
Workingtogether for a green, competitive and inclusive Europe
 Titlul proiectului:”Învățăm împreună”. Nr. contract: 2018-EY-PICR-R1-0006

Nr. 158/08.02.2019

ANUNȚ DE SELECȚIE EXPERȚI

LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI (Partener în proiect)  anunță demararea procedurii
de  selecție  a  experților  din  echipa  de  management  și  echipa  de  implementare  pentru
implementarea  proiectului  cu  titlul  ,,Învățăm împreună”  2018-EY-PICR-R1-0006,  proiect
finanțat  în  cadrul   programului  “EDUCAŢIE,  BURSE,  UCENICIE  ŞI
ANTREPRENORIATUL TINERILOR” ÎN ROMÂNIA prin granturile SEE, mecanismul
financiar 2014 – 2021.

I. INFORMAȚII PROIECT

Parteneriatul proiectului:

 COORDONATOR PROIECT: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA
 PARTENER 1: LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI
 PARTENER 2:SCOALA GIMNAZIALA "SIMION BALINT" ROSIA MONTANĂ
 PARTENER 3: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SIMION LAZĂR” LUNCA MUREȘ     
 PARTENER 4: ȘCOALA GIMNAZIALĂ”ȘTEFAN CEL MARE” CETATEA DE 

BALTĂ
 PARTENER 5: LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI
 PARTENER 6:ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SIMION BĂRNUȚIU" BLAJ- TIUR

    
Obiectivul  general al proiectului la nivelul Liceului Tehopgic Jidvei:

Creșterea capitalului uman/consolidarea bazei  de cunostințe în România,  pentru creșterea
capacității instituționale de a asigura incluziunea efectivă a copiilor romi/GT 66 persoane din
Liceul Tehnologic Jidvei.

Obiectivele specifice ale proiectului la nivelul Liceului Tehopgic Jidvei:

OS1 ,,Creșterea nivelului de cunostințe/abilități, prin formarea a 12 profesori care lucrează
cu copiii romi, în Liceul Tehnologic Jidvei, în 12 luni”; 

OS2  ,,Îmbunătățirea calității și relevanței educației și formării prin elaborarea a unui nou
curriculum pentru un mediu incluziv și multicultural, în Liceul Tehnologic Jidvei, în 12 luni”;

OS3 ,,Creșterea nivelului de conștientizare privind anti-discriminarea și incluziunea, pentru
14 părinți romi și neromi și 40 elevi romi și neromi de la Liceul Tehnologic Jidvei, în 12 luni.

_________________________________________________________________________________
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021.  Conținutul acestuia (text,
fotografii,  video) nu reflectă opinia oficială  a Operatorului  de Program, a Punctului  Național  de Contact  sau a
Oficiului  Mecanismului  Financiar.  Informațiile  și  opiniile  exprimate  reprezintă  responsabilitatea  exclusivă  a
autorului/autorilor.
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Workingtogether for a green, competitive and inclusive Europe
 Titlul proiectului:”Învățăm împreună”. Nr. contract: 2018-EY-PICR-R1-0006

Durata de implementare proiect: 20.10.2018-19.10.2019
Buget proiect: 174.726 euro
Buget proiect aferent Liceului Tehnologic Jidvei: 14.504 euro

II. OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE:

Liceul  Tehnologic  Jidvei organizează  selecție  pentru  angajarea  unor  experți  (pe perioadă
determinată)  în  cadrul  proiectului  cu  titlul  ,,Învățăm împreună”  2018-EY-PICR-R1-0006.
Selecția  candidaților  se  va  face  în  vederea  implementării  activității  de  management și  a
activităților:

-  Elaborare,  testare  și  validare  de curriculum nou:  "  Școala  incluziva  si  predarea  intr-un
mediu multicultural"”.
      - Realizarea unei campanii de conștientizare părinți romi și neromi 
      - Realizarea unor activități cu elevii: Școala mea.

Conform Procedurii de sistem privind recrutarea și selecția experților din cadrul echipelor
de proiect emisă de MEN,  în procesul de recrutare și selecție experți în cadrul proiectelor cu
finanțare externă nerambursabilă vor fi evaluați candidații care corespund cumulativ condițiilor
generale și specifice menționate în continuare.

