


Nr. 
(Sub )activitatea nr. �i denumire Numar Durata implicarii in Nr. ore/expert crt. experti activitatea P2 

1. 
,,Coordonator activitate P2" 1 aprilie 2023 - 40 de ore/luna 

decembrie 2023 (9 !uni) 
,,Personal didactic �i personal de 6 aprilie 2023 -

2. 
sprijin din �coli P2" decembrie 2023 (9 !uni) 
Personal didactic din invatamantul/ 
primar/gimnazial/liceal 

30 de ore/luna

Tabelul I. Exper{i pentru asigurarea expertizei necesare realizarii activita{ilor aferente atingerii 
rezultatuluilrezultatelor de proiect" Elevi educati �i competenti" din Cererea de finantare* 

Conform Ordin nr. 3920/08.06.2018 de aprobare a Procedurii de sistem privind selecfia fi recrutarea 
experfilor, in procesul de recrutare �i selectie experti in cadrul proiectelor cu finantare externa 
nerambursabila vor fi evaluati candidatii care corespund cumulativ conditiilor generale �i termenilor de 
referinta pentru participare mai jos mentionate. 

III. CONDJTII GENERALE:

Expertul: 
a) are cetatenie romana/cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand

Spatiului Economic European cu re�edinta in Romania;

b) are capacitate de exercitiu deplina;

c) indepline�te conditiile de studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

d) nu a fost condamnat/(a) definitiv pentru savar�irea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului

ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica in:faptuirea justitiei, de fals

ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar�ite cu intentie, care 1-ar face/care ar face-o

incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

e) indepline�te alte conditii generale in functie de specificul proiectului.

IV. TERMENII DE REFERINTA PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS:

I a) Denumire expert: Coordonator activitate P2 

I b) Numar posturi vacante: 1 . 

1 c) Perioada estimata pentru derularea activitatii: din aprilie 2023 pana 'fn 31 decembrie 2023. Expertul 
va presta activitati 'fntr-un numar total de 40 de ore. 

1 d) Descrierea activitatilor conform cererii de finantare: " Elevi educati �i competenti": 
Coordonarea tuturor activitatilor de educatie nonformala 'fn sistem tip outdoor pentru partenerul 2 din proiect. 

I e) Descrierea sarcinilor/atributiilor: 

Denumire post 
Conditii specifice* 

vacant/expert 
Coordonator activitate Din fi�a postului 
P2 - raspunde de coordonarea activitatii �i echipei P2;

- raspunde de asigurarea cadrului tehnic (material, logistic) privind
realizarea activitatiJor din cadrul proiectului aferente P2;
- coordoneaza tehnic implementarea activitatilor echipei de proiect �i
asigura buna des:fa�urare a activitatilor P2;
- gestioneaza resursele alocate conform cu planificarea proiectului �i
raspunde de alocarea !or corecta 'fn cadrul activitatiJor proiectului
- elaboreaza sinteze/rapoarte;
- participa la elaborarea procedurilor de lucru 'fn cadrul proiectului �i a
metodologiei de implementare a proiectului aferente P2;
- urmareste progresul tehnic in implementarea proiectului si semnaleaza
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2 a) Denumire expert: PERSONAL DIDACTIC �I PERSONAL DE SPRIJIN DIN INV ATAMANTUL 
PRIMAR/GIMNAZIAL/ LICEAL 

2 b) Numar posturi vacante: 6 

2 c) Perioada estimata pentru derularea activitatii: din data de 1 aprilie 2023 pana la 
31 decembrie 2023. Expertul va presta activitati intr-un numar 30 de ore /luna. 

2 d) Descrierea activitatilor conform cererii de finantare: "Elevi educati �i competenti": 
Organizarea de activitati de educatie nonformala in sistem tip outdoor - activitati 
activ-participative �i de dezvoltare cognitiva �i dobandire de competente. 

2 e) Descrierea sarcinilor/atributiilor: 

Denumire post 
vacant/expert 

personal didactic �i 
personal de sprijin din 
invatamantul 
primar / gimnazial/ 
liceal 

