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ANUNȚ DE SELECȚIE NR.1 

PENTRU POSTURILE DE MANAGER DE 

PROIECT/EXPERȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI  

POCU „PROFESIONIȘTII DE MÂINE”,  

Cod SMIS: POCU/633/6/14/130904   

 

 

 

Comisia de Selecție și Recrutare  

1)  Drondoe Nicolae – Preşedinte 

2)    Popescu Sorin- Membru 

3)    Zamfir Narcisa Cătălina Lucia – Membru 
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LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA, în calitate de beneficiar, aflat în procesul 

de implementare a Proiectului POCU „PROFESIONIȘTII DE MÂINE”, Cod SMIS: 

POCU/633/6/14/130904  anunță organizarea selecției și recrutării unui post de manager de 

proiect si a 2(două) posturi de expert în cadrul competiției/ apelului de proiecte. 

Obiectivul general al proiectului 

 Contribuirea la cresterea ratei de participare a elevilor Liceului Tehnologic Auto Craiova la 

programe de învățare la locul de munca preponderent în domeniul industriei auto si componente.  

Obiectivele specifice ale proiectului 

OS1 – Dezvoltarea pâna la finalul proiectului a competențelor profesionale pentru 182 de elevi ai 

Liceului Tehnologic Auto din Craiova -prin derularea stagiilor de practica a acestora la agenți 

economici preponderent din industria auto si componente, cu coduri CAEN aferente direcțiilor 

de politica industriala mentionate în Strategia Naționala pentru Competitivitate 2014-2020. 

OS2- Plasarea pe piața muncii a minim 40 de absolvenți certificați care au participat la stagiile de 

practica la locul de munca organizate în cadrul proiectului. 

 OS3-Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 50 de elevi participanți la stagiile de practica 

la locul de munca în cadrul a 5 firme de exercițiu pâna la sfârsitul proiectului. 

Grupul ținta (GT) al proiectului este format din 182 de elevi nivel de calificare 3-4 nivel liceal 

si scoala profesionala,curs de zi, domeniul mecanic/electric  din cadrul LICEULUI 

TEHNOLOGIC AUTO, Craiova 

Rezultate: 

1. 200 de elevi consiliati 
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Rezultatul va contribui la îndeplinirea urmatoarelor obiective cheie prevazute în PLANUL DE 

IMPLEMENTARE A GARANTIEI PENTRU TINERET 2017 – 2020: nivel liceal si scoala 

profesionala,curs de zi, domeniul mecanic/electric 

a) îmbunatatirea eficientei si eficacitatii educatiei, formarii si ocuparii fortei de munca, 

prevenirea necorelarii dintre cerea si oferta de competente si cresterea productivitatii; 

b) furnizarea abilitatilor si competentelor necesare facilitarii tranzitiei de la educatie/formare la 

piata muncii. 

2. 40 de absolventi angajati 

Rezultatul va fi atins atât în urma consilierii elevilor pentru cariera (A1) cât si prin facilitarea 

contactului între elevi si viitorii angajatori în cadrul A 3 si prin interventia familiilor -în urma 

activitatilor de informare a acestora de la A2. 

Rezultatul va contribui în mod direct la îndeplinirea indicatorului de rezultat 4S121. 

3. Minim 30 elevi care îsi vor continua studiile la încetarea calitatii de participant . 

Dintre cei 182 de elevi care vor efectua stagiile de practica la diversi agenti economici în cadrul 

proiectului minim 30 îsi vor continua studiile la iesirea din grupul tinta: fie îsi vor finaliza 

studiile liceale/profesionale (daca nu sunt în an terminal) fie se vor înscrie într-un ciclu superior 

de învatamânt (universitar sau liceal la seral) dupa absolvire. 

Rezultatul va contribui în mod direct la îndeplinirea indicatorului de rezultat 4S122. 

4. Minim 200 de întâlniri fizice sau online cu familiile/tutorii elevilor si/sau cu agenþii 

economici potentiali parteneri de practica sau angajatori. 

În cadrul activitatii A2 vor fi organizate atât întâlniri cu agenti economici relevanti -cu care 

liceul va încheia noi conventii de practica- cât si cu familiile elevilor din grupul tinta pentru ca 

acestea sa ia cunostinta de conditiile de munca oferite de angajatori si sa îsi încurajeze copiii sa 

se angajeze dupa absolvire. Astfel rezultatul va contribui la îndeplinirea indicatorului 4S121. 
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5. 182 elevi participanti la stagiile de practica la locul de munca 

Rezultatul va face obiectul exclusiv al activitatii A3, dar la îndeplinirea sa va contribui si 

încheierea unor noi conventii de practica în cadrul A2. 

