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Nr. 860 / ORIZONT / 14.11.2019 

 
 

ANUNŢ RECRUTARE EXPERŢI 

Proiectul "ORIZONT - Educație pentru comunitatea viitorului” 
POCU/74/6/18/108062 

 

 Inspectoratul Școlar Județean Galați anunță scoaterea la concurs a unor posturi de experți, în cadrul 

Proiectului "ORIZONT - Educație pentru comunitatea viitorului” POCU/74/6/18/108062. 

I. INFORMAŢII PROIECT 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați (ISJ Galați), în calitate de beneficiar, implementează, în perioada 

26.04.2018 - 25.04.2021, proiectul "ORIZONT - Educație pentru comunitatea viitorului” POCU/74/6/18/108062, 

cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa 

prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii: 10.i Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu 

şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de 

învăţare formale, nonformale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare. 
 

Obiectivul general al proiectului  constă în reducerea abandonului şcolar şi a fenomenului de părăsire timpurie a 

şcolii la nivelul judeţului Galaţi, prin dezvoltarea unor măsuri integrate de susţinere a educaţiei preşcolarilor şi 

elevilor proveniţi din grupuri dezavantajate, a persoanelor care au abandonat şcoala, pentru a dezvolta o 

comunitate incluzivă. 

Măsurile educaţionale dezvoltate în cadrul proiectului: 

 Vor asigura o creştere a participării elevilor şi preşcolarilor identificaţi a fi în situaţii de risc de părăsire timpurie 
a şcolii, pe o perioadă lungă de timp. 

 Va asigura reintegrarea în sistemul de educaţie a tinerilor şi adulţilor care nu şi-au finalizat studiile, creând 
premisele unei integrări mai bune a acestor persoane în societate.  

 Corpul de specialişti format în cadrul proiectului va putea asigura atât derularea activităţilor integrate pe 
perioada acordării finanţării cât şi după finalizarea acestora, creându-se la nivelul comunităţilor vizate prin 
proiect o practică incluzivă continuă. Crearea unui corp profesoral bine pregătit în a proiecta şi livra programe 
educaţionale de calitate, va fi o măsură cu efecte pe termen lung, generaţii viitoare de copii preşcolari şi elevi 
vor putea fi beneficiarii de activităţi adaptate nevoilor lor de dezvoltare, vor avea acces la resurse 
educaţionale de calitate, ce stimulează dezvoltarea de competenţe transversale.  

 Preşcolarii implicaţi în proiect vor avea asigurat un debut optim al şcolarităţii, ce le va facilita participarea cu 
succes la activităţile şcolare şi va elimina riscul părăsirii timpurii a sistemului de educaţie.  

 Programul Școală după Școală şi activităţile de sprijin pentru tranziţia de la un ciclu de învăţământ la altul vor 
asigura suport şi susţinere pentru elevii aflaţi în dificultate, facilitând parcurgerea ciclurilor de învăţământ până 
la finalizarea studiilor obligatorii. 

 Dezvoltarea programului A doua Șansă în comunităţile în care s-a înregistrat abandon şcolar, va crea 
oportunitatea reintegrării în sistemul de educaţie şi finalizării studiilor obligatorii pentru o categorie vulnerabilă 
de persoane, supuse excluziunii sociale. Participarea şi certificarea studiilor, deschid şansa creşterii inserţiei 
pe piaţa muncii şi a gradului de ocupare a persoanelor cuprinse în program, atât pe perioada derulării 
proiectului, cât şi după finalizarea acestuia.  

 Creşterea gradului de conştientizare și dezvoltarea unei Rețele de promovare a educației la orice vârstă E-
GaLați în comunităţile vulnerabile vizate de proiect vor aduce o implicare mai mare a membrilor comunităţii în 
a sprijini copiii şi tinerii să frecventeze şcoala, să fie motivaţi în a reuşi să finalizeze studiile şi să se poată 
integra pe piaţa muncii.  
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 Baza materială şi reţeaua de specialişti formată vor putea dezvolta pe termen lung programe dedicate 
susţinerii copiilor şi tinerilor pentru finalizarea studiilor. Rețeaua de centre de difuzare de educație E-GaLați, 
va facilita accesul la resurse educaționale deschise pentru comunitatea extinsă educațională a județului 
Galați. O încredere mai mare în şcoală şi în valorile comunităţii incluzive vor genera pe termen lung o creştere 
a nivelului de dezvoltare a comunităţilor dezavantajate vizate.  