III.  CONDIȚII GENERALE pentru experții din echipa de management și de 
implementare:

a)  să aibă cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene  sau a  statelor
aparținând Spațiului Economic European cu reședința în România;
b)  să aibă capacitate de exercițiu deplină;
c)  îndeplinesc condițiile de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă;
d)  nu  a  fost  condamnat/(ă)  definitiv  pentru  săvârșirea  unei  infracțiuni  contra  umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu  serviciul,  care  împiedică
înfăptuirea  justiției,  de  fals  ori  a  unor  fapte  de  corupție  sau  a  unei  infracțiuni  săvârșite
cu  intenție,  care  l-ar  face/care  ar  face-o  incompatibilă  cu  exercitarea  funcției,  cu  excepția
situației  în  care  a intervenit reabilitarea;
e) îndeplinesc alte condiții generale în funcție de specificul proiectului.
_________________________________________________________________________________
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021.  Conținutul acestuia (text,
fotografii,  video) nu reflectă opinia oficială  a Operatorului  de Program, a Punctului  Național  de Contact  sau a
Oficiului  Mecanismului  Financiar.  Informațiile  și  opiniile  exprimate  reprezintă  responsabilitatea  exclusivă  a
autorului/autorilor.
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 Titlul proiectului:”Învățăm împreună”. Nr. contract: 2018-EY-PICR-R1-0006

IV. CONDIȚII SPECIFICE:

Funcție Condiții specifice
Experți echipa de management

Responsabil financiar -angajat în cadrul  Liceului Tehnologic Jidvei -
studii superioare în domeniul economic;
-experiență financiară în domeniu.

Experți echipa de implementare
Funcție Condiții specifice

IO5  Expert  realizare  curriculum  nou:
"Școala  incluziva  si  predarea  intr-un
mediu multicultural" (6 experți)

- angajat în cadrul Liceului Tehnologic Jidvei;
- studii superioare;
- experiență de lucru în învățământ;
- participare la cursurile de formare:
 T1 – Performanța prin învățare. Predarea 

centrată pe elev
 T2 -Educația în mediul multicultural. 

Școala incluzivă și predarea într-un mediu 
multicultural.

 T3 - Cetatenie activă. Democrația și 
educația pentru cetățenie activă.

 T4 - Toți egali – toți diferiți. Drepturile 
omului/copilului, toleranță, anti-
discriminare.

  A1.Expert  activități  cu  părinții  :
Campanie de conștientizare părinți romi și
neromi – împreună (2 experți)

- angajat în cadrul Liceului Tehnologic Jidvei 
- studii superioare;
- experiență de lucru în învățământ;
- participare la cursurile de formare:
 T1 – Performanța prin învățare. Predarea 

centrată pe elev
 T2 -Educația în mediul multicultural. 

Școala incluzivă și predarea într-un mediu 
multicultural.

 T3 -Cetatenie activă. Democrația și 
educația pentru cetățenie activă.

_________________________________________________________________________________
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021.  Conținutul acestuia (text,
fotografii,  video) nu reflectă opinia oficială  a Operatorului  de Program, a Punctului  Național  de Contact  sau a
Oficiului  Mecanismului  Financiar.  Informațiile  și  opiniile  exprimate  reprezintă  responsabilitatea  exclusivă  a
autorului/autorilor.
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Workingtogether for a green, competitive and inclusive Europe
 Titlul proiectului:”Învățăm împreună”. Nr. contract: 2018-EY-PICR-R1-0006

 T4 -Toți egali – toți diferiți. Drepturile 
omului/copilului, toleranță, anti-
discriminare.

B1.Expert activități cu elevii: Școala mea, 
(4 experți)

- angajat în cadrul Liceului Tehnologic Jidvei
- studii superioare;
- experiență de lucru în învățământ;
- participare la cursurile de formare:
 T1 – Performanța prin învățare. Predarea 

centrată pe elev
 T2 -Educația în mediul multicultural. 

Școala incluzivă și predarea într-un mediu 
multicultural.

 T3 -Cetatenie activă. Democrația și 
educația pentru cetățenie activă.

 T4 -Toți egali – toți diferiți. Drepturile 
omului/copilului, toleranță, anti-
discriminare.

