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Proiect Erasmus+ Nr. 2020-1-RO01-KA201-080061 

Equalizing the chances of success in life of pre-university students through a quality digital education  

Durata: 2020-2022 

 

Nr.29/2020-1-RO01-KA201-080061/29.09.2021   

                               Anexa 3 la Procedura Nr.16456/20.07.2021            

 

ANUNȚ SELECȚIE 

 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București anunță scoaterea la concurs, în cadrul proiectului 

"Equalizing the chances of success in life of pre-university students through - a quality digital education - 

QED", Nr. 2020-1-RO01-KA201-080061, finanţat de UE, prin Programul Erasmus+, Acțiunea cheie KA2, a 

unui număr de 2 locuri pentru tehnicieni IT care vor realiza website-ul proiectului și platform proiectului 

“Quality in education in pre-university education Q-Ed!”. 

I. INFORMAȚII PROIECT 

 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este: 

  

Egalizarea șanselor de reușită în viață ale elevilor din învățământul primar și gimnazial prin dezvoltarea 

aptitudinilor de aplicare, de analiză și de interpretare a cunoștintelor dobândite în școală 

 

COORDONATOR:  Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

PARTENERI:    

 Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”, România,  

 Zakladni skola Odry, Cehia  

 Suomi-Romania EduStudio, Helsinki, Finlanda                                    

DURATA PROIECTULUI – 24 luni (2020-2022) 

II. OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE  

Scopul anunțului îl constituie scoaterea la concurs în cadrul proiectului "Equalizing the chances of 

success in life of pre-university students through - a quality digital education - QED", Nr. 2020-1-RO01-

KA201-080061, a unui număr de 2 locuri pentru tehnicieni IT care vor realiza website-ul proiectului și 

platform proiectului “Quality in education in pre-university education Q-Ed!”. 

 

III.  SELECŢIA PARTICIPANȚILOR 

 

Tehnicienii IT vor fi selectaţi din conform criteriilor descrise în formularul de candidatură și conform  

procedurii cu nr. 16456/20.07.2021. 

Activitățile de recrutare și selecție a experților au în vedere următoarele principii: 

● Transparența – informarea corectă și permanentă a actorilor procesului de selecție cu toate 

informațiile necesare; 

● Tratament egal – procesul de selecție în cadrul proiectului va  avea în vedere ca singurele criterii de 

selecție sa fie cele legate de competentă și  performanță; 
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● Nediscriminare- procesul de selecție în cadrul proiectului nu va permite/încuraja discriminări de sex, 

naționalitate, apartenență etnică sau religioasă; 

● Utilizarea eficientă a fondurilor publice – dimensionarea corectă a costurilor provenite din  bugetul 

de stat, fondurile speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele instituțiilor publice 

finanțate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate României sau instituțiilor 

publice și credite externe contractate sau garantate de stat ori de autorități ale administrației publice 

locale, precum și împrumuturi interne contractate de autorități ale administrației publice locale 

● Confidențialitate - aplicațiile candidaților/formatorilor, informațiile oferite de către aceștia, sunt 

supuse rigorilor principiului confidențialității; 

● Obiectivitate – asigurată prin metode specifice; orice decizie trebuie să aibă o motivație foarte clară și 

demonstrabilă; 

 

III. 1. Criterii de selecţie a grupului ţintă 

       a. Condiţii de eligibilitate: 

- Participantul trebuie să aibă studii superioare de specialitate în domeniul IT și o vechime de minim 10 ani 

în domeniu. 

- Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit. 

 

       b. Condiţii de selecţie: 

- Competenţe în tematica proiectului; 

- Implicarea activă şi disponibilitatea de a lucra suplimentar în vederea participării la activităţile locale din 

cadrul proiectului (diseminare, evaluare, realizare produse finale); 

- Motivaţia de a participa la un proiect european; 

- Competenţe digitale (calculator, internet, realizare materiale PPT etc); 

- Abilităţi de time management ( respectarea termenelor de realizare şi predare de materiale); 

- Competenţe de limba engleza (cel puţin nivel începători, conform CV-ului format european) ; 

- Participări la activităţi legate de tematicile proiectului;  

- Competenţe de comunicare, gestionare a situaţiilor conflictuale, negociere, muncă în echipă, competenţe 

organizatorice; 

- Dorinţa de cunoaştere şi de dezvoltare personală continuă; 

- Creativitate; 

- Spirit de responsabilitate şi seriozitate, angajament de participare la activităţile proiectului; 

- Motivaţie puternică pentru implicarea în proiect. 

