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FONDULSOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional capital Uman 2014-2020 
Axa prloritară 4 - Incluziunea socială şi combaterea sărăciei 

Obiectiv specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate În situaţii de risc de sărăcie şi excluziunea socială din comunităţile marginalizate (non rornă), 

prin implementarea de măsuri integrate 
Titlul proiectului: Comunitatea marginalizata Plevna-Dorohoi - program integrat de măsuri de interventie (CMP-Dh) 
Contract: POCU/140/4/2/114921 

Nr.1184/ R 331/ 30.07.2019 

ANUNŢ 

SCOALA GIMNAZIALĂ"MIHAIL KOGĂLNICEANU"DOROHOI ANUNTA~ 
, CONCURS (probă unică) ÎN DATA DE 19AUGUST 2019 ' 

pentru ocuparea a cinci posturi de expert cadru didactic, cu studii superioare- 4 ani 
- În cadrul proiectului" Comunitatea marginalizată Plevna-Dorohoi

program integrat de măsuri de intervenţie (CMP-Dh), cod SMIS:114921, 
posturi contractual temporar vacante - durată determinată

01.09.2019-31.08.2020, 4 orei zi 

CONDIŢII DE PARTICIPARE
 
în temeiul:
 

•	 art.30 din Legea OI.53/2003- Codul muncii, republicată; 

~, • Ordinului OI.3920/08.06.20 18 de aprobare a Procedurii de sistem privind selecţia şi 

recrutarea experţilor, în procesul de recrutare şi selecţie experţi în cadrul 
proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă; 

•	 Hotărârii Guvernului OI. 286/23 martie 2011 privind Regulamentul-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractual şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit 

din fonduri publice, reactualizată în 23 noiembrie 2014; 

•	 Hotărârea nr. 1027/2014 - pentru modificarea şi completarea Regulamentul-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractual şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, aprobat prin HG. 286/2011 
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Şcoala Gimnazială "Mihail Kogălniceanu" Dorohoi organizează în data de 
19.08.2019, ora 10, la sediul şcolii, concurs (proba unică) pentru ocuparea a cinci 
posturi de expert cadru didactic (4 ore/zi), pe perioadă determinată, cuprinsă între 
01.09.2019 şi 31.08.2020. 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS 

•	 are cetăţenie română; 

•	 cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
•	 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
•	 are capacitate deplină de exerciţiu; 

•	 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; 

•	 nu a fost condamnată definitiv pentru săv ârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni s ăvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 

cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
•	 îndeplineşte condiţiile de studii; 

CONDIŢII SPECIFICE 

1. Absolvirea, cu examen de diplomă , a unei instituţii de învăţământ supenor 
(4 ani); 
2. Experienţă în domeniu educaţional-5 ani 

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE 

1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau
 
instituţiei publice organizatoare;
 
2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; 
3. Copie a certificatului de naştere; 

4. Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor- diplomă, foaie matricolă; 

5. Copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în
 
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 
6. Cazier judiciar; 
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7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

8. Curriculum vitae - model European; 
9. Prezentarea de copii a unor certificate de absolvire de programe de formare 
profesională în învăţământ, constituie un avantaj în evaluarea candidatului; 
10. Opisul dosarului, în dublu exemplar, un exemplar se restituie candidatului cu 
semnătura persoanei care a înregistrat înscrierea.
 

Notă:
 

1. Copiile documentelor vor fi însoţite de actele originale pentru validarea 
acestora şi înscrierea conform cu originalul, în faţa candidatului; 
2. Cadrele didactice existente în proiect vor depune doar cererea de înscriere la 
concurs. 

În perioada 07.08- 13.08.2019, Între orele 900 
- 1300 

, candidaţii Îşi vor depune 
dosarele la secretariatul Şcolii Gimnaziale "Mihail Kogălniceanu"din Dorohoi, 
Aleea Dumbrava, Nr.2, tel.02311610134 

BIBLIOGRAFIE 

1. Legea Educaţiei Naţionale nr.l/20 Il, cu modificările şi completări le 

ulterioare; 

2. Proiectul "Şcoală după şcoa l ă" nr. 417/26.082.2018 ; 

3. Manualul beneficiarului POCU 2014-2020, axele prioritare 1-6 ( versiunea 

septembrie 2018); 

4. Regulamenul Intern al Şcolii Gimnaziale .Jvl.Kogălniccanu'' Dorohoi 

nr.176/0 1.02.2019 

5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Gimnaziale 

.Jvl.Kogălniceanu" Dorohoi nr.2134/20.09 .2018 

* documentele enumerate la punctele 2,4,5 se găsesc pe site-ul şcolii, precum şi la 
secretariatul şcolii 

ETAPELE CONCURSULUI 

1. Selecţia dosarelor de înscriere; 

2. Interviu prin care se evaluează cunoştinţele de specialitate, capacitatea de analză şi 

sinteză, moti vaţia candidatului, managementul situaţiilor de criză , iniţiativă, creativitate. 
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Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează: 

a) pentru proba de selecţie a dosarelor punctajul este de maximum 100 de puncte;
 
b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.
 
(Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte)
 

--... 
•	 Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0231/610134 

Concursul (proba de interviu) va avea loc pe data de 19.08.2019, la ora 1000 
, la sediul 

Şcolii Gimnaziale "Mihail Kogălniceanu"Dorohoi. 

GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI ŞI DISPOZIŢII FINALE 
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Depunerea dosarelor de concurs 
'-:

Data /perioada 

07.08.2019 - 13.08.2019 
de la 9v V 

_ 13v V 

II 

Selectia dosarelor 

Afişarea rezultatului pentru etapa I a concursului 

Depunerea contestatiilor ( la sediul scolii) 
Soluţionarea contestaţiilor privind validarea dosarelor de 
înscriere 

Interviu 

Afişarea rezultatelor finale 

14.08.2019 
00

14.08.2019, ora 12 
00 00

14.08.2019, ora 12 - 16 

16.08.2019 
19.08.2019, începând cu ora 

10
00 

00
19.08.2019, ora 12 

Secretar ,
 
Mihai Lidia Mihaela
 

~
 