V. TERMENII DE REFERINȚĂ PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS:

Denumire expert: Număr posturi vacante:

Experți echipa de management
 Responsabil financiar 1

Experți echipa de implementare
 Expert –realizare  curriculum nou 6
 Expert –școala părinților 2
 Expert –consilierea elevilor 4

c) Perioada  estimată  pentru  derularea  activității experților:  
 Experții din cadrul echipei de management: 11.03.2019 -30.09.2019
 Experții din cadrul echipei de implementare: 

a) Expert  –realizare  curriculum  nou:  11.03.19  -  31.08.2019 (2h/zi,  72  zile
lucrătoare)

_________________________________________________________________________________
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021.  Conținutul acestuia (text,
fotografii,  video) nu reflectă opinia oficială  a Operatorului  de Program, a Punctului  Național  de Contact  sau a
Oficiului  Mecanismului  Financiar.  Informațiile  și  opiniile  exprimate  reprezintă  responsabilitatea  exclusivă  a
autorului/autorilor.
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 Titlul proiectului:”Învățăm împreună”. Nr. contract: 2018-EY-PICR-R1-0006

b) Expert –activități cu părinții: 01.05.-30.06.2019 (2h/zi, 16 zile lucrătoare)
c) Expert –activități cu elevii: 01.03.-28.06.2019 (2h/zi, 80 zile lucrătoare)

Experții,  atât cei din echipa de management cât și cei din echipa de implementare vor
presta activități conform fișelor postului de la data semnării contractului de muncă.

d) Descrierea activitățiilor și a modulelor în care vor fi implicații experții:

Activitatea de management:
 Este o activitate continuă, desfășurată pe toată perioada de implementare a proiectului;
 Managementul resurselor umane, managementul financiar, monitorizare și raportare;
 Încheierea contractelor de muncă, urmărirea derulării contractelor de muncă, gestionarea

relațiilor de muncă, întocmirea documentelor lunare, efectuare plăți.

Activitate de realizare a unui curriculum nou: IO2 Scoala incluziva

Produsul intelectual este un curriculum optional nou, care raspunde tematicii proiectului " Scoala
incluziva si predarea intr-un mediu multicultural". Instrumentul este construit pe baza 
metodologiei experimentate in T2 si are in atentie reprezentarea modulara a metodei propuse 
pentru predarea intr-un mediu incluziv, de catre  profesorii care lucreaza cu copiii romi. 
Participarea expertilor norvegiani in designul curiculei va fi prezenta in toate fazele dezvoltarii: 
de la formarea profesorilor, la feedback pe schite si produs final, cat si la asigurarea calitatii. 

Nr. pagini - 25.

Mediul de publicare: online

Activități cu părinții - Campanie de conștientizare părinți romi si neromi – împreună

- Activitatea este realizată sub forma campaniei de informare și conștientizare
- Campanie  în  școală,  având ca  tema anti-discriminarea  -  incluziune  socială,  toleranța,

drepturile omului/drepturile copilului; 
- Valoarea adaugată constă în modalitatea de realizare a activității, care antrenează părinți

romi si neromi în aceeași activitate comună;
- Sunt  implicați  cate  2 profesori  din școala,  participanți  la  cele  4 activități  de formare

pentru profesorii care lucrează cu copiii romi;

_________________________________________________________________________________
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021.  Conținutul acestuia (text,
fotografii,  video) nu reflectă opinia oficială  a Operatorului  de Program, a Punctului  Național  de Contact  sau a
Oficiului  Mecanismului  Financiar.  Informațiile  și  opiniile  exprimate  reprezintă  responsabilitatea  exclusivă  a
autorului/autorilor.
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Activități cu elevii  – ”Școala mea”

