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INTRARE / IESIRE NR. 2_ Q Q~ 

MINISTERUL EDUCATIEI ~I CERCETARII 

ANUNT DE SELEqiE 
INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN ILFOV 

anunta scoaterea Ia concurs a unui post de In cadrul proiectului 
"DIN NOU LA ~COALA", Cod proiect 136044 

I. INFORMATII PROIECT 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului consta in reducerea ~i prevenirea 
abandonului ~colar timpuriu din cadrul judetul ILFOV prin facilitarea ~i promovarea accesului egal 
Ia lnvatamantul primar ~i secundar de calitate, inclusiv Ia cursuri de lnvatare formale, non-formale 
~i informale pentru reintegrarea in educatie ~i formare a 500 de beneficiari ce au abandonat ~coala 
prin programe de educatie de tip" A Doua $ansa", servicii de consiliere ~i orientare a carierei pe tot 
parcursul vietii, promovarea programului "A Doua $ansa" ~i a masurilor complementare, precum ~i 
masuri de sprijin financiar/social, dar ~i prin masuri ce vizeaza dezvoltarea 
profesionala/lmbunatatirea competentelor a 420 reprezentanti ai personalului didactic din 
lnvatamantul preuniversitar In vederea completarii ~ i perfeqionarii continue a acestora timp de 
36 de luni. 

Grupul tinta 
420 personal didactic din invatamantul preuniversitar (370 cadre didactice ~i 50 personal 
de sprijin ~i didactic auxiliar; 
500 beneficiari A Doua $ansa, dintre care 125 de etnie roma (25%), dupa cum urmeaza: 

i) 200 beneficiari program" A Doua $ansa" care frecventeaza lnvatamantul primar; 
ii) 300 beneficiari program" A Doua $ansa" care frecventeaza invatamantul secundar inferior; 
iii) 75 beneficiari program "A Doua $ansa" care au finalizat a nul 4 secundar inferior program "A 
Doua $ansa" participa Ia programe de calificare ~i dobandesc certificat de calificare 
profesionala de nivel 3. 

Beneficiar proiect: ASOCIATIA SFANTUL STELIAN 
Partener 1: INSPECTORATUL ~COLAR AL JUDETULUIILFOV 
Durata proiectului: 36luni (09.12.2020 - 08.12.2023) 
Bugetul proiectului: 9.517.460,05 lei 

II. OBIECTUL ANUNTULUI DE SELECTIE 

Scoaterea Ia concurs a postului de Coordonator partener 1. 
Nr. Denumire post Numar experti 
crt. 

Durata 

1. PO- Coordonator partener 1 1 01.04.2021 -
08.12.2023 

Nr.ore/expert 

84 ore/luna x 32 
luni, 8 zile 
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Conform Ordin nr. 3290/2018 de aprobare a Procedurii de sistem privind se/ectia ?i recrutareo 
expertilor, In procesul de recrutare ~i selectie experti In cadrul proiectelor cu finantare externa 
nerambursabila vor fi evaluati candidatii care corespund cumulativ conditiilor generale ?i 
termenilor de referinta pentru participare mai jos mentionate. 

Ill. CONDIT!! GENERALE: 
Expertul: 
a} are cetatenie romana/cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
apartinand Spatiului Economic European cu re~edinta In Romania; 
b) are capacitate de exercitiu deplina; 
c) lndepline~te conditiile de studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta; 
d) lndepline~te conditiile .de experienta profesionala specifica minima pentru pozitia pe care 
candideaza conform informatiilor detaliate In sectiunea e}Descrierea sarcinilor/atributiilor din 
prezentul anunt ~i detine competentele necesare conform prezentului anunt; 
e) nu a fost condamnat/(a} definitiv pentru savar~irea 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 savar~ite cu 
intentie, care 1-ar face/care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia 
situatiei in care a intervenit reabilitarea; 
f) indepline~te alte conditii generale In functie de specificul proiectului. 

IV. TERMENII DE REFERINTA PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS: 

1. Denumire expert: Coordonator Partener 1 

2. Numar posturi vacante: 1 

3. Perioada estimata pentru derularea activitatii: de Ia semnarea contractu lui pan a Ia finalul 
proiectului In acord cu graficul activitatilor proiectului. Expertul selectat va presta activitati In 
acord cu norma lunara maxima de lucru conform informatiilor detaliate In prezentul anunt, 
activitatea fiecarui expert derulandu-se In acord cu perioada de desfa~urare a activitatii conform 
graficului activitatilor prezentului proiect. 

