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ANUNŢ DE SELECŢIE

COLEGIUL NAŢIONAL “ŞTEFAN CEL MARE” TÂRGU NEAMŢ 
anunţă scoaterea la concurs a unui post în afara organigramei în cadrul proiectului

„ACASA - Alături de Copii prin Acţiuni de Sprijin Avansat!”
Cod SMIS 139521

Capitolul I. 
Dispoziţii generale

Art. 1 Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” Târgu Neamţ în calitate de beneficiar al proiectelor 
finanţate din fonduri europene nerambursabile poate înfiinţa posturi în afara organigramei pentru 
implementarea proiectelor, peste numărul maxim de posturi aprobat al autorităţii /instituţiei publice, în 
limita posturilor aprobate prin contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat de către 
autoritatea/instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare, atunci când sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii:

a) există un proiect aprobat prin contract/acord/ordin de finanţare de către autoritatea de 
management sau structura care gestionează programul din care este finanţat acesta;

b) în urma evaluării posturilor existente şi a necesarului de resurse umane a fost aprobată o notă 
justificativă de către reprezentantul legal al ColegiuluŢNaţional “Ştefan cel Mare” Târgu Neamţ, după 
caz, prin care se constată că personalul încadrat pe posturile prevăzute în organigramă se află în 
imposibilitatea de a prelua atribuţii suplimentare sau nu există suficient personal de specialitate cu 
competenţele necesare desfăşurării unor activităţi specifice din cadrul proiectului;

c) toate cheltuielile cu salariile personalului încadrat în afara organigramei, pe toată durata de 
implementare a proiectului, sunt prevăzute în bugetul aprobat al proiectului şi se suportă din titlul de 
cheltuieli din care este finanţat proiectul.

Art. 2 înfiinţarea posturilor în afara organigramei pentru implementarea proiectelor finanţate din 
fonduri europene nerambursabile se aprobă prin act administrativ al reprezentantului legal al Colegiului



Naţional “Ştefan cel Mare” Târgu Neamţ şi va conţine cel puţin numărul şi denumirea posturilor, 
precum şi nivelul de salarizare al fiecărui post, conform tarifelor orare din ghidul solicitantului - condiţii 
generale şi specifice aplicabile, astfel cum au fost aprobate în cererile de finanţare de către autoritatea 
finanţatoare care gestionează programul din care este finanţat proiectul, în limita bugetului aprobat.

Art. 3 Personalul/Persoanele care desfăşoară activităţi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri 
europene nerambursabile şi încadrate în afara organigramei se angajează în instituţiile şi/sau autorităţile 
publice, peste numărul maxim de posturi aprobat, din sursă externă, pe bază de contract individual de 
muncă pe perioadă determinată, pe perioada implementării proiectului, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare.

Capitolul II
INFORMAŢII PROIECT

Art. 4 Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” Târgu Neamţ, în calitate de beneficiar, în parteneriat 
cu Judeţul Neamţ, implementează, în perioada 09.04.2021 -  08.10.2023, proiectul „ACASA - Alături 
de Copii prin Acţiuni de Sprijin Avansat!”, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul 
Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Educaţie si competenţe, cod apel: 
POCU/784/6/24/ Operaţiune compozită OS 6.2, OS 6.3.

Obiectivul general al proiectului este reducerea si prevenirea abandonului şcolar timpuriu si promovarea 
accesului egal la învăţământul preşcolar, primar si secundar de calitate pentru 270 de preşcolari si elevi 
cu părinţii plecaţi la munca in străinătate, cu vârste cuprinse intre 3-16 ani, din 3 scoli din judeţul 
Neamţ, prin masuri integrate educaţionale si sociale, precum si prin activitati de educaţie parentala si 
consiliere sociala dedicate celor 200 părinţi/tutori/persoane care au în grija copiii cu părinţi plecaţi la 
munca în străinătate.

