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Liceul TEHNOLOGIC "BRAD SEGAL" TULCEA, organizeaza selectia in vederea angajarii
in cadrul proiectului »Stagii depractica inovativa pentru o dezvoltare durabila", POCU/711/6/14,
cod MySMIS 135005, pentru urmatoarele posturi:

Descrierea activitafilor $i a responsabilitajilor corespunzatoare postului;
Postul ,,Expert recrutare GT PI" din proiect vizeaza:

• Coordonarea activitatii partenerului in cadrul proiectului si asigurarea unei bune functionari din
punct de vedere administrativ;
• Coordonarea, monitorizarea, evaluarea acfiunilor necesare implementarii activitafilor si atingerii
rezultatelor din cadrul proiectului;
• Mobilizarea si coordonarea experfilor din cadrul echipei de proiect a partenerului ;asigurarea
relatiilor de colaborare cu tertii;
• Elaborarea/coordonarea elaborarii oricaror alte rapoarte, situatii, comunicari necesare a fi inaintate
AMPOCU/OIPOCU;
• Planificarea/coordonarea organizarii mtalnirilor de lucru cu echipa de proiect
Criterii si coiuiijii afcrente postului vizat, pc care candidatul trebuie sa le indeplineasca:

Expert recrutare GT PI
EDUCATIE SOLICIT ATA

Descriere

Durata solicitata

Durata solicitata

Studii superioare in domeniul socio-umane/stiintele educatiei de lunga durata

Studii Superioare - 3 ani

3 ani

COMPETENCE SOLICITATE

Descriere

• Competenfe de specialitate: experienta in activitatea de management
si m managementul proiectelor; buna cunoastere a mediului
preuniversitar dobandita prin calitatea de cadru didactic specialist in
domeniul psihopedagogiei

• Competence de specialitate: buna cunoa§tere a relafiei mtre unitati de
invatamant si piata muncii dobandita prin activitati de consiliere si
orientare profesionala si derularea de proiecte ce abordeaza aceasta
problematica

> Responsabil recrutare grup tinta
Descrierea activitafilor si a responsabilitafilor corespunzatoare postului:

Postul ,,Responsabil recrutare grup tinta" din proiect vizeaza:
• Participa la sesiunile de informare/nediscriminare ale proiectului A3.1.
• Identifica si inregistreaza elevii din grupul tinta conform cererii de fmantare.
• Recruteaza, implica si asigura mentinerea in proiect a elevilor din grupului tinta in vederea

participarii la activitatile proiectului si indeplinirea indicatorilor asumati.
• Asigura legatura intre elevi si echipa de implementare
• Este responsabil pentru monitorizarea participarii grupului la activitatile proiectului A3.2.
• Participa la elaborarea documentelor necesare pentru Cererile de Rambursare in cadrul

proiectului Relizeaza un raport pentru fiecare elev selectat in GT Realizeaza baze de date si
prezinta rapoarte saptamanale cu stadiul inregistrarii elevilor pe categorii, specializari,
analizeaza evolutai activitatii scolare .

• Inregistreaza elevii apartinand GT pe platforma.



Critcrii si conditii afercnte postului vizat, pe care candidatul trcbuie sa Ic indeplineasca:
Expert dezvoltare parteneriate PI

EDUCATIE SOLICITATA

Descriere

Durata solicitata

Durata solicitata

Studii superioare

Studii superioare - 3 ani

3 ani

COMPETENTE SOLICITATE

Descriere
• Capacitate de analiza, organizare, comunicare, prezentare si

relationare interpersonal a Capacitatea de a lucra in echipa Atentie
distributiva Disponibilitate pentru deplasare

> Expert programe de invatare la locul de munca si implementare invatamant dual
Descrierea activitatilor si a responsabilita{ilor corespunzatoare postului:

> Postul ,,Expert programe de invatare la locul de munca si implementare invatamant
dual " din proiect vizeaza:

• Analizeaza informatiile despre agentii economici, activitea economica desfasurata in
domenii subdomenii de specializare inteligenta, • in functie de competentele elevilor
conform specilizare propune, dezvolta si implementeaza programe de de invatare la locul de
munca realizate in cadrul proiectului, prin proceduri adecvate specificului activitatiii fiecanii
agent ecunomic.

