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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 

 

226/13.03.2020   Aprobat,  
Ordonator de credite 

 

CORRIGENDUM 1 

LA ANUNȚUL DE SELECȚIE NR. 158/27.02.2020   

privind 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 
 

Capitolul  IV.  TERMENII DE REFERINȚĂ PENTRU POSTURILE SCOASE LA SELECȚIE, 
punctul 2,  din cadrul Apelului nr. 158/27.02.2020 privind organizarea selectiei pentru ocuparea unor 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, 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, sc modifică și 
se înlocuiește cu următorul:  

 
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); 
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g)  Cazier judiciar sau  declaraţie pe proprie răspundere, urmând ca, în situația selectării, să aducă cazierul 
ulterior selecției;  
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;  

În cazul candidatului cu statut de angajat la data depunerii dosarului, documentele  doveditoare  ale  
studiilor  și  experienței/expertizei  declarate  în  CV  trebuie să fie certificate ”conform cu originalul” de către 
instituția de unde provine. 

În cazul candidatului care nu are statut de angajat la data depunerii dosarului, documentele  doveditoare  
ale  studiilor  și  experienței/expertizei  declarate  în  CV  vor fi certificate ”conform cu originalul” de către  
Casa Corpului Didactic Tulcea, în momentul depunerii dosarului, pe baza documentelor originale deținute de 
candidat. 
 
 
Afișat astăzi 13.03.2020 

 

 

 

Coordonator Partener 1, 

Casa Corpului Didactic Tulcea 

Gabriela NICHIFOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


