
 

 

Proiect cofinanţat din  Programul Operational Capital Uman  2014 – 2020  în cadrul Axei prioritare 6. „Educaţie şi competenţe”, 
Componenta 1- Programul  „ Școală pentru toți”, Prioritatea de investiţii 10 „Reducerea şi prevenirea abandonului şcolartimpuriu şi 
promovarea   accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusive la parcursuri de  învăţare formale, 

non formaleşi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare”  
Proiectul “Spune prezent! Viitorul se învață la școală!” -  POCU/74/6/18/107035 

 
 
 
 

Anunț selecție expert Grup țintă 
În cadrul proiectului “Spune prezent! Viitorul se învață la școală!” 

 
 
 
 

Primăria Municipiului Lugoj anunță organizarea unei proceduri de selecție a expertului grup țintă în 
cadrul proiectului “Spune prezent! Viitorul se învață la școală!” (POCU/74/6/18/107035), proiect cofinanţat 
în cadrul  Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară AP 6 "Educație și competențe”, 
Prioritatea de investiție (PI) 10i ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea 
accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare 
formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare", apel de proiecte nr. 4, „Scoala 
pentru toti” (cod proiect POCU – 74/6/18/107034).  

Proiectul “Spune prezent! Viitorul se învață la școală!” (POCU/74/6/18/107035) este implementat 
de Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Sediul Central, în parteneriat cu Societatea 
Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Timiș, UAT Comuna Biled, UAT Comuna Foeni și UAT 
Comuna Giera și are ca obiectiv general implementarea masuri integrate de sprijin pentru a reduce riscul de 
abandonul scolar si totodata pentru a preveni abandonul scolar timpuriu in 4 scoli supuse unui risc 
educational ridicat din judetul Timis. Masurile integrate vor implica implica 79 anteprescolari, 108 prescolari, 
423 elevi inscrisi in invatamantul preuniversitar si 57 tineri din programul A doua sansa, 300 parinti si 65 
cadre didactice/personal de sprijin. Totodata, proiectul vizeaza promovarea accesului egal la invatamantul 
prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale 
pentru reintegrarea in educatie si formare iar activitatile propuse nu genereaza zone segregate.(data 
începerii proiectului: 29 mai 2018 –– data finalizării proiectului: 28 mai2021). Valoarea totală a proiectului 
este de 6.564.113,86 Ron, dintre care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 5.579.496,79 Ron. 

  
Principalele activități ale proiectului: 
A0. Managementul proiectului, informare, rata forfetara 
A1. Informare si inregistrare grup tinta 
A2 Evaluare si elaborare planuri educationale, servicii de consiliere pentru elevi si educatie 
parentala 
A3. Dezvoltare profesionala cadre didatice 
A4. Atragerea si motivarea cadrelor didactice 
A5. Organizare activitati educationale pentru anteprescolari si prescolari 
A6. Activitati educationale pentru ciclul primar si gimnazial 
A7. Facilitarea accesului la educatie 
A8. Parteneriate si schimb de experienta 
 
 
 



 

 

Prezenta procedură se derulează pentru ocuparea unui post vacant Expert Grup Țintă: 
 

Nr. 
posturi 

Funcția 
ocupată în 
proiect 

Studii 
solicitate 

Experiența 
solicitată 

Limbi 
străine 
solicitate 

Atribuții  

1 Expert 
grup țintă 

Studii 
superioare 
finalizate 
cu 
diploma 
de licenta 
- 3 ani  

Experienta 
in 
domeniul 
educatiei, 
coordonare 
activitati 
educative - 
5 ani 

Engleza 
A1 – 
Utilizator 
elementar 
nivel1 

 Raspunde de coordonarea si 
verificarea GT pentru asigurarea 
activitatii / subactivitatilor prevazute 
in Cererea de finantare a 
proiectului.  

 Responsabil de elaboreaza 
metodologiei de recrutare si 
inregistrare a grupului tinta in 
conformitate cu reglementarile 
legale in vigoare. 

 Inregistrarea, actualizarea GT, 
monitorizarea indicatorilor.  

 Verifica identificarea si selectia 
persoanelor din grupul tinta, 
conform cererii de finantare. 

 Verifica datele participantilor ce 
urmeaza sa fie inscrisi la 
programele de formare.  

 Verifica eligibilitatea grupului 
tinta respectand criteriile stabilite 
conform ghidului solicitantului si a 
cererii de finantare. 