• Realizeaza o inventarieriere a agentilor economici din regiunea de implementare din punct
devedere eligilitatea coduri CAEN si domeniu de activitate, cat si oportunitati de
parteneriate la nivelnational;

• Colaboreaza cu ceilalti expert!
• Analizeza modul legal privind desfasurarea acestor programe
• Identifica pasii necesari pentru implementarea sistemului de invatamant dual, realizand

cadrulnecesar autoritati-liceu-agent economic;
• Analizeaza resursa umana existenta in cadrul agentilor economici, calificarea si

competentele angajatilor in vederea extinderii acestor programe la tot personalul

Criterii si condign aferentc postului vizat, pe care candidatul trebuic sa le indcplineasca:
Expert coordonare formare profesionala PI

EDUCATIE SOLICITATA

Descriere

Durata solicitata

Durata solicitata

Studii superioare finalizate

Studii superioare - 3 ani

3 ani

COMPETENTE SOLICITATE

Descnere

* Abilitati in domeniul domeniul resurse umane/ financier,
management si abilitati de analiza si sinteza a informatiilor din
aceste domenii, , bun organizator, capacitate de a lucra in
echipa, disp pt deplasare.

> Organizator stagii practica
Descrierea activitajilor si a responsabilitafilor corespunzatoare postului:

Postul ,,Organizator stagii practica" din proiect vizeaza:
• Elaboreaza metodologia de desfasurare a stagiilor de practica;
• Organizeaza intalniri in vederea incheierii de conventii de practica;



Organizeaza desfasurarea stagiilor de practica;
Participa la organizarea grupului tinta in vederea participarii la stagiile de practica;
Redacteaza fisa disciplinei si materialele didactice necesare desfasurarii stagiilor depregatire
practica, impreuna cu tutorii si coordonatorii de practica, urmareste multiplicarea acestorain
numar corespunzator
Stabileste programul stagiilor de pregatire practica si planifica modul de desfasurare a
acestora (orar, activitati etc) Adapteaza realizarea stagiilor in functie de specificul agentului
economic
Propane intrioducerea de elemente inovative in desfasuraea stagiilor de practica- Participa la
sedintele / intalnirile de lucru din cadrul proiectului;
Raporteaza activitatea. Participa alaturi membrii echipei de implementare la buna
desfasurare a activitatilor proiectului.
Criterii si conditii afcrcntc postului vizal, pe care candidatul trebuie sa le
indeplineasc a:

Responsabil financiar

EDUCATIE SOLICITATA

Descriere

Durata solicitata

Studii superioare finalizate

Studii superioare - 3 ani

COMPETENTE SOLICITATE

Descriere

• Abilitati in domeniul domeniul promovare sau marketing/
financiar, juridic/ relatii publ ice/management si abilitati de
comunicare, capacitate de analiza si sinteza a informatiilor, bun
organizator, cap de a lucra in echipa, disp pt deplasare

>Coordonator de Practica
Descrierea activitatilor §i a rcsponsahilitatilor corespunzatoare postului:

Postul ,,Coordonator de practica" din proiect vizeaza:

• Elaborarea caietelor de practica impreuna cu coordonatorii de practica si organizatorii de
practica;

• Elaborarea programelor analitice ale stagiilor de practica si pregatirea materialelor necesare
in colaborare cu coordonatorii de practica si organizatorii de practica;

• Planificarea orara a desfasurarii stagiilor de practica.
• Indrumarea elevilor la locurile de practica, incepand cu activitatile de instruire privind

securitatea la locul de munca;
• Evidenta prezentei elevilor la stagiile de practica;
• Evaluarea competentelor dobandite de elevi in cursul stagiului de practica in colaborarecu

coordlnatorii de practica;
• Elaborarea unui raport final.
• Supervizeaza activitatea stagiarului si inregistreaza evolutia acestuia;
• Participa la sedintele / intalnirile de lucru din cadrul proiectului.
• Raporteaza activitatea.