-  Activitatea  extracurriculară  cu  elevi  romi  si  neromi  (impreună)  din  școlile  partenere  este
dedicată  formării  de  abilitați  si  atitudini  prin  stimularea  gândirii  critice  pentru  incluziunea
copiilor romi.
 - Formarea abilitaților si atitudinilor se va face prin organizarea de 2 ateliere de creație în școală,
la care vor participa 40 de elevi,  câte 20 de elevi în fiecare atelier. 
 -  Învățarea  de  către  elevi  a  modului  de  utilizare  a  unor  metode  si  tehnici  pentru  formarea
gândirii critice precum: Storytelling si Photovoice.
 - Învățarea de către elevi a unor tehnici de comunicare artistică prin utilizarea simbolurilor în
imagine si text.
 -  Dobândirea de către elevi a unor abilități de captare a imaginii in format artistic, de scriere în
format publicistic. 
 - Realizarea unei reviste digitale de către elevi, în care vor fi inserate cele mai bune si sugestive
creatii ale lor pe teme referitoare la incluziune - valorificarea traditiilor locale, mesaje referitoare
la raportarea la comunitate - cum ar dori sa fie mediul in care traiesc, localitatea, regiunea, ce le
place si ce nu le place in mediul in care locuiesc, realtiile cu colegii, adultii etc. 
 - Implicarea civică și încurajarea cetățeniei active de către elevi prin dezvoltarea gândirii critice. 
 -  Utilizarea revistei  digitale,  a cunostințelor  si  abilităților  dobândite  de elevi  ca instrumente
concrete de incluziune în comunitatea școlară,  dar și pentru sustenabilitatea proiectului,  după
încetarea finanțării. 
 -  Realizarea  unui  portofoliu  transferabil  ce  cuprinde  rezultatele  obținute  de  elevi  prin
desfășurarea activității: peste 300 fotografii, peste 100 de materiale publicistice, prin tehnicile de
comunicare Storytelling si Photovoice.
- Construirea de caractere empatice si deschise la dialog în rândul elevilor elevilor.

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor:  
Denumire post vacant/expert Condiții specifice*

Experți echipa de management
1 Responsabil Finaciar -  asigură  un  management  financiar  riguros  al

proiectului şi utilizarea eficienta a resurselor ;
-  asigură  controlul  activităților  de  gestiune
financiară a proiectului pentru partener;
-  verifică/asigură  respectarea  condițiilor
contractuale,  a  regulilor  de  eligibilitate  și  a
legislatiei naționale și comunitare în vigoare în ceea
ce privește cheltuielile pentru partener;

_________________________________________________________________________________
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021.  Conținutul acestuia (text,
fotografii,  video) nu reflectă opinia oficială  a Operatorului  de Program, a Punctului  Național  de Contact  sau a
Oficiului  Mecanismului  Financiar.  Informațiile  și  opiniile  exprimate  reprezintă  responsabilitatea  exclusivă  a
autorului/autorilor.
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-  vizează/certifică  documentele  financiare  care
însoțesc raportările financiare;
- întocmește şi încheie contracte de muncă și acte
adiționale  pentru  salariații  proiectului,   pentru
înregistrarea modificărilor intervenite în contractele
de munca ale acestora și înregistrează modificările
în  registrul  electronic  de  evidență  a  salariaților
pentru Liceul Tehnologic Jidvei;
-  reprezintă  organizaţia  în  relaţia  cu  organele  de
control  ale  instituțiilor  cu  atribuții  în  domeniul
financiar pentru partener;
-efectuează  operaţiunile  financiar  contabile  ale
proiectului;
-identificarea  riscurilor  financiare  si  definirea
planurilor de contingenţă pentru aceste situaţii;
-efectuează  plăţile  în  proiect  şi  urmăreşte
respectarea prevederilor financiare ale contractului;
- răspunde de derularea achizițiilor si monitorizarea
contractelor de achiziție pe perioada implementării
proiectului;
- organizarea arhivei pentru documentele financiare
si contabile;
- participă la întâlnirile de lucru prevăzute în cadrul
proiectului;

Experți echipa de implementare
 Expert realizare curriculum nou  -se  documentează  în  vederea  realizării  curriculei

noi, utilizând metode și tehnici de lucru învățate  la
modulele de formare
-elaborează raportul de activitate  și  fișa de pontaj
lunară; 
-realizează  programa  noului  curriculum in  echipă
cu reprezentantul ISJ Alba si expertul norvegian;
-asigură testarea noului curriculum;
- validează produsul final;
- pune la dispozitia celor interesați conținutul noului
curriculum  prin  publicarea  acestuia  pe  site-ul

_________________________________________________________________________________
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021.  Conținutul acestuia (text,
fotografii,  video) nu reflectă opinia oficială  a Operatorului  de Program, a Punctului  Național  de Contact  sau a
Oficiului  Mecanismului  Financiar.  Informațiile  și  opiniile  exprimate  reprezintă  responsabilitatea  exclusivă  a
autorului/autorilor.
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proiectului;
-întocmește  documentele  de  raportare  privind
activitățile  (aplicare de chestionare,  centralizare și
interpretare de date, liste de prezență, etc);
-asigură  partciciparea  GT  la  diseminarea
rezultatelor  proiectului  și  transferabilitatea  ,
sustenabilitatea activităților în școală;
-asigură  sprijin  pentru  atingerea  indicatorilor  de
proiect;
-realizează  materiale  de  informare  pe  site-ul
proiectului și panoul din școală;
-participă  la  seminariile  organizate  în  cadrul
proiectului;

