel 1 nivel! ive 1 nivel 1 

Abilităţi: 

Capacitate de a lucra în echipă; 

Orientare spre rezultate şi atingerea obiectivelor în termenele prevăzute 
Capacitate de analiză şi sinteză; 

Capacitate organizatorică şi administrativă pentru planificarea şi desfăşurarea întâlnirilor 
de lucru in echipe interdisciplinare; 
Capacitatea de a organiza activităţi de cercetare evaluativă; 
Capacitatea de a organiza activităţi de documentare ş i de redactare a textului ştiinţific; 
Capacitatea de a realiza documente cadru pentru buna desfăşurare a proiectului ; 
Capacitatea de utilizare a documentelor de politică educaţională şi europeană; 
Atitudine pozitivă. 

IV.2. Denumire expert: Coordonator ADS 
a) CODUL OCUPAŢIEI: 242104 
b) Număr posturi vacante: 5 posturi 
c) Perioada estimată pentru derularea activităţii: de la semnarea contractului până la data de 23.12.2023. 

Expertul va presta activităţi intr-un număr total de 49 ore/lună/expert. 
d) Descrierea activităţilor conform cererii de finanţare: "ADSE-A doua şansa pentru educaţie" 
e.Descrierea activităţilor conform cererii de finanţare/fişă post: 
-Coordonează derularea activităţilor programului ADŞ confonn bugetului şi a graficului de activităţi; 
- Asigură desfăşurarea corespunzătoare a programului ADŞ; 
- Contribuie la obtinerea rezultatelor şi obiectivelor; 
-Contribuie la implicarea elevilor înscrişi la programul ADŞ şi a cadrelor didactice implicate; 
- Gestionează eficient resursele. 

f. Cerinţe/competente necesare (fără a se limita la): 

Denumire post Condiţii specifice 
vacant/expert 
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Educaţie solicitată şi durată solicitată 

• Studii superioare . 
• 3 ani 

Experienţă solicitată şi durată solicitată 

Expert Comisie • Experienţă specifică 

inscriere şi evaluare • lan 

iniţială Program Cerinţe/competenţe necesare: 
ADS - parteneri capacitatea de alucra cu oamenii; abilităţi de exprimare; managementul situaţiilor 
asociaţi conflictuale; atenţie la detalii ; responsabilitate; capacitate de decizie; atitudine pozitivă; 

motivator; corectitudine; 

Constituie un avantaj: 

Cunoştinţe de lucru cu Word, Excel, Internet 
Calitatea de profesor în unitatea de învăţământ în care se implementează proiectul 

Limbi străine solicitate: engleza 

Intelegere Vorbire Scriere 
Auditie Scriere Conversatie Pronuntie 
Al - Al - A 1 - Utilizator Al - Al -

Utilizator Utilizator elementar nivel Utilizator Utilizator 
elementar elementar 1 elementar elementar 
nivell nivel 1 nivel 1 nivell 

Abilităţi: 

Capacitate de a lucra în echipă; 
Orientare spre rezultate şi atingerea obiectivelor în termenele prevăzute 
Capacitate de analiză şi sinteză; 

Capacitate organizatorică şi administrativă pentru planificarea şi desfăşurarea întâlnirilor 
de lucru in echipe interdisciplinare; 
Capacitatea de a organiza activităţi de cercetare evaluativă; 

Capacitatea de a organiza activităţi de documentare şi de redactare a textului ştiinţific; 
Capacitatea de a realiza documente cadru pentru buna desfăşurare a proiectului; 
Capacitatea de utilizare a documentelor de politică educaţională ş i europeană; 
Atitudine pozitivă. 

V. DOSARUL DE CONCURS: 
În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, dosarul 

de înscriere la concurs va conţine următoarele documente obligatorii: 
a) Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa l la anunţul de selecţie; 

b) Scrisoare de intenţie; 

c) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de 

candidat); 
d) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor ş i ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile 
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 
e) Alte acte doveditoare privind calificările specifice, experienţa/expertiza specifică, aferente pozi~ei; 
f) CV format Europass datat şi semnat pe fiecare pagină (CV -ul trebuie să conţină obligatoriu date de 
contact valide - adresa de e-mail ş i număr de telefon); 
g) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale; 
h) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior 
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de la medicul de medicina muncii . 
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Documentele doveditoare ale studiilor şi experienţei/expertizei, declarate în CV (copii ale diplomelor de 

studii, adeverinţe, alte documente doveditoare) se prezintă însoţite de documentele originale şi se depun certificate 
pentru conformitate cu originalul sau în copii legalizate. 

Lipsa unui document din cele menţionate la punctele a) - h) conduce la eliminarea candidatului de la 
evaluarea dosamlui. 