Criterii §i condifii aferente postului vizat, pe care candidatul trebuie sa le
indeplineasca:

Responsabil financial'

EDUCATIE SOLICITATA

Descriere

Durata solicitata

Studii superioare finalizate

Studii superioare - 3 ani

COMPETENCE SOLICITATE

Descriere

• Abilitati in domeniul domeniul promovare sau marketing/
financiar, juridic/ relatii publ ice/management si abilitati de
comunicare, capacitate de analiza si sinteza a informatiilor, bun
organizator, cap de a lucra in echipa, disp pt deplasare

Oontinutul dosarului dc candidatura:
1) cererea de inscriere in procesul de recrutare si selectie (cerere tip anexata la anuntul de

recrutare si selectie - va cuprinde denumirea postului pentru care se candideaza);
2) CV-ul, datat si semnat pe fiecare pagina, in format Europass, in care se vor mentiona

proiectul si postul vizat de catre candidat;
3) copie, conforma cu originalul, a actului de identitate sau a oricarui alt document care

atesta identitatea candidatului, potrivit legii, dupa caz;
4) Memoriu justificativ, semnat pe fiecare pagina, prin care candidatul evidenjiaza gradul de

indeplinire a criteriilor si conditiilor aferente postului vizat a fi ocupat in cadrul proiectului,
cu documente justificative (in copie conforma cu originalul).

5) Declarable de disponibilitate privind indeplinirea cerinfelor legate de timpuI/programul de
lucru si perioada de angajare ce sunt solicitate pentru postul vizat.

Candidajii care nu au relafii contractuale curente cu Liceului TEHNOLOGIC "BRAD SEGAL"
TULCEA si care sunt selectafi in urma procesului de evaluate, la semnarea contractului de munca
vor completa dosarul de candidatura cu:
6) Cazicrul judiciar;
7) Adeverinfa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, valabila conform

dispozifiilor legale, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre
unita£ile sanitare abilitate.

Dosarele candidatilor se vor depune la secretariat^ Liceului TEHNOLOGIC "BRAD SEGAL"
TULCEA, cu sediul in str. Babadag, nr. 146, Municipiul Tulcea, jud. Tulcea, cod postal 820004,
pana la data de 02.11.2020 (ora 14°°).

Selecjia va consta in evaluarea aplicatiilor primite (veritlcarea eligibilitafii candidaturilor
depuse) urmata ulterior de derularea interviurilor, conform urmatorului calendar de desfasurare:

Nr.

1.

2.

Etapa

Publicarea §i afisarea anunfului de recrutare si selectie

Perioada de depunere a dosarelor de candidatura

P e ri o a d a/d ata/o r a

26.10.2020

27.10.2020-02.11.2020

ora 14:00



3.

4.

5.

6.

7.

8.

Etapa 1 de evaluare: evaluarea eligibilitafii dosarelor de
candi datura

Afisarea rezultatelor Etapei 1 de evaluare si a programarii

candidatilor la interviu (Etapa 2 de evaluare)

Termen de depunere a contestatiilor aferente Etapei 1 de
evaluare

Evaluarea contestatiilor depuse si afisarea rezultatelor aferente
contestafiilor formulate

Etapa 2 de evaluare (participarea la interviu) pentru candidatii
declarati admisi la Etapa 1 de evaluare (inclusiv dupa
contestajii)
Publicarea si afisarea anunfului cu rezultatele finale ale
recrutarii si selecjiei

02.11.2020

ora 15:00

02.11.2020

ora 16:00

03.11.2020

ora 16:00

04.11.2020

ora 16:00

05. 11. 2020 -ora 10:00

05, 11.2020 -ora 14:00

Eventualele contestafii se pot referi exclusiv la prima etapa a procesului de recrutare si selecfie,
proba interviului neputand fi contestata. Contestatiile pot fi depuse in termen de 24 ore de la
publicarea listei cu rezultatele aferente primei etape a procesului de evaluare si selectie, adica
03.11.2020 ora 16°°. Solu|ionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor obtinute in urma
contesta^iilor depuse se vor efectua in termen de maxim 1 zi lucratoare de la mcheierea termenului
de transmitere a contestafiilor, adica 04.11.2020, ora 16°°,

Derularea interviurilor se va desfasura in data de 05.11.2020, la ora 10:00, in str. Babadag, nr.
146, Municipiul Tulcea, jud. Tulcea, cod postal 820004.

Director
FILIPESCU