 Raporteaza situatia cu privire la 
grupul tinta pe tot parcursul 
proiectului;  

 Participa la campaniile 
proiectului care au ca scop 
informarea grupului tinta si 
promovarea egalitatii de sanse si a 
incluziunii sociale;  
Asigura distribuirea tichetelor 
sociale, lunar, respectand criteriile 
de acordare conform metodologiei 
elaborate; 

 
Perioada estimată pentru derularea activității: de la semnarea contractului până la 28.05.2021 

(expertul va presta activități într-un număr total estimat de 21 zile/luna, respectiv 1 ora/zi). 
 
 Poate participa la concursul organizat pentru selecția unui post de expert grup țintă orice persoană 
care îndeplinește condițiile generale și condițiile specifice din Ghidul solicitantului și fișa de post. 

(1) Pentru înscrierea în procesul de selecție, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiții generale de participare: 

a) cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European cu reședința în România;  



 

 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are capacitate deplică de exercițiu; 
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; 
e) îndeplinește condițiile de studii și experiența specifică solicitată potrivit cerințelor postului scos la 

concurs 
f) nu a fost condamnat/(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori 

contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori 
a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face/care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

(2) În vederea selectării, candidații trebuie să îndeplinească condițiile specifice poziției prezentate în 
anunț. 

 Pentru înscrierea în procesul de selecție, candidații vor transmite candidatura, până la data și ora 
indicate în anunț, următoarele documente:  

a) Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1;  
b) Scrisoare de intenție;  
c) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz (semnată de candidat);  
d) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;  
e) Alte acte doveditoare privind experiența/expertiza, calificările specifice aferente poziției;  
f) CV format Europass datat și semnat pe fiecare pagina, cu mențiunea postului vizat (CV-ul 
trebuie să conțină obligatoriu date de contact valide –adresa de e-mail și număr de telefon);  
g) O declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să determine 
incompatibilitatea cu poziția și activitățile ce urmează a fi efectuate;  
h) Documente doveditoare ale studiilor și experienței/expertizei declarate în CV (adeverințe de 
lucru, recomandări, alte documente doveditoare) - certificate conform cu originalul. 

 
 
CALENDARUL SELECȚIEI EXPERTULUI: 
 

Perioada Activitatea 

16.01.2019 – 30.01.2018 
până la ora 16.00  

Depunerea dosarelor 
La sediul Primăriei Municipiului Lugoj, piața Victoriei, nr. 4, județul 
Timiș, Camera 7 (în zilele lucrătoare), în plic închis cu mențiunea 
“Candidatura expert POCU/74/6/18/107035” 

31.01.2019 Selecția dosarelor în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor 
generale si specifice de participare 

01.02.2019, cel târziu la 
ora 10.00 

Afișarea rezultatelor în urma verificării îndeplinirii condițiilor 
generale si specifice 

04.02.2019 – 05.02.2019, 
până la ora 10.00 

Depunerea eventualelor contestații 

06.02.2019 – 07.02.2019 Soluționarea eventualelor contestații 
08.02.2019 Afișarea rezultatului selecției expertului grup țintă 

 
 

 Coordonator tehnic proiect  
 

Savescu Liviu 
 



 

 

 
Anexa 1 

 

CEREREA DE ÎNSCRIERE 
 

pentru ocuparea poziției Expert Grup țintă  în cadrul proiectului “Spune prezent! Viitorul se învață 
la școală!” (POCU/74/6/18/107035), proiect cofinanţat în cadrul  Programului Operațional Capital 
Uman 2014 – 2020, Axa prioritară AP 6 "Educație și competențe”, Prioritatea de investiție (PI) 10i 

”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul 
preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și 
informale pentru reintegrarea în educație și formare", apel de proiecte nr. 4, „Scoala pentru toti” 

 
 

1. DATE PERSONALE     

Nume  
 

Prenume 
 

Telefon 
 

E-mail 
 

2. DISPONIBILITATE DE A DERULA ACTIVITĂȚI ÎN MEDIUL PREȘCOLAR ȘI 
ȘCOLAR 

 
Da                                                                                               Nu  

 

3. DISPONIBILITATE DE A DERULA ACTIVITĂȚI ÎN COMUNITATE CU 
FAMILIILE PREȘCOLARILOR ȘI ȘCOLARILOR 

 
Da                                                                                                Nu 

 

4. DISPONIBILITATE 

 
Da                                                                                                Nu 

 

Data: 
 

 

Semnatura: 
 

 

 
 