 Atingerea obiectivelor proiectului va duce la creşterea numărului de oameni instruiți, de cetăţeni educaţi, cu 
şanse mai mari de integrare pe piaţa muncii. Reuşita proiectului, implicit atingerea obiectivelor proiectului, va 
genera o experienţă pozitivă la nivelul comunităţii, ce va constitui reper în organizarea şi dezvoltarea altor 
inițiative de susţinere a educaţiei şi de întărirea a rolului şcolii în comunitate. 

Obiectivele specifice ale proiectului 
1. OS1. Îmbunătățirea gradului de accesibilizare a resurselor educaționale de calitate, prin dezvoltarea unei 

rețele de difuzare și promovare a unor programe educaționale adaptate, cu scopul reducerii decalajului rural - 
urban la nivelul județului Galați.  

 OS1. este susținut de activitatea A2. Dezvoltarea unei Rețele pentru educație la orice vârstă – E-
GaLați, având următoarele rezultate previzionate:  

 1 rețea activă de educație la orice vârstă – E-GaLați (R2); 
 1 unitate mobilă de promovare a educației în 12 comunități gălățene (R3).  

2. OS2. Reintegrarea în sistemul de învățământ a 200 de tineri și adulți care au abandonat școala, prin 
dezvoltarea programului A doua șansă într-un format flexibil și adaptat nevoilor specifice ale beneficiarilor. 

 OS2. este susținut de activitatea A3. Dezvoltarea programului A doua șansă pentru reducerea 
abandonului școlar, având următoarele rezultate previzionate:  

 200 de persoane înscrise și reintegrate în sistemul de educație (R4); 
 200 de persoane participante la programul ADȘ (R5).  

3. OS3. Accesibilizarea participării a 260 copii, proveniți din medii sociale dezavantajate, în sistemul de educație 
timpurie, prin dezvoltarea unui program educațional suport, centrat pe copil.  

 OS3. este susținut de activitate A4. Dezvoltarea unui program suport pentru educație timpurie – 
PSET, având următorul rezultat previzionat: 260 de copii sprijiniți pentru a intra și a se menține în 
programul suport de educație timpurie (R6).  

4. OS4. Creșterea gradului de participare la educație pentru 480 de elevi aflați în risc de părăsire timpurie a 
școlii, prin crearea și derularea unor programe eduaționale ”Școală după Școală” și a unor activități de 
sprijinire a tranziției de la un ciclu de învățământ la altul.  

 OS4. este susținut de activitatea A5. Dezvoltarea unui program de prevenire a abandonului 
școlar timpuriu/PAST, având următoarele rezultate previzionate:  

 480 de elevi sprijiniți pentru a intra și a se menține în programul educațional de prevenție 
(R7); 

 320 elevi sprijiniți prin programe ”Școală după Școală” (R8); 
 160 de elevi sprijiniți pentru trecerea de la un ciclu de învățământ la altul (R9).  

5. OS5. Dezvoltarea competențelor profesionale pentru 260 de cadre didactice din județul Galați, care activează 
în unități de învățământ cu abandon școlar și risc de părăsire timpurie a școlii, în vederea dezvoltării unor 
servicii educaționale de calitate, adaptate nevoilor beneficiarilor.  

 OS5. este susținut de activitatea A6. Formarea corpului de specialiști pentru reducerea 
abandonului școlar și prevenirea PTS, având următoarele rezultate previzionate:  

 2 programe de perfecționare acreditate (R10); 
 240 de persoane care şi-au certificat nivelul de competențe (R11). 
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II. OBIECTUL ANUNŢULUI DE SELECŢIE  în vederea atingerii obiectivelor proiectului, Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Galați organizează selecţie pentru următoarele posturi, înfiinţate în afara organigramei ISJ Galați, conform HG 

nr.325/2018, prin decizia conducătorului instituţiei aprobată în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 

05.07.2018: 

Nr. 
crt. 

