
Nr. 2/ 21.06.2021 
ANUNȚ DE SELECȚIE 

 
Posturi vacante la Școala Gimnazială Mircea Vodă Partener 1 cu sediul în Calarasi  

Str. Prel.Bucuresti, nr 189 Județul Călărași, anunță organizarea concursului pentru 

ocuparea posturilor vacante, coordonator partener 1,expert grup țintă și 3 lectori, 

pe perioadă determinată în cadrul proiectului PREGĂTIŢI PENTRU VIITOR 

POCU/784/6/24/Operațiune compozită OS6.2,O.S.6.3, Cod proiect  139034 

 Depunerea dosarelor de concurs se realizează până la data de 05.07. 2021. 

Relații suplimentare la sediul instituției din str Prel.Bucuresti nr.189  tel: 

0242332391. 

e-mail: sc.mirceavoda@yahoo.com 

 
 

Director, 
Prof. Lotrea Alina Daniela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nr.3 din 21.06.2021 
 
 

ANUNȚ DE SELECȚIE 

Școala Gimnazială Mircea Vodă Călărași 

 

In conformitate cu Regulamentul cadru privind stabilirea  principiior generale de ocupare a unui post 

vacant, corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri 

publice si Hotararea nr. 325 din 2018 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea 

conditiilor de infiintare a osturilor in afara organigramei si a criteriilor pe baza carora se stabilieste 

procentul de majorare salariala pentru activitatea prestata din fonduri europene nerambursabile: 

 

Anunta scoaterea la concurs in cadrul proiectului PREGĂTIŢI PENTRU VIITOR 

POCU/784/6/24/Operațiune compozită OS6.2,O.S.6.3, Cod proiect  139034, a unor posturi de 

natura contractuala pe perioada determinata de implementarea a proiectului. 

INFORMATII PROIECT 

Obiectivul general al proiectului se refera la implementarea masurilor integrate pentru facilitatrea 

accesului la educatie si prevenirea timpurii a scolii pentru copii cu parintii plecati la munca in 

strainatate ce fac parte din grupuri vulnerabile din judetul Calarasi. Scopul principal al proiectului 

consta in stimularea participarii la educatie a copiilor ai caror parinti sunt plecati in strainatate si 

prevenirea fenomenului de parasire timpurie a scolii. 

Beneficiar- Asociatia <<Sfantul Stelian<< 

Partener 1 Școala Gimnaziala Mircea Vodă 

Durata proiectului 30 luni 

Obiectul anuntului de selectie 

In vederea atingerii rezultatelor de proiect din Cererea de finantare, partenerul va selecta si contracta 

experti potrivit tabelului: 

Nrt crt Sub activitatea si denumirea Numar experti Durata Nr ore expert 

1 A.1.1 Identificarea, selectia, 

monitorizarea si mentinerea 

GT a 210 copii cu parintii 

plecati la munca in strainatate 

si a 100 de parinti, tutori, 

persoane care au in grija 

copilul cu parinti plecati la 

munca in strainatate.  

A2.1 Furnizarea de ateliere 

educationale complementare 

cu curricula scolara. 

A9,1 Activitati de diseminare 

informatii, informare si 

publicitate proiect. 

Coordonator 

partener 1 

 84 ore luna 

distribuite inegal 



2 A1.1 Identificarea, selectia, 

monitorizarea si mentinerea 

GT a 210 copii cu parintii 

plecati la munca in strainatate 

si a 100 de parinti, tutori, 

persoane care au in grija 

copilul cu parinti plecati la 

munca in strainatate.  

 

1 expert GT  84 ore luna 

distribuite inegal 

3 A2.1 Furnizarea de ateliere 

educationale complementare 

cu curricula scolara. 

 

3 lectori  34 ore_luna 

Conform Ordinului 3929/08.06.2018 de aprobare a Procedurii de sistem privind selectia si recrutaarea 

expertilor, in procesul de recrutare si selectie experti in cadrul proiectelor cu finantare externa 

nerambursabila vor fi evaluati candidatii care corespund cumulativ conditiile generale si termenilor de 

referinta pentru participare mai jos mentionate: 

 

I CONDITII GENERALE: 

 

Expertul: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând  

 Spaţiului Economic European cu resedinta în România; 

b)are capacitate de exercitiu deplina 

c) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

d)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

e)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

 postului scos la concurs; 

f)nu a fost condamnată 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 ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

g)indeplineste alte conditii generale in functie de specificul proiectului. 