Condifii specifice* 

Din fi�a postului: 
- organizarea, realizarea �i implementarea planurilor de lectti de tip outdoor,
precum �i a altor activitati de tip outdoor a�a cum sunt descrise in proiect;
- elaborarea �i diseminarea de materiale informative referitoare la principiile
orizontale;
- elaborarrea �i diseminarea de materiale informative referitoare la inovare sociala
�i nediscriminare;
- asigurarea implementarii de actiuni referitoare la principiile orizontale in cadrul
activitatilor educationale de tip outdoor;
- asigurarea implementarii de actiuni referitoare la inovare sociala �i
nediscriminare in cadrul activitatilor educationale de tip outdoor;
- asigurarea implementarii activitatilor de educatie nonformala in sistem tip
outdoor, activ-participative cadre - elevi, elevi - elevi;
- asigurarea implementarii activitatilor de educatie nonformala in sistem tip
outdoor de dezvoltare cognitiva �i dobandire de competente;
- efectuarea procesul de evaluare initiala, de progres �i finala in vederea
identificarii cuno�tintelor �i deprinderilor in randul elevilor;
- conceperea de instrumente de evaluare in vederea aplicarii in randul elevilor;
- asigurarea unui feedback permanent elevilor;
- cunoa�terea prevederile contractului de finantare �i a anexelor acestuia, precum
�i a reglementarilor de implementare in vigoare a proiectelor in fonduri europene,
pentru a asigura principiile transparentei, tratamentului legal, nediscriminarii �i
utilizarii eficiente a fondurilor publice;
- participarea la elaborarea documentelor necesare pentru Cererile de
prefinantare/Cererile de Rambursare/ Cererile de plata din cadrul proiectului;
- participarea la intalnirile echipei de proiect;
- participarea la diverse evenimente organizate in cadrul proiectului;
- participarea la activitatile proiectelor conform sarcinilor;
- raspunde de atingerea indicatorilor de performanta stabiliti in prezenta fi�a de
post;
- indepline�te orice alte sarcini din cadrul proiectului aferente activitatii pe care o
desfa�oara;
- raporteaza lunar pana la data de 3 a lunii in curs pentru luna anterioara
justificarea activitatii proprii prin intocmirea raportului de activitate, conform
reglementarilor specifice in vigoare;
- raporteaza �efului ierarhic superior ori de cate ori constata
disfunctionalitati/neconformitati in cadrul activitatii pe care o desf�oara in
implementarea proiectului;
- intreprinde toate masurile care se impun pentru implementarea optima �i
conforma a proiectului;
- alte activitati, corespunzator atributiilor specifice postului, la solicitarea
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• certiflcatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ea nu s-au comis infractiuni
prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu
privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra
minorilor, precum �i pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea �i functionarea
Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii
inscri�i pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala,
precum �i orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii,
persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care
presupune examinarea flzica sau evaluarea psihologica a unei persoane; (poate fl solicitat �i de
catre autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate,
potrivit legii)

Documentele doveditoare ale studiilor �i experienteilexpertizei declarate in CV (copii ale 
diplomelor de studii, adeverinte de lucru, alte documente doveditoare) se prezinta insopte de documentele 
originate �i se depun certificate pentru conformitate cu originalul. 

VI. BIBLIOGRAFIA DE CONCURS (dupa caz):
- Nu este cazul

VII. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII:

Candidatii vor depune documentele la sediul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie din 
Str. Aleea Minerilor, nr. IA, pana la data de 31 martie 2023, ora 14:00. 

Candidaturile transmise dupa data limita indicata in anuntul de selectie, precum �i cele 
incomplete vor fi respinse. 

VIII. PROBELE DE CONCURS:

Concursul consta in parcurgerea a cinci etape (dupa caz), astfel: 

a) Proba eliminatorie: verificarea eligibilitatii administrative �i evaluarea dosarelor;

Lista candidatilor declarati admi�i/respin�i in. aceasta etapa este publicata la sediul Liceului Tehnologic 
de Transporturi Auto, la adresa Baia Sprie, str. Aleea Minerilor, nr. lA. Eventualele contestatii vor fi depuse 
la sediul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto/online la adresa de e-mail autobaiasprie@gmail.com, in 
termen de 24 ore de la data publicarii rezultatelor acestei etape, sub sanctiunea decaderii din acest drept. 

Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afi�are la sediul Liceului Tehnologic de 
Transporturi Auto, la adresa Baia Sprie, str. Aleea Minerilor, nr. IA, in termen de 1 (una) zile lucratoare de 
la solutionarea contestatiilor. 

Candidatii declarati admi�i la aceasta proba vor participa la proba de evaluare: interviul. 

b) Interviul;

( l )  In cadrul interviului se testeaza abilitatile, aptitudinile �i motivatia candidatilor.
(2) Interviul se realizeaza conform planului de interviu intocmit de comisia de concurs in ziua
desfa�urarii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea
interviului sunt:
a) abilitati �i cuno�tinte impuse de functie;
b) capacitatea de analiza �i sinteza;
c) motivatia candidatului;
d) comportamentul in situatiile de criza;
e) abilitati de comunicare;
f) initiativa �i creativitate.
(3) In functie de cerintele de studii sau profesionale specifice postului, criteriile de evaluare
prevazute la alin. (2) lit. d) �i e) sunt stabilite optional de catre comisia de concurs.
(4) Pentru posturile de conducere, planul de interviu include �i criterii referitoare la:
a) capacitatea de a lua decizii �i de a evalua impactul acestora;
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