Activitatea/subactivitatea 
nr. acesteia ºi deunumirea 

Denumirea postului 
Numãrul 

de 
experþi 

Durata 
activitãþii/ 

subactivitãþii 

Nr.ore/ 
expert 

 

A3. Dezvoltarea 
programului ADS pentru 
reducerea abandonului 
școlar –  
A3.2. Derularea și 
evaluarea programului ADS 
 

ªcoala Gimnazialã Nr.1 
comuna Frumuºiþa: 

Total experți = 4 
Total ore       = 330 

1. 
 Expert educațional ADS 

secundar inferior limba românã 
+ limba francezã 

1 9 luni 100 

2. 
 Expert educațional ADS istorie + 

geografie 
1 9 luni 90 

3. 
 Expert educațional ADS limba 

englezã 
1 9 luni 40 

4. 
 Expert educațional ADS 

matematicã + științe 
1 9 luni 100 

 
ªcoala Gimnazialã Nr.1 
comuna Barcea: 

Total experți = 3 
Total ore       = 250 

5. 
 Expert educațional ADS 

discipline tehnice - construcții și 
lucrãri publice 

1 9 luni 100 

6. 
 Expert educațional ADS 

discipline tehnice - esteticã și 
îngrijirea corpului omenesc 

1 9 luni 100 

7. 
 Expert educațional ADS - limba 

englezã 
1 9 luni 50 

 
ªcoala Gimnazialã ”Vasile 
Șeicaru” comuna Oancea: 

Total experți = 1 
Total ore       = 100 

8. 
 Expert educațional ADS 

discipline tehnice - turism și 
alimentație. 

1 9 luni 100 

 

A5. Dezvoltarea unui 
program de prevenire a 
abandonului ºcolar timpuriu 
/ PAST -                              
A5.2. Derularea și 
monitorizarea activitãților de 
tip Școalã dupã Școalã SDS 

Liceul Teoretic ”Paul Bujor” 
oraș Berești: 

Total experți = 1 

9. 
 Expert educațional prevenție 

SDS gimnaziu – matematicã 
1 14 luni 

 5 luni / semestru 
școlar;  

 16 sãptãmâni / 
semestru; 

  8 h / sãptãmânã 

 
ªcoala Gimnazialã ”Vasile 
Șeicaru” comuna Oancea: 

Total experți = 2 

10. 
 Expert educațional prevenție 

SDS gimnaziu - matematicã 
1 14 luni 

 5 luni / semestru 
școlar;  

 16 sãptãmâni / 
semestru; 

  8 h / sãptãmânã 
11. 

 Expert educațional prevenție 
SDS gimnaziu – limba românã 

1 14 luni 
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Nr. 
crt. 

Activitatea/subactivitatea 
nr. acesteia ºi deunumirea 

Denumirea postului 
Numãrul 

de 
experþi 

Durata 
activitãþii/ 

subactivitãþii 

Nr.ore/ 
expert 

 

A5. Dezvoltarea unui 
program de prevenire a 
abandonului școlar timpuriu 
/ PAST -                               
A5.3 Derularea și 
monitorizarea activitãților de 
sprijin pentru tranziția de la 
un ciclu de învãțãmânt la 
altul – AST 

ªcoala Gimnazialã Nr.20 
Galați: 

Total experți = 1 

12. 
 Expert educațional prevenție ani 

terminali – învãțãmânt primar 
1 14 luni 

 5 luni / semestru 
școlar;  

 16 sãptãmâni / 
semestru; 

  8 h / sãptãmânã 

 
ªcoala Gimnazialã Nr.1 
comuna Barcea: 

Total experți = 1 

13. 
 Expert educațional prevenție ani 

terminali – gimnaziu 
1 14 luni 

 5 luni / semestru 
școlar;  

 16 sãptãmâni / 
semestru; 

  8 h / sãptãmânã 

 
Școala Gimnazialã Nr.18 
Galați 

Total experți = 1 

14. 
Expert educațional prevenție ani 
terminali – învãțãmânt primar 

1 14 luni 

 5 luni / semestru 
școlar;  

 16 sãptãmâni / 
semestru; 

  8 h / sãptãmânã 

 