Rezultatul va contribui în mod direct la atingerea indicatorului de realizare 4S131. 

6. Minim 138 de elevi certificati 

Rezultatul va fi facilitat de participarea elevilor la stagiile de practica (A3) deoarece examenul 

pentru certificatul de calificare profesionala conþine si o proba practica. 

Rezultatul va contribui în mod direct la îndeplinirea indicatorului de rezultat 4S120. 

7. 5 firme de exercitiu functionale 

FDES va asigura dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale elevilor în 5 firme de exercitiu ce 

vor fi înfiintate începând din prima luna de proiect în cadrul activitatii A4. 

Domeniile de activitate ale firmelor de exercitiu vor corespunde celor ale agentilor economici 

unde elevii vor face stagiile de practica -si implicit profilelor de studii ale claselor din care 

provin acestia- astfel încât elevii sa aiba ocazia sa valorifice atât cunostintele teoretice dobândite 

la clasa cât si experienta de la locul de practica. Având în vedere ca la începutul carierei de 

antreprenor viitorii absolventi vor înfiinta cel mai probabil microîntreprinderi formele de 

organizare ale firmelor de exercitiu vor fi fie SRL cu un numar restrâns de acþionari fie 

cooperative cu numar minim de membri. Numarul de firme de exercitiu va fi suficient de mare 

pentru ca toti elevii care vor activa în cadrul lor sa poata exersa si roluri 

antreprenoriale/manageriale nu doar de executie. Prin exersarea practica a competentelor 

antreprenoriale firmele de exercitiu înfiintate în cadrul proiectului vor contribui decisiv la 

îndeplinirea ultimului obiectiv specific al proiectului si îi vor ajuta pe elevi sa îsi creeze pe viitor 

propriile locuri de munca/afaceri - facilitând astfel realizarea indicatorului de rezultat 4S121. 

8. 50 de elevi implicati în activitatile firmelor de exercițiu 
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50 de elevi dintre cei 182 care vor efectua stagiile de practica la locul de munca (A3) –selectati 

în cadrul A1- vor fi initiati în antreprenoriat si în managementul afacerilor în cadrul activitatii 

A4. Acestia vor învata principiile de baza ale antreprenoriatului,cum se planifica o afacere si 

cum se initiaza si se conduce o întreprindere în domeniul de activitate în care efectueaza practica 

si vor exersa diverse roluri în cadrul celor 5 firme de exercitiu. 

Prin exersarea practica a competentelor antreprenoriale acest rezultat va contribui decisiv la 

îndeplinirea ultimului obiectiv specific al proiectului si îi va ajuta pe elevi sa îsi creeze pe viitor 

propriile locuri de munca/afaceri -facilitând astfel realizarea indicatorului de rezultat 4S121. 

 

Durata proiectului este de 24 luni începând cu data de 1 octombrie 2020 și are un buget total de 

2,375,849.19 lei. 

 

ACTIVITĂȚI FINANȚATE 

           1.1 Activități previzionate 

➢  Activitatea A 1 

o Sub- Activitatea A 1.1. Furnizarea serviciilor de informare si identificare inițială a motivațiilor 

elevilor 

o Sub- Activitatea A 1.2. Furnizarea de servicii de educație si consiliere privind cariera 

➢ Activitatea A 2 

o Sub- Activitatea A 2.1. Informarea părinților  

o Sub- Activitatea A 2.2 Încheierea de parteneriate de practica cu agenții economici 

➢ Activitatea A 3 

o Sub- Activitatea A 3.1. Planificarea programului de învațare la locul de munca 

o Sub- Activitatea A 3.2. Derularea stagiilor de învațare la locul de munca 

➢ Activitatea A 4 
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o Sub- Activitatea A 4.1 Cursuri de inițiere în antreprenoriat si antreprenoriat social 

o Sub- Activitatea A 4.2 Practica în cadrul firmelor de exercițiu 

➢ Activitatea A 5 

o Sub- Activitatea A 5.1 Informare si publicitate  

o Sub- Activitatea A 5.2. Activitați de management de proiect 

Liceul Tehnologic Auto Craiova organizează selecție pentru angajarea  unui  manager de 

proiect   și a 2 experți - in afara organigramei proprii, (pe perioada determinata) in cadrul 

unui proiect POCU depus in cadrul Axei Prioritare 6 -Educație și competente, conform 

GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDITII SPECIFICE- Anexa 3 la Procedura 

Tipurile de experți pentru care se deruleazӑ procedura de selecție sunt urmӑtorii: 

Nr. 

crt. 