VI. BffiLIOGRAFIA DE CONCURS (după caz): 
• Programul Operaţional Capital Uman 20 14-2020; 
• Ghidul solicitantului - orientări generale, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020; 
• Ghidul solicitantului - condiţii specifice, Stagii de practică pentru elevi - mai 20 19; 
• Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date; 
• Legea educaţie i naţionale nr. 112011 cu modificările şi completări le ulterioare; 
• Metodologia privind organizarea programului "A doua şansă" - învăţământ primar, aprobată prin OMECTS nr. 

5248/2011 (Anexa 1) şi modificată de OMEN nr. 4093/2017; 
• Metodologia privind organizarea procesului de învăţământ în cadrul Programului ,,A doua şansă" pentru 

învăţământul secundar inferior, aprobată prin OMECTS nr. 5248/2011 (Anexa 3) şi modificată de OMEN nr. 
4093/2017. 

VII. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDA TURn: 
Candidaţii vor depune documentele la sediul Inspectoratului Şcolar al judeţului Ilfov, până la data de 

12.04.2021 , ora 15,00. 
Candidaturile transmise după data limită indicată în anunţul de selecţie, precum şi cele incomplete vor fi 

respinse. 

VID. PROBE DE CONCURS: 

Concursul constă în parcurgerea urmatoarelor etape (după caz), astfel: 

a) Proba eliminatorie: verificarea eligibilităţii administrative a dosarelor 
Lista candidaţilor declaraţi admişi/respinşi în această etapă va fi publicată la sediul Inspectoratului Şcolar al 

judeţului Ilfov, strada Calea 13 Septembrie nr. 209, sector 5, Bucureşti şi pe pagina web a Inspectoratului Şcolar al 
judeţului Ilfov, la adresa www.isjilfov.ro 

Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul Inspectoratului Şcolar al judeţului Ilfov, în termen de 24 ore de 
Ia data publicării rezultatelor acestei etape, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

Candidaţii declaraţi admişi la această probă vor participa la proba de evaluare a dosarelor. 

b) Proba de evaluare a dosarelor 
c) Interviul: În situaţia în care la concurs s-a înscris o singura persoana comisia de concurs, dacă consideră că are 

suficiente dovezi, o poate declara admisă fără parcurgerea etapei interviului, în baza evaluării dosarului; 

• Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul Inspectoratului Şcolar al judeţului llfov, în termen de 24 ore de 
la data publicării rezultatelor acestei etape, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

• Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul Inspectoratului Şcolar al 
judeţului Ilfov, strada Calea 13 Septembrie nr. 209, sector 5, Bucureşti şi pe pagina web a Inspectoratului 
Şcolar al judeţului Ilfov, la adresa .:sj· ~ . în termen de 7 zile lucrătoare de la soluţionarea 

contestaţiilor. 

• Ca urmare a desfăşurării probei de evaluare, comtsia va stabili clasamentul candidaţilor în ordinea 
descrescătoare a punctajului acordat. Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a punctajului, 
în limita numărului de posturi din anunţul de selecţie. 
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• Rezultatele finale în urma soluţionării contestaţiilor se vor afişa la sediul Inspectoratului Şcolar al judeţului 

Ilfov, strada Calea 13 Septembrie nr. 209, sector 5, Bucureşti şi pe pagina web a Inspectoratului Şcolar al 
judeţului Ilfov, la adresa _ '--.! i re .r _, în termen de 7 zile lucrătoare de la ultima probă de concurs, prin 
specificarea punctajului fmal al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau ,,respins". 

• Candidaţii care îndeplinesc baremul minim pentru selecţie, dar nu sunt în lista celor declaraţi admişi, vor 
constitui corpul de rezervă pentru poziţia respectivă pe toata perioada desfăşurării activităţii. 

VI. CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI: 

Perioada Activitatea (după caz) 
29.03-12.04.2021, 
1500 

între orele 0900
- Depunerea dosarelor 

12.04-13.04.2021 Verificarea eligibilit~ţii administrative a dosarelor 
13.04.2021 Afişarea rezultatelor selecţiei in urma verificării eligibilităţi i 

dosarelor 
14.04.2021, oral600 Depunerea eventualelor contestaţii 
15.04.2021, ora 1600 Soluţionarea eventualelor contestaţii 
16-22.04.2021 Realizarea evaluării dosarelor 
22.04.2021 Afisarea rezultatelor în etapa de evaluare a dosarelor 
23.04.2021, ora 1600 Depunerea eventualelor contestaţii 
27.04.2021 Soluţionarea eventualelor contestaţii şi afişarea rezultatelor finale 

Afişat astăzi, 29.03.2021, la sediul Inspectoratului Şcolar al judeţului Ilfov, strada Calea 13 Septembrie nr. 209, sector 
5, Bucureşti , şi pe pagina web a a Inspectoratului Şcolar al judeţului Ilfov, la adresa www.isjilfov.ro. 

Coordonator partener, 
Inspector şcolar, 

Prof. Miclea Teodora 