 

         c. Conţinutul dosarului de candidatură: 

- Cerere de înscriere (formular tip – anexa1); 

- Copie xerox după cartea de identitate; 

- Scrisoare de intenție; 

- CV în format Europass (formular tip); 

- Declaraţia privind excluderea finanţării multiple; 

- Declaraţie privind rambursarea contravalorii cheltuielilor în cazul renunţării fără motiv justificat la proiect  

- Declaraţia privind timpul liber ce poate fi alocat activităţilor proiectului; 

- Declaraţia privind acceptarea modalităţii de selecţie  
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III.2. Evaluarea dosarelor va fi realizată de către o comisie numită prin decizie și formată din cel puțin un 

inspector din departamentul proiecte și programe educaționale, precum și alți inspectori ISMB cu competențe 

în evaluarea dosarelor. 

Punctajul se va realiza conform următoarei grile de punctaj 

 

Criteriul  Punctaj maxim 

CV + formular de candidatură 50 puncte 

Scrisoarea de intenție 15 puncte 

Test limba engleză 15 puncte 

Interviu  20 puncte 

Total  Maxim 100 puncte 

 

Notă : 

1. Scrisoarea de intenție trebuie să motiveze clar participarea la proiect. 

Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care: 

2. Nu depun una sau mai multe dintre formularele/anexele solicitate 

3. Nu obţin cel puţin 10 puncte la scrisoarea de intenție și minim 75 de puncte la toate probele de evaluare 

După procedura de selecţie candidaţii admiși vor primi sarcini de lucru în cadrul activităţilor proiectului. 

Selectarea echipei care va participa la mobilităţile din cadrul proiectului, se va face în funcţie de rezultatele 

activităţilor la proiect. 

  

 

IV.  MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII: 

  

Candidații vor depune documentele la  sediul  Inspectoratului Școlar al Municipiului București, până 

la data de 13.10.2021, ora 16,00. 

Candidaturile transmise după data  limită  indicată  în  anunțul  de  selecție,  precum  și  cele incomplete 

vor fi respinse. 

 

V.  PROBE DE CONCURS: 

 

Concursul constă în parcurgerea a două etape, astfel:  

a) Proba eliminatorie: verificarea eligibilității administrative a dosarelor  

 Lista candidaților declarați admiși/respinși în această etapă va fi publicată la sediul Inspectoratului 

Școlar al Municipiului București, strada Icoanei Nr 19, sector 2, și pe pagina web a Inspectoratului Școlar al 

Municipiului București, la adresa www.ismb.edu.ro. 

 Eventualele contestații vor fi depuse la sediul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în 

termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor acestei etape, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 
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 Candidații declarați admiși la această probă vor participa la proba de evaluare a dosarelor, interviu și 

testul în limba engleză. 

Proba de evaluare a dosarelor, interviul și testul în limba engleză  

 Punctajul maxim, la toate probele de concurs  este de 100 puncte, la CV candidatul trebuie să obțină 

min. 40 puncte, la scrisoarea de intenție min.10 puncte, la testul de limba engleză min. 10 puncte și la interviu, 

min. 15 puncte, adică un punctaj de minim 75 de puncte. 

 În situația în care un post este solicitat de mai mulți candidați cu același punctaj, prioritate la 

participarea în proiect o are candidatul care este salariat la ISMB. În situația în care nici calitatea de salariat 

nu conduce la departajare, atunci departajarea se realizează, luându-se în considerare, în ordine, următoarele 

criterii de departajare: 

-  gradul didactic/doctorat; 

-  a doua specializare obținută; 

- numărul de credite profesionale obținute în ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului de 

candidatură la inspectoratul școlar); 

- cunoașterea unei/unor limbi străine de circulație internațională, dovedită prin documente emise de o autoritate 

în materie sau prin foaia matricolă/suplimentul la diploma de licență/absolvire a studiilor 

universitare/postuniversitare (pentru candidații care au pe diploma de licență/absolvire, ca specializare, o limbă 

străină, este suficientă prezentarea copiei de pe diplomă). 