Obiectivele specifice ale proiectului
OS1: Dezvoltarea si furnizarea de servicii si masuri integrate constând din programe de suport 
educaţional, consiliere si îndrumare, ateliere pentru dobândirea de competente TIC, tabere şcolare, 
ajutor financiar pentru un număr de 270 copii/elevi, inscrisi la Colegiul National Ştefan cel Mare Tg 
Neamţ, Şcoala Gimnaziala nr. 1 comuna Raucesti, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluziva (CSEI) Tg. 
Neamţ în vederea stimulării participării la educaţie si prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a 
scolii.
OS2: Dezvoltarea si furnizarea de servicii de consiliere sociala si educaţie parentala pentru un număr de 
200 de părinţi/tutori/persoane care au în grija copiii cu părinţi plecaţi la munca în străinătate selectaţi 
dintre reprezentanţii celor 270 de copii/elevi din GT.
OS3: Desfasurarea a 4 campanii regionale de informare si conştientizare si dezvoltarea unei reţele de 
parteneri scoala-autoritati si instituţii locale-ONG-uri-comunitate in vederea reducerii efectelor m¡gratiei 
asupra copiilor, a identificării,protecţiei si monitorizării copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la munca in 
străinătate, precum si in scopul asigurării sustenabilitatii din perspectiva instituţionala si financiara

Capitolul III
OBIECTUL ANUNŢULUI DE SELECŢIE

Art. 5 Obiectul anunţului se referă la selectarea, în cadrul echipei de implementare a Beneficiarului 
Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare" Târgu Neamţ, a unui expert în afara organigramei instituţiei.
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în vederea atingerii rezultatelor proiectului din Cererea de finanţare, beneficiarul va selecta şi 
contracta un expert pe o perioadă determinată, potrivit Tabelului 1.

Nr
crt Denumirea postului Număr

experţi
Număr

luni
Nr. total 

ore/ 
proiect

Nr. ore/zi/lună Punct de lucru

2 Profesor îndrumător -  
matematică S 1 20 1304 în medie 65 

ore/lună

Colegiul 
Naţional 

“Ştefan cel 
Mare” Târgu 

Neamţ

Tabelul 1. Experţi pentru asigurarea expertizei necesare realizării activităţilor aferente atingerii 
rezultatelor proiectului „ACASA - Alături de Copii prin Acţiuni de Sprijin Avansat! ”, conform Cererii 
de finanţare

Capitolul IV 
CONDIŢII GENERALE

Art. 6 Expertul:
a) are cetăţenie română/cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European cu reşedinţa în România;
b) are capacitate de exerciţiu deplină;
c) îndeplineşte condiţiile de studii;
d) are cel puţin un an experienţă specifică;
e) nu a fost condamnat/(ă) 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 l-ar face/care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

f) îndeplineşte alte condiţii generale în funcţie de specificul proiectului.

Capitolul V

TERMENII DE REFERINŢĂ PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS 

Profesor îndrumător S
a) Denumire expert: Profesor îndrumător 3 S (matematică), Cod COR 233002 profesor în 

învăţământul gimnazial
b) Număr posturi vacante: 1
c) Perioada estimată pentru derularea activităţii: în intervalul 09.10.2021 - 08.10.2023
d) Descrierea activităţilor conform cererii de finanţare:
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e) Activităţi în care este implicat: A2.2 Desfăşurarea de programe de suport educaţional (activităţi 
remediale şi de persformanţă, activităţi pentru dobândirea de abilităţi sociale relaţionate cu 
învăţarea,activitati de îndrumare vocationala)

f) Descrierea sarcinilor/atribuţiilor:

