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Anexa 3 la Procedură 

 

ANUNŢ DE SELECŢIE 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ ,,SF. NICOLAE’’ 

 

anunţă scoaterea la concurs 

în cadrul proiectului ŞCOALA MEA - Sprijinirea Creativităţii şi Organizarea Altfel a Lecţiilor prin 

Asigurarea de Masuri Educaţionale Adecvate 

Proiect: POCU/74/6/18/107010 

a unui nr. de 20 de  experți 

în cadrul (sub)activitaților pentru perioada  2018-2021 

 

I. INFORMAȚII PROIECT 

 

Şcoala Gimnazială Specială "Sf. Nicolae" în parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr. 108 a câştigat un 

proiect cu finanţare nerambursabilă proiectul “SCOALA MEA - Sprijinirea Creativităţii şi 

Organizarea Altfel a Lecţiilor prin Asigurarea de Măsuri Educaţionale Adecvate” 

POCU/74/6/18/107010 în cadrul căruia 451 de copii aflaţi în risc educaţional vor beneficia de 

sprijin educaţional şi material pentru reducerea ratei de abandon şcolar şi susţinerea acestora în 

finalizarea studiilor primare şi încurajarea continuării studiilor. 

 

Proiectul va aduce valoare adaugată în dezvoltarea unui sistem educaţional incluziv, în care 

resursele umane dispun de competenţe transversale necesare gestionării situaţiilor de abandon 

şcolar şi preşcolarii şi elevii beneficiază de măsuri specializate şi adaptate în vederea creşterii 

accesului la educaţie. 

  Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 luni. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 

10 aprilie 2018 de către Ministerul Fondurilor Europene acordându-se o finanţare totală de 

4.013.033,79RON din care 3.932.781,61 RON sunt nerambursabili.  
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II. OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE 

 

Prezentarea succintăa (sub)activităților si rezultatelor așa cum apar în Cererea de finanțare, potrivit 

anexelor1-9. 

În  vederea  atingerii rezultatelor de proiectȘcoala Mea din Cererea de finanțare, beneficiarul va 

selecta și contracta experți potrivit Tabelului 1. 

Nr.  

crt. 

 

(Sub)activitatea nr. și denumire Număr 

experți   

Durata  

(sub)activității 

 

Nr.ore/expert 

 

1. A2.1 - Elaborarea unei 

metodologii de îmbunătăţire a 

programelor educaţionale 

utilizând principiul 

grădiniţa/şcoala prietenoasă şi 

diseminarea acesteia la nivel 

regional - Specialist in  

metodologii educationale 

 

 

 

 

1 

3 luni   126 ore (42 

ore/lună) 

2.. A2.3 - Dezvoltarea de parteneriate 

cu actori locali pentru asigurarea 

unei dezvoltări sustenabile a 

programelor educaţionale - 

Responsabil dezvoltarea 

institutionala pentru 

sustenabilitate 

A 2.4 Derularea unei campanii de 

conştientizare privind importanţa 

educaţiei,cu implicarea actorilor 

locali 

 

 

 

1 

3 luni  63 ore (21 ore/lună) 
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3. A3.1 Derularea unui program cu 

caracter  continuu de mediere intre 

scoala, familie, comunitate in 

vederea asigurarii succesului la 

educatie. - Mediator scolar 

A3.3 - Furnizarea de sprijin 

material pentru creşterea 

participării la învăţământul 

preşcolar. 

 

 

 

 

1 

32 luni  1344 ore (42 

ore/lună) 

4.  

