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APROBAT în Consiliul de administrație din data de 02.05.2018,   
Președinte al Consiliului de administrație,  
Prof. Mareș Silvia 

 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
de recrutare și selecție a personalului angajat în afara organigramei  

în cadrul proiectului POCU/138/4/1, cod SMISS 12479 
EU-SPER- dezvoltarea integrata a comunitatii marginalizate „ROMLUX” 

 
 

Numărul Contractului de 
finanțare/data 
 

2971/23.03.2018 

Cod SMIS 112479 

Axa / Domeniul Major de 
Intervenţie 
 

POCU/138/4/1/Reducerea numărului de comunităţii 
marginalizate în care există populaţie aparţinând 
minorităţii roma (acele comunitaţi în care populaţia 
aparţinând minorităţii roma reprezinta minim 10% din 
totalul populaţiei la nivelul comunităţii) aflate în risc de 
sărăcie şi excluziune sociala, prin implementarea de 
masuri integrate 

Numele beneficiarului 
 Municipiul Targoviste 

Titlul proiectului EU-SPER- dezvoltarea integrata a comunitatii 
marginalizate „ROMLUX” 
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I.1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA SI APROBAREA EDITIEI SAU DUPA 
CAZ, A REVIZIEI IN CADRUL EDITIEI PROCEDURII OPERATIONALE 
 

 
Elemente privind 

responsabilii/ 
operatiunea 

 
Numele și prenumele 

 

 
Functia 

 
Data 

 
Semnatura 

 
1 2 3 4 5 

1.1. Aprobat MAREȘ SILVIA Coordonator P5 02. 05. 2018  

1.2. Verificat CRACEA CARMEN Contabil  27. 04. 2018  

1.3 Elaborat STANCU AURELIA Responsabil C.E.A.C. 20. 04. 2018  

 
2. SITUATIA EDITIILOR SI A REVIZIILOR IN CADRUL EDITIILOR PROCEDURII OPERATIONALE  
 

  
Editia/ revizia in 

cadrul editiei 
 

Componenta 
revizuita 

Modalitatea 
reviziei 

Data de la care se aplica 
prevederile editiei sau 

reviziei editiei 
1 2 3 4 

2.1. Editia 1    

 
3. LISTA CUPRIZAND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZA EDITIA SAU, DUPA CAZ, REVIZIA DIN 
CADRUL EDITIEI PROCEDURII OPERATIONALE  
Scopul difuzarii Ex. 

nr. 
Compartiment Functia Numele si 

prenumele 
Data primirii 

Informare 1 Coordonator  P5 Directorul CNCC Mareș Silvia Difuzare 
electronică 

Informare, aplicare 1 Coordonator P5 Directorul CNCC Mareș Silvia Difuzare 
electronică 

Informare, aplicare 1 Administrativ financiar Contabil șef Cracea Carmen Difuzare 
electronică 

Arhivare, evidenta 1 Secretariat Secretar șef Dumitru Maria Difuzare 
electronică 
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2. Scopul procedurii 
Selectarea cadrelor didactice în vederea ocupării posturilor: expert pentru consiliere psihopedagogică, expert 

socio-animație și specialist igienă în vederea derulării programului Școală după Școală la Colegiul Național 

Constantin Cantacuzino Târgoviște, în cadrul proiectului EU-SPER- dezvoltarea integrata a comunitatii 
marginalizate „ROMLUX„ 

 

3. Domeniul de aplicare 
În cadrul proiectului menționat, în vederea implementării activităților. 

 

4. Documente de referinţă 
4.1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

4.2. Regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 5079/2016, cu 

modificările și completările ulterioare 

4.3.      Codul muncii - Legea nr. 5312003, republicata; 

4.4. Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plattt din fonduri publice, modificările și 

completările ulterioare; 

4.5.     H.G. nr. 325/ 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea conditiilor de infiintare a 

posturilor din afara organigramei și a criteriilor pe baza carora se stabileste procentul de majorare salariala 

pentru activitatea prestata în proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile; 

4.5. Acordul de parteneriat, încheiat în cadrul proiectului POCU/138/4/1 EU-SPER- dezvoltarea integrata 
a comunitatii marginalizate „ROMLUX”, cod SMISS 112479, între Municipiul Târgoviște, Direcția de 

Asistenta Sociala, Grădinița cu program prelungit nr. 15, Asociația PartNET, Colegiul National Constantin 

Cantacuzino, Asociația Târgoviște spre Europa, SC. INTRATEST S.A. 