(Sub)activitatea nr. 

și 

denumirea 

Număr experți Perioada 

contractului de 

munca 

1 A5. Managementul proiectului: 

 5.1 Informare si publicitate 

 5.2 Activitați de management de 

proiect. 

 

1 Manager proiect 24 luni - de la data 

semnării contractului de 

finanțare; 
20 ore/săptămână. 

2 A2. Dezvoltarea sistemului de 

învățare la locul de munca: 

2.1. Informarea parintilor/tutorilor 

elevilor/ 

 2.2 Încheierea convențiilor cu 

partenerii de practica 

 

1 Expert-Responsabil 

parteneriate școală-familie- 

angajator 

24 luni - de la data 

semnării contractului de 

finanțare; 

20 ore/săptămână 
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3 A3. Organizarea si derularea 

programelor de învățare la locul de 

munca:  

3.1. Planificarea activității de 

instruire practica la locul de munca/ 

3.2.Monitorizarea activităților de 

instruire la locul de munca 
 

Expert- Coordonator practică 

elevi 

22 luni - de la data 

semnării contractului de 

finanțare; 

8 ore/săptămână. 

 

Conform Ordin MEN 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.  

 

Conform Ordin MEN 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.  

 

   II.1. CONDIȚII GENERALE: 

Managerul/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; 
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d)  are experiență în domeniul conform cerințelor postului 

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 

 

  II.2.CONDIȚII SPECIFICE-TERMENII DE REFERINȚĂ PENTRU POSTURILE 

SCOASE LA CONCURS: 

1. 

a) Denumire  expert: Manager de proiect 

b) Număr posturi vacante:1.  

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

terminarea proiectului 

d)  Descrierea  activităților  conform  Fișe post specifice. 

      e)  Descrierea  sarcinilor/atribuţiilor:  conform  Fișe post specifice  COD 242101 manager 

proiect  

      f)  Cerințe/competențe necesare: 

           Educatie solicitata: Studii superioare - 5 ani, Studii postuniversitare - 1 ani, Cursuri de 

Management - 0.1 ani 

          Experiența solicitata:  Experienta in coordonarea/gestionarea a cel putin 2 proiecte 

finantate prin fonduri europene – 2 ani, Experienta in invatamant - 5 ani 
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          Competențe solicitate - Leadership; Abilitati de comunicare; Competente digitale 

Competente de coordonare, planificare si organizare, gandire analitica si strategica, capacitate de 

sinteza 

     Cunoașterea unei limbi străine la nivel A1 

 h)  Atribuții: 

Asigurarea respectarii prevederilor contractuale ale proiectului, precizarea cerintelor 

proiectului, 

conducerea implementarii proiectului, identificarea si analizarea riscurilor si precizarea actiunilor 

de control al riscurilor pentru oameni, proprietati si mediu, orientarea muncii echipelor si 

indivizilor pentru realizarea obiectivelor organizationale si de proiect, estimarea resurselor 

necesare proiectului, identificarea surselor si elaborarea programelor pentru proiecte, precum si 

asigurarea resurselor operationale pentru proiect 

 

Managerul de proiect se va ocupa de coordonarea derularii activitaților proiectului 

conform bugetului si graficului de activitati, gestionarea eficienta a resurselor, supervizarea 

realizarii indicatorilor proiectului, coordonarea activitatilor de asigurare a vizibilitații proiectului 

si reprezentare în fata parților cointeresate, asigurarea comunicarii în cadrul echipei de proiect si 

motivarea acesteia. El va desemna membrii echipei de proiect ce vor avea sarcini, 

responsabilitați clare. Repartizarea atribuțiilor membrilor echipei de proiect se va face având în 

vedere specializarea,capacitatea profesionala si dorința de implicare a acestora. Managerul de 

proiect împreuna cu echipa de proiect va coordona întreaga activitate a proiectului, inclusiv 

activitatea financiara precum si urmarirea realizarii achizițiilor. (A5.1, A5.2) Managerul de 

proiect va asigura coordonarea generala a sarcinilor/ activitatilor ale P1 si P2 prin: sedinte/ 
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reuniuni de management ordinare lunare in care vor fi prezentate progresul proiectului, 

activitatile viitoare etc., sedinte extraordinare, ori de câte ori este necesar, la care vor participa 

toti membrii echipei de proiect din partea Solicitantului si, dupa caz, membrii echipei de proiect 

din partea Partenerului, comunicari prin e-mail/fax/telefon. 