A3.2 - Derularea unui program 

de consiliere şi educaţie 

parentală în vederea reducerii 

riscului de abandon şcolar -

Coordonator programe de 

prevenire a abandonului scolar 

A4.2 - Derularea unui program 

de consiliere educaţională pentru 

elevi şi educaţie parentală în 

vederea reducerii riscului de 

abandon şcolar şi dezvoltarea 

armonioasă a copiilor 

 

 

 

 

1 

32 luni 1344ore (63 

ore/lună) 

5. A3.2 - Derularea unui program de 

consiliere şi educaţie parentală în 

vederea reducerii riscului de 

abandon şcolar - Consilier scolar 

A3.3 - Furnizarea de sprijin 

material pentru creşterea 

participării la învăţământul 

preşcolar 

1 23 luni 1449 ore (63 

ore/lună) 

6. A3.4 - Desfăşurarea de 

activităţi extra curriculare 

(activităţi sportive, artistice, 

interculturale, educaţie în aer 

liber etc.) - Educator pentru 

copii cu nevoi speciale 

 

8 

23 luni 483 ore (21 ore/ 

lună) 

7. A3.5 - Derularea unui program 

de educaţie pentru sănătate, 

1 23 luni 483 ore (21 ore/ 
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igienă şi nutriţie pentru copii şi 

părinţii acestora - Asistent 

medical-educatie pentru 

sanatate-prescolari 

lună) 

8. A3.6 - Derularea unui program de 

terapii specifice de recuperare 

pentru preşcolarii cu nevoi special 

–Kinetoterapeut 

A4.5 - Desfăşurarea de activităţi 

extra curriculare (workshop-uri, 

activităţi sportive, artistice, 

interculturale, tabere şi excursii 

etc.) şi de tranziţie către 

următorul ciclul de invăţământ. 

1 23 luni 966 (42 ore/lună) 

9. A3.6 - Derularea unui program 

de terapii specifice de recuperare 

pentru preşcolarii cu nevoi 

special –Terapeut 

A4.5 - Desfăşurarea de activităţi 

extra curriculare (workshop-uri, 

activităţi sportive, artistice, 

interculturale, tabere şi excursii 

etc.) şi de tranziţie către 

următorul ciclul de invăţământ 

5 23 luni 966 (42 ore/lună) 

Tabelul 1.  Experți- Școala Gimnazială Specială Sf. Nicolae,  București   pentru asigurarea 

expertizei necesare realizării activităților aferente atingerii rezultatelor  de proiect SCOALA MEA - 

POCUID 107010 din Cererea de finanțare* 

*se va completa câte un tabel pentru fiecare categorie de experți sau un tabel centralizator cu toți 

experții selectați prin prezentul anunț, după caz 

Conform  Ordin 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: 
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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 cel puțin atâți ani de experiență în domeniulcorespunzător, după cum este specificat la 

punctul IV. e) 

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 CONCURS: 

 

a) Denumire  expert:    - Asistent medical – educaţie pentru sănătate – preşcolari 

- Consilier şcolar 

- Coordonator programe de prevenire a abandonului şcolar 

- Educator pentru copii cu nevoi speciale 

- Kinetoterapeut 

- Mediator şcolar 

- Responsabil dezvoltarea instituţională pentru sustenabilitate 

- Specialist în metodologii educaţionale 

- Terapeut   

 

b) Număr posturi vacante:  20 experți.  

 

c) Perioada  estimată  pentru  derularea  activității:  de  la  semnarea  contractului  până  la  

finalizarea activității conform cererii de finanțare. Experții  vor  presta  activități  într-un  număr  

total  estimat  de  903 zile. Nr. zile /expert și nr.ore /expert sunt redate în tabelul de mai jos : 

Expert Nr. zile/expert Nr.ore/expert 
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  (1  zi  reprezintă  echivalentul  

a  8  ore) 

Specialist in  metodologii 

educationale 

15,75 126 h 

 Responsabil dezvoltarea 

institutionala pentru 

sustenabilitate 

 

7,88 63 h 

Mediator scolar 168 1344 h 

Coordonator programe de 

prevenire a abandonului scolar 

168 1344 h 

Consilier scolar 181,13 1449 h 

Educator pentru copii cu nevoi 

speciale 

60,38 483 h 

Asistent medical-educatie 

pentru sanatate-prescolari 

60,38 483 h 

Terapeut 120,75 966 h 

Kinetoterapeut 120,75 966 h 

 