 Eventualele contestații vor fi depuse la sediul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, strada 

Icoanei nr 19, sector 2, București, în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii 

din acest drept.   

 Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul Inspectoratului Școlar 

Inspectoratului Școlar al Municipiului București, strada Icoanei nr 19, sector 2, București și pe pagina web, în 

termen de 7 zile lucrătoare de la soluționarea contestațiilor.  

 Ca urmare a desfășurării probei de evaluare, comisia va stabili clasamentul candidaților în ordinea 

descrescătoare a punctajului acordat. Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului, 

în limita numărului de posturi din anunțul de selecție.  

 Rezultatele finale în urma soluționării contestațiilor se vor afișa la sediul Inspectoratului Școlar 

Inspectoratului Școlar al Municipiului București, strada Icoanei nr 19, sector 2, București, și pe pagina web, 

în termen de 7 zile lucrătoare de la ultima probă de concurs, prin specificarea punctajului final al fiecărui 

candidat și a mențiunii „admis” sau „respins”. 

          Candidații care îndeplinesc baremul minim pentru selecție, dar nu sunt în lista celor declarați admiși, 

vor constitui corpul de rezervă pentru poziția respectivă pe toata perioada desfășurării activității. 

 

VI. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:  

 

Perioada Activitatea (după caz) 

În perioada 29.09-13.10.2021, de luni 

până joi, între orele 800-1630 și vinerea 

între orele 800-1400 

Depunerea dosarelor  

14.10.2021 Verificarea eligibilității administrative a dosarelor 

15.10.2021– până la ora 1000 Afișarea rezultatelor selecției in urma verificării eligibilității 

dosarelor 

15.10.2021– între orele 1000-1400 Depunerea eventualelor contestații 

18.10.2021 Soluționarea eventualelor contestații   

http://www.ismb.edu.ro/


 

Str. Icoanei nr. 19, Sector 2, 020451,  Bucureşti                                     

    Tel:    +40 (0)21 211 84 85 

    Fax:   +40 (0)21 210 48 51 

www.ismb.edu.ro 

19.10.2021 Realizarea evaluării CV-ului 

20.10.2021– ora 1000 

20.10.2021– ora 1200 

Test limba engleză 

Interviu 

21.10.2021– până la ora 1200 Afișarea rezultatelor  

21.10.2021 – între 1200-1600 Depunerea eventualelor contestații 

22.10.2021 Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor finale    

 

Afișat astăzi, 29.09.2021, la sediul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, strada Icoanei nr 19, sector 2, 

București, și pe pagina web a Inspectoratului Școlar al Municipiului București, la adresa www.ismb.edu.ro 

 

 

Reprezentant legal, 

Mihaela ȘTEFAN - INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 
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Anexa 1 la Anunțul de selecție 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

 

Subsemnatul/a _________________________, CNP__________________________, 

identificat/ă cu CI/BI/Pașaport seria _____ numărul ____________, emis de _____________, la 

data de ________________________,  valabil până la data ____________________domiciliat/ă 

în localitatea _______________________județ _______________, strada 

_____________________, nr. ____, bl. _________, sc_______, et____, ap._____, telefon 

______________________, e-mail ___________________________________________, vă rog 

să aprobaţi să particip la concursul de selecție desfășurat în cadrul proiectului "Equalizing the 

chances of success in life of pre-university students through - a quality digital education - QED", 

Nr. 2020-1-RO01-KA201-080061, finanţat de UE, prin Programul Erasmus+, Actiunea cheie KA2  

şi coordonat de  Inspectoratul Școlar al Municipiului București, România, în parteneriat cu: Școala 

Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”, București, România, Zakladni 

skola Odry, Cehia și Suomi-Romania EduStudio, Helsinki, Finlanda. 