 

II . TERMENI DE REFERINTA PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS: 

a) Denumire expert, conform tabel 

b) Numar posturi vacante:5 

c) Perioada estimata pentru derularea activitatii: de la semnarea contractului pana la finalul 

priectului in acord cu graficul de activitati al proiectului 

Expertii selectati vor 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 desfasurare a activitatilor graficului activitatilor prezentului proiect. 



d) Descrirea activitatilor conform cererii de finantare PREGĂTIŢI PENTRU VIITOR 

POCU/784/6/24/Operațiune compozită OS6.2,O.S.6.3, Cod proiect  139034. 

e)descrierea sarcinilor/atributiilor: 

Denumire post vacant Conditii specifice 

Coordonator partener Colaboreaza cu managerul de proiect in toate 

activitatile; 

Participa alaturi de echipa proiectului la 

evenimentele de informare si sensibilizare a 

comunitatii la actiuni de promovare a 

proiectelor si atragere a grupului tinta; 

Participa alaturi de echipa proiectului la 

dezvoltarea relatiilor interinstitutionale si la 

identificarea unor oportunitati de colaborare in 

vederea indeplinirii activitatilor; 

Lucreaza impreuna cu coordonatorii si 

partenerii pentru atingerea obiectivelor 

planificate; 

Coodoneaza membri echipei partenerului si 

supervizeaza desfasurarea activitatilor conform 

planificarilor; 

Furnizeaza solicitatntului documentele necesare 

raportarilor si cererilor de rambursare si de 

plata; 

Cetralizaza si verifica rapoartele de activitate, 

fisele de pontaj si documentele justificateive ale 

angajatilor proprii in vederea asigurarii 

eligibilitatii cheltuielolor, activitatilor efectuate 

si raportate; 

Participa la procesul de achizitie pentru toate 

produsele si serviciile ce trebuiesc achizitinate 

de catre el. Incheie contractele cu furnizorii 

alesi si se asigura de respectarea clauzelor 

contractuale. 

Ajuta la organizarea si monitorizarea 

activitatilor efective ale proiectului in care este 

implicat partenerul. 

Asigura urmarirea bugetului alocat in cadrul 

proiectului, verifica cheltuielile efectuate in 



cadrul  de catre angajatii properii. 

Informeaza echipa de proiect despre eventualele 

probleme aparute in relatia cu partenerii, 

colaboratorii. 

EXPERT GRUP TINTA 1 Identifica persoanele din GT care se incadreaza 

in cerintele specificate in cererea de finantare. 

Planifica , organizeaza si gestioneaza procesul 

de inscriere a GT conform metodologiei, 

criteriilor stabilite si asumate prin proiect. 

Intocmeste, gestioneaza, cetralizeaza si 

arhiveaza dosarele personale pentru grupl tinta 

conf. Metodologiei de atragere, selectare si 

mentinere a Gt in cadrul proiectului. 

Furnizeaza informatii necesare catre toti 

membrii echipei de implementare pentru 

monitorizarea GT pe parcursul derularii 

activitatilor din cadrul proiectului. 

Monitorizeaza situatia Gt prin colaborare 

directa cu alti membrii ai echipei de 

implementare cu privire la prezenta si implicare 

a acestora in activitatile proiectului, 

comunicarea cu GT, motivarea si mentinerea Gt 

in activitatile proiectului. 

 

Lector 1,2,3 Adapteaza curriculumul la particularitatile de 

varsta ale cursatilor si la specificul educatiei 

tinerilor, redacteaa si aplica Planul de 

Interventie PersonalizataPIP. 

Stabileste continutul activitatilor in 

conformitate cu programa scolara si realizeaza 

planul didactic al lectiei. 

Determina cerintele de pregatire ale elevilor, 

alege strategii didactice adecvate si creeaza 

situatii interactive de invatare. 

Monitorizeaza si evalueaza progresul elevilor si 

acorda calificative sau note. 

Organizeaza actvitati extracurriculare, planul de 

pregatire suplimentara a elevilor in raport cu 



nevoile de dezvoltare ale acestora. 

Verifica insusirea corecta de catre elevi a 

informatiilor transmise prin administrarea de 

teste orale, scrise sau de performanta si 

analizeaza rezultatele obtinute. 

Intocmeste condica de activitati in functie de 

obiectele de studiu predate. 

Intocmeste catalogul de prezenta zilnica si de 

evaluare*initiala, continua si finala ale elevilor. 

Participa la sedintele de lucru cu membrii 

echipei de implementare a proiectului pentru 

rezolvarea aspectelor legate de activitatea 

grupului tinta. 

Participa la sedintele echipei de management si 

implementare a proiectului. 

Intocmeste Raportul lunar de activitate, fisa de 

pontaj si livrabilele specifice 

Cerinte din fisa postului 

Educatie solicitaea, studii superioare , -3ani. 

Experienta solicitata – experienta/vechime de  pana 5 ani experienta generala, experienta pana in 

3 ani in coordonarea si gestionarea generala a proiectelor inclusiv in domeniul finantarilor 

europene, - 3 ani. 

Competente solicitate -  abilitati organizatorice si de  comunicare, capacitatea de lucru in echipa, 

capacitatea de respectare a termenelor. 

e) Cerinte/ competente necesare: educatie solicitata cf. Cererii de finantare, experienta in 

proiecte. 

f) Constituie avantaje:Experienta in functie de conducere de minim 5 ani, experienta in domeniul 

gestionarii proiectelor cu finantare europeana de minim 3 ani. 

g) Abilitati: 

-Capacitatea de lucru in echipa; 

-Orientare spre rezultate si atingerea obiectivelor in termenele prevazute; 

-Capacitatea de analiza si sinteza; 

-Capacitate organizatorica si administrativa pentru planificarea si desfasurarea intalnirilor de lucru 

in echipe interdisciplinare; 

-Capacitatea de a organiza activitati de cercetare evolutiva; 

-Capacitatea de a realiza documete cadru pentru buna desfasurare a proiectului 

-Capacitatea de utilizare a documentelor de politica educationala si europeana. 



