SCOALA GIMNAZIALA PODGORIA
Organizeaza concurs pentru ocuparea a 1 post contractual pe perioadă determinată expert educatie
activitati extracurriculare Partener 2 Scoala Gimnaziala Podgoria Proiect POCU ID 114560

Concursul se va desfasura in data de 28 mai 2021 ora 10 la sediul Scolii Gimnaziale Podgoria.
Dosarele de concurs vor fi depuse la sediul Scolii Gimnaziale Podgoria pana la data de 14 mai 2021 ,
orele 12.00.

Relatii suplimentare se pot obtine la:
- Scoala Gimnaziala Podgoria, telefon: 0762602246 persoana de contact: Toea Lucica.

Conditii de participare
Conditii generale:
1. Sa aiba cetatenie romana si domiciliul in judetul Buzau
2. Sa fie cunoscator al limbii romane scris si vorbit;
3. Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
4. Sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare;
5. Sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unei actiuni contra umanitatii , contra statului sau
contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul , care impiedica infaptuirea justitiei , de
fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face
incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

1.
2.
3.
4.
5.

Condițiile specifice experti educatie activitati extracurriculare
Studii superioare, cu licenta , specializarea informatică ;
Vechime in invatamant intre 5 - 10 ani.
Examenul de definitivat absolvit.
Cunostinte de operare pe calculator nivel avansat (Windows, Word, Excel, PowerPoint,
utilizare Internet si posta electronica);
Abilitati , calitati si aptitudini necesare: integritate morala, independenta si obiectivitate,
competenta profesionala, confidentialitate.

Alte conditii specifice , continutul dosarului si bibliografia pot fi cunoscute la sediul Scolii Gimnaziale
Podgoria.

Inscrierea la concurs
Inscrierea la concurs se va face la sediul Scolii Gimnaziale Podgoria, pana la data de 14 mai 2021, orele
12.00.
Acte necesare pentru Dosarul de inscriere:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; in cazul prezentarii declaratiei pe proprie
raspundere, candidatul are obligatia prezentarii cazierului judiciar pana la data desfasurarii
primei probe a concursului;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitareabilitate;
g) curriculum vitae;
h)Declaratie privind disponibilitatea de a lucra pe durata estimata a activitatilor pe perioada
proiectului (7 luni);

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale , care se certifica
pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei sau copii legalizate.
Bibliografie
Ghidul Solicitantului – Conditii Generale – Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul
Programului Operational Capital Uman 2014-2020
Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor
apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale
aferente acestora ;
Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 20142020
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati
Legea Educatiei 1/ 2011
Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări.
Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005
privind asigurarea calităţii educaţiei.
Ordinul nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar

Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de
organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare cu
modificarile aparute.

Desfasurarea concursului
Loc desfasurare: sediul Scolii Gimnaziale Podgoria.
Selectia dosarelor de inscriere : 14 mai 2021.
Proba scrisa la data de 28 mai 2021, ora 10.00. Comunicarea rezultatelor la proba scrisa ora 13.00.
Depunerea eventualelor contestatii la proba scrisa se face in termen de 24 ore de la ora comunicarii
rezultatelor.
Interviul in data de 31 mai 2021, incepand cu ora 13.00. Rezultatele finale se comunica in cursul
aceleiasi zile. Depunerea eventualelor contestatii asupra rezultatelor finale se face in termenul maxim de
24 ore de la ora comunicarii acestora.
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