Precizez că am luat notă de prevederile procedurii de selecție din proiectul menționat mai 

sus și sunt de acord cu acestea. Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute în procedura 

de selecție. 

 

 

 

Data: Semnătură 

 

 

 

Doamnei Inspector Școlar General 
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Anexa 2 la Anunțul de selecție 

 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND EXCLUDEREA FINANŢĂRII MULTIPLE 

 

 

 

 

 

Subsemnatul/a ......................................................................., ca beneficiar/ă  al/a 

proiectului cu titlul:"Equalizing the chances of success in life of pre-university students through 

- a quality digital education - QED", Nr. 2020-1-RO01-KA201-080061, finanţat de UE, prin 

Programul Erasmus+, Actiunea cheie KA2, coordonat de  Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București, România, în parteneriat cu: Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz 

”Sfânta Maria”, București, România, Zakladni skola Odry, Cehia și Suomi-Romania EduStudio, 

Helsinki, Finlanda, cunoscând dispoziţiile articolului 292 Cod Penal cu privire la falsul în 

declaraţii, declar pe proprie răspundere că nu beneficiez de alte surse de finanţare din programe 

europene sau de la bugetul de  stat pentru acoperirea cheltuielilor legate de servicii de consiliere și 

orientare profesională și/sau de stagii de practică. 

 

 

 

 

 

 

Data: Semnătură 
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Anexa 4 la Anunțul de selecție 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND TIMPUL LIBER DISPONIBIL  

PENTRU ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

 

 

 

                 Subsemnatul/a ......................................................................................,  inspector/ 

metodist la Inspectoratul Școlar al Municipiului București, declar pe propria răspundere că, în cazul 

în care sunt selectat/ă să fac parte din echipa proiectului cu titlul:"Equalizing the chances of 

success in life of pre-university students through - a quality digital education - QED", Nr. 2020-

1-RO01-KA201-080061, voi dispune de următorul timp liber pe care îl voi aloca activităţilor 

proiectului după cum urmează: 

 

I. În timpul şcolii  

 

 

II. În timpul vacanţelor şcolare 

 

 

 

Data .................................. 

 

 

Semnătura.......................................... 
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Anexa 5 la Anunțul de selecție 

 

 

DECLARAŢIE 

 

Subsemnatul/a______________________________________, declar pe propria 

răspundere că: 

• Toate datele din dosarul de candidatură sunt reale şi pot fi demonstrate cu acte originale 

• Sunt de acord cu modalitatea de selecţie a echipei de proiect 

• Sunt de acord cu procedura de selecţie elaborată 

• Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu faptul că procedura de selecţie şi rezultatele acesteia 

nu sunt contestabile 

• Am luat  la cunoştinţă şi sunt  de  acord ca datele mele personale să fie utilizate în scopul 

proiectului sus-menţionat. 

• Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord ca datele personale ale mele, materialele rezultate în 

urma activităţilor (fotografii, filmări video etc.) să fie utilizate în scopul proiectului sus 

menţionat pe internet, site-ul şcolii, site-ul proiectului, facebook, cât şi prin publicarea lor în 

presa locală sau pentru alte modalități privind diseminarea proiectului. 

• Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord, dacă voi fi selectat în echipa de proiect si nu 

indeplinesc sarcinile primite pot fi exclus din echipa de proiect 

• Nu există niciun impediment pentru a face parte din echipă, a participa la activităţile şi 

mobilităţile proiectului în ţară şi străinătate 

• Prin acţiunile mele, indiferent dacă voi fi sau nu voi fi selectat în echipa de proiect şi 

indiferent dacă voi fi sau nu voi fi selectat să particip la mobilităţile proiectului, nu voi aduce 

prejudicii programului Erasmus + sau Comisiei Europene 

• Voi putea fi solicitat oricând în intervalul pe care l-am prezentat în Anexa 6 ca fiind 

disponibil, să particip la activităţile proiectului şi mă oblig să particip activ la aceste activităţi 

 

 

Data..................................                Semnătura.......................................... 
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