 

Managerul va presta activități conform fișei postului de la data semnării contractului de 

finanțare și a contractului individual de munca 

 

2. 

a) Denumire  expert:  Expert-Responsabil parteneriate școală-familie- angajator 

a) Număr posturi vacante:1.  

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

terminarea proiectului 

d)  Descrierea  activităților  conform  Fișe post specifice. 

      e)  Descrierea  sarcinilor/atribuţiilor:  conform  Fișe post specifice  COD 243209 organizator 

relatii     

      f)  Cerințe/competențe necesare: 

           Educatie solicitata: Studii superioare - 4 ani,  

          Experiența solicitata:  experienta de informare, formare, promovare , diseminare, lucrul in 

proiecte cu finantare europeana - 1 ani, experienta in functii de conducere - 1 ani          

         Competențe solicitate - Competente de comunicare si relationare; 

                                             Accesarea diverselor surse de informare in scopul documentarii; 

                                             Proiectarea , organizarea si evaluarea activitatii; 

                                            Competente de utilizare a tehnologiilor informationale 

        Cunoașterea unei limbi străine la nivel A1 



 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020  

Apel: POCU/633/6/14/Creșterea participării la programe de învățare la locul de munca a elevilor si ucenicilor 

din învățământul secundar si terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial 

competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI 

Titlul proiectului: PROFESIONISTII DE MAINE - POCU/633/6/14/130904  

 

     h)  Atribuții: 

                       Comunicarea cu persoane din afara organizației, reprezentând organizația în fața 

comunitații,autoritaților sau altor persoane din exterior; 

                       Observarea, recepționarea si obținerea din surse diverse a informațiilor necesare.;  

                       Comunicarea si asigurarea informarii superiorilor, colegilor si subordonaților prin 

telefon, în scris,e-mail sau în persoana; 

Dezvoltarea unor obiective si planuri specifice pentru a prioritiza, organiza si 

realiza munca;                 

Realizarea de parteneriate si convenții de practica 

 

Expertul- responsabilul cu legatura cu familia si agenții economici va întreține o strânsa 

legatura cu parinții elevilor ce fac parte din grupul ținta(subactivitatea A2.1)si va încheia 

convențiile cu agenții economici (subactivitatea A2.2 ) 

 

 

    3. 

a) Denumire  expert:  Expert-  Coordonator de practica 

c) Număr posturi vacante:1.  

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

terminarea proiectului 

d)  Descrierea  activităților  conform  Fișe post specifice. 

      e)  Descrierea  sarcinilor/atribuţiilor:  conform  Fișe post specifice  COD 233001 profesor in 

invatamantul liceal, postliceal 

      f)  Cerințe/competențe necesare: 

           Educatie solicitata: Studii de licență de lunga durata - 5 ani, Cursuri de perfecționare în 

management educațional - 0.1 ani, Cursuri de perfecționare în specialitatea postului - 1 ani           

        Experiența solicitata:  Vechimea în învațamânt - 10 ani,Gradul didactic I - 5 ani,Experienta 

in functii de conducere - 1 ani 

         Competențe solicitate - Competențe organizaționale,Competențe de management 

educațional,Competențe de evaluare a riscului,Competențe de pregatirea formarii,Competențe de 
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efectuarea formarii,Competențe de comunicare si relaționare în proiectare,conducere si realizarea 

procesului de evaluare, ca act de comunicare 

Competențe interpersonale în evaluare si autoevaluare în relațiile cu beneficiarii direcți si 

indirecți 

Competențe privind respectarea legislației,a drepturilor de proprietate intelectuala, a 

metodologiei de certificare a produselor, a princiipilor, normelor si valorilor codului de etica 

profesionala 

       Cunoașterea unei limbi străine la nivel A1 

       h)  Atribuții: 

Analiza curriculumului scolar, Actualizarea documentelor de proiectare didactica, Organizarea si 

dirijarea activitaților de predare-învațare, Asigurarea formarii competențelor specifice 

disciplinei, Eficientizarea relației profesor/familie,Coordonarea si completarea portofoliilor 

educaționale ale elevilor,Organizarea, coordonarea si monitorizarea,Gestionarea situațiilor 

conflictuale în relațiile profesori-elevi, elevi-elevi, profesor-familie 

Tratarea diferențiata a elevilor , în funcție de nevoile lor specifice,Comunicarea profesor –

elevi,utilizarea feedback-ului bidirecțional în comunicare,Facilitarea procesului de cunoastere , 

înțelegere, însusire si respectare a regulilor sociale,Participarea si implicarea în procesul 

decizional în cadrul instituției si la elaborarea siimplementarea proiectului instituțional. 

