
 

 

 

 

Nr.  13624 /01.11.2021 
 

APEL SELECȚIE INTERNĂ 
(PENTRU PERSONALUL IȘJ TELEORMAN) 

 
 

Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, în calitate de beneficiar, anunță procesul de selecție a unor 

experți pentru proiectul POCU „A doua șansă în educație, calea spre 
dezvoltare personală și locală”, ID 133572. 
 

 Date despre proiect  
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă realizarea unor seturi de acțiuni ce participă la 

obiectivele specifice ale programului „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, O.S.6.4. - Creșterea 

numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care 

se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de 

formare profesională și O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul 

preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și 

a unei școli incluzive.  

 Acțiunile proiectului constau în:  

- activități de îmbunătățire a competențelor pentru un număr de 516 de persoane aparținând 

personalului didactic din învățământul preuniversitar și a personalului de sprijin și didactic auxiliar, 

derulate secvențial pe o perioadă de 30 de luni;  

- derularea unei campanii de promovare a programului de tip „A doua șansă” pe o perioadă de 36 de 

luni;  

- desfășurarea pe o perioadă de 36 de luni a unui program de consiliere și orientare profesională pentru 

un număr de 600 de persoane implicate în programul de tip „A doua șansă”;  

- activități extracurriculare de îmbunătățire a competențelor pentru un număr de 150 de tineri și adulți;  

- aplicarea pe o perioadă de 36 de luni a unui program de tip "A doua șansă" (ADS) pentru un număr 

de 600 de tineri și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie, precum și acordarea de sprijin în 

scopul susținerii participării acestora în cadrul programului.  

 

  Proiectul, prin setul de măsuri previzionate, își propune accelerarea procesului de incluziune a 

persoanelor vizate de activitățile specifice, precum și creșterea calității vieții prin educație, grupul țintă 

fiind încurajat să acumuleze un pachet compus din competențe și abilități de lucru necesare implicării 

active în societate, eliminând astfel dezavantajele și disparitățile existente în ceea ce privește accesarea 

unui loc de muncă, diferența între veniturile populației comparativ la nivel de regiuni, cu preponderența 

a persoanelor din medii defavorizate, totodată responsabilizând stakeholderii proiectului cu transferarea 

cunoștințelor acumulate pe perioada participării la activități către generația următoare de tineri și adulți.  
        Proiectul se va derula pe o perioadă de 36 de luni.  
        Procesul de selecție se desfășoară în conformitate cu prevederile legislației în vigoare aplicabile 

ale ghidului solicitantului și ale cererii de finanțare. 

 

Condiții de înscriere: 

1. Candidații trebuie să îndeplinească cerințele generale din ghidul solicitantului - condiții 

generale/specifice ale apelului de propuneri cu nr. POCU/665/6/23. 

2. Candidații trebuie să îndeplinească cerințele specifice din cererea de finanțare prezentate 

mai jos pentru poziția de expert pentru care aplică. 



 

 

 

 

Funcția pentru care se face înscrierea: Asistent proiect 

Cum decurge înscrierea? 

          Înscrierea se organizează într-o singură etapă, după cum urmează: 

      Depunerea la secretariatul I.Ș.J. Teleorman până la data de 02.11.2021, ora 12:00  a unui dosar 

de candidatură, care va conține: 

- cererea de înscriere (conform anexei 1 la prezentul apel de selecție); 

- CV- ul în format Europass, cu indicarea funcției pentru care candidează, datat și semnat 

de titular pe fiecare pagină; 

- documente suport care să ateste toate informațiile prezentate în CV, incluzând dovezi 

care să ateste experiența anterioară în proiecte cu finanțare nerambursabilă (recomandări, 

adeverințe, contracte); 

- declarație de disponibilitate (conform anexei 2 la prezentul apel de selecție); 

- declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor specifice de vechime 

cerute de funcția pentru care candidează (conform anexei 3 la prezentul apel de selecție). 

 

Probă de selecție: 

        Evaluarea CV-ului depus la dosar în conformitate cu cerințele specifice ale poziției de expert și 

a portofoliului personal care conține documentele menționate în CV. 

 
Rezultatele: vor fi afișate miercuri, 03.11.2021, ora 12:00, la avizierul I.Ș.J. Teleorman. 

Contestațiile – se pot depune miercuri, 03.11.2021, interval orar 13:00-15:00, la secretariatul I.Ș.J. 

Teleorman. 

Rezultatele finale – vor fi afișate miercuri, 03.11.2021, ora 16:30, pe site-ul I.Ș.J. Teleorman. 

 Indicatori de selecție: 
- seriozitate, credibilitate, moralitate, spirit organizatoric 

- spirit de echipă, susținut de implicarea în activități școlare și extrașcolare 

- cunoașterea programului POCU și a problemelor abordate de proiect. 

(Date generale despre proiect sunt postate pe site-ul I.Ș.J. Teleorman www.isjtr.ro ) 
 

 

 
 

 

                           INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT,  
    Prof. DANIELA RAMONA VÎJĂ 
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