4. Descrierea activitatilor conform cererii de finantare/fi~a post: 

Denumire post Descriere atributii 

- Coordoneaza membrii echipei partenerului si supervizeaza desfasurarea 
activitatilor conform planificarilor. 

- Furnizeaza solicitantului documentele necesare raportarilor si cererilor de 
rambursare si de plata. 

- Centralizeaza si verifica rapoartele de activitate, fisele de pontaj si 

Coorodonator 
documentele justificative ale angajatilor proprii in vederea asigurarii 

Partener 1 
eligibilitatii cheltuielilor, activitatilor efectuate si raportate. 

- Participa Ia procesul de achizitie pentru toate produsele si serviciile ce 
trebuie achizitionate de catre el. 

- lncheie contractele cu furnizorii alesi si se asigura de respectarea clauzelor 
contractuale. 

- Ajuta Ia organizarea si monitorizarea activitatilor efective ale proiectului in 
care este implicat partenerul. 

--
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Asigura urmarirea bugetului alocat in cadrul proiectului, verifica 
cheltuielile afectuate in cadrul bugetului de catre angajatii proprii. 
lnformeaza echipa proiectului despre eventualele probleme aparute in 
relatia cu partenerii I colaboratorii. 
Colaboreaza cu managerul de proiect in toate activitatile proiectului 
Participa alaturi de echipa proiectului Ia evenimente de informare si 
sensibilizare a comunitatii Ia actiuni de promovare a proiectelor si atragere 
a grupului tinta. 
Participa alaturi de echipa proiectului Ia dezvoltarea relatiilor 
interinstitutionale si Ia identificarea unor oportunitati de colaborare in 
vederea indeplinirii activitatilor 
Lucreaza impreuna cu coordonatorii si cu partenerii pentru atingerea 
obiectivelor planificate. 

5. Cerinte/competente necesare (fara a se limita Ia): 

---
Denumire post Cerinte/ Competenie necesare 
PO - Coordonator Cerinte din fi~a postului: 
partener 1 - Educatie solicitata:Studii superioare- 3 ani 

- Experienta solicitata: Experienta/ vechime genera Ia sub 5 ani ~i experienta 

1 

specifica sub 3 ani in coordonare proiecte/ activitati Ia nivel regional- 3 ani 
Competen!e solicitate: Ope rare calculator- MS Office. Cunostinte privind -
particularitatea activitatilor de asigurare logistica ~i administrativ; Permis 
de conducere 

- limbi str~iine solicitate: engleza 

-
lntelege!:~ Vorbire Scriere 
Auditie Scriere Conversatie Pronuntie 
Al - Al - Al - Al - Al -
Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator 
elementar elementar elementar elementar elementar 
nivell nivell nivell nivell nivell 

6. Constituie avantaje: NA 

1. Abilitati: 
capacitate de lucru in echipa; 
orientare spre rezultate ~i atingerea obiectivelor in termenele prevazute; 
capacitate de analiza ~i sinteza; 
capacitate organizatorica ~i administrativa pentru planificarea ~i desfa?urarea 
intalnirilor de lucru in echipe interdisciplinare; 
capacitatea de a organiza activitati de documentare ~i de redactare a textului 
~tiin1;ific; 

capacitatea de a realiza documente cadru pentru bun a desfa~urare a proiectului; 
capacitatea de utilizare a documentelor de politica education ala ~i europeana. 

V. DOSARUL DE CONCURS 

In conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, dosarul de inscriere Ia concurs va contine urmatoarele documente: 
a) Cerere de inscriere, conform modelului din Anexa 1/a Anuntui de seiectie; 
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b} Scrisoare de intentie conform modelului din An ex a 2 Ia Anuntul de selectie; 
c) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, 
dupa caz (semnata de candidat); 
d) Declaratia de disponibilitate conform modelului din Anexa 3 Ia Anuntul de se/ectie; 
e) . CV format Europass datat ~i semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie sa cantina 
obligatoriu date de contact valide -adresa de e-mail ~i numar de telefon); 
f) Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor $i ale altor acte care atesta efectuarea unor 
specializari, copiile documentelor care atesta lndeplinirea conditiilor specifice; 
g) Alte acte doveditoare privind experienta/expertiza, califidirile specifice aferente pozitiei; 
h) Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale 
(candidatul declarat admis Ia selectia dosarelor, care a depus Ia lnscriere o declaratie pe propria 
raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu 
originalul cazierului judiciar, eel mai tarziu pan a Ia data primei probe a concursului); 
i} Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu eel mult 
$ase luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de ditre 
unitatile sanitare abilitate; 
j) CD sau stick continand documentele indicate Ia punctele e) f) g), scanate PDF, In ordinea 
indicata. Folderul cu documentele scanate va purta denumirea corespunzatoare numelui 
candidatului 

