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Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Prioritatea de investiții: 10.i  Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la 
învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și 
informale pentru reintegrarea în educație și formare 
Titlul proiectului:  ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul 
Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise - ACCED” 
Contract de finanțare nr. POCU/74/6/18/106346, Nr.înregistrare: 24033/10.04.2018 
Cod SMIS 2014+: 106346 
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Tulcea 

 

158/27.02.2020   Aprobat,  
Ordonator de credite 

 

ANUNȚ DE SELECȚIE 

CASA CORPULUI DIDACTIC TULCEA 
anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului 

„ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din 
județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise - ACCED” 

Cod SMIS 2014+: 106346 
 

I. INFORMAȚII PROIECT 

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea în calitate de beneficiar și Casa Corpului Didactic Tulcea în calitate 
de partener, implementează în perioada 11.04.2018 – 10.04.2021, proiectul „ACCesibilizarea ofertei de 
EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor 
educaționale deschise - ACCED”, Cod MySMIS 2014+: 106346, cofinanțat din Fondul Social European 
(FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educație și competențe, 
Prioritatea de investiții: 10.i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului 
egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, 
nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare. 

Obiectivul general al proiectului ACCED este diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și 
a abandonului școlar la nivelul județului Tulcea, prin dezvoltarea unor măsuri integrate de susținere a 
educației preșcolarilor și elevilor proveniți din grupuri dezavantajate, a persoanelor care au abandonat 
școala, pentru a dezvolta o comunitate incluzivă. 

II. OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE 

În  vederea  atingerii  rezultatelor de proiect din Cererea de finanțare, Casa Corpului Didactic Tulcea 
organizează, în cadrul proiectului „ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare 
defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise - ACCED”, Cod MySMIS 
2014+: 106346, selecție pentru următoarele posturi, înființate în afara organigramei Casei Corpului Didactic 
Tulcea, conform H.G. nr.325/2018, prin decizia conducătorului instituției aprobată în ședința Consiliului de 
Administrație din data de 12.06.2018:  
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Nr. 
crt. 

Activitatea/Subactivitatea 
nr. și denumire Denumirea postului Număr 

experți 
Durata 

activității 
1. A4. Dezvoltarea unui program 

suport de educație timpurie 
 

Consilier educație 
timpurie/CET 

1 Martie 2020 - aprilie 
2021 

2. A2. Formarea specialiștilor 
pentru reducerea abandonului 
școlar și prevenirea PTS 
 

Expert suport dezvoltare 
profesională/ESDP 

1 Martie 2020 - aprilie 
2021 

3. A2. Formarea specialiștilor 
pentru reducerea abandonului 
școlar și prevenirea PTS 

Consilier didactică/CD 1 Martie 2020 - aprilie 
2021 

 
 

Conform OMEN nr. 3920/08.06.2018 de aprobare a Procedurii de sistem privind selecția și recrutarea 
experților, în procesul de recrutare și selecție experți în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă 
vor fi evaluați candidații care corespund cumulativ condițiilor generale și termenilor de referință pentru 
participare, mai jos menționate.  
 
 

III. CONDIȚII GENERALE: 
Expertul: 

a)  are cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene  sau a  statelor aparținând Spațiului 
Economic European cu reședința în România; 
b)  are capacitate de exercițiu deplină; 
c)  îndeplinește condițiile de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 
d)  are experiență în domeniul educației/formare profesională continuă/în proiecte cu finanțare externă 
nerambursabilă, pe poziții relevante; 
e)  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; 
f) îndeplinește alte condiții generale în funcție de specificul proiectului. 
 
 

IV. TERMENII DE REFERINȚĂ PENTRU POSTURILE SCOASE LA SELECȚIE: 
 

1. Consilier educație timpurie/CET – 1 post vacant 

a) Descrierea  activităților  conform  cererii  de  finanțare: 
Consilierul educație timpurie implementează acțiunile de consiliere si asistență din cadrul proiectului,  cu 
scopul  de a susține/facilita și motiva păstrarea în sistemul de învățământ a preșcolarilor aflați în risc de 
abandon, dar și susținerea părinților/tutorilor acestora și a personalului didactic implicat în lucrul/interacțiunea 
cu preșcolarii. 