 

  Expertul- Coordonator de practică planifica si urmareste modul de desfasurare al 

activitaților de instruire practica, ține legatura cu agenții economici, monitorizeaza activitatea de 

practică 

(A3) 

Expertul va presta activități conform fișei postului de la data semnării contractului 

de finanțare și a contractului individual de munca. 
 

I. 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; 
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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) Declarația de disponibilitate conform modelului din Anexa 2 la anunțul de selecție  

  h) Cazierul  judiciar  sau  o  declarație  pe  propria  răspundere  că  nu  are  antecedente  

penale  . 

Documentele  doveditoare  ale  studiilor  și  experienței/expertizei  declarate  în  CV  

(copii  ale 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.  Dosarele de concurs vor fi evaluate conform Grilei de verificare a eligibilității 

administrative a dosarelor. 

Grila de verificare a eligibilității administrative a dosarelor pentru recrutarea unui 

manager de proiect și a 2 experți în cadrul proiectului PROFESIONIȘTII DE MÂINE aprobat, 

aferent PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020: 

 

 

Criteriu Punctaj acordat 
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1. Corelarea studiilor solicitate prin fișa de post cu cele 

dobândite de candidat 

Maxim 40 puncte 

2. Justificarea experienței menționată în CV (prin 

documente precum: carte de munca, adeverinte, contracte 

de muncă, extrase din Revisal, etc.) 

Maxim 30 puncte 

3. Corelarea experienței specifice dobândite cu atribuțiile 

menționate în fișa postului 

Maxim 30 puncte 

Total 100 puncte 

              

          IV. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII: 

Candidații vor depune documentele la sediul  Liceului Tehnologic Auto, Craiova, Blvd. 

Decebal, nr.105, la secretariatul liceului, în zilele lucrătoare, între orele 08-14, în plic închis cu 

mențiunea ,,Candidatură manager/ expert,  Proiect POCU „PROFESIONIȘTII DE MÂINE”, 

Cod SMIS: 130904 sau pe email la adresa   demetrescucv2004@yahoo.com până la data de 

21.09.2020- ora14,00. 

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

incomplete vor fi respinse. 

 

          V. PROBELE DE CONCURS: 

Concursul constă în parcurgerea următoarelor etape:  

a) Proba eliminatorie: verificarea eligibilității administrative a dosarelor;  

Candidații vor fi declarati admiși cu un punctaj de minimum 70 puncte, conform grilei de 

verificare a eligibilității administrative a dosarelor.  Lista candidaților notați cu Admis/Respins 

va fi publicată la sediul LICEULUI TEHNOLOGIC AUTO, CRAIOVA, Blvd. Decebal, nr.105. 

mailto:demetrescucv2004@yahoo.com
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Eventualele contestații vor fi depuse la sediul LICEULUI TEHNOLOGIC AUTO, CRAIOVA, 

Blvd. Decebal, nr.105, Craiova, în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor, sub 

sancțiunea decăderii din acest drept. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face  

prin afișare la sediul Liceului Tehnologic Auto, Craiova, Blvd. Decebal, nr.105 , conform 

graficului. Se vor utiliza Anexa 4 la Procedura, respectiv Anexa 6 

Candidații declarați Admiși la această probă , vor participa la proba de evaluare: 

b) Proba de evaluare: Interviul  în fața comisiei de selecție . 

Fiecare membru al comisiei va evalua candidații cu puncte de la 1 la 100. Ca urmare a 

desfășurării probei de evaluare, comisia va stabili clasamentul candidaților în ordinea 

descrescătoare a mediei punctajelor acordate. . Interviul nu se contestă. Se va utiliza 

Anexa 5 la Procedura 

 Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului 

de posturi din anunțul de selecție. Se va utișiza Anexa 7 la Procedura.  

       Rezultatele finale se afișează la sediul Liceului Tehnologic Auto, Craiova, Blvd. Decebal, 

nr.105, în termen de 1 zile lucrătoare de la ultima proba de concurs, 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. 