A4. Dezvoltarea unui 
program suport de educație 
timpurie/PSET -                                         
A4.2. Derularea și 
monitorizarea PSET 

ªcoala Gimnazialã ”Vasile 
Șeicaru” comuna Oancea: 

Total experți = 1 

15.  Expert educație timpurie 1 14 luni 

 5 luni / semestru 
școlar;  

 16 sãptãmâni / 
semestru; 

  8 h / sãptãmânã 

 
ªcoala Gimnazialã Nr.1 
comuna Frumușița: 

Total experți = 2 

16.  Expert educație timpurie 2 14 luni 

 5 luni / semestru 
școlar;  

 16 sãptãmâni / 
semestru; 

  8 h / sãptãmânã 

17. 

A2. Dezvoltarea rețelei de 
educație la orice vârstã E-
Galați - A2.3. Promovarea 
educației la orice vârsta în 
12 comunitãți gãlãțene 

 Expert suport promovare 
educație 

1 5 luni 20 ore/lunã 

 

TOTAL experți 

 

 Expert educațional ADS 8 

 Expert educațional prevenție 
SDS 

3 

 Expert educațional prevenție 
ani terminali 

2 

 Expert educație timpurie 3 

 Expert suport promovare 
educație 

1 
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Conform OMEN nr. 3920/08.06.2018 de aprobare a Procedurii de sistem privind selecţia şi recrutarea experţilor, 
în procesul de recrutare şi selecţie experţi în cadrul proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă vor fi evaluaţi 
candidaţii, care corespund cumulativ condiþiilor generale ºi termenilor de referinþã mai jos menţionate. 
 
 
 
III. CONDIŢII GENERALE: 
Expertul: 
a) are cetăţenie română/cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European cu reşedinţa în România; 
b) are capacitate de exerciţiu deplină; 
c) îndeplineşte condiţiile de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
d) are experienţă în domeniul educaţiei/formare profesională continuă/în proiecte cu finanţare externă 

nerambursabilă, pe poziţii relevante; 
e) nu a fost condamnat/(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra 

autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face/care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

f) îndeplineşte alte condiţii generale în funcţie de specificul proiectului. 
 
IV. TERMENII DE REFERINŢĂ PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS: 

Denumirea postului 

Numãr 

posturi 

vacante 

Perioada estimatã 

pentru derularea 

activitãþii 

Descrierea activitãþilor conform cererii de 

finanþare 

Experți educaționali A 
doua Șansã/EEADS 
 

8 680 ore/9 luni 

Asigură derularea activităților programului ADS, în 
cadrul unităților de învățământ selectate în proiect din 
cadrul  A3. Dezvoltarea Programului  ADS pentru 
reducerea abandonului școlar în comunitățile: 
Frumușiţa, Barcea, Oancea 

 
Descrierea sarcinilor/atribuţiilor pentru poziția Experți educaționali A doua Șansă/EEADS: 

 Derulează  activitățile Programului ADS, asigurând respectarea Metodologiei privind organizarea Programului 
ADS în învățământul primar și secundar inferior; 

 Realizează evaluarea inițială a candidaților participând la: elaborarea de subiecte pentru probele scrise şi 
orale; corectarea de subiecte la probele scrise; evaluarea în cadrul probei orale/practice; evaluarea şi 
recunoaşterea competenţelor dobândite anterior pe căi nonformale şi informale, conform prevederilor 
metodologice pentru programul A doua Șansă; completarea documentelor de evaluare; 
coordonarea/monitorizarea activității de evaluare. 

 Elaborează planificarea, proiectarea și instrumentele de lucru ale activității didactice; 

 Desfășoară activitatea didactică conform planificării și metodologiei specifice programului ADȘ; 

 Evaluează și realizează notarea obiectivă a cursanților înscriși în programul ADȘ; 

 Consiliază cursanții înscriși în programul ADȘ și monitorizează frecvența cursanților înscriși la programul ADȘ; 

 Completează documentele școlare conform metodologiei specifice programului ADȘ; 

 Aplică în activitățile din program materialele suport şi instrumentele specifice, cu respectarea procedurilor 
necesare pentru desfăşurarea activităţii; 

 Participă la activitățile din echipa multidisciplinară din cadrul școlii; 

 Participă la desfășurarea activităților motivaționale pentru cursanții ADS din grupul țintă;  

 Asigură sustenabilitatea activității; 
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 Îndeplineşte alte sarcini care-i sunt solicitate pe durata derulării proiectului. 
 