Desfășoară activități de consiliere educațională în unitățile școlare din județul Tulcea implicate în proiect, în 
care se desfășoară programele Școala după Școală și/sau A Doua Șansă: Liceul Tehnologic Topolog, Școala 
Gimnazială C-tin Brâncoveanu Babadag, Școala Gimnazială Beidaud, Școala Gimnazială Hamcearca, Școala 
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Gimnaziala Izvoarele, Școala Profesionala Danubius Tulcea, Colegiul Tehnic Henri Coandă Tulcea, Școala 
Gimnazială Mircea cel Bătrân Babadag, Școala Gimnazială Ciucurova, Școala Gimnazială nr.1 Măcin, Școala 
Gimnazială Mihai Bravu, Școala Gimnazială Nalbant, Școala Gimnaziala Sarighiol de deal, Școala Gimnazială 
Jurilovca, Școala Gimnazială Baia, Școala Gimnazială Ceamurlia de Jos, Școala Gimnazială Mihail 
Kogălniceanu. 

b) Sarcini/ Atribuții specifice (din fișa postului):  
• participă la elaborarea materialelor suport şi a instrumentelor specifice, respectiv a procedurilor necesare 
pentru desfăşurarea activităţii de consiliere; 
• proiectează împreună cu coordonatorul consiliere activitatea de consiliere la nivelul proiectului în funcție de 
nevoile individuale și de grup și în funcție de evoluția și progresul preșcolarilor;  
• organizează și derulează activitățile de asistență psihopedagogică și consiliere a preșcolarilor, părinților și a 
cadrelor didactice, în paralel cu programele educaționale derulate cu aceștia, ca măsură complementară de 
intervenție specializată; 
• organizează și desfășoară sesiuni de educație parentală, de grup si individuale, pentru a particulariza 
intervențiile în funcție de problemele cu care se confruntă fiecare familie; 
• gestionează dosarele de consiliere ale beneficiarilor respectând deontologia profesională (confidențialitatea 
informațiilor); 
• colaborează cu experții educaționali în vederea optimizării programului de prevenție; 
• asigură buna implementare a instrumentelor/ procedurilor/ materialelor suport create pentru activitatea de 
consiliere; 
• participă la întâlnirile echipei multidisciplinare din centre pentru înregistrarea progreselor preșcolarilor și 
optimizarea programului educațional de prevenție; 
• propune măsuri pentru asigurarea sustenabilității activității; 
• îndeplineşte alte sarcini care-i sunt solicitate de Coordonator Consiliere, apărute pe durata derulării 
proiectului. 

c) Condiții obligatorii impuse prin fișa postului: 
 

EDUCAȚIE SOLICITATĂ 
Descriere  Studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licență în domeniul 

psihologiei /psihopedagogiei 
Durata solicitată Minim 3 ani 

EXPERIENȚA SOLICITATĂ 
Descriere  • experiență în consiliere și asistență psihopedagogică; 

• experiență în programe de educație pentru grupuri vulnerabile;  
• experiență de consiliere psihopedagogică în minim 1 proiect; 

Durată solicitată < 5 ani 
COMPETENȚE SOLICITATE 

Descriere • Competențe de comunicare și relaționare; 
• Competențe de coordonare a relațiilor de grup; 
• Competențe de evaluare; 

LIMBI STRAINE SOLICITATE 
Limba 1 Engleza/franceza 
Înțelegere  Utilizator independent 
Vorbire Utilizator independent 
Scriere Utilizator independent 
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       d)   Constituie avantaje: 
-  dovedește activitate desfășurată în calitate de metodist al Inspectoratului Școlar Județean; 
- a făcut parte din echipe de implementare în proiecte cu finanțare externă nerambursabile, în poziții de 
consilier; 
- are disponibilitate pentru deplasare în unitățile școlare din județul Tulcea implicate în proiect,  după ora 16 
în zilele lucrătoare ale săptămânii și în ziua de sâmbătă; 
- competențe avansate operare PC (MS Office, Internet, E-mail); 
- deține permis de conducere categoria B.  

 
2. Expert suport dezvoltare profesională/ESDP – 1 post vacant 

a) Descrierea  activităților  conform  cererii  de  finanțare: 
Expertul suport dezvoltare profesională proiectează și susține sesiuni/ateliere de dezvoltare profesională (în 
cadrul activității A2 a proiectului), cu scopul de a sprijini personalul didactic din județul Tulcea în a fi conectat 
la metode/practici/experiențe/soluții educaționale de calitate, care susțin accesibilitatea și inovația în educație.  
. 