 

    d)  Descrierea  activităților  conform  cererii  de  finanțare:   ȘCOALA MEA – POCU ID 107010 

 

    e) Descrierea  sarcinilor/atribuţiilor:   

 

 

Denumire post vacant/expert Condiții specifice* 
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Asistent medical – educaţie pentru sănătate - 

preşcolari 

Studii postliceale de asistent medical - 3 ani 

Experienţă de şucru pe un post de asistent 

medical + 2 ani 

 

Consilier şcolar Studii superioare – 3 ani 

Experienţă în consiliere şcolară  - 1 an 

Coordonator programe de prevenire a 

abandonului şcolar 

Studii superioare absolvite – 3 ani 

Experienţă în activităţi de coordonare – 1 an 

Educator pentru copii cu nevoi speciale Studii superioare în domeniul ştiinte ale 

educaţiei cu specializarea pedagogia 

învăşământului primar şi preşcolar sau liceul 

pedagogic/studii postliceale cu specialitatea 

învăţători – educatoare 2 ani - studii superioare - 

3 ani  

Kinetoterapeut Studii superioare în domeniul Kinetoterapiei – 3 

ani 

Experienţă de lucru în domeniul Kinetoterapiei – 

1 an 

Mediator şcolar Absolvent de studii superioare/postliceale - 3 ani 

Curs de formare profesională cu specializarea 

mediator şcolar – 1 an 

Experienţă de mediere şcolară – 1 an 

Responsabil dezvoltarea instituţională pentru 

sustenabilitate 

Studii medii/superioare – 3 ani 

Experienţă specifică într- o funcţie de 

coordonare/conducere pentru dezvoltare 

instituţională( director instituţie şcolară, 

metodist, manager sau membru în echipă de 

management proiecte internaţionale) 



 
 

SCOALA MEA - Sprijinirea Creativitaţii Si Organizarea Altfel A Lecţiilor Prin Asigurarea De Masuri 

Educaţionale Adecvate - POCU ID 107010 
 

 
 

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Instrumente Structurate prin Programul Operațional Capital  Uman 2014-2020 

Operațional Capital Captial Uman 2014-2020 

Specialist în metodologii educaţionale Studii superioare absolvite - 3ani 

Experienţă specifică într-o funcţie de 

coordonare/conducere(director, metodist, 

manager sau membru în echipă de management 

proiecte internaţionale) 

Terapeut Studii superioare de specialitate Domeniul în 

psihologie/sociologie – 3 ani 

Experienţă de lucru terapie /Terapie 

complementară  - 1 an 

*pentru fiecare tip de expert în parte din anunțul de selecție, după caz 

 

f)  Cerințe/competențe necesare (fără a se limita la): 

Denumire post vacant/expert Competențe necesare 

Asistent medical – educaţie pentru sănătate - 

preşcolari 

 

  Abilitati de comunicare si 

colaborare  

  Capacitatea de realizare a sarcinilor 

specifice postului  

  Dorinta de autoperfectionare, 

abilitate in apreciere, rezistenta la 

stres si munca sustinuta  

  Receptivitate la informatii  

 Limba engleză: înțelegere, vorbire 

și scriere nivel A1 
 

Consilier şcolar  

  Foarte bune abilitati de comunicare 

si negociere  

  Capacitate de planificare si 

organizare  

  Managementul situatiilor 

conflictuale  

  Executarea in timp util a sarcinilor 

primite  

 Limba engleză: înțelegere, vorbire 

și scriere nivel A1 
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Coordonator programe de prevenire a 

abandonului şcolar 

 

  Spirit organizatoric, capacitate de 

decizie si asumarea 

responsabilitatilor;  

  Obiectivitate in aprecierea si 

analiza situatiilor economice, 

financiare si sociale, receptivitate, 

dispus la colaborare;  