Cerinţe/competenţe necesare (fără a se limita la) pentru poziția Experți educaționali A doua Șansă/EEADS: 

 Studii superioare/diplomă de absolvire a liceului pedagogic sau a școlii normale/studii postliceale. 
 
 
 
Alte competenţe şi abilităţi pentru poziția Experți educaționali A doua Șansă/EEADS: 

 Competențe de comunicare și relaționare; 

 Competențe de coordonare a relațiilor de grup; 

 Competențe digitale. 
 
Constituie avantaje: 

 Experiență anterioară în proiecte similare. 
 

Denumirea postului 

Numãr 

posturi 

vacante 

Perioada estimatã 

pentru derularea 

activitãþii 

Descrierea activitãþilor conform cererii 

de finanþare 

Expert educațional 
prevenție SDS 

3 

 14 luni: 
 5 luni / semestru 

școlar;  
 16 sãptãmâni / 

semestru; 
  8 h / sãptãmânã. 

Asigură implementarea la nivel județean a 
programelor de prevenție cu elevii, respectiv 
derulează activitățile de tip SDS și de tranziție de 
la un ciclu de învățământ la altul din cadrul  A.5 
Dezvoltarea unui program de prevenire  a 
abandonului școlar timpuriu, în comunitățile: 
Galați: Școala Gimnazială Nr. 20 Galați; Bereşti: 
Liceul Tehnologic ”Paul Bujor” oraș Berești; 
Oancea: Şcoala Gimnazială ”Vasile Șeicaru” 
comuna Oancea 

 
Descrierea sarcinilor/atribuţiilor pentru poziția Expert educațional prevenție SDS: 

 Implementează activitățile ȘDȘ cu elevii, asigurând respectarea Metodologiei de organizare a programului 
SDS; 

 Implementează activitățile de sprijin pentru tranziția elevilor de la un ciclu de învățământ la altul; 

 Colaborează cu consilierii și părinții elevilor în vederea reducerii absenteismului școlar; 

 Participă în cadrul centrelor Pentru educație deschisă la schimburi de experiență, activități colaborative online, 
sesiuni live educaționale pentru a facilita accesul unui număr cât mai mare de beneficiari; 

 Aplică în activitățile din program materialele suport şi instrumentele specifice, cu respectarea procedurilor 
necesare pentru desfăşurarea activităţii din cadrul programului educațional de prevenție; 

 Participă la activitățile din echipa multidisciplinară din cadrul școlii; 

 Participă la desfășurarea activităților motivaționale pentru elevii din grupul țintă;  

 Asigură sustenabilitatea activității; 

 Îndeplineşte alte sarcini care-i sunt solicitate pe durata derulării proiectului. 
 

Cerinţe/competenţe necesare (fără a se limita la) pentru poziția Expert educațional prevenție SDS:  

 Studii superioare/diplomă de absolvire a liceului pedagogic sau a școlii normale/studii postliceale. 
 
Alte competenţe şi abilităţi pentru poziția Expert educațional prevenție SDS: 

 experiență generală de planificare, raportare; 

 experiență în programe de educație pentru grupuri vulnerabile;  
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 experiență în învățământul preuniversitar; 

 Competențe de comunicare și relaționare; 

 Competențe de coordonare a relațiilor de grup; 

 Competențe digitale. 
 

Constituie avantaje: 

 Experiență anterioară în proiecte similare. 
 

Denumirea postului 

Numãr 

posturi 

vacante 

Perioada estimatã 

pentru derularea 

activitãþii 

Descrierea activitãþilor conform cererii 

de finanþare 

Expert educațional 
prevenție ani terminali 
(profesori limba românã; 
profesori matematica pentru 
clasa a VIII-a; învãțãtori pentru 
clasa a IV-a) 

2 

 14 luni: 
 5 luni / semestru 

școlar;  
 16 sãptãmâni / 

semestru; 
  8 h / sãptãmânã. 