      Expert activități cu părinții - planifică organizarea campaniei de conștientizare
cu părinții;
- asigură logistica necesară desfășurării activităților
cu părinții;
- asigură participarea părinților la toate activitățile;
- coordonează atelierele de dezbateri cu părinții;
- furnizează materialele suport pentru desfășurarea
sesiunilor în plen și a atelierelor pe baza utilizarii
metodelor activ-participative, pentru motivarea;
-creșterea  accesibilității  si  atractivității
cunostințelor transmise;
-  transmite cunostințe - sesiuni in plen;
-  prezintă exemple de bune practici;
- propune activități transferabile si acordă feedback
pentru participanți;
- elaborează raportul de activitate și fișa de pontaj
lunară; 
-întocmește  documentele  de  raportare  privind
activitățile  părinților  (aplicare  de  chestionare,
centralizare și interpretare de date, liste de prezență,
etc);
-asigură participarea GT la diseminarea rezultatelor
proiectului  și  transferabilitatea,  sustenabilitatea
activităților în școală;

_________________________________________________________________________________
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021.  Conținutul acestuia (text,
fotografii,  video) nu reflectă opinia oficială  a Operatorului  de Program, a Punctului  Național  de Contact  sau a
Oficiului  Mecanismului  Financiar.  Informațiile  și  opiniile  exprimate  reprezintă  responsabilitatea  exclusivă  a
autorului/autorilor.
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-asigură  sprijin  pentru  atingerea  indicatorilor  de
proiect;
-realizează  materiale  de  informare  pe  site-ul
proiectului și panoul din școală;
-participă  la  seminariile  organizate  în  cadrul
proiectului;

Expert activități cu elevii - planifică activitățile cu elevii din școală;
- coordonează atelierele cu elevii;
- furnizează materialele suport pentru desfășurarea
sesiunilor în plen și a atelierelor pe baza utilizarii
metodelor  activ-participative,  pentru  motivarea
elevilor  -  creșterea  accesibilității  și  atractivității
cunoștințelor transmise;
-transmite  cunoștințe,  formează  abilități  și
deprinderi
-sesiuni  cu  elevii  pe  tema  toleranței  si  a
nondiscriminării;
-prezintă concluzii, feedback, încheiere curs metode
si  tehnici  pentru  a  promova  ”Drepturile  omului/
copilului, toleranță, anti-discriminare”;
- prezintă exemple de bune practici;
 -propune  activități  transferabile  către  elevi  și
acordă feedback pentru participanți;
-întocmește  documentele  de  raportare  privind
activitățile  părinților  (aplicare  de  chestionare,
centralizare și interpretare de date, liste de prezență,
etc);
-asigură  partciciparea  GT  la  diseminarea
rezultatelor proiectului și transferabilitatea, precum
și sustenabilitatea activităților în școală;
-asigură  sprijin  pentru  atingerea  indicatorilor  de
proiect;
-realizează  materiale  de  informare  pe  site-ul
proiectului și panoul din școală;
-participă  la  seminariile  organizate  în  cadrul
proiectului;

_________________________________________________________________________________
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021.  Conținutul acestuia (text,
fotografii,  video) nu reflectă opinia oficială  a Operatorului  de Program, a Punctului  Național  de Contact  sau a
Oficiului  Mecanismului  Financiar.  Informațiile  și  opiniile  exprimate  reprezintă  responsabilitatea  exclusivă  a
autorului/autorilor.
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f)    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 organiza activități de cercetare evaluativă;
- capacitatea  de  a  organiza  activități  de  documentare  și  de  redactare  a  textului ştiinţific;
- capacitatea de a realiza documente cadru pentru buna desfășurare a proiectului;
- capacitatea de utilizare a documentelor de politică educaţională şi europeană ;