  Corectitudine, tenacitate, 

seriozitate, atitudine principiala in 

relatiile cu oamenii 

 Limba engleză: înțelegere, vorbire 

și scriere nivel A1 
 

Educator pentru copii cu nevoi speciale  

  Abilitati de comunicare si 

colaborare  

  Capacitatea de realizare a sarcinilor 

specifice postului  

  Dorinta de autoperfectionare, 

abilitate in apreciere, rezistenta la 

stres si munca sustinuta  

  Receptivitate la informatii  

 Limba engleză: înțelegere, vorbire 

și scriere nivel A1 
 

Kinetoterapeut  

  Capacitatea de a lucra cu elevii 

care necesita terapie  

  Capacitatea de analiza si 

monitorizarea evolutiei elevilor  

  Capacitatea de a stabili relatii, 

toleranta, calm, perseverenta  

  Atitudine pozitiva si abilitati de a 

mobiliza si motiva elevii  

  Preocupare permanenta pentru 

ridicarea nivelului individual de 

pregatire al elevilor  

 Limba engleză: înțelegere, vorbire 

și scriere nivel A1 
 

Mediator şcolar  

   Abilitatea de a asculta activ;  

   Capacitatea de a redacta rapoarte 

clare si corecte;  
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   Capacitatea de a identifica 

probelemele si a genera solutii 

 Limba engleză: înțelegere, vorbire 

și scriere nivel A1 
 

Responsabil dezvoltarea instituţională pentru 

sustenabilitate 

 

 Capacitate de analiza si sinteza vizand 

identificarea masurilor optime reducerii 

discriminarii si promovarii 

interculturalitatii, capacitatea de a 

media conflicte, capacitatea de a 

anticipa anumite probleme si de a oferi 

solutii;  

 Sa aiba insusiri de personalitate: 

seriozitate/responsabilitate, 

adaptabilitate, autocontrol, atitudine 

pozitiva  

 Cunostinte operare PC nivel mediu  

 Limba engleză: înțelegere, vorbire și 

scriere nivel A1 

 

Specialist in  metodologii educationale  

 

 Atentie sporita la detalii  

 Spirit de observatie, capacitate de 

decizie, de analiza si sinteza  

 Notiuni avansate de utilizare a 

pachetului Microsoft Office (Word, 

Excel, etc.);  

 Cunostinte avansate in managementul 

proceselor  

 Capacitatea de a lucra in echipa, 

aptitudini de planificare si comunicare  

 Limba engleză: înțelegere, vorbire și 

scriere nivel A1 

 

Terapeut  

 Experienta de lucru Terapie/ Terapie 

complementara  

 

  

 

 

Capacitatea de analiza si 

monitorizare a evolutiei 

prescolarilor  
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  Capacitatea de a stabili relatii, 

toleranta, calm, perseverenta  

  Atitudine pozitiva si abilitati de 

a mobiliza si motiva prescolarii  

  Preocupare permanenta pentru 

ridicarea nivelului individual de 

pregatire al prescolarii  

Limba engleză: înțelegere, 

vorbire și scriere nivel A1 

 

 
 

 

g)  Constituie avantaje: 

- orientare către preșcolar /elev și atingerea obiectivelor 

- persoană cu inițiativă și perseverență 

-motiveazămembrii echipei către obținerea rezultatelor stabilite 

-dorința de a oferi sprijin  altor membri din echipa de implementarea a proiectului 

- atenție la detalii 

- rezistență la efort  

 

h)    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; 
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- capacitatea de a realiza documente cadru pentru buna desfășurare a proiectului; 

- capacitatea de utilizare a documentelor de politică educaţională şi europeană. 