Asigură implementarea la nivel județean a 
programelor de prevenție cu elevii, respectiv 
derulează activitățile de tip SDS și de tranziție de 
la un ciclu de învățământ la altul din cadrul  A.5 
Dezvoltarea unui program de prevenire  a 
abandonului școlar timpuriu, în comunitățile: 
Barcea și Galați, respectiv la Școala Gimnazială 
Nr. 1 comuna Barcea ș Şcoala Gimnazială Nr.20 
Galați 

 
Descrierea sarcinilor/atribuţiilor pentru poziția Expert educațional prevenție ani terminali: 

 Implementează activitățile ȘDȘ cu elevii, asigurând respectarea Metodologiei de organizare a programului 
SDS; 

 Implementează activitățile de sprijin pentru tranziția elevilor de la un ciclu de învățământ la altul; 

 Colaborează cu consilierii și părinții elevilor în vederea reducerii absenteismului școlar; 

 Participă în cadrul centrelor Pentru educație deschisă la schimburi de experiență, activități colaborative online, 
sesiuni live educaționale pentru a facilita accesul unui număr cât mai mare de beneficiari; 

 Aplică în activitățile din program materialele suport şi instrumentele specifice, cu respectarea procedurilor 
necesare pentru desfăşurarea activităţii din cadrul programului educațional de prevenție; 

 Participă la activitățile din echipa multidisciplinară din cadrul școlii; 

 Participă la desfășurarea activităților motivaționale pentru elevii din grupul țintă;  

 Asigură sustenabilitatea activității; 

 Îndeplineşte alte sarcini care-i sunt solicitate pe durata derulării proiectului. 
 

Cerinţe/competenţe necesare (fără a se limita la) pentru poziția Expert educațional prevenție ani terminali: 

 Studii superioare/diplomă de absolvire a liceului pedagogic sau a școlii normale/studii postliceale. 
 
Alte competenţe şi abilităţi pentru poziția Expert educațional prevenție ani terminali: 

 experiență generală de planificare, raportare; 

 experiență în programe de educație pentru grupuri vulnerabile;  

 experiență în învățământul preuniversitar; 

 competențe de comunicare și relaționare; 

 competențe de coordonare a relațiilor de grup; 

 competențe digitale. 
 
Constituie avantaje: 

 Experiență anterioară în proiecte similare. 
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Denumirea postului 

Numãr 

posturi 

vacante 

Perioada estimatã 

pentru derularea 

activitãþii 

Descrierea activitãþilor conform cererii de 

finanþare 

Expert educație 
timpurie/EET 

3 

 14 luni: 
 5 luni / semestru 

școlar;  
 16 sãptãmâni / 

semestru; 
  8 h / sãptãmânã. 

Asigură implementarea la nivel județean a 
programelor de prevenție cu preșcolarii, respectiv 
derulează activitățile din cadrul activității A4. 
Dezvoltarea unui program suport pentru educație 
timpurie, pentru comunitățile: Frumușiţa, Oancea. 

 
Descrierea sarcinilor/atribuţiilor pentru poziția Expert educație timpurie/EET: 

 Implementează, conform procedurilor create, activitățile de prevenție cu preșcolarii din cadrul programului 
suport de educație timpurie; 

 Realizează planificarea activităților din cadrul programului suport pentru educație timpurie pe cele 3 
componente: activități de dezvoltare personală, activități experiențiale/stimulare cognitivă și activități liber 
alese; 

 Realizează materiale didactice specifice activităților cu preșcolarii; 

 Colaborează cu cordonatorul educație timpurie, Coordonatorul monitorizare grup țintă, consilierii și părinții 
elevilor în vederea reducerii absenteismului; 

 Participă în cadrul centrelor de resurse pentru educație deschisă la schimburi de experiență, activități 
colaborative online, sesiuni live educaționale; 

 Aplică în activitățile din program materialele suport şi instrumentele specifice, cu respectarea procedurilor 
necesare pentru desfăşurarea activităţii din cadrul programului educațional suport; 

 Participă la activitățile dintre echipa multidisciplinară din cadrul unităților școlare și centrelor de resurse; 

 Participă la desfășurarea activităților motivaționale pentru preșcolarii din grupul țintă;  

 Asigură sustenabilitatea activității; 

 Îndeplineşte alte sarcini care-i sunt solicitate pe durata derulării proiectului. 
 