VI. 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)  Copia  actului  de  identitate  sau  orice  alt  document  care  atestă  identitatea, potrivit legii,
după caz (semnată de candidat);
c)  Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
d) CV  format  Europass  datat  și  semnat  pe  fiecare  pagina  (CV-ul  trebuie  să conțină
obligatoriu  date  de  contact  valide  –adresa  de  e-mail  și  număr  de telefon);
e)  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); 
f) adeverință că este încadrat în anul școlar 2018-2019 în cadrul unității școlare;
g) Adeverință medicală/ fișa de la medicina muncii; 
hVechime în unitatea de învățământ;
i) experiență în implementarea proiectelor educaționale;
i) certificate de participare la module de curs: 

 T1-Performanță prin învățare, predarea centrată pe elev;
 T2 Educatia în mediul multicultural ”Școala incluzivă si predarea într-un mediu 

multicultural”
 T3 Cetățenie activă ”Democrația și educația pentru cetățenie activă”
 T4 Toți egali – toți diferiți. ”Drepturile omului/ copilului, toleranța, anti-discriminare”

_________________________________________________________________________________
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021.  Conținutul acestuia (text,
fotografii,  video) nu reflectă opinia oficială  a Operatorului  de Program, a Punctului  Național  de Contact  sau a
Oficiului  Mecanismului  Financiar.  Informațiile  și  opiniile  exprimate  reprezintă  responsabilitatea  exclusivă  a
autorului/autorilor.
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Documentele  doveditoare  ale  studiilor  și  experienței/expertizei  declarate  în  CV
(copii  ale diplomelor de studii,  adeverințe de lucru, alte documente doveditoare) se certifică
”conform cu originalul” de către unitatea de învățământ/instituția în care este încadrat fiecare
candidat.

VII. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII:

Candidații vor depune documentele la sediul Liceul Tehnologic Jidvei, str. Perilor, nr. 19,
Județ Alba, până la data de 28.02.2019, ora 14,00.

Candidaturile  transmise  după  data  limită  indicată  în  anunțul  de  selecție,  precum  și
cele incomplete vor fi response

VIII. EVALUAREA CANDIDATURILOR/PROBELE DE CONCURS:
Candidaturile vor fi evaluate de comisia de evaluare a candidaturilor depuse formată din

minim  3  membri  din  cadrul  Liceul  Tehnologic  Jidvei.  Selecția  cuprinde  2  etape,  etapa
administrativă și etapa de evaluare a CV-ului însoțit de documentele justificative.

VIII.1 CRITERII DE EVALUARE EXPERȚI ECHIPA DE MANAGEMENT

A. Evaluarea administrativă: probă eliminatory

a. CV-ul respectă formatul Europass;
b. Sunt atașate documentele justificative solicitate;

Dacă  unul  din  criterii  nu  este  îndeplinit  dosarul  este  respins  și  nu  intră  în  etapa
următoare.

B. Evaluarea candidaturilor:
- Vechime –în unitatea de învățământ – 40 puncte (1 an vechime-10 puncte)
- Studii superioare finalizate - 3 ani - 30 puncte cumulat (licență-15 puncte; masterat -

10 puncte; doctorat-5 puncte)
- Experiență specifică (proiecte educaționale implementate în școală)

 0-2 ani – 20 puncte
 2-4 ani – 25 puncte
 peste 5 ani – 30 puncte.

_________________________________________________________________________________
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021.  Conținutul acestuia (text,
fotografii,  video) nu reflectă opinia oficială  a Operatorului  de Program, a Punctului  Național  de Contact  sau a
Oficiului  Mecanismului  Financiar.  Informațiile  și  opiniile  exprimate  reprezintă  responsabilitatea  exclusivă  a
autorului/autorilor.
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Pentru a putea fi admis un candidat trebuie să cumuleze minim 50 de puncte.

VIII.2  CRITERII DE EVALUARE EXPERȚI ECHIPA DE IMPLEMENTARE

A. Evaluarea administrativă:-probă eliminatory

a. CV-ul respectă formatul Europass;
b. Sunt atașate documentele justificative solicitate;

Dacă  unul  din  criterii  nu  este  îndeplinit  dosarul  este  respins  și  nu  intră  în  etapa
următoare. 

B. Evaluarea candidaturilor:

- Vechimea în unitatea de învățământ – 40 puncte  (1 an vechime-10 puncte)
- Studii  superioare  finalizate  -  30  puncte  cumulat  (licență-15  puncte;  masterat  -10

puncte; doctorat-5 puncte)
- Experiență specifică (proiecte educaționale implementate în școală)

 0-2 ani – 20 puncte
 2-4 ani – 25 puncte
 peste 5 ani – 30 puncte.