 

5. Definiţii şi abrevieri 
5.1. Definiţii 
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Consilier psihopedagogic – realizează activităţile de consiliere psihopedagogică din cadrul componentei 
A1. 
Expert socio-animație – realizează activități de animație  socioeducativă în cadrul componentei A1. 
Specialist igienă – furnizează servicii de educație pentru sănătate și igienă prin metode nonformale în 
cadrul componentei A1. 
  

5.2. Abrevieri 

F – formular; 

CNCC – Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște; 

ȘDȘ – Școală după școală 

 

 6. Descrierea procedurii 
6.1. Publicarea anunțului de selecție pe site-ul CNCC (www.colegiul-cantacuzino.ro) 

Termen: cu 10 zile calendaristice înainte de evaluarea dosarelor depuse. Responsabil: Coordonator P5. 

 

6.2. Primirea și înregistrarea dosarelor solicitanților.  

Termen: conform calendarului postat în anunț. Responsabil: Coordonator P5. 

 

6.3. Constituirea comisiei de evaluare, formată din profesori ai CNCC (3 persoane), cu gradul didactic I și 

un secretar, fără drept de evaluare. 

Termen: cu o zi înainte de finalizarea perioadei de depunere a dosarelor. Responsabil: Coordonator P5. 

 

6.4. Evaluarea candidaturilor de către membrii comisiei, utilizând fișa de evaluare, anexă la procedură. 

Termen: 3 zile lucrătoare, după data încheierii perioadei de depunere a candidaturilor. Responsabil: Membrii 

comisiei. 

 

6.5. Constituirea comisiei de contestații formată din 3 profesori ai CNCC care nu au depus candidatură 

pentru selecție (3 persoane), având gradul didacric I și un secretar, fără drept de evaluare. 

http://www.colegiul-cantacuzino.ro/


                                                    

PROIECT  
EU-SPER- dezvoltarea integrata 

a comunitatii marginalizate 
„ROMLUX„ 

PROCEDURĂ privind selecția 
experților pentru 

implementarea programului  
Școală după Școală 

Ediția I 
Nr. de exemplare: 3 

Cod: P.O. 20-2 

Revizia: - 
Nr. de exemplare: - 
Pagina 5/14 
Exemplar nr.: 1 

 

5 

 
 

Termen: în prima zi lucrătoare după finalizarea depunerii dosarelor. Responsabil: Coordonator P5. 

 

6.6. Afișarea rezultatelor, la sediul CNCC și pe site-ul instituției (cu menționarea numelui, prenumelui și a 

punctajului obținut). 

Termen: în prima zi lucrătoare după finalizarea evaluării. Responsabil: Coordonator P5. 

 

6.7. Primirea și înregistrarea contestațiilor la sediul CNCC. 

Termen: în prima zi lucrătoare după afișarea rezultatelor, conform calendarului și  orarului anunțat. 

Responsabil: Coordonator P5. 

 

6.8. Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale. 

Termen: în prima zi lucrătoare după depunerea contestațiilor, conform calendarului și orarului anunțat. 

Responsabil: Coordonator P5. 

 

7. Responsabilităţi 
11.1 Directorul/ Coordonatorul din partea partenerului P5: 

(1) transmite, în vederea postării pe site-ul instituției, informațiile necesare pentru demararea procesului 

de selecție a experților, în cadrul proiectului; 

(2) monitorizează postarea tuturor documentelor, în timp util, pe site-ul CNCC și a rezultatelor obținute 

în urma evaluării și în urma contestațiilor; 

(3) emite decizii în vederea constituirii comisiilor: de evaluare și de contestații; 

(4) primește dosare de candidatură pentru posturile de formator și eventualele contestații; 

(5) monitorizează înregistrarea la timp a documentelor depuse; 

(6) monitorizează aplicarea corectă a procedurii; 
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11.2 Comisia de evaluare a candidaturilor: 

(1) evaluează portofoliile depuse, cu respectarea procedurii, inclusiv a formularului specific – 

Fișa de evaluare 

(2) consemnează punctajele în Fișa de evaluare 

(3) realizează documentul centralizator privind rezultatele obținute de candidati, înainte de contestații 

(4) întocmește un proces – verbal privind desfășurarea evaluării și rezultatele obținute de candidați 

 

11.3 Comisia de soluționare a contestațiilor: 

(1) evaluează portofoliile pentru care au fost depuse contestații, respectând procedura, inclusiv a 

formularului specific – Fișa de evaluare 

(2) consemnează punctajele în Fișa de evaluare 

(3) realizează documentul centralizator privind rezultatele finale obținute de candidati, după contestații 

(4) întocmește un proces – verbal privind desfășurarea evaluării și rezultatele obținute de candidații care 

au solicitat contestații 

 