Cerinţe/competenţe necesare (fără a se limita la) pentru poziția Expert educație timpurie/EET: 

 Studii superioare/diplomă de absolvire a liceului pedagogic sau a școlii normale/studii postliceale. 
 
Alte competenţe şi abilităţi pentru poziția Expert educație timpurie/EET: 

 experiență generală de planificare; 

 experiență în programe de educație pentru grupuri vulnerabile; 

 experiență în activități educaționale nivel preșcolară; 

 experiență în învățământul preuniversitar. 
 
Constituie avantaje: 

 Experiență anterioară în proiecte similare. 
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Denumirea 

postului 

Numãr 

posturi 

vacante 

Perioada estimatã 

pentru derularea 

activitãþii 

Descrierea activitãþilor conform cererii de finanþare 

Experți suport 

promovare 

educație 

1 
 5 luni: 
 20 h / lunã. 

Asigură derularea acțivităților legate de promovarea educației la 
orice vârstă în cadrul A2 Dezvoltarea unei Rețele pentru 
educație la orice vârstă – E-GaLați 

 

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor pentru poziția Expert suport promovare educație: 

 participă la implementarea strategiei de promovare și elaborarea conceptului de promovare a educației la orice 
vârstă; 

 participă la organizarea și derularea activităților din cadrul  A2 Dezvoltarea unei Rețele pentru educație la 
orice vârstă – E-GaLați; 

    participă la  organizarea dezbaterilor publice județene și a conferințelor din cadrul proiectului; 

    asigură realizarea etapelor de comunicare: informarea comunităților, comunicarea directă cu beneficiarii, 

cunoașterea problematicii și a situației concrete, conștientizarea;   

 contribuie la asigurarea unui climat de responsabilitate în cadrul echipei de proiect; 

 participă la şedinţe, la evenimentele proiectului, asigură pregătirea adecvată a acestora;  

 participă la evaluarea activităților realizate în cadrul rețelei de promovare a educației la orice vârstă și 
raportează coordonatorului de promovare probleme/dificultăți/nereguli constatate și propune soluții de 
remediere; 

 participă la realizarea evaluării impactului activităților de promovare a educației la orice vârstă; 

 propune măsuri pentru asigurarea sustenabilității activității; 

 îndeplineşte alte sarcini care-i sunt solicitate de managerul de proiect, apărute pe durata derulării proiectului. 
 

Cerinţe/competenţe necesare (fără a se limita la) pentru poziția Expert suport promovare educație: 

 4/5 ani studii superioare de lungă durată/5 ani studii superioare nivel II Bologna după cum urmează: 
o specializarea jurnalism sau limba și literatura română sau limbi moderne pentru Expert suport 

promovare educație- expert PR; 
o specializarea jurnalism, sau IT, sau actorie, sau regie film sau limba și literatura română sau limbi 

moderne pentru Expert suport promovare educație: jurnalist, expert media; 
o specializarea IT sau specializarea TIC sau echivalent dar care poate face dovada că a realizat 

materiale multimedia, RED, site-uri web, etc pentru Expert realizator de materiale multimedia (foto, 
video, webdesign, aplicații); 

o orice specializare dar care poate face dovada cu documente că a mai fost implicat în activități de 
dezvoltare personală, pentru Expert suport promovare educație profil: actor, trainer dezvoltare 
personală; 

o specializarea IT sau TIC sau orice specializare tehnică dar care poate face dovada ca a mai lucrat în 
proiecte similare pentru Expert suport promovare educație administrare centre educaționale 

 experiență generală de planificare, organizare 

 experiență în proiecte educaționale de cel puțin 2 ani 

 experiență în domeniul educației preuniversitare 

 experiențã solicitatã >5 ani 
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Alte competenţe şi abilităţi pentru poziția Expert suport promovare educație: 

 competențe de comunicare și relaționare; 

 competențe de coordonare a relațiilor de grup; 

 competențe digitale. 
 

