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Nr. 11432/ 20.10.2020 

 
 

APEL SELECȚIE 

în cadrul proiectului POCU „Primii pași spre dezvoltarea profesională în domeniul 
ECONOMIC” ID 131925 

 
Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, în calitate de beneficiar, anunță  procesul  de 

selecție a unor experți pentru proiectul POCU „Primii pasi spre dezvoltarea profesională în 

domeniul ECONOMIC” ID 131925. 

Procesul de selecție se desfășoară în conformitate cu prevederile legislației în vigoare 

aplicabile ale ghidului solicitantului și ale cererii de finanțare. 

 

Condiții de înscriere: 

1. Candidații trebuie să îndeplinească cerințele generale din ghidul solicitantului - condiții 

generale/specifice ale apelului de propuneri cu nr. POCU/633/6/14. 

2. Candidații trebuie să îndeplinească cerințele specifice din cererea de finanțare prezentate 

mai jos pentru poziția de expert pentru care aplică. 

 

Lista de funcții  pentru  care  se  face  înscrierea  precum  și  specificațiile  acestora  sunt  anexate 

prezentului apel. 

 

Cum decurge înscrierea? 
 
Înscrierea se organizează într-o singură etapă, după cum urmează: 
Depunerea la secretariatul I.Ș.J. Teleorman în data de 10.11.2020, până la ora 16:00 a unui 
dosar de candidatură, care va conține: 
1. cererea de înscriere (conform anexei 1 la prezentul apel de selecție); 
2. CV- ul în format Europass, cu indicarea funcției pentru care candidează, datat și 
semnat de titular pe fiecare pagină; 
3. Documente suport care să ateste toate informațiile prezentate în CV, incluzând dovezi 
pentru îndeplinirea cerințelor specifice din cererea de finanțare, ale poziției de expert 
pentru care aplică; 
Notă: se depun la dosar doar documente ce vizează experiența cerută de poziția de expert 
pentru care aplică. 
4. Declarație de disponibilitate (conform anexei 2 la prezentul apel de selecție); 
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5. Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor specifice de vechime 
cerute de funcția pentru care candidează (conform anexei 3 la prezentul apel de selecție); 

Verificarea și evaluarea candidaților/dosarelor depuse de candidați: 
1. Verificarea  și evaluarea dosarelor candidaților presupune: 
a.  verificarea dosarului (existența componentelor solicitate); 
b. Evaluarea CV-ului depus la dosar în conformitate cu cerințele specifice și a portofoliului 
personal care conține documentele menționate în CV. 
2. Verificarea  și evaluarea candidaților prin interviu, în funcție  de prevederile prezentului apel de 
selecție. 
Evaluarea candidaților prin interviu se realizează pe baza grilei de evaluare, conform anexei 4 la 
prezentul apel de selecție. 
Proba de interviu vizează evaluare cunoștințelor/competențelor candidaților privind:  
a.  Specificul programului POCU; 
b.  Problemele abordate de proiectul POCU „Primii pasi spre dezvoltarea profesionala în 
domeniul ECONOMIC” ID 131925, prezentate în apelul de selecție; 
c   Particularitățile funcției pentru care s-a depus candidatura (atribuții, condiții specifice); 
 
Graficul pentru desfășurarea interviului va fi publicat în data de 10.11.2020. 
Perioada de derulare a evaluării candidaților prin interviu : 11.11.2020 

 
Rezultatele: vor fi afișate joi, 12.11.2020, ora 11:00, pe site I.Ș.J. Teleorman. 

 
La proba de evaluare a candidaților prin interviu nu se depun contestații. 

 

Notă: candidatura se poate depune pentru o singură funcție menționată în prezentul apel. 
 
 

 
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 

PROF. IULIANA STANCU 

 

 

 
 

 
 

 