b) Sarcini/ Atribuții specifice (din fișa postului): 
• participă la organizarea unor evenimente de prezentare și promovare a practicilor de calitate în educație; 
•  identifică și propune echipei de coordonare a activității 2 a proiectului, cele mai potrivite soluții și modele 
de bune practici în educație, pentru a fi promovate la nivelul comunității educaționale din județul Tulcea; 
•  proiectează și susține sesiuni/ateliere de dezvoltare profesională adaptate filosofiei proiectului; 
•  colaborează cu experții consiliere didactică în identificarea celor mai potrivite soluții de sprijin pentru 
implementarea metodelor/practicilor educaționale de succes, în programele educaționale ale proiectului; 
•  propune măsuri pentru asigurarea sustenabilității activității; 
•  îndeplineşte alte sarcini care-i sunt solicitate de Coordonator Partener, apărute pe durata derulării proiectului. 

c) Condiții obligatorii impuse prin fișa postului: 
EDUCAȚIE SOLICITATA 

Descriere  Studii superioare  
Durata solicitată Minim 3 ani 

EXPERIENȚA SOLICITATA 
Descriere  • experiență în formarea adulților; 

• experiență generală de planificare/organizare; 
• experiență generală în învățământ; 
• experiență în proiecte educaționale de minim 1 an; 

Durată solicitată > 10 ani 
COMPETENȚE SOLICITATE 

Descriere • Competențe de comunicare și relaționare; 
• Competențe de coordonare a relațiilor de grup; 
• Competențe de evaluare; 

LIMBI STRAINE SOLICITATE 
Limba 1 Engleza/Franceza 
Înțelegere  Utilizator independent B1 
Vorbire Utilizator independent B1 
Scriere Utilizator independent B1 

 
         d)    Constituie avantaje: 
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- absolvire de studii postuniversitare, masterat, doctorat; 
- demonstrează contribuții științifice în specialitate sau în domeniul politicilor educaționale privind formarea 
cadrelor didactice (studii, cercetări, articole de specialitate, cărți) și inovare didactică; 
- participare și susținere de activități/programe/proiecte naționale și internaționale relevante în dezvoltarea 
profesională a personalului didactic;  
- are competențe sociale și organizatorice demonstrate în grupurile de lucru/proiectele în care a participat 
anterior; 
 

3. Consilier didactică/CD – 1 post vacant 
a) Descrierea activităților conform cererii de finanțare: 

Consilierul didactică implementează acțiunile de consiliere și asistență din cadrul proiectului,  cu scopul  de a 
sprijini experții educaționali în procesul de implementare a metodelor, procedeelor și instrumentelor didactice 
care facilitează păstrarea în sistemul de învățământ a elevilor aflați în risc de abandon, dar și susținerea 
părinților/tutorilor acestora. 

Desfășoară activități de consiliere didactică în unitățile școlare din județul Tulcea implicate în proiect, în care 
se desfășoară programele Școala după Școală și/sau A Doua Șansă: Liceul Tehnologic Topolog, Școala 
Gimnazială C-tin Brâncoveanu Babadag, Școala Gimnazială Beidaud, Școala Gimnazială Hamcearca, Școala 
Gimnaziala Izvoarele, Școala Profesionala Danubius Tulcea, Colegiul Tehnic Henri Coandă Tulcea, Școala 
Gimnazială Mircea cel Bătrân Babadag, Școala Gimnazială Ciucurova, Școala Gimnazială nr.1 Măcin, Școala 
Gimnazială Mihai Bravu, Școala Gimnazială Nalbant, Școala Gimnaziala Sarighiol de deal, Școala Gimnazială 
Jurilovca, Școala Gimnazială Baia, Școala Gimnazială Ceamurlia de Jos, Școala Gimnazială Mihail 
Kogălniceanu. 

b) Sarcini/ Atribuții specifice (din fișa postului): 
• participă la elaborarea materialelor suport şi a instrumentelor specifice, respectiv a procedurilor necesare 
pentru desfăşurarea activităţii de consiliere didactică; 
• proiectează împreună cu coordonatorul consiliere/CC activitatea de consiliere la nivelul proiectului în funcție 
de nevoile individuale și de grup ale cadrelor didactice – experți educaționali formați în proiect;  
• organizează și derulează activitățile de asistență psihopedagogică și consiliere didactică pentru experții 
educaționali/cadrele didactice, în paralel cu programele educaționale derulate cu aceștia, ca măsură 
complementară de intervenție specializată, pentru susținerea procesului de dezvoltare a cunoștințelor, 
abilităților, atitudinilor si comportamentelor pro-școală; 
• gestionează dosarele de consiliere ale beneficiarilor respectând deontologia profesională (confidențialitatea 
informațiilor); 
• colaborează cu experții educaționali în vederea optimizării programelor educaționale de prevenție; 
• asigură buna implementare a instrumentelor /procedurilor /materialelor suport create pentru activitatea de 
consiliere; 
• participă la întâlnirile echipei multidisciplinare din centre pentru înregistrarea progreselor beneficiarilor și 
optimizarea programelor educaționale de prevenție; 
• propune măsuri pentru asigurarea sustenabilității activității; 
• îndeplineşte alte sarcini care-i sunt solicitate de Coordonator consiliere/CC, apărute pe durata derulării 
proiectului. 

