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INSPECTO RATUL ŞCOLAR JUDETEAN ILFOV 

2 7. SEP. ZOZZ 

INTRARE / I EŞIRE NR. 15 0-9~ 
ANUNŢ DE SELECŢIE 

INSPECTORATULŞCOLARJUDEŢEANILFOV 

anunţă scoaterea la concurs a posturilor de experţi în cadrul proiectului 
„EDUCAŢIA, O ŞANSĂ CONTINUĂ", Cod proiect 133158 

I. INFORMAŢII PROIECT 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului constă în reducerea şi prevenirea 
abandonului şcolar timpuriu din cadrul judeţului ILFOV prin facilitarea şi promovarea 
accesului egal la învăţământul primar şi secundar de calitate, inclusiv la cursuri de învăţare 
formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare a 500 de 
beneficiari ce au abandonat şcoala prin programe de educaţie de tip "A Doua Şansă", servicii 
de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii, promovarea programului "A Doua 
Şansă" şi a măsurilor complementare, precum şi măsuri de sprijin financiar /social, dar şi prin 
măsuri ce vizează dezvoltarea profesională/îmbunătăţirea competenţelor a 420 de cadre 
didactice din învăţământul preuniversitar în vederea completării ş i perfecţionării continue a 
acestora timp de 36 de luni. 

Grupul ţintă 
420 personal didactic din învăţământul preuniversitar (370 cadre didactice şi 50 
personal de sprijin şi didactic auxiliar; 
500 beneficiari A Doua Şansă, dintre care 125 de etn ie roma (25%), după cum 
urmează: 

i) 200 beneficiari program "A Doua Şansă" care frecventează învăţământul primar; 
ii) 300 beneficiari program "A Doua Şansă" care frecventează învăţământul secundar 
inferior; 
iii) 75 beneficiari program "A Doua Şansă" care au finalizat anul 4 secundar inferior 
program "A Doua Şansă" participă la programe de calificare şi dobândesc certificat de 
calificare profesională de nivel 3. 

Beneficiar proiect: ASOCIAŢIA SFÂNTUL STELIAN 
Partener 1: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDETULUI ILFOV 
Durata proiectului: 36 luni (15.12.2020 - 14.12.2023) 
Bugetul proiectului: 9.517.460,05 lei 

II. OBIECTUL ANUNŢULUI DE SELECŢIE 
s l ·1 coaterea a concurs a postun or: 
Nr. Denumire post Număr Durata 
crt. experţi maximă 

Nr.ore 
max./ 

(luni) expert 
1. 

LECTOR învăţământ primar 
2 10 770 

Distribuţia 

geografică 

1 post Clinceni 
1 post Cornetu 
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2. LECTOR LC SI Al- lector 1 4 152 1 post Cernica 
programul „A doua şansă" , -
limbă şi comunicare secundar 
inferior an I 

3. LECTOR MS SI lA- 1 4 172 1 post Cernica 
lector programul „A doua 
şansă" , matematică şi ştiinţe 

secundar inferior an I 
4. LECTOR LC SI A2 - 1 4 203 1 post 

lector programul „A doua Bălăceanca 

şansă", limbă şi comunicare 
secundar inferior an II 

5. LECTOR LC SI A3 - 2 4 212 1 post Cernica 
lector programul „A doua 1 post Tânganu 
sansă" . , limbă şi comunicare 
secundar inferior an III 

6. LECTOR LC SI A3 - 3 4 212 1 post Cernica 
lector programul „A doua 1 post Tunari 
şansă", limbă şi comunicare 1 post Mogoşoaia 
secundar inferior an III 

7. LECTOR MS SI A3 - lector 3 4 1 post Cernica 
matematică şi ştiinţe secundar 1 post Tunari 
inferior an III 153 1 post Mogoşoaia 

8. LECTOR OSCO SI A3 - lector om 3 4 1 post Cernica 
si societate si comunicare şi 1 post Tunari 
orientare secundar inferior an 1 post Mogoşoaia 
III 105 

9. LECTOR CS SI A3 - lector 3 4 1 post Cernica 
cultură de specialitate secundar 1 post Tunari 
inferior an III 216 1 post Mogoşoaia 

