
 

 

 

 

 

 

 

 

Anunț de selecție experți proiect CRED 

 

                                                                                                                                 Nr.  8773/04.06.2020 

 

           Inspectoratul Școlar al Municipiului București, partener în cadrul proiectului 

”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”-CRED, Cod SMIS 2014 

-  118327, anunță  organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de experți din echipa de 

implementare, vacante începând cu luna iunie 2020, specificate mai jos. 

 

I. I NFORMAȚII PROIECT 

 

Proiectul se implementează, conform Contractului de finanțare nr. POCU/254/6/20, cod SMIS 

2014+:118327, având ca Beneficiar Ministerul Educației Naționale. 

 

Obiectivul general este: 

Prevenirea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri sistemice de aplicare inovativă și sustenabilă 

a noului curriculum național, urmărește creșterea accesului la experiențe de învățare de 

calitate ale elevilor din învățământul primar și gimnazial. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

•Facilitarea, în primele luni ale proiectului, a unei abordări curriculare unitare și coerente, centrate pe 

competențe în rândul decidenților și partenerilor educaționali, în vederea asigurării de oportunități egale 

pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv cei reintegrați în programe de tip a doua șansă.  

•Promovarea unor abordări didactice centrate pe competențe prin elaborarea și utilizarea de resurse 

educaționale deschise relevante pentru aplicarea la clasă a noului curriculum pentru învățământul primar 

și gimnazial.  

•Abilitarea curriculară a 55.000 de cadre didactice din învățământul primar și gimnazial pentru o 

abordare metodologică centrată pe competențe cheie, în acord cu noul curriculum și adaptarea 

activităților de învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflați în risc de abandon 

școlar.   

•Creșterea calității și relevanței activităților din  școli cu populație vulnerabilă, în vederea reducerii 

părăsirii timpurii a școlii, prin implementarea de proiecte inovative centrate pe dezvoltarea 

competențelor cheie a cel puțin 2.500 de elevi, în contexte de învățare curriculare și extra curriculare 

stimulative și motivaționale. 

•Realizarea de cercetări și studii tematice privind aplicarea noului curriculum din perspectiva dezvoltării 

competențelor cheie și sprijinirea elevilor care aparțin grupurilor vulnerabile. 

 

 



II. OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE ȘI TERMENII DE REFERINȚĂ 

PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS 

 

           Selecția experților din echipa de implementare a Inspectoratului Școlar al Municipiului București 

se realizează în conformitate cu prevederile Cererii de finanțare aprobate, ale Procedurii de sistem 

privind recrutarea și selecția experților din cadrul echipelor de proiect, conform OMEN nr. 3920 din 

08.06.2018 cu modificările și completările ulterioare, în perioada de implementare a proiectului, 

conform cerințelor fișelor de post depuse odată cu cererea de finanțare și aprobate prin contractul de 

finanțare. 

       În vederea atingerii rezultatelor proiectului din Cererea de finanțare  și a responsabilităților asumate 

de ISMB prin acordul de parteneriat semnat cu Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București organizează selecție, în această etapă, în cadrul proiectului ”CURRICULUM 

RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”-CRED, Cod SMIS 2014 -  118327, pentru 

următoarele posturi: 

 

 

Nr. 

crt. 

Sub activitatea nr. și denumire Denumirea 

postului  

Nr. 

experți 

Durata 

activității 

Nr. 

ore/expert 

1. A0 Managementul proiectului Responsabil 

financiar                    

1 18 luni 2 ore/zi; 21 

zile/lună 

 Total experți  1   

 

              Conform procedurii de sistem privind recrutarea și selecția experților din cadrul echipelor de 

proiect, conform OMEN nr. 3920 din 08.06.2018 cu modificările și completările ulterioare, în procesul 

de recrutare și selecție a experților în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, vor fi 

evaluați candidații care corespund cumulativ condițiilor generale și termenilor de referință pentru 

participare. 

  

III. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 

 

Expertul: 

a.) Îndeplinește condițiile de studii superioare  absolvite cu diplomă de licență, 

b.) Are experiență în domeniul educație și formare profesională continuă/în proiecte cu finanțare 

externă nerambursabilă pe poziții relevante, demonstrată cu documente; 

c.) Are capacitate de exercițiu deplină; 

d.) Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea 

justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție; 

e.) Are experiență de minim 5 ani ca expert în cadrul unor programe /proiecte  

naționale/regionale/europene, relevante pentru topicul proiectului; 

f.) Are experiență profesională în domeniul de specialitate-minim 10 ani și a parcurs programe de 

formare profesională în domeniul specialității, demonstrată cu documente, ; 

g.) Are competențe TIC (dovedite prin adeverință/atestat TIC/ certificat/diplomă/foaie matricolă); 

h.) Are domiciliul în Municipiul București. 

 

 

 

 



IV. DOSARUL DE SELEȚIE 

 

În conformitate cu prevederile Cererii de finanțare, ale Procedurii de sistem privind 

recrutarea și selecția experților în cadrul echipelor de proiect, conform  OMEN nr. 3920 din 08.06.2018 

cu modificările și completările ulterioare, dosarul de înscriere la selecție va conține următoarele 

documente. 

• Cererea de înscriere, conform modelului din Anexa A1 la prezentul anunț; 

• Copia cărții de identitate; 

             • Scrisoare de intenție care să prezinte competențele și experiența în implementarea 

proiectelor naționale/regionale/europene, relevante pentru topicul acestui proiect; 

              • CV-format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină (CV-ul trebuie să conțină 

obligatoriu date de contact valide – adresa de email și numărul de telefon), însoțit de copia diplomei 

de studii și de documentele justificative privind competențele profesionale și activitățile derulate, 

documente relevante ale participării la cursuri de formare, la proiecte educaționale (atestate, 

adeverințe, certificate, diplome);  

              •Adeverință eliberată de angajator care trebuie să ateste funcția și vechimea în specialitate, 

în original; 

             • Documente de studii: diploma de licență, diplomă de master, diplomă de doctor, în copie, 

ultimul grad didactic obținut, în copie conform cu originalul; 

               • Certificat/documente care să ateste competențe TIC, în copie conform cu originalul; 

          • Alte certificări/documente relevante privind expertiza, cât și îndeplinirea condițiilor 

specifice din anunțul de selecție, în copie conform cu originalul; 

          •  Recomandări/referințe din partea unor instituții cu care candidatul a colaborat, în original; 

          • Declarație de disponibilitate ( pentru prestarea activităților pe care le va realiza, conform 

modelului Anexa 2; 

          • Cazierul judiciar în original; 

          •  Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către 

medicul de familie al candidatului. 

           Documentele depuse în copie vor purta ,mențiunea ”Conform cu originalul”, precum și 

semnătura directorului/conducătorului instituției și ștampila unității în care candidatul își 

desfășoară activitatea. 

            Dosarul va avea un opis (în dublu exemplar, semnat de către candidat) și toate paginile vor 

fi numerotate. 

            Lipsa oricărui document dintre cele enumerate mai sus, inclusiv a opisului și a numerotării 

paginilor, va duce la respingerea dosarului. 

 

V. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII 

 

Dosarul de candidatură se va depune la sediul ISMB –secretariat, până la data de 11 iunie  

2020, ora 16:30. 

 

 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 

 

Ionel PUȘCAȘ 


