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: ”Profesori motivați pentru incluziune școlară și educație de calitate în unități școlare defavorizate
din comunități marginalizate și izolate din teritoriul I.T.I. DELTA DUNĂRII_ PRO_ITI”
Contract de finanțare nr. POCU/73/6/6/106371
Cod SMIS 2014+: 106371
Beneficiar: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educaționale Tulcea

159/27.02.2020

Aprobat,
Ordonator de credite

ANUNȚ DE SELECȚIE
CASA CORPULUI DIDACTIC TULCEA
anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului
„Profesori motivați pentru incluziune școlară și educatie de calitate in unități școlare defavorizate din
comunități marginalizate și izolate din teritoriul I.T.I. DELTA DUNARII_ PRO_ITI”
Cod SMIS 2014+: 106371
I. INFORMAȚII PROIECT
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educaționale Tulcea în calitate de beneficiar, Casa Corpului
Didactic Tulcea în calitate de Partener 1 și Sindicatul Liceului de Artă Tulcea în calitate de Partener 2
implementează în perioada 14.05.2018 – 13.11.2020, proiectul „Profesori motivați pentru incluziune
școlară și educație de calitate în unități școlare defavorizate din comunități marginalizate și izolate din
teritoriul I.T.I. DELTA DUNĂRII_ PRO_ITI”, Cod MySMIS 2014+: 106371, 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 constă în dezvoltarea de intervenții în minim 14 unități de
învățământ publice de stat în care există copii și elevi cu grad ridicat de risc educațional pentru îmbunătățirea
competențelor a minim 330 de cadre didactice și personal de sprijin și a managerilor școlari în vederea
promovării de servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și ale unei școli incluzive.
II. OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE
În vederea atingerii rezultatelor de proiect din Cererea de finanțare, Casa Corpului Didactic Tulcea
organizează, în cadrul proiectului „Profesori motivati pentru incluziune școlară și educație de calitate în
unități școlare defavorizate din comunități marginalizate și izolate din teritoriul I.T.I. DELTA DUNĂRII_
PRO_ITI”, Cod MySMIS 2014+: 106371, 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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Activitatea/Subactivitatea
nr. și denumire

Denumirea
postului

Număr
experți

A1. Furnizarea unor programe de formare
continuă pentru dezvoltarea de competențe
transversale și/sau instruire pentru
îmbunătățirea competențelor și menținerea în
școlile țintă a 330 de persoane grup țintă
personal didactic și personal de sprijin din
școli în vederea promovării unor programe de
calitate pentru educație și reducerea timpurie
a părăsirii școlii
A1.4. Furnizarea a minim 5 programe de formare
continuă și de dezvoltare de competențe didactice
cu credite profesionale transferabile pentru 16
grupe, precum: ”Utilizarea avansată a
instrumentelor TIC”, ”Management educațional”,
”Dezvoltare instituțională prin proiecte cu
finanțare europeană”, ”Proiectarea curriculară
centrată pe competențe”, ”Școala incluzivă”,
”Consiliere educațională”;
A4. Activități pentru dezvoltarea capacității
instituționale prin îmbunătățirea
competențelor pentru 30 persoane grup țintă
manageri scolari din echipele manageriale de
la nivelul școlilor țintă pentru sustenabilitatea
intervențiilor de creștere a calității în educație
A4.3. Dezvoltarea a 3 cursuri de dezvoltare a
competențelor echipelor manageriale, cum ar fi:
Evaluarea de competențe, Management
instituțional/financiar/de proiecte, Proiectarea
dezvoltării instituționale;
Total experți

Expert
Formator FPC
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Nr.
crt.
1.