10 LECTOR A SI Al - 1 3 160 1 post Mogoşoaia 
lector programul „A doua 
şansă"arte secundar inferior 
an I 

Conform Ordinului nr. 3290/2018 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; 
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c) îndeplineşte condiţiile de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; 
d) îndeplineşte condiţiile de experienţă profesională specifică minimă pentru poziţia pe care 
candidează conform informaţiilor detaliate în secţiunea e)Descrierea sarcinilor/atribuţiilor 
din prezentul anunţ şi deţine competenţele necesa re conform prezentului anunţ; 
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 l-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: 

1 D enum1n expert1: 
Nr. crt. Denumire post 
1. LECTOR învăţământ primar 
2. LECTOR LC SI Al -

lector programul „A doua sansă", limbă si comunicare secundar inferior an I 
3. LECTOR MS SI Al -

lector programul „A doua sansă" , matematică si stiinte secundar inferior an I 
4. LECTOR LC SI A2 -

lector programul „A doua sansă", limbă si comunicare secundar inferior a n II 
5. LECTOR LC SI A3 -

lector programul „A doua sansă", limbă si comunicare secundar inferior an III 
6. LECTOR MS SI A3 - lector matematică si stiinte secundar inferior an III 
7. LECTOR OSCO SI A3 - lector om si societate si comunicare ş i orientare secundar 

inferior an III 
8. LECTOR CS SI A3 - lector cultură de specialitate secundar inferior an III 
9. LECTOR A SI Al-

lector programul „A doua sansă", arte secundar inferior an I 

2 N umar posturi vacante: 
Nr. 
crt. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

Denumire post Număr 

posturi 
vacante 

LECTOR învăţământ primar 2 
LECTOR LC SI Al - lector programul „A doua şansă", limbă şi 1 
comunicare secunda r inferior an I 
LECTOR MS SI Al - lector programul „A doua şansă", matematică şi 1 
ştiinte secundar infe rior an I 
LECTOR LC SI A2 - lector programul „A doua şansă", 
comunicare secundar inferior an II 
LECTOR LC SI A3 - lector programul „A doua şansă", 

comunicare secundar inferior an III 

limbă şi 

limbă şi 

1 

5 
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6. LECTOR MS SI A3 - lector matematică si stiinte secundar inferior an III 3 
7. LECTOR OSCO SI A3 - lector om si societate si comunicare şi orientare 3 

secundar inferior an III 
8. LECTOR CS SI A3 - lector cultură de specialitate secundar inferior an III 3 
6. LECTOR A SI Al - lector programul „A doua şansă", arte secundar 1 

inferior an I 

3. Perioada estimată pentru derularea activităţii: de la semnarea contractului până la 
finalul proiectului în acord cu graficul activităţilor proiectului. Expertul selectat va presta 
activităţi în acord cu norma lunară maximă de lucru conform informaţiilor detaliate în 
prezentul anunţ, activitatea fiecărui expert derulându-se în acord cu perioada de desfăşurare 
a activităţii conform graficului activităţilor prezentului proiect. 
4. Descrierea activităţilor conform cererii de finanţare/fişă post: 

Denumire post 
LECTOR învăţământ primar 
LECTOR LC SI Al-
lector programul „A doua -
şansă" , limbă şi comunicare 
secundar inferior an I; 
LECTOR MS SI Al-
lector programul „A doua -
şansă" , matematică şi ştiinţe 
secundar inferior an I; 
LECTOR LC SI A2 -
lector programul „A doua 
şansă", limbă şi comunicare -
secundar inferior an 11; 
LECTOR LC SI A3 -
lector programul „A doua 
şansă", limbă şi comunicare 
secundar inferior an III; 
LECTOR A SI Al-
lector programul „A doua 
şansă", arte secundar -
inferior an I; 
LECTOR MS SI A3 - lector -
matematică şi ştiinţe 

secundar inferior an III; 
LECTOR OSCO SI A3 - lector 
om si societate si comunicare 
şi orientare secundar inferior -
an III; 
LECTOR CS SI A3 - lector -
cultură de specialitate 

Descriere atributii 
Cunoaşte metodologia şi programele de tip „A doua 
şansă"; 