• Toate documentele mentionate Ia punctul V. (a-i) se depun certificate pentru 
conformitate cu originalul de ciitre unitatea de lnviitamant/ angajatorul actual sau In 
copii legalizate. Candidatii care nu sunt incadraj:i vor prezenta Ia depunerea dosarului ~i 
documentele originale pentru conformitate. 

• Documentele se depun lntr-un dosar, fiind a~ezate In ordinea indicata Ia punctul V.(a-j). 

VI. BIBUOGRAFIA DE CONCURS (dupii caz): 

• Programul Operational Capital Uman 2014-2020; 
• Ghidul solicitantului- orientari generale, Programul Operational Capital Uman 2014-2020; 

• Ghidul solicitantului- conditii specifice, Stagii de practica pentru elevi- mai 2019; 
• Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice In ceea ce 

prive~te prelucrarea datelor cu caracter personal ~i privind Iibera circulatie a acestor date; 

• Legea educatiei nationale nr. 1/2011 cu modifidirile ~i completarile ulterioare; 
• Metodologia privind organizarea programului ,A doua ~ansa" -lnvatamant primar, aprobata · 

. prin OMECTS nr. 5248/2011 (Anexa 1) $i modificata de OMEN nr. 4093/2017; 
• Metodologia privind organizarea procesului de lnvatamant In cadrul Programului ,A doua 

~ansa" pentru lnvatamantul secundar inferior, aprobata prin OMECTS nr. 5248/2011 (Anexa 3) 
~i modificata de OMEN llr. 4093/2017. 

VII. MODAUTATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII: 

• Candidatii vor depune documentele Ia secretariatul lnspectoratului ~colar Judetean llfov 
din Str. Calea 13 Septembrie nr. 209, SectorS, Bucure$ti, pana Ia data de 23 martie 2021, 
ora 16:00. 

• Candidaturile transmise dupa data limita indicata In anuntul de selectie, precum ~i 

cele incomplete vor fi respinse. 
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VIII. PROBELE DE CONCURS: 

Concursul consta In parcurgerea urmatoarelor etape (dupa caz), astfel: 

1. Proba eliminatorie: verificarea eligibilitatii administrative a dosarelor 
lista candidatilor declarati admi$i/respin$i In aceasta etapa este publicata Ia sediul/pe pagina web 
a beneficiarului proiectului, Ia adresa Str. Calea 13 Septembrie nr. 209, Sector 5, Bucure$ti. 
Eventualele contestatii vor fi depuse Ia sediu In termen de 24 ore de Ia data publicarii rezultatelor 
acestei etape, sub sanqiunea decaderii din acest drept. Candidatii declarati admi$i Ia aceasta 
proba vor participa Ia probele de evaluare. 

2. Proba de evaluare a dosarelor 

3. lnterviul: In situatia In care Ia concurs s-a lnscris o singura persoana comisia de concurs, daca 
considera di are suficiente dovezi, o poate declara admisa fara parcurgerea etapei interviului, In 
baza evaluarii dosarului; 

• Eventualele contestatii vor fi depuse Ia sediu/online In termen de 24 ore de Ia data 
publicarii rezultatelor, sub sanqiunea decaderii din acest drept. lnterviul nu se contesta. 

• Comunicarea rezultatelor Ia contestatiile depuse se face prin postare pe pagina web a 
beneficiarului proiectului, In termen de 24 ore de Ia solutionarea contestatiilor. 

• Ca urmare a desfa$urarii probelor de evaluare, comisia va stabili clasamentul candidatilor 
In ordinea descrescatoare a mediei notelor acordate. Candidatii vor fi declarati admi~i In 
ordinea descrescatoare a punctajului, In limita numarului de posturi din anuntul de 
selectie. 

• Rezultatele finale In urma solutionarii contestatiilor se face prin postare pe pagina web a 
beneficiarului proiectului, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat $i a 
mentiunii "adm is" sau "respins", In termen de maxim 7 zile lucratoare. 

