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7.  Abilități: 

- capacitate de lucru în echipă; 

- orientare spre rezultate și atingerea obiectivelor în termenele prevăzute; 

- capacitate de analiză și sinteză; 

- capacitate  organizatorică  şi  administrativă  pentru  planificarea  şi  desfăşurarea întâlnirilor 

de lucru în echipe interdisciplinare; 

- capacitatea de a realiza documente cadru pentru buna desfășurare a proiectului; 

- capacitatea de utilizare a documentelor de politică educaţională şi europeană. 

 

 8. Relaţii funcţionale:  

- se subordonează  Coordonatorului Partener 1 și Managerului de Proiect; 

- colaborează cu ceilalți experți 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 și completările 

ulterioare, dosarul de  înscriere la concurs va conține următoarele documente: 

a. Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1 la Anunțul de selecție; 

b. Scrisoare de intenție conform modelului din Anexa 2 la Anunțul de selecție; 

c. Copia  actului  de  identitate  sau  orice  alt  document  care  atestă  identitatea, potrivit 

legii, după caz (semnată de candidat); 

d. Declarația de disponibilitate conform modelului din Anexa  3 la Anunțul de selecție; 

e. CV  format  Europass  datat  și  semnat  pe  fiecare  pagina  (CV-ul  trebuie  să conțină  

obligatoriu  date  de  contact  valide  – adresa  de  e-mail  și  numărul de telefon); 

f. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice; 

g. Alte  acte  doveditoare  privind  experiența/expertiza,  calificările  specifice aferente 

poziției; 

h. Cazierul  judiciar  sau  o  declarație  pe  propria  răspundere  că  nu  are  antecedente  

penale  (candidatul  declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o 

declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa 

dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe 

a concursului);  

i. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 

mult șase luni anterior  derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau 

de către unitățile sanitare abilitate;  

j. CD sau stick conținând 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 așezate 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 și privind libera circulaţie a acestor date; 

• Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

• Metodologia privind organizarea programului „A doua șansă” – învățământ primar, aprobată 

prin OMECTS nr. 5248/2011 (Anexa 1) și modificată de OMEN nr. 4093/2017; 

• Metodologia privind organizarea procesului de învățământ în cadrul Programului „A doua 

șansă” pentru învățământul secundar inferior, aprobată prin OMECTS nr. 5248/2011 (Anexa 3) 

și modificată de OMEN nr. 4093/2017. 

 

 

VII. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII: 

 

• Candidații vor depune documentele la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov 

din  Str. Calea 13 Septembrie nr. 209, Sector 5, București, până la data de 06.01.2023, ora 

14:00, cu excepția zilelor legale declarate libere. 

• Candidaturile  transmise după data  limită  indicată  în  anunțul  de  selecție,  precum  și  

cele  incomplete vor fi respinse. 

 

 

VIII. PROBELE DE CONCURS: 

 

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

 

1. Proba eliminatorie: verificarea eligibilității administrative a dosarelor  

Lista candidaților declarați admiși/respinși în această etapă este publicată la sediul/pe pagina web 

a beneficiarului proiectului, la adresa Str. Calea 13 Septembrie nr. 209, Sector 5, București. 

Eventualele contestații vor fi depuse la sediu în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor 

acestei etape, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Candidații declarați admiși la această 

probă vor participa la probele de evaluare. 

 

2. Proba de evaluare a dosarelor. Punctajul minim pentru promovarea acestei probe este 60 de 

puncte din 100. 

 

3. Interviul: În situația în care la concurs s-a înscris o singura persoana, comisia de concurs o poate 

declara admisă fără parcurgerea etapei interviului, în baza evaluării dosarului;  

 

• Eventualele contestații vor fi depuse la sediu/online în termen de 24 ore de la data 

publicării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Interviul nu se contestă. 

 