Adaptează curriculumul la particularităţile de vârstă ale 
cursanţilor şi la specificul educaţiei tinerilor / adulţilor -
redactează şi aplică Plan de Intervenţie Educaţională PIE / 
Plan de Intervenţie Personalizata PIP; 
Stabileşte conţinutul activităţii în conformitate cu 
programa şcolară şi realizează proiectul didactic al lecţiei; 
Determină cerinţele de pregătire ale elevilor, alege 
strategii didactice adecvate şi creează situaţii interactive 
de învăţare; 
Monitorizează şi evaluează progresul elevilor şi acordă 
calificative sau note; 
Organizează activităţile extracurriculare/planul de 
pregătire suplimentară a elevilor în raport cu nevoile de 
dezvoltare ale acestora; 
Verifică însuşirea corectă de către elevi a informaţiilor 
transmise prin administrarea de teste orale, scrise sau de 
performanţă ş i analiza rezultatelor obţinute; 
Întocmeşte Condica activităţilor în funcţie de obiectele de 
studiu predate 
Întocmeşte catalogul de prezenţă zilnică ş i de evaluare 
(iniţială, continuă şi finala) al cursanţilor; 
Participă la şedinţele de lucru cu membrii echipei de 
implementare a proiectului pentru rezolvarea aspectelor 
legate de activitatea grup-ţintă; 
Participă la şedinţele echipei de management şi 

implementare a proiectului; 
Întocmeşte Raportul lunar de activitate, Fişa de pontaj şi 
livrabilele s pecifice. 
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I secundar inferior an III. 

5. Cerinţe/competenţe necesare (fără a se limita la): 

Denumire post Cerinte/ Competenţe necesare 
LECTOR învăţământ Cerinţe din fişa postului: 
primar - Educaţie solicitată: Studii superioare - 3 ani 
LECTOR LC SI Al- - Experienţă solicitată: experienţă generală de până în 3 ani 
lector programul „A doua 
şansă" , limbă şi -

şi de O ani experienţă profesională specifică. 
Competenţe solicitate : 

comunicare secundar • deţine abilităţile pedagogice şi calificările necesare 
desfăşurării activităţii de tip "A doua şansă"; inferior an I; 

LECTOR MS SI Al- • Cunoştinţe de operare Microsoft, Office; 
lector programul „A doua • Capacitate de analiză şi orientare spre rezultate; 
şansă" , matematică şi • Limbi străine solicitate: 
ştiinţe secundar inferior - limba engleză: 
an I; 
LECTOR LC SI A2 -
lector programul „A doua 
şansă", limbă şi 

comunicare secundar 
inferior an II; 
LECTOR LC SI A3 -
lector programul „A doua 
şansă", limbă şi 

comunicare secundar 
inferior an III; 
LECTOR A SI Al-
lector programul „A doua 
şansă", arte secundar 
inferior an I; 
LECTOR MS SI A3 - lector 
matematică şi ştiinţe 

secundar inferior an III; 
LECTOR OSCO SI A3 -
lector om si societate si 
comunicare şi orientare 
secundar inferior an III; 
LECTOR CS SI A3 - lector 
cultură de specialitate 
secundar inferior an III. 

6. Constituie avantaje: NA 

Întelegere Vorbire Scriere 
Auditie Scriere Conversatie Pronuntie 
Al - Al - Al - Al - Al 
Utilizator Utilizator Utilizator 
elementar elementar elementar 
nivel 1 nivel 1 nivel 1 

Utilizator Utilizator 
elementar 
nivel 1 

elementar 
nivel 1 
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7. Abilităţi: 
- capacitate de lucru 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 în echipe interdisciplinare; 
- 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 şi europeană. 
8. Relaţii funcţionale: 

se subordonează Coordonatorului Partener 1 şi Managerului de Proiect; 
colaborează cu ceilalţi experţi din echipa de implementare a proiectului. 