IX. CALENDARUl DE DESFA$URARE A CONCURSUlUI: 

Perioada Activitatea 
I 9-23 martie 2021, ora 16:00 Depunerea dosarelor 
! 24 martie 2021 I Verificarea eligibilitatii administrative a dosarelor ~i afi~area 
I rezultatelor (16.00) 
i 25 martie 2021 Depunerea contestatiilor (8. 00 - 14.00} ~ i afi~area rezu ltatelor 

(16.00) 
26 martie 2021 Evaluarea dosarelor de candidatura. Tn situatia in care Ia concurs s-a 

inscris 0 singura persoana comisia de concurs, daca considera ca 
sunt suficiente dovezi, o poate declara admisa fara parcurgerea 
etapei interviului, In baza evaluarii dosarului. 

29 martie 2021 I Participarea Ia interviu ?i afi~area rezultatelor (16.00) 
r----- --

30 martie 2021 I Depunerea contestatiilor (8.00 - 14.00) $i afi~area rezultatelor finale 

L (16.00) 

Afi~at astazi 08.03.2021, Ia sediul lnspectoratu lui ?colar Judetean llfov, Str. Calea 13 Septembrie 
nr. 209, Sector 5, Bucure$ti. 

Tntocmit, 
Prof. dr. Daniela BARBU 

Inspector >color p~cationol: 



Anexa 1/a Anuntul de se/ectie 

Postul vizat 

~-

l.DATE PERSONALE 

Nume 

Preunume 

Telefon 

E-mail 

CERERE DE 1NSCRIERE 
Ia procesul de recrutare ~i selectie a experl;ilor 

pentru posturile vacante din echipa ISJ llfov 

(in afara organigramei organizatiei) 

conform Anuntului de selectie nr. 2338/08.03.2021 
pentru proiectul 

"DIN NOU LA ?COALA", Cod proiect 136044 

2. DISPONIBILITATE DE A EFECTUA DEPLASARI TN REGIUNEA BUCURE~TI-ILFOV 

Da 

Nu 

I-- -
3. DISPONIBILITATE 

Sunt apt(a) ~i disponibil(a) sa lucrez ca expert In perioadele mentionate In 
disponibilitatea (conform contractu lui care va fi semnat de parti) 

Da 

Nu 

Data completarii 

-
Semnatura 

declaratia privind 



Numele candidatului: 
Adresa: 
Telefon: 
Email: 

Data: 

INSPECTORATUl ~COlAR JUDETEAN llFOV 
Proiectu! "DIN NOU LA ;iCOAlA" 
Cod proiect 136044 

Stimata doamna, 

-----·----------

Anexa 2 Ia Anuntul de se/ectie 

Cu aceasta scrisoare imi exprim interesul pentru pozitia de ..... in cadrul proiectului "DIN NOU 
LA ;iCOALA", Cod proiect 136044. 

Tn prezent sunt ...... Ia ..... . 

Prezentarea succinta a experientei relevante pentru pozitia in proiect ... 

Prezentarea motivului pentru care candidatul dore~te sa ocupe acest post ~ice i~i propune sa 

realizeze ... 

Nume 

Semnatura 



Anexa 3 Ia Anuntul de se/ectie 

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE 

Subsemnatul/ subsemnata 

cu domiciliul In-----------------------------

legitimat(a) cu Cl/81, seria ____ , nr. ____ , declar d\, 1n cazulln care sunt selectat(a), 

sunt disponibil(a) pentru a lndeplini In totalitate atribui;iile aferente postului de 

_______________________________ In cadrul 

proiectului "DIN NOU LA $COALA", Cod proiect 136044, desfa~urat de lnspectoratul !;jcolar 

Judetean llfov, in parteneriat cu Asociatia "Sfantul Stelian", in perioada aferenta postului, 

conform anuntului de selectie. 

Mentionez ca in acesta perioada nu am alte obligatii de munca care sa 1mpiedice 

indeplinirea in conditii optime a atributiilor aferente postului mentionat anterior in cadrul 

proiectului sus-metionat. 

Prezenta declaratie de disponibilitate i~i mentine valabilitatea in cazul prelungirii perioadei 

de execui;ie a proiectului. 

Nume ?i prenume 

Semnatura .. 

Data 

______________ L__ _______________ ~----------------~--