Denumire post 
vacant/expert Responsabiltăţi/atribuţii

Profesor specialitate / 

remediere / performanta / 

îndrumare -  matematică

- Stabileşte planul si ordinea de derulare a activitatilor cercului;
- Asigura caracterul interactiv al derulării activitatilor cercului cu 
şcolarii;
- Soluţionează diferitele dificultăţi aparute în derularea activitatilor;
- Răspunde de confidenţialitatea datelor la care are acces.
- Participa la întâlnirile echipei de proiect
- întocmeşte documentele de evidenta si de raportare a activitatii.
- Activitati in care este implicat: A2.2
- Asigura/participa la organizarea practica si metodologica si la 
derularea de cercuri educaţionale pentru şcolari, inclusiv cele de 
pregătire pentru Evaluarea Naţionala
- Se informează cu privire la regulile de implementare ale proiectului 
conform documentelor programatice;
- Adapteaza programul de activitati în funcţie de particularităţile 
beneficiarului si de situaţiile noi aparute
- Menţine integritatea si siguranţa copiilor
- Se ocupa cu instruirea şcolarilor prin organizarea de cercuri domenii 
de competente romana/matematica/engleza/biologie/fizica/chimie si 
pregătire pentru evaluarea naţionala
- Realizează planificarea lunara sau semestriala a activitatilor pe care 
le va desfasura
- Programează în timp activităţile cu realism, flexibilitate si 
disponibilitate în funcţie de capacitatile si particularităţile proiectului, 
conform normelor si procedurilor legale;
- Revizuieşte periodic planificarea calendaristica si o ajusteaza ţinând 
cont de rezultatele evaluărilor iniţiale, continue sau sumative; 
identifica masurile ameliorative pentru copiii cu dificultăţi de invatare 
si a masurilor de dezvoltare pentru copiii cu performante.

g) Cerinţe/competenţe necesare (fără a se limita la):
- Studii superioare minim 3 ani
- Experienţa solicitata -  minim 1 an - Profesor îndrumător de specialitate matematica
- Abilitaţi de comunicare, Ascultare activa. Lucru in echipa. Competente de evaluare si

îndrumare v
h) Constituie avantaje:

- Comunicare si gestionarea informaţiei
- Competente digitale
- Competente organizatorice si planificare

i) Abilităţi:
- capacitate de lucru în echipă;
- orientare spre rezultate şi atingerea obiectivelor în termenele prevăzute;
- capacitate de analiză şi sinteză;



- capacitate organizatorică şi administrativă pentru planificarea şi desfăşurarea
- întâlnirilor de lucru în echipe interdisciplinare;
- capacitatea de a organiza activităţi de cercetare evaluativă;
- capacitatea de a organiza activităţi de documentare şi de redactare a textului
- ştiinţific;
- capacitatea de a realiza documente cadru pentru buna desfăşurare a proiectului;
- capacitatea de utilizare a documentelor de politică educaţională şi europeană.

Capitolul VI
DOSARUL DE CONCURS

Art. 7 în conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările 
ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

a) Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1 la anunţul de selecţie;
b) Declaraţie de disponibilitate;
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 şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
e) Alte acte doveditoare privind experienţa/expertiza (ex. adeverinţe de vechime, recomandări), 

calificările specifice aferente poziţiei;
f) CV format Europass datat şi semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie să conţină 

obligatoriu date de contact valide -  adresa de e-mail şi număr de telefon -  şi funcţia vizată în 
proiect);

g) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
(candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);

h) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase 
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate;

t

I. BIBLIOGRAFIA DE CONCURS (după caz):
- GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIŢII SPECIFICE - Program pilot de stimulare a 

participării la educaţie a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate
- Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii Romilor 

2012-2020 http://www.anr.gov.ro/docs/Site2014/Strategie/Strategie_final_l 8-11 -2014.pdf
- Strategia Naţională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii https://www.edu.ro
- Strategia pentru învăţarea pe tot Parcursul Vieţii https://www.edu.ro
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011

http://www.anr.gov.ro/docs/Site2014/Strategie/Strategie_final_l
https://www.edu.ro
https://www.edu.ro


Capitolul VII
MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII:

Candidaţii vor depune dosarul de candidatură scanat pe e-mail colegiulstefantgnt@vahoo.com. prin 
curier sau la sediul Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare" din Târgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 67, 
jud. Neamţ, până la data de 19.11.2021 ora 12.

