Şcoala Gimnazială “Gheorghe Banea”
Str. Florilor, nr.30
Măcin, Jud.Tulcea, cod 825300
Tel./Fax: 0240 571 004
e-mail: scoalagheorghebanea@yahoo.com
site: http://scoala-ghbanea-macin.ro

MINISTERUL EDUCAŢIEI
NAŢIONALE

ANUNŢ
Şcoala Gimnazială “Gheorghe Banea” Măcin, str. Florilor nr. 30, judeţul Tulcea organizează concurs
de ocupare a 1 post temporar vacant pe perioadă determinată de COORDONATOR PROIECT - PROIECT
POCU.
Concursul constă în parcurgerea următoarelor etape :
• În data de 30.11.2018 –EVALUAREA DOSARELOR
• În data de 10.12.2018, ora 10.00 –INTERVIUL.
• Afişarea rezultatelor obţinute se face în maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei la
sediul instituţiei .
• Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul Şcolii Gimnaziale”Gheorghe Banea” Măcin în
termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest
drept.
• INTERVIUL –NU SE CONTESTĂ
• Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita
numărului de posturi din anunţul de selecţie
a) Data limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este de 10 zile lucrătoare de la data afişării
anunţului, respectiv până pe data de 29.11.2018 ,ora 15.00.
b) Dosarele de înscriere se depun la secretariatul Şcolii Gimnaziale “Gh.Banea” Măcin, str.Florilor nr.30 ,
judeţul Tulcea;
Condiţiile generale:
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată 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 ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice pentru funcţia contractuală de execuţie de COORDONATOR PROIECT :
-Studii superioare - 4 ani;
- Experienţă managerială şi de conducere de cel puţin 5 ani
- Experienţă pe o poziţie similară în cel puţin 1 proiect POSDRU, POCU
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-Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de minimum 5 ani.
-Experienţă specifică în domeniul învăţământului – minim 10 ani
-Abilităţi de comunicare interpersonală
-Abilităţi de operare PC : Word, Excel, Internet
-Abilităţi de lucru cu membrii comunităţii locale-oraş Măcin
DOSARUL DE CONCURS-DOCUMENTE NECESARE :
• Cerere de înscriere
• Copia CI
• Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor
specializări ,copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice.
• Alte acte doveditoare privind experienţa/expertiza, calificările specifice aferente poziţiei pentru
care aplică.
• CV format Europass , datat şi semnat pe fiecare pagină(CV-ul trebuie să conţină OBLIGATORIU
date de contact valide-adresa de e-mail şi număr de telefon)
• Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
• Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ,eliberată de către
medicul de familie sau altă instituţie sanitară abilitată.
Bibliografie :
-1. OBIECTIVELE PROIECTULUI -Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.
Prioritatea de investiții: 4.2- Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune
socială, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „INCLUZIUNE – Implementarea de măsuri integrate în comunitatea marginalizată delimitată din orașul
Măcin, pentru incluziunea socială a membrilor acesteia și pentru reducerea sărăciei”
Contract de finanțare nr. 4480/22.05.2018 -Cod SMIS: 114715

-2. LEGEA NR. 319 / 2006 – A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU MODIFICĂRILE ȘI
COMPLETĂRILE ULTERIOARE,– Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor;
-3. LEGEA NR. 477 / 2004 şi OMEN nr. 4831/2018 – PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI
CONTRACTUAL DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE –CODUL DE ETICĂ A PERSONALULUI DIDACTIC DIN
SISTEMUL NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT.
-4. LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ – CODUL MUNCII ,,RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ”-(ART.247 – ART.252)

Relaţii suplimentare se pot obţine la :
-telefon : 0240/571004; 0728/296755
-e-mail : scoalagheorghebanea@yahoo.com.

Director,
Prof. Oprescu Narcis Doru
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