Durata
(sub)
activității
Martie –
noiembrie
2020

Nr.ore/
expert
55
ore/lună
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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
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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) Expert Formator FPC – 6 posturi vacante
a) Descrierea activităților conform cererii de finanțare:
Expertul Formator are responsabilități în organizarea, desfășurarea și raportarea activităților de formare
teoretice și practice cu grupul țintă format din cadre didactice/personal de sprijin din unitățile școlare
parteneri asociați în cadrul proiectului. Furnizează programe pentru dezvoltarea de competențe didactice cu
credite transferabile și de competente manageriale în conformitate cu cerințele cererii de finanțare aprobate și
instrucțiunile AM/OI POCU MEN.
b) Sarcini/ Atribuții specifice (din fișa postului):
- Răspunde de organizarea subactivităților SA1.4 și SA4.3;
- Participă la identificarea, selectarea şi înscrierea persoanelor în grupul țintă;
- Are responsabilități în organizarea, desfășurarea și raportarea activităților de formare teoretice și practice
cu grupul țintă format din cadre didactice/personal de sprijin din unitățile școlare parteneri asociați în cadrul
proiectului;
- Furnizează programe pentru dezvoltarea de competențe didactice cu credite transferabile și de competente
manageriale în conformitate cu cerințele cererii de finanțare aprobate și instrucțiunile AM/OI POCU MEN;
- Organizează conținuturile și metodologiile de furnizare a activităților de care este responsabil pentru
atingerea indicatorilor și rezultatelor corelate, raportarea și arhivarea documentației conform cerințelor din
proiect și a metodologiilor operaționale;
- Realizează centralizarea situațiilor privind participarea grupului ţintă la activitățile realizate, la evaluările
din cadrul activităților;
- Asigură documentaţia specifică POCU pentru raportare si arhivare;
- Contribuie la activitatea de informare şi publicitate a proiectului, la elaborarea și diseminarea materialelor
de informare şi publicitate realizate în cadrul proiectului pentru grupul țintă;
- Îndeplineşte orice alte atribuţii pentru implementarea eficace şi eficientă a proiectului;
- Întocmeşte Raportul lunar de activitate şi Fişa lunară de pontaj.
- Execută la termen și de bună calitate sarcinile postului;

c) Specificaţiile postului :
- Studii de licență, cu competențe de formator certificate;
- Experiență profesională generală de minim 5 ani;
- Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
- Cunoașterea mecanismelor specifice serviciilor de formare;
d) Constituie avantaje:
- Are experiență în elaborarea de documentații pentru programe de formare în vederea acreditării M.E.N.;
cunoaște legislația specifică acreditării M.E.N. a programelor de formare și formării continue;
- A susținut programe/module de formare în următoarele domenii tematice: utilizarea instrumentelor TIC în
școală, dezvoltarea abilităților de viață la elevi, consiliere educațională;.
- A ocupat poziții de expert-formator în proiecte cu finanțare externă nerambursabile;
- Are disponibilitate pentru susținere de cursuri în unitățile școlare din județul Tulcea implicate în proiect și
acreditate ca locație, inclusiv în zona Deltei Dunării, după ora 16 în zilele lucrătoare ale săptămânii, în zilele
de sâmbătă și duminică și/sau în vacanțele școlare;
- Competențe avansate operare PC (MS Office, Internet, E-mail);
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- Deține permis de conducere categoria B.
V. 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;
Documentele depuse în copie trebuie să fie certificate ”conform cu originalul” de către instituția de
unde provine candidatul.

VI.

MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII:

Candidații vor depune documentele la sediul partenerului din proiect, respectiv la Casa Corpului
Didactic Tulcea, Str. Alunișului nr. 7, Tulcea, până la data de 16.03.2020, ora 17.00.
Candidaturile depuse 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.
VII. 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 declarați 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
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Tulcea, str. Alunișului nr.7, Tulcea, la
www.ccdtulcea.ro.

avizier și pe pagina web a Casei Corpului Didactic Tulcea

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.

VII.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A SELECȚIEI:

Perioada
02.03.2020 – 16.03.2020
17.03.2020
18.03.2020
19.03.2020
20.03.2020
20.03.2020 -21.03.2020
21.03.2020, ora 17
22.03.2020
23.03.2020, ora 14
23.03.2020, ora 17

Activitatea
Depunerea dosarelor
Verificarea eligibilității administrative a dosarelor
Afișarea rezultatelor selecției administrative a dosarelor
Depunerea eventualelor contestații
Afișarea rezultatelor la eventualele contestații
Evaluarea dosarelor
Afișarea rezultatelor evaluării dosarelor
Depunerea eventualelor contestații
Afișarea rezultatelor la eventualele contestații
Afișarea rezultatelor finale

Eventuale clarificări la prezentul Anunț de selecție pot fi solicitate la adresa de e-mail
contact@ccdtulcea.ro .
Afișat astăzi 02.03.2020.

Expert coordonator activități Partener 1,
Malcea Lavinia Nicoleta
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Anexa 1 la Anunțul de selecție nr. 159/27.02.2020
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 nr. 159/27.02.2020
pentru proiectul
”Profesori motivați pentru incluziune școlară și educație de calitate în unități școlare defavorizate din
comunități marginalizate și izolate din teritoriul I.T.I. DELTA DUNĂRII_ PRO_ITI”
Cod SMIS 2014+: 106371
Beneficiar: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educaționale 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.
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