Constituie avantaje: 

 experiență anterioară în proiecte similare. 
V. 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: 

 cerere de înscriere, conform modelului din anexa 1 la anunțul de selecție; 

 scrisoare de intenție; 

 declarație de consimţământ – acord cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale, conform modelului 
din anexa la 2 la anunțul de selecție; 

 copie după actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (semnat de 
canditat); 

 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); 

 copii ale documentelor doveditoare  ale  studiilor  și  experienței/expertizei  declarate  în  CV  (copii  ale 
diplomelor de studii, adeverințe de lucru, alte documente doveditoare), care vor fi certificate ”Conform cu 
originalul” de către instituția din care provine candidatul. În cazul în care candidatul nu este angajat la data 
depunerii dosarului, documentele se prezintă însoțite de documentele originale și se vor certifica de către 
Inspectoratul Școlar Județean Galați;  

 cazier judiciar; 

 adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie al 
candidatului sau de către unitățile medicale abilitate. 
 

VI. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII: 
Candidaţii vor depune documentele la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi până la data de 

29.11.2019, ora 1200. 
Candidaturile transmise după data limită indicată în anunţul de selecţie, precum şi cele incomplete vor fi 

respinse. 
 
VII. PROBELE DE CONCURS: 
Concursul solicită parcurgerea a trei etape, după cum urmează: 

a) Proba eliminatorie de verificare a eligibilităţii admistrative: 
Lista candidaţilor declaraţi admişi/respinşi în această etapă va fi publicată pe pagina web a instituţiei. 

http://isj.gl.edu.ro. 
Eventualele contestaţii vor fi depuse la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi sau la adresa de     

e-mail: info@isj.gl.edu.ro, în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor acestei etape.  
 

b) Proba de evaluare a dosarelor: 

Evaluarea dosarelor se va realiza prin corelarea dovezilor privind experienţa, expertiza candidatului cu condiţiile 
specifice postului detaliate în prezentul anunţ. 

Candidaţii care îndeplinesc cerinţele specifice postului sunt consideraţi admişi şi vor participa la următoarea 
etapă a selecţiei. 

Lista candidaţilor declaraţi admişi/respinşi în această etapă va fi publicată pe pagina web a instituţiei 

http://isj.gl.edu.ro. 
Eventualele contestaţii vor fi depuse la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi sau la adresa de e-

mail: info@isj.gl.edu.ro, în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor acestei etape. 

http://isj.gl.edu.ro/
mailto:info@isj.gl.edu.ro
http://isj.gl.edu.ro/
mailto:info@isj.gl.edu.ro
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Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face pe pagina web a instituţiei http://isj.gl.edu.ro, conform 
calendarului din prezentul anunţ. 

c) Proba de Interviu: 

Candidaţii vor fi planificaţi pentru proba de interviu, conform programării afişate pe pagina web a instituţiei 
http://isj.gl.edu.ro. 

Ca urmare a desfăşurării interviului, comisia va stabili clasamentul candidaţilor declaraţi admişi în ordinea 
descrescătoare a punctajelor, în limita numărului de posturi din anunţul de selecţie. 

Conform OMEN nr. 3920/08.06.2018 de aprobare a Procedurii de sistem privind selecţia şi recrutarea 
experţilor, proba de interviu nu se contestă. 

Candidaţii care îndeplinesc baremul minim pentru selecţie, dar nu sunt în lista celor declaraţi admişi, vor 

constitui corpul de rezervă pentru poziţia respectivă pe toată perioada derulării activităţii. 

 

VIII. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI:  

Perioada Activitatea (după caz) 

15.11.2019 – 29.11.2019 Depunerea dosarelor la Secretariat, cu număr de înregistrare 

29.11.2019 – 02.12.2019 Verificarea eligibilității administrative a dosarelor 

02.12.2019 
Afișarea rezultatelor selecției în urma verificării eligibilității administrative a 
dosarelor 

03.12.2019 Depunerea eventualelor contestații 

04.12.2019 
Soluționarea eventualelor contestații si afisarea rezultatelor în urma reevaluării 
dosarelor 

05.12.2019 Interviu, conform planificării 

06.12.2019 Afișarea rezultatelor finale 
 
 
 
 
 

 

http://isj.gl.edu.ro/
http://isj.gl.edu.ro/