 

 

 

V. 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)  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)  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);  

h) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase 

luni anterior  derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile 

sanitare abilitate;  

 

Documentele  doveditoare  ale  studiilor  și  experienței/expertizei  declarate  în  CV  (copii  ale  
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diplomelor de studii, adeverințe de lucru, alte documente doveditoare)  se prezintă însoțite de 

documentele originale și se depun certificate  pentru conformitate cu originalul sau în copii 

legalizate. 

 

VI. BIBLIOGRAFIA DE CONCURS : 

- 

 

VII. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII: 

 

Candidații vor depune documentele la  sediul ŞCOLII GIMNAZIALE SPECIALE ,,SF. 

NICOLAE’’  din  Str.  Sold. Enache Ion, Nr. 31,Sector 4, Bucureşti, în perioada 4.07.2018 -

18.07.2018, intervalul orar 9:00 – 16:00. 

 

Candidaturile  transmise  după  data  limită  indicată  în  anunțul  de  selecție,  precum  și  cele  

incomplete vor fi respinse. 

 

VIII. PROBELE DE CONCURS: 

 

Concursul constă în parcurgerea a trei etape, astfel:  

 

a) Proba eliminatorie: verificarea eligibilității administrative a dosarelor;  

 

Lista candidaților declarați admiși/respinși în această etapă este publicată la sediul Școlii 

Gimnaziale Speciale  ,,Sf. Nicolae’’. Eventualele contestații vor fi depuse la sediul Şcolii 

Gimnaziale Speciale ,,Sf. Nicolae’’, în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor acestei 

etape, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

 



 
 

SCOALA MEA - Sprijinirea Creativitaţii Si Organizarea Altfel A Lecţiilor Prin Asigurarea De Masuri 

Educaţionale Adecvate - POCU ID 107010 
 

 
 

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Instrumente Structurate prin Programul Operațional Capital  Uman 2014-2020 

Operațional Capital Captial Uman 2014-2020 

Candidații declarați admiși la această probă vor participa la probele de evaluare: 

b) Proba de evaluare a dosarelor;  

 

c) Interviul . 

 

Eventualele contestații vor fi depuse la sediul Şcolii Gimnaziale Speciale ,,Sf. Nicolae’’, în termen 

de 24 ore de la data publicării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Interviul nu se 

contestă. 

 

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face  prin afișare la sediul Şcolii Gimnaziale 

Speciale ,,Sf. Nicolae’’, la data de 24.07.2018, interval orar 12:00 – 16:00.  

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 Şcolii Gimnaziale Speciale 

,,Sf. Nicolae’’, la data de 27.07.2018, ora 9, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și 

a mențiunii “admis” sau “respins”. 

Candidații care îndeplinesc baremul minim pentru selecție, 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 (după caz) 

04.07.2018-18.07.2018 Depunerea dosarelor 

19.07.2018 Verificarea eligibilității administrative a 

dosarelor 

19.07.2018 Afișarea rezultatelor selecției în urma 

verificării eligibilității administrative a 
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dosarelor 

20.07.2018, ora 12:00 Depunerea eventualelor contestații 

20.07.2018, ora 12:00 – 16:00 Soluționarea eventualelor contestații 

23.07.2018,ora 12:00 Realizarea evaluării dosarelor  

23.07.2018, ora 12:00 – 16:00 Afișarea rezultatelor în urma evaluării 

dosarelor 

24.07.2018, ora 12:00 Depunerea eventualelor contestații 

24.07.2018, ora 12:00 – 16:00 Soluționarea eventualelor contestații 

25.07.2018 Interviul 

26.07.2018 

 

Afișarea rezultatelor în urma interviului 

27.07.2018,ora 9:00 Afișarea  rezultatelor  finale   

 

 

 

Afișat astăzi3.07.2018,la sediul Şcolii Gimnaziale Speciale ,,Sf. Nicolae’’, Str. Sold. Enache Ion 

nr.31, sector 4, București. 

 

MANAGER PROIECT, 

Prof. COZMA ROMEO - ADRIAN 

 

 

 

 

 