         VI. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI:  

 

Perioada Activitatea (după caz) 

 

01-21.09.2020-ora08-14,00 

 

Depunerea dosarelor 
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22.09. 2020-ora 14,00 Realizarea evaluării dosarelor 

22.09.2020-ora 16,00 Afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor 

23.09.2020-ora 16,00 Depunerea eventualelor contestații 

23.09.2020-ora 20,00 Soluționarea eventualelor contestații si afisarea rezultatului 

contestațiilor 

24.09.2020- de la ora 09,00 Interviul 

24.09.2020- ora 14,00 Afișarea rezultatelor finale 

NOTA : Contractul individual de munca al managerului/experților declarați admiși, va 

fi încheiat,  doar dupa semnarea contractului de finanțare a proiectului. 

             VII. BIBLIOGRAFIA DE CONCURS: 

- Ghidul "Orientari privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului 
Operational Capital Uman 2014-2020 - varianta consolidata Noiembrie 2018", 
cu modificările și completările ulterioare  

- Manualul Beneficiarului POCU 2014-2020-versiunea septembrie 2018 
(http://www.fonduri ue.ro/ resa/comunicate/2521- am- pocu- publica-
manualul beneficiarului- ocu-2014-2020) 
 

- GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDITII SPECIFICE  
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Anexa 1 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

la procesul de selecție a managerului de proiect/ experților -în afara organigramei 

organizației- 

conform anunțului de selecție specific din cadrul  proiectului “PROFESIONIȘTII DE 

MÂINE” POCU 130904 

Subsemnatul(a), (cu iniţiala tatălui) ........................................................, născut(ă) la data 

de (ziua, luna, anul) ....../...../............, CNP ........................................., legitimat(ă) cu B.I./C.I. 

seria ...... nr. ................., eliberat/ă de ..................... la data de .............., cu domiciliul în str. 

........................ nr. ...., bl. ......, ap. ...., localitatea ........................., judeţul/sectorul 

..........................., vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la concursul pentru ocuparea funcţiei de 

manager de proiect/ expert...................................................................., pentru  judeţul  Dolj. 

1.DATE PERSONALE 

Telefon  

E-mail  
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2. DISPONIBILITATE DE A EFECTUA DEPLASĂRI  

Da   

 

Nu 

 

3. DISPONIBILITATE 

Sunt  apt  și  disponibil  să  lucrez  ca manager proiect/ expert  în  perioadele  menționate  în  declarația  

privind  disponibilitatea (conform contractului care va fi semnat de părți) 

Da 

 

Nu  

 

Fiecare  candidat  își  asumă  responsabilitatea  declarației  disponibilității  pentru  perioada de 

angajare prevăzută în anunțul de selecție. 

Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform 

regulamentului (UE) 2016/679 din 26 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

Data                                                                                                                                                                       

           Semnătura 

    

 ........................                                            ....... 
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ANEXA 2 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 

 

Subsemnatul/subsemnata________________________________,CNP__________________,cu 

domiciliul în __________________________________________________________________, 

legitimat cu BI/CI, seria : ____ , nr. :______ , declar că, în cazul în care sunt selectat pentru 

postul de ____________________________________________________,  sunt disponibil(ă) 

pentru a îndeplini în totalitate atribuțiile aferente postului de manager de proiect/ expert 

......................................................................................................, în cadrul proiectului 

„PROFESIONIȘTII DE MÂINE” POCU 130904, desfășurat de LICEUL TEHNOLOGIC 

AUTO, Craiova, din momentul semnării contractului - până la sfârșitul perioadei de 

implementare a proiectului. 

Precizez că: 

- nu dețin alte funcții /nu am fost declarat admis pe alte posturi în cadrul proiectului; 
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- candidez la o singură instituție, în cadrul acestui proiect; 

- cunosc și respect prevederile Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, conform cărora limita zilnică 

maximă care poate fi decontată per expert trebuie să se încadreze în limita maximă de 

12 ore/zi, 60 ore/săptămână reprezentând ore lucrate atât în proiecte finanțate din 

Fondul Social European–Programul Operațional Capital Uman cât și norma de bază, 

sau alte contracte de muncă în afara proiectelor, stabilite prin contractele de muncă 

încheiate. Tot ce depășește această limită nu se va deconta din POCU. 

Prezenta declarație de disponibilitate își menține valabilitatea în cazul prelungirii perioadei de 

implementare a proiectului. 

Nume și prenume  

Semnătura  

Data  

 