 

 

 

 III  DOSARUL DE CONCURS 

In conformitate cu prevederile art.6 din HG nr. 286/2011 cu modiifcarile si completarile ulterioare, 

dosarul de inscriere la concurs va contine urmatoarele documente: 

1. Cererea de inscriere, conform modelului Anexa nr. 1 la anuntul de slectie; 

2. Scrisoarea de intentie; 

3. Copie CI , semnata de candidat; 

4. Copiile documetelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea de 

specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice; 

5. Alte acte doveditoare privind experienta/expertiza, calificari specifice aferente pozitiei din 

proiect; 

6. CV format Europass datat si semnat pe fiecare pagina, CV-ul trebuie sa contina obligatoriu 

datele de contact valide, adresa de email si numar de telefon. 

7. Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente 

penale(candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere delclaratie pe 

propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciarm, cel  mai tarziu pana la data primei probe ale 

concursulu. 

8. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 

sase luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre 

unitatile sanitare abilitate. 

Documentele doveditoare ale studiilor si experientei declarate in CV ( copii ale diplomelor de 

studii, adeverinte de lucru, alte documente doveditoare se prezinta insotite de documente originale 

si se depun certificate pentru conformitate  cu originalul sau copii legalizate. 

VI BIBLIOGRAFIE DE CONCURS * dupa caz 

VII MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII 

Candidatii vor depune documentele la sediul unitatii scolare, Școala Gimnaziala Mircea Vodă, 

stra, Prelungirea Bucuresti, nr 189 pana la data de 05.07.2021, ora 16.00 

Candidaturile transmise dupa data indiicata in anuntul de selectie, precum si cele incomplete vor fi 

respinse. 

VIII  PROBELE DE CONCURS 

Concursul consta in parcurgerea in doua etape, astfel: 

1.Proba eliminatorie, verificarea eligibilitatii administrative a dosarelor. 

Lista candidatilor declarati admisi/respinsi in aceasta etapa este publicata la sediul unitatii Scoala 

Gimnaziala Mircea Voda/pagina Web a scolii. Eventualele contestatii vor fi depuse la sediul 

unitatii din strada Prel. Bucuresti, nr 189. In termen de 24 ore de la publicarea rezultatelor acestei 

etape, sub sanctiunea decaderii din acest drept. 

Candidatii declarati admisi la aceasta proba vor participa la probele de evaluare. 

 



2.Proba de evaluare a dosarelor – dupa caz 

Eventualele contestatii vor fi depuse la sediul unitatii din strada Prel. Bucuresti, nr 189  in termen 

de 24 ore de la publicarea rezultatelor acestei etape, sub sanctiunea decaderii din acest drept. 

Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisarea la sediul unitatii Școala 

Gimnaziala Mircea Vodă/pe pagina de web a partenerului, in termenul de 24 ore de la solutionarea 

contestatiilor. 

 Ca urmare a desfasurarii probelor de evaluare, comisia va stabilii clasamentul candidatilor in 

ordinea descrescatoare a mediei notelor acordate. Candidatii vor fi admisi in ordinea 

descrescatoare a punctajului, in limita numarului de posturi din anuntul de selectie. 

Rezultatele finale in urma solutionartii contestatiilor se afiseaza la sediul unitatii in termen de 7 

zile lucratoare de la ultima proba de concurs, prin specificarea puncatjului final  al fiecarui 

candidat si a mentiunii, admis sau respins, precum si pe pagina de web in termen de 24 ore. 

Candidatii care indeplinesc baremul minim pentru selectie, dar nu  sunt in lista celor declarati 

admisi, vor constitui corpul de rezevra pentru pozitia respectiva pe toata perioada derularii 

activitatii. 

IX CALENDARUL DE DESFASURAE AL CONCURSULUI 

Perioada  Activitate  

05.07.2021 Depunere dosare 

06.07.2021 Verificarea eligibilitatii administrative a dosarelor 

06.07.2021 Afisarea rezultatelor selectiei in urma verificarii eligibilitatii 

administrative a dosarelor 

07.07.2021 Depunerea eventualelor  contestatiilor 

08.07.2021 Solutionarea eventualelor contestatii 

09.07.2021 Realizarea evaluarii dosarelor 

12.07.2021  Afisarea rezultatelor in urma evaluarii dosarelor 

13.07.2021 Depunere contestatii 

14.07.2021 Solutionarea contestatiilor 

15.07.2021 Afisare rezultate finale 

 

Afisat azi 21.06.2021 , la sediul Școlii Gimnaziale Mircea Voda Calarasi. 

 

Director, 

Prof. Lotrea Alina Daniela 

 

  


