
TNSPECTORATUI $COLAR

JUDETEAN TELEORMAN

MIN I STN RU L
E D U C A T I E I
N A T I O N A L E

Nr.

APEL SELECTIE
EXPERTI PE TERMEN LUNG

in cadrul proiectului POSDRU
"E_sistem Calitate pentru unitili qcolare din regiunile Sud-Muntenia qi Sud-Vest Oltenia",

lD 141294

Inspectoratul $colar al judefului Teleorman in calitate de beneficiar anunfi procesul de selec{ie a

experfilor pe termen lung pentru proiectul POSDRU n'E sistem Calitate pentru uniti{i qcolare din

regiunile Sud-Muntenia Ei Sud-Vest Oltenia", ID 141294.

Procesul de selecfie se desfigoard in conformitate cu prevederile legislafiei in vigoare aplicabile,

ale ghidului solicitantului (condilii generale qi condilii specifice ale apelului de propuneri cu nr. 153) qi

ale cererii de finantare.

Date despre proiect

Obiectivul proiectului constd in dezvoltarea qi implementarea de instrumente Ei mecanisme de

autoevaluare institulionald a calit6lii, in vederea dezvoltdrii unor culturi organizalionale centrate pe

imbundtd{irea continu[ a calit{ii, prin abilitarea inspectoratelor Ecolare jude{ene, a unitelilor qcolare qi a

furnizorilor de educafie profesionald iniliali de a implementa qi revizui proceduri de asigurare a calitilii

din sistemul preuniversitar de educafie la nivel multiregional.

Proiectul se desfiqoari pe o duratd de l8 luni, incepdnd cu luna aprilie 2014.

Postul vizat de prezentul apel de selecfie este post de expert pe termen lung aga cum este prevdzut

in cererea de finan{arelacte adilionale, cu o duratd de angajare in proiect de 12 luni.

Condi{ii de selecfie

l. Pot participa la procesul de selecfie numai angajati ai I.S.J. Teleorman.

2. Candidafii trebuie sI indeplineasc[ cerinfele generale din ghidul solicitantului condilii

generale/specifice ale apelului de propuneri cu nr. 153 POSDRU.

3. Candida{ii trebuie sI indeplineascd cerin{ele specifice din cererea de finanfare prezentate mai jos

pentru pozilia de expert pe termen rung pentru care apric[, dupd cum urmead:s,,.c.,pu1r_.15, 
l,mse, Arqu&ia

Tel: +tl0 (012473127 "12

Fax; +.!) (0)2473170n
E-m.ll: isjl.leo(gyahoo.com bleleo(gsf r.ro

Wab sllc: rrYrw.lilr.ro



TNSPECTORATUL SCOIAR

JUDETEAN TELEORMAN

MIN I STE RU L
E D U C A T I E I
N A T I O N A L E

Tipul expert Functia Nr.
persoane
selectate

Cerinte minimale Durata
(luni)

ETL Expert informare qi
publicitate

Studii superioare,
minim trei ani
experien{i
profesiona16 generalS,
minim trei ani
experienfl specificd,
solide cunoqtinfe
operare PC

l2 luni

Cum decurge inscrierea?

inscrierea se va organiza intr-o singur[ etapi prin depunerea in ziua de 31 octombrie 2014' pflntr la ora

14:00, la secretariatul L$.J. Teleorman, a unui dosar de candidaturl care va confine:

- CV-ul in format Europass, cu indicarea funcfiei pentru care se candideazd. datat qi semnat de

titular pe fiecare pagin5;

- Documente suport care si ateste toate informafiile prezentate in CV, incluzdnd documente care

sd ateste experienfa anterioard in proiecte cu finanfare nerambursabili (recomandiri, adeverin(e,

contracte).

Probe de selecfie:

Evaluarea CV-ului depus la dosar in conformitate cu cerinlele specifice qi a portofoliului

personal care con{ine documentele men{ionate ?n CV.

Rezultatele: vor fi afiEate luni, 3 noiembrie 2014, ora 12,00, la avizierul I.$.J. Teleorrnan.

Contesta{iile - se pot depune luni, 3 noiembrie 2014, pdnd la ora 16,00, la secretariatul I.$.J.

Teleorman.

Rezultatele finale - vor fi afiqate mar{i, 4 noiembrie 2014, ora l6:00, pe site-ul I.$.J. Teleorrnan.

lndicatori de selectie:

- Seriozitate, credibilitate, moralitate, spirit organizatoric

- Spirit de echipd, susfinut de implicarea in activitdfi Ecolare qi extraqcolare

- Cunoaqterea programului POSDRU qi a problemelor abordate de proiect

(Date generale despre proiect sunt postate pe site-ul I.$.J. Teleorman www.isjtr.ro )

$colar General,
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