în cazul în care se transmite prin curier/poştă, dosarul de candidatură va fi însoţit de o scrisoare de 
înaintare, care va conţine obligatoriu cel puţin următoarele informaţii:

în atenţia dnei Adina Margine -  Manager de proiect, poziţia pentru care se candidează şi denumirea 
proiectului, date de contact candidat (adresă de e-mail şi număr de telefon).

Candidaturile transmise după data limită indicată în anunţul de selecţie, precum şi cele 
incomplete vor fi respinse.

Capitolul VIII.
PROBELE DE CONCURS

Concursul constă în parcurgerea a două etape, astfel:

a) Proba eliminatorie: verificarea eligibilităţii administrative a dosarelor;
Lista candidaţilor declaraţi admişi/respinşi în această etapă este publicată la sediul Colegiul Naţional 

“Ştefan cel Mare” Târgu Neamţ şi pe pagina web https://cnsm.ro/ a Colegiul Naţional “Ştefan cel 
Mare” Târgu Neamţ.

Eventualele contestaţii vor fi depuse la Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” Târgu Neamţ sau 
online la adresa de e-mail colegiulstefantgnt@vahoo.com conform Calendarului de desfăşurare al 
concursului.

Rezultatele finale în urma soluţionării contestaţiilor se afişează la sediul Colegiul Naţional “Ştefan 
cel Mare” Târgu Neamţ pe pagina web a https://cnsm.ro/ la adresa Târgu Neamţ, bd. Ştefan cel mare, nr. 
67, jud. Neamţ, prin specificarea menţiunii “admis” sau "respins”.

Candidaţii declaraţi admişi la această probă vor participa la interviu.
b) Interviul online/la sediul Angajatorului, pe baza baremelor /grilelor de evaluare/punctaj stabilite 

de către Comisia de Selecţie. Rezultatul probei de interviu nu poate fi contestat.

Ca urmare a desfăşurării interviului, comisia va stabili clasamentul candidaţilor în ordinea 
descrescătoare a mediei notelor acordate. Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a 
punctajului, în limita numărului de posturi din anunţul de selecţie.

Candidaţii declaraţi admişi vor prezenta documentele depuse, în original, pentru verificarea 
conformităţii.

mailto:colegiulstefantgnt@vahoo.com
https://cnsm.ro/
mailto:colegiulstefantgnt@vahoo.com
https://cnsm.ro/


In»{rw n«n1» S ttu e tu fa i®
20M-2020

Candidaţii care îndeplinesc baremul minim pentru selecţie, dar nu sunt în lista celor declaraţi admişi, 
vor constitui corpul de rezervă pentru poziţia respectivă pe toată perioada derulării activităţii.

IX. CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI:

Perioada Activitatea (dună caz)

5.11.2021 Publicarea anunţului de selecţie
19.11.2021, ora 12.00 Depunerea dosarelor

19.11.2021 Verificarea eligibilităţii administrative a dosarelor
19.11.2021, ora 16.00 Afişarea rezultatelor selecţiei în urma verificării eligibilităţii 

administrative a dosarelor
22.11.2021, ora 14.00 Depunerea eventualelor contestaţii
22.11.2021, ora 16.00 Soluţionarea eventualelor contestaţii
22.11.2021, ora 16.00 Afişarea rezultatelor selecţiei finale în urma depunerii 

contestaţiilor
23.11.2021 Interviul

23.11.2021, ora 16.00 Afişarea rezultatelor în urma interviului

Afişat astăzi 
https://cnsm.ro/

5.11.2021, pe site-ul Colegiului Naţional “Ştefan cel Mare” Târgu Neamţ

Manager de proiect, 
Prof. Margine Adina-Raluca

https://cnsm.ro/
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