8. Formulare: 

12.1 Formular F01 - P.O. 20 - 2 : Anunț de selecție 

12.2 Formular F02 - P.O. 20 - 2: Calendarul de desfășurare al concursului 

12.3 Formular F03 - P.O. 20 - 2: Condiții de participare la selecție 

12.4 Formular F04- - P.O. 20 - 2: Fișă de evaluare 

12.5 Formular F05 - P.O. 20 - 2: Cerere de candidatură 

12.6 Formular F06 - P.O. 20 - 2 -PO-FC.18 : Declarație disponibilitate 

12.7 Formular F07 - P.O. 20 - 2: Declarație privind respectarea prevederilor de evitare a conflictului de 

interese 
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12.1 Formular F01 - P.O. 20 - 2  : Anunț de selecție 

 
 

Anunț selecție experți 
 

Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște, în calitate de Partener 5 în cadrul proiectului 
POCU/138/4/1 EU-SPER- dezvoltarea integrata a comunitatii marginalizate „ROMLUX”, cod SMISS 
112479, realizează selectarea unui număr de…………, în cadrul activității A.1.3/ A.1.4 

Durata timpului de lucru este de …………………., în perioada …………………. 

Activitatea se derulează la …………………..  

Procesul de selecție se desfășoară în perioada: ………………. și constă în …………… 

Informații suplimentare puteți obține la sediul Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște, persoană 

de contact …………….. Telefon : …………………… 

 

 

12.2 Formular F02 - P.O. 20 - 2 : Calendarul desfășurării concursului 

 

Calendarul de desfășurare al concursului 
 
Nr. crt. 

  

Activitatea Perioada de derulare 

1.  Depunerea dosarelor de candidatură   

2.  Evaluarea dosarelor depuse  

3.  Afișarea rezultatelor evaluării   

4.  Depunerea eventualelor contestații  

5.  Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale  



                                                    

PROIECT  
EU-SPER- dezvoltarea integrata 

a comunitatii marginalizate 
„ROMLUX„ 

PROCEDURĂ privind selecția 
experților pentru 

implementarea programului  
Școală după Școală 

Ediția I 
Nr. de exemplare: 3 

Cod: P.O. 20-2 

Revizia: - 
Nr. de exemplare: - 
Pagina 8/14 
Exemplar nr.: 1 

 

8 

 
 

12.3 Formular F03 - P.O. 20 - 2: Condiții de participare la selecție 

 
 

Condiții de participare la selecție 
 
 

La selecția pentru ocuparea poziției de ………………………….. se poate înscrie orice cadru didactic care 

îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: 

 

1. Consilier psihopedagogic: 

 
 

2. Expert socio-animație  

 
 



                                                    

PROIECT  
EU-SPER- dezvoltarea integrata 

a comunitatii marginalizate 
„ROMLUX„ 

PROCEDURĂ privind selecția 
experților pentru 

implementarea programului  
Școală după Școală 

Ediția I 
Nr. de exemplare: 3 

Cod: P.O. 20-2 

Revizia: - 
Nr. de exemplare: - 
Pagina 9/14 
Exemplar nr.: 1 

 

9 

 
 

3. Specialist igienă 

 
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente: 

• cererea de înscriere (redactată după modelul din Formular F05 - P.O. 20 - 2); 

• declaraţie disponibilitate (Formular F06 - P.O. 20 - 2); 

• declaraţie evitare conflict de interese (Formular F07 - P.O. 20 - 2); 

• curriculum vitae, model Europass, susținut cu documente doveditoare, conform criteriilor de evaluare 

(Formular F04 - P.O. 20 - 2), anexate în copie conformă cu originalul; CV-ul va fi datat si semnat pe fiecare 

pagină; la rubrica Locul de muncă vizat, se va preciza numel postului vizat, așa cum reiese din prezenta 

procedură; 

• copii certificate “conform cu originalul” de către conducerea unității de învăţământ de la care provine 

candidatul ale următoarelor documente: 

- acte de identitate (carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, dacă este cazul); 

- acte de studii 

- adeverințe/ certificate de acordare a ultimului grad didactic; 

- adeverinţe/ certificate/ diplome care să ateste îndeplinirea condițiilor minime din fișa postului, menționate 

în prezenta procedură; 

• adeverință care să ateste vechimea în învățământ 

• alte documente care susţin criteriile de evaluare a CV- ului; 

Dosarul de înscriere se depune la secretariatul CNCC, în perioada stabilită, conform calendarului menționat. 
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12.4 Formular F04 - P.O. 20 - 2:  

 

Fișă de evaluare 
 

Numele şi prenumele candidatului .......................................................  