9. Raportare: 
Raportul de activitate se va depune spre aprobare pana cel târziu în data de 5 ale lunii 
următoare. 

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: 
a) Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1 la Anun,tul de selecţie; 
b) Scrisoare de intenţie conform modelului din Anexa 2 la Anunţul de selec,tie; 
c) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz (semnată de candidat); 
d) Declaraţia de disponibilitate conform modelului din Anexa 3 la Anunţul de selecţie; 
e) CV format Europass datat şi semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie să conţină 

obligatoriu date de contact valide - adresa de e-mail şi număr de telefon); 
f) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 
g) Alte acte doveditoare privind experienţa/expertiza, calificările specifice aferente 
poziţiei; 

h) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie 
pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data semnării contractului de 
muncă); 

i) 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 
către unităţile sanitare abilitate; 
j) CD sau stick conţinând documentele indicate la punctele e) f) g), scanate PDF, în ordinea 
indicată. Folderul cu documentele scanate va purta denumirea corespunzătoare numelui 
candidatului 
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• Documentele se depun într-un dosar, fiind aşezate în ordinea indicată la punctul 
V.(a-j). 

VI. BIBLIOGRAFIA DE CONCURS (după caz): 
• 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 educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 
• Metodologia privind organizarea programului „A doua şansă" - învăţământ primar, 

aprobată prin OMECTS nr. 5248/2011(Anexa1) 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 CANDIDATURII: 

• Candidaţii vor depune documentele la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Ilfov din Str. Calea 13 Septembrie nr. 209, Sector 5, Bucureşti, până la data de 29 
septembrie 2022, ora 14:00. 

• Candidaturile transmise după data limită indicată în anunţul de selecţie, precum şi 

cele incomplete vor fi respinse. 

VIII. PROBELE DE CONCURS: 

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

1. Proba eliminatorie: verificarea eligibilităţii administrative a dosarelor 
Lista candidaţilor declaraţi admişi/respinşi în această etapă este publicată la sediul/pe pagina 
web a beneficiarului proiectului, la adresa Str. Calea 13 Septembrie nr. 209, Sector 5, 
Bucureşti. Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediu în termen de 24 ore de la data 
publicării rezultatelor acestei etape, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Candidaţii 
declaraţi admişi la această probă vor participa la probele de evaluare. 
2. Proba de evaluare a dosarelor 

3. Interviul: În situaţia în care la concurs s -a înscris o singura persoana/post 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 sediu/online în termen de 24 ore de la data 
publicării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Interviul nu se 
contestă. 

• Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin postare pe pagina web a 
beneficiarului proiectului, în termen de 24 ore de la soluţionarea contestaţiilor. 

• Ca urmare a desfăşurării probelor de evaluare, comisia va stabili clasamentul 
candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediei notelor acordate. Candidaţii vor fi 
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declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului de posturi 
din anunţul de selecţie. 

• Rezultatele finale în urma soluţionării contestaţiilor se face prin postare pe pagina 
web a beneficiarului proiectului, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat 
şi a menţiunii "admis" sau "respins", în termen maxim de 7 zile lucrătoare. 

IX. CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI: 

Perioada Activitatea 
27 - 30 septembrie, (8.00- Depunerea dosarelor la sediul ISJ Ilfov 
14:001 
30 septembrie 2022 Verificarea eligibilităţii administrative a dosarelor şi afişarea 

rezultatelor (10.00) 
03 occtombrie 2022 Depunerea contestaţiilor (10.00 - 12.00), reevaluarea şi afişarea 

rezultatelor (14.00) 
04 octombrie 2022 Evaluarea dosarelor de candidatură. În situaţia în care la concurs 

s-a înscris o singura persoana/post comisia de concurs, dacă 
consideră că sunt suficiente dovezi, o poate declara admisă fără 
parcurgerea etapei interviului, în baza evaluării dosarului. 

06 octombrie 2022 Participarea la interviu si afisarea rezultatelor (12.001 
06 octombrie 2022 Depunerea contestaţiilor (12.00 - 14.00), reevaluarea şi afişarea 

rezultatelor finale (16.001 

Afişat astăzi 27.09.2022, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov, Str. Calea 13 
Septembrie nr. 209, Sector 5, Bucureşti. 

Inspector Şcolar General Adjunct, 

Prof DrwE-GHIŢĂ 

Inspector şcolar, 
Prof Teodora MICLEA 
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