c) Condiții obligatorii impuse prin fișa postului: 
EDUCAȚIE SOLICITATĂ 

Descriere  Studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licență în domeniul 
psihologiei/pedagogiei 
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Durata solicitată minim 3 ani 
EXPERIENȚA SOLICITATĂ 

Descriere  • experiență în consiliere și asistență psihopedagogică 
• experiență în programe de educație pentru grupuri vulnerabile  
• experiență specifică în activități de consiliere elevi 
• experiență de consiliere în minim 1 proiect 

Durată solicitată minim 3 ani 
COMPETENȚE SOLICITATE 

Descriere • Competențe de comunicare și relaționare 
• Competențe de coordonare a relațiilor de grup 
• Competențe de evaluare 

LIMBI STRĂINE SOLICITATE 
Limba 1 Engleza/franceza 
Înțelegere  Utilizator independent 
Vorbire Utilizator independent 
Scriere Utilizator independent 

 

      d)   Constituie avantaje: 

-  dovedește activitate desfășurată în calitate de metodist al Inspectoratului Școlar Județean; 
- a făcut parte din echipe de implementare în proiecte cu finanțare externă nerambursabile, în poziții de 
consilier; 
- are experiență în activități de formare, de consiliere a cadrelor didactice și de evaluare a impactului 
programelor de formare în activitățile didactice; 
- are disponibilitate pentru deplasare în unitățile școlare din județul Tulcea implicate în proiect, după ora 16 în 
zilele lucrătoare ale săptămânii și în ziua de sâmbătă; 
- competențe avansate operare PC (MS Office, Internet, E-mail); 
- deține permis de conducere categoria B.  
 

2. DOSARUL DE SELECȚIE: 

  În conformitate cu prevederile Cererii de finanțare și prevederile O.M.E.N. nr. 3920/08.06.2018 
privind aprobarea Procedurii de sistem privind selecția și recrutarea experților din cadrul echipelor de proiect,  
dosarul de  înscriere la selecție va conține următoarele documente: 

a)  Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1 la Anunțul de selecție; 
b)  Scrisoare de intenție; 
c)  Copia  actului  de  identitate  sau  orice  alt  document  care  atestă  identitatea, potrivit legii, după caz 
(semnată de candidat); 
d)  Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, 
copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice; 
e)  Alte  acte  doveditoare  privind  experiența/expertiza,  calificările  specifice aferente poziției; 
f)  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); 
g)  Cazier judiciar;   
h) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior  
derulării selecției de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;  
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Documentele  depuse în copie trebuie să fie certificate ”conform cu originalul” de către instituția de 
unde provine candidatul. 

 
3. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII: 

Candidații vor depune dosarul de selecție la secretariatul Casei Corpului Didactic Tulcea sau îl vor 
expedia prin curierat la adresa Casa Corpului Didactic Tulcea,  Str. Alunișului nr. 7, cod 820203, municipiul 
Tulcea, județul Tulcea, până la data de 16 martie 2020, ora 17.00. 

Candidaturile  transmise  după  data  limită  indicată  în  Anunțul  de  selecție,  precum  și  cele incomplete 
sau cele în care documentele nu sunt certificate ”conform cu originalul” vor fi respinse. 

 
4. PROBELE DE SELECȚIE: 

Selecția constă în parcurgerea a două etape, astfel: 

1. Proba eliminatorie: verificarea eligibilității administrative a dosarelor 

Lista candidaților declarați admiși/respinși în această etapă va fi publicată la sediul Casei Corpului Didactic 
Tulcea, str. Alunișului nr.7, Tulcea, la avizier și pe pagina web a Casei Corpului Didactic Tulcea 
www.ccdtulcea.ro . 

Eventualele contestatii vor fi depuse la secretariatul  Casei Corpului Didactic Tulcea, str. Alunișului nr.7, 
Tulcea sau  la  adresa  de e-mail contact@ccdtulcea.ro, în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor 
acestei etape. 

Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afișare la sediul Casei Corpului Didactic Tulcea, 
str. Alunișului nr.7, Tulcea, la avizier și pe pagina web a Casei Corpului Didactic Tulcea www.ccdtulcea.ro. 

Candidatii  declarati  admiși  la aceasta  probă vor participa la proba de evaluare a dosarelor. 
 

2. Proba de evaluare  a dosarelor 
 
Evaluarea dosarelor se va realiza prin corelarea dovezilor privind experiența, expertiza candidatului cu 
condițiile specifice postului detaliate în prezentul anunț.  

Lista candidatilor declarati admiși/respinși în această etapă va fi publicată la sediul Casei Corpului Didactic 
Tulcea, str. Alunișului nr.7, Tulcea, la  avizier și pe pagina web a Casei Corpului Didactic Tulcea 
www.ccdtulcea.ro. 

Eventualele contestatii vor fi depuse la secretariatul Casei Corpului Didactic Tulcea, str. Alunișului nr.7, 
Tulcea sau  la  adresa  de e-mail contact@ccdtulcea.ro, în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor 
acestei etape. 

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul Casei Corpului Didactic Tulcea, 
str. Alunișului nr.7, Tulcea, la avizier și pe pagina web a Casei Corpului Didactic Tulcea www.ccdtulcea.ro. 

 

Lista finală a candidatilor declarati admiși/respinși la selecție va fi publicată la sediul Casei Corpului Didactic 
Tulcea, str. Alunișului nr.7, Tulcea, la  avizier și pe pagina web a Casei Corpului Didactic Tulcea 
www.ccdtulcea.ro. 

 
 
 

http://www.ccdtulcea.ro/
mailto:contact@ccdtulcea.ro,
http://www.ccdtulcea.ro/
http://www.ccdtulcea.ro/
mailto:contact@ccdtulcea.ro
http://www.ccdtulcea.ro/
http://www.ccdtulcea.ro/


 
 

 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
 

                  8 
 

5. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A SELECȚIEI:  
Perioada Activitatea 

02.03.2020 – 16.03.2020 Depunerea dosarelor 
17.03.2020 Verificarea  eligibilității administrative a dosarelor 
18.03.2020 Afișarea rezultatelor selecției administrative a 

dosarelor 
19.03.2020 Depunerea  eventualelor contestații 
20.03.2020 Afișarea  rezultatelor  la  eventualele contestații 
20.03.2020 -21.03.2020 Evaluarea dosarelor 
21.03.2020, ora 17 Afișarea rezultatelor evaluării dosarelor 
22.03.2020 Depunerea  eventualelor contestații 
23.03.2020, ora 14 Afișarea  rezultatelor  la  eventualele contestații 
23.03.2020, ora 17 Afișarea  rezultatelor  finale 

 
Eventuale clarificări la prezentul Anunț de selecție pot fi solicitate la adresa de e-mail 
contact@ccdtulcea.ro . 
 
Afișat astăzi 2.03.2020 

 

Coordonator Partener 1, 

Casa Corpului Didactic Tulcea 

Gabriela NICHIFOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@ccdtulcea.ro
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  Anexa 1 la Anunțul de selecție nr. 158/27.02.2020   

 
                                                                                  

CERERE DE ÎNSCRIERE  
 

la procesul de recrutare și selecție a experților pentru posturile vacante  
din echipa Casei Corpului Didactic Tulcea, partener în proiect 

- în afara organigramei organizației - 
conform Anunțului de selecție 158/27.02.2020   

 
pentru proiectul 

 ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunitățile dezavantajate din județul Tulcea, prin 
utilizarea resurselor educaționale deschise - ACCED”  

cod SMIS 2014+: 106346  
beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Tulcea 

 
 

în cadrul activității...............................................................................(se va trece codul activității – ex. A1) 

postul vizat .......................................................................................... 

 
1.DATE PERSONALE 

Nume  
Preunume  
Telefon  
E-mail  

2. DISPONIBILITATE DE A EFECTUA DEPLASĂRI ÎN JUDEȚ 
 

Da 
 

Nu 
 

3. DISPONIBILITATE 
 

Sunt  apt  și  disponibil  să  lucrez  ca  expert  în  perioadele  menționate  în  declarația  privind  
disponibilitatea (conform contractului care va fi semnat de părți) 

 
Da 

 
Nu  

 
Data completării  

Semnătura  
 

 
 
Fiecare  candidat  își  asumă  responsabilitatea  declarației  disponibilității  pentru  perioada de angajare 
prevăzută în anunțul de selecție. 