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

Nr. 
crt. 

Criteriul de evaluare Pagina/ paginile 
documentelor 
justificative 
pentru criteriu 

Punctaj maxim Punctaj alocat 
la evaluare 

Punctaj alocat 
la     contestații 
(dacă există) 

1 Studii (punctajele de la punctele a-d nu se cumulează)  
 a) Studii superioare de 

scurtă durată/ ciclul I licenţă 
 4 puncte   

 b) Studii superioare de lungă 
durată/ ciclul I+ ciclul II 

 6 puncte   

 c) Studii de masterat (pentru 
absolvenţii de SLD)/ studii 
postuniversitare 

 8 puncte   

 d) studii doctorale  10 puncte   
2          Grade didactice  (punctajele nu se cumulează) 

 a) Definitivat   3 puncte   
 b) Gradul didactic II  6 puncte   
 c) Gradul didactic I  10 puncte   
3          Experiență similară în proiecte POSDRU 
 a) expert în alt proiect 

POSDRU 
 3 puncte   

 b) expert ȘDȘ în alt tip de 
proiect 

 6 puncte   

 c) expert ȘDȘ/ activitate 
similară într-un proiect 
POSDRU 

 10 puncte   
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4            Expertiză în domeniu, dobândită prin formare continua (punctajele se cumulează în limita a 

20 puncte)  

 a) Alte activităţi de formare  3 p./ fiecare   
 b) Programe avizate MEN  6 p. / fiecare   
 c) Programe acreditate MEN  10 p. / fiecare   
5            Lucrări ştiinţifice în domeniu (punctajele se cumulează în limita a 30 puncte)   
 a) Articole în domeniu  2p./ fiecare   
 b) Coautor de lucrare  4p./ fiecare   
 c) Autor de lucrare  10 p./ fiecare   
6 Abilități de utilizare a 

calculatorului dovedite prin 
parcurgerea unui program de 
formare 

 10 puncte   

7 Respectarea tuturor 
cerinţelor de prezentare a 
documentelor din 
dosarul de selecţie 

 10 puncte   
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12.5 Formular F05 - P.O. 20 - 2: Cerere de candidatură 

 

 

 

 

Doamnă Coordonator P5, 
 

 

 

Subsemnatul/ Subsemnata, ……….……………………………………..………..……., având funcția de 

…………..….………………., la …………………………………………….…., posesor al CI seria ……….., nr. 

……………………., eliberată la data …………………….., de …………………………………, vă rog să-mi 

aprobați înscrierea la selecția pentru ocuparea postului de ……………………….……………………, din cadrul 

proiectului EU-SPER- dezvoltarea integrata a comunitatii marginalizate „ROMLUX” POCU/138/4/1, cod 

SMISS 12479. 

 

 

 

Data:        Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

Doamnei Coordonator al P5, Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște 
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 12.6 Formular F06 - P.O. 20 - 2: Declarație disponibilitate 

 

 

 

 

Declarație 
 

 

 

 

Subsemnatul/  Subsemnata,  ……………………………….,  având  funcția de…………………………., 

la …………………………………………….……., posesor al CI seria ……….., nr. ……………………., eliberată 

la data …………………….., de …………………………………, în situația în care voi fi selectat/ selectată ca 

expert/ consilier psihopedagog/ specialist igienă în cadrul proiectului EU-SPER- dezvoltarea integrata a 
comunitatii marginalizate „ROMLUX”, POCU/138/4/1, cod SMISS 12479, declar pe proprie răspundere că 

îmi voi îndeplini toate atribuțiile conform fișei postului și conformsolicitărilor angajatorului, Colegiul Național 

Constantin Cantacuzino Târgoviște. 

 

 

Data:           Semnătura, 
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12.7 Formular F07-PO-FC.18 : Declarație privind respectarea prevederilor de evitare a conflictului de 

interese 

 

 

 

Declaraţie privind respectarea prevederilor de evitare a conflictului de interese 
 

 

 

 

Subsemnatul/a,..................................................., participant la procesul de selecţie a experților din 

cadrul proiectului EU-SPER- dezvoltarea integrata a comunitatii marginalizate „ROMLUX”, 

POCU/138/4/1, cod SMISS 12479, domiciliat/ă în strada.................................................., nr. ........, bl. ..........., 

ap. ............, localitatea ..................................., județul ................................, legitimat cu  CI  seria .......  

nr....................,  cunoscând  prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar prin 

prezenta, pe propria răspundere, că nu am avut şi nu am relații de afaceri, de rudenie sau afinitate cu 

reprezentantul legal al Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște. 

 

 

 

 

Data          Semnătura 

 

 

 

 