VIII.3  CRITERII DE EVALUARE EXPERȚI FINANCIAR

A. Evaluarea administrativă:-probă eliminatorie

c. CV-ul respectă formatul Europass;
d. Sunt atașate documentele justificative solicitate;

Dacă  unul  din  criterii  nu  este  îndeplinit  dosarul  este  respins  și  nu  intră  în  etapa
următoare. 

B. Evaluarea candidaturilor:

- Vechimea în unitatea de învățământ – 40 puncte  (1 an vechime-10 puncte)
- Studii superioare finalizate în domeniul finaciar  - 30 puncte 
- Experiență specifică  în domeniul finaciar 

 0-2 ani – 20 puncte
 2-4 ani – 25 puncte
 peste 5 ani – 30 puncte.

Pentru a putea fi admis un candidat trebuie să cumuleze minim 50 de puncte.

_________________________________________________________________________________
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021.  Conținutul acestuia (text,
fotografii,  video) nu reflectă opinia oficială  a Operatorului  de Program, a Punctului  Național  de Contact  sau a
Oficiului  Mecanismului  Financiar.  Informațiile  și  opiniile  exprimate  reprezintă  responsabilitatea  exclusivă  a
autorului/autorilor.
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Rezultatele în urma evaluării administrative și a evaluării candidaturilor (experți echipa de
management și echipa de implementare) se afișează la sediul unității de învățământ, conform
calendarului de concurs, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii
“admis” sau “respins”.

Eventualele  contestații  vor  fi  depuse  la  sediu  în  termen  de  24  ore  de  la  data  publicării
rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

Comunicarea  rezultatelor  la  contestațiile  depuse  se  face   la  sediul  unității  prin  afișare,
conform calendarului de concurs. 

Ca urmare a desfășurării probelor de evaluare, comisia va stabili clasamentul candidaților în
ordinea  descrescătoare  a  notelor  acordate.  Candidații  vor  fi  declarați  admiși  în  ordinea
descrescătoare a punctajului, în limita numărului de posturi din anunțul de selecție. 

Rezultatele finale în urma soluționării contestațiilor se afișează la sediul Liceul Tehnologic
Jidvei - Partener Proiect, la adresa str.  Perilor, nr. 19, Județ Alba, conform calendarului de
concurs,  prin  specificarea  punctajului  final  al  fiecărui  candidat  și  a  mențiunii  “admis”  sau
“respins”.                                                                   

Candidații care îndeplinesc baremul minim pentru selecție (50 puncte), dar nu sunt în lista
celor declarați admiși, vor constitui corpul de rezervă pentru poziția respectivă pe toată perioada
derulării activității.

IX. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI:

Perioada Activitatea 

08.02.2019-28.02.2019, ora 14,00 Depunerea dosarelor

01.03.2019-04.03.2019 Evaluarea candidaturilor

_________________________________________________________________________________
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021.  Conținutul acestuia (text,
fotografii,  video) nu reflectă opinia oficială  a Operatorului  de Program, a Punctului  Național  de Contact  sau a
Oficiului  Mecanismului  Financiar.  Informațiile  și  opiniile  exprimate  reprezintă  responsabilitatea  exclusivă  a
autorului/autorilor.
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04.03.2019, ora 16,00 Afișarea  rezultatelor  în  urma  evaluării
dosarelor

05.03.2019 (ora 8-16,00) Depunerea eventualelor contestații

06.03.2019 Soluționarea eventualelor contestații

06.03.2019, ora 18,00 Afișarea  rezultatelor  finale  

Afișat astăzi, 08.02.2019 la sediul Liceul Tehnologic Jidvei și pe site-ul școlii.

Anexe anunt:

 Anexa 1: Cerere înscriere concurs
 Anexa 2: Declarație disponibilitate
 Anexa 3: CV format Europass
 Anexa 4 : Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

_________________________________________________________________________________
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021.  Conținutul acestuia (text,
fotografii,  video) nu reflectă opinia oficială  a Operatorului  de Program, a Punctului  Național  de Contact  sau a
Oficiului  Mecanismului  Financiar.  Informațiile  și  opiniile  exprimate  reprezintă  responsabilitatea  exclusivă  a
autorului/autorilor.
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