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 ANUNȚ  

De selecției a experților din cadrul Proiectului ”ZUM PLUS – Un plus de incluziune 

pentru comunitățile marginalizate din municipiul Botoșani, cod SMISS 155550”, al 

cărui beneficiar este Primăria Botoșani, iar Inspectoratul școlar județean Botoșani este 

partenerul P3 

- Posturi din afara organigramei – 

 

1.   DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

Numele 

Organizaţiei 

partenere 

Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani (I.Ș.J. Botoșani) 
 
Partener P3 

 
Titlul proiectului 

 
ZUM PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile 

marginalizate din municipiul Botoșani 

Nr. Proiectului Cod MySmiss 155550 

 
Program 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
 
Axa prioritară - 5 Dezvoltare Locala Plasata sub 

Responsabilitatea Comunității 

 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea coeziunii sociale la nivelul 

teritoriului vizat de SDL Botoșani prin măsuri integrate socio-medico-educaționale ce conduc la un 

plus de incluziune pentru comunitatea marginalizată. Numărul persoanelor care vor beneficia de 

servicii integrate este de 350 de persoane. Prin intermediul proiectului ne propunem să oferim 

comunității marginalizate servicii educaționale pentru 320 de persoane – activități de tip școală după 

școală pentru 300 de copii și activități de tip A doua Șansă pentru 20 de persoane care au părăsit 

timpuriu școala.  
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În cadrul activităților din programul de tip Școală după Școală, pentru 300 de copii din 

comunitatea marginalizată, aflați în risc de abandon școlar, vor participa la program pe o perioadă de 

9 luni. 

Potrivit Ordinului MEN nr. 4802/31.08.2017, programul Școală după Școală (SDS) este un 

program complementar programului școlar obligatoriu care, prin activitățile integrate de sprijin, are ca 

scop prevenirea și abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii prin activități educative, recreative 

și de timp liber, dezvoltarea personală și integrarea socială, accelerarea învățării prin activități 

educative,  recreative și de timp liber, dezvoltarea personală și integrarea socială, precum și menținerea 

elevilor într-un spațiu securizat, ca alternativă la petrecerea timpului liber în medii cu potențial de 

dezvoltare a unui comportament deviant. Activitățile din cadrul Programului SDS se vor desfășura pe 

grupe, astfel încât să răspundă nevoilor individuale ale elevilor înscriși în program, opțiunilor, 

opțiunilor și nevoilor identificate la proiectarea programului. Recrutarea beneficiarilor va fi realizată 

de către un expert grup țintă al P3, în baza unei metodologii stabilite la nivelul parteneriatului. Pentru 

participarea la program, vor fi realizate protocoale de colaborare cu 2 școli de pe teritoriul SDL care 

vor organiza programul de tip Școală după Școală, nivel primar şi secundar. 

Activitățile vor fi proiectate, organizate şi susținute de cadrele didactice din învățământul 

preuniversitar. Astfel, P3- ISJ Botosani- a cuprins in schema de personal propusa pentru acest proiect 

un număr de 16 cadre didactice SDS, din cele 2 scoli. 

Activitatea cadrelor didactice SDS va fi supervizata de un coordonator SDS, care va participa 

la planificarea programului si la monitorizarea acestuia pe parcursul a 9 luni. 

Pentru elevii de ciclu primar va fi organizat un program ce va putea cuprinde activităţi cu sprijin 

specializat precum: supraveghere si îndrumare in efectuarea temelor; recuperare pentru elevii cu 

dificultăți cognitive, emoționale, tulburări de limbaj prin activitati remediale, consiliere, logopedice; 

activitati de dezvoltare pentru elevii capabili de performanta; activitati de încurajare a lecturii 

independente; autocunoaștere, inter cunoaștere prin activitati de dezvoltare emoțională si sociala. 

Pentru elevii de ciclu secundar, vor putea fi organizate activități precum: asigurarea de asistenta 

psihopedagogica pentru recuperarea decalajelor in învățare; activitati de suport pentru efectuarea 

temelor, activitati remediale; consiliere psihologica; servicii de logopedie. De asemenea, se vor acorda 

servicii in cadrul pachetului de pregătire pentru viață, respectiv activitati de dezvoltare personala 

(autocunoaștere, a învăța sa înveți, abilități de comunicare); activitati care vizează dezvoltarea 

atitudinii active si implicarea elevului (integrare sociala, coduri de conduita, atitudine responsabila fata 

de mediul înconjurător etc.); stil de viață sănătos (prevenția comportamentelor de risc: alcool, tutun, 

droguri, alimentație sănătoasă, regimul de viață, dezvoltare durabila etc.); educație pentru cariera; 

ateliere/activitati tematice (microproiecte pe diferite domenii: arte, științe, tehnologii, sport etc.). 

Serviciile educaționale oferite de cele 16 cadre didactice vor fi completate de cele asigurate de 

un responsabil consiliere si mentorat, care va lucra atât cu beneficiarii, cat si cu cadrele didactice pentru 

a genera impactul scontat. 
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Coordonatorul de activitate al P3, împreună cu Facilitatorul de Dezvoltare Comunitara 

desemnat de S pentru activitățile educaționale, se vor asigura ca serviciile ce vor fi asigurate fiecărei 

categorii de grup țintă (primar sau secundar) vor fi selectate personalizat pentru fiecare membru al 

grupului țintă în parte şi vor fi incluse în planurile individualizate de intervenție. 

Pentru cei 300 de beneficiari ai programului SDS vor fi asigurate servicii de catering, rechizite 

şi subvenții pentru toata perioada includerii lor in program, cuprinse in bugetul Solicitantului. 

Aceste beneficii vor fi condiționate de prezenta elevilor la activitati. 

Pe parcursul derulării programului, expertul recrutare si gestionare grup țintă va fi interfața 

proiectului in relația cu beneficiarii. De asemenea, in bugetul P3- ISJ- a fost inclusa suma necesara 

pentru asigurarea materialelor necesare pentru desfăşurarea activităţilor. Activitatea se înscrie în 

intervenția POCU SDL " Servicii educaționale pentru copiii aflați în situații de risc de abandon şcolar- 

300 de copii din comunitățile marginalizate". 

 Rezultatul este aferent Activităţii A4 - Sprijin pentru creșterea accesului la educație la nivelul 

comunităților marginalizate din Municipiul Botosani, sub-activitatea A 4.1. - Organizarea unui 

program de tip Scoală după Scoală pentru 300 de copii din comunitățile marginalizate pe o perioada 

de 9 luni si contribuie la atingerea OS2 – Creșterea accesului şi participării la educație pentru 350 de 

persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala de pe teritoriul SDL, pe o perioada de 9 luni 

(activitati de tip "școală după școală" pentru 300 de copii, program de tip "A Doua Șansă" pentru 20 

de absolvenți de școală primara, respectiv activitati educaționale pentru 50 copii/tineri). De asemenea, 

rezultatul contribuie la îndeplinirea OS 2, Măsura 10 din SDL. 

Cele 20 de persoane absolvente de școală primară  vor participa la programul de tip A doua 

Șansă – nivel secundar inferior, pentru o perioadă de 9 luni. 

În conformitate cu metodologia stabilită de MEN, programul „A doua șansă” -nivel secundar 

inferior - are drept scop sprijinirea persoanelor cu vârsta de peste 14ani care nu au finalizat 

învăţământul gimnazial, astfel încât acestea să îşi poată completa şi finaliza educația de bază din cadrul 

învățământului obligatoriu, precum şi pregătirea pentru obținerea unei calificări profesionale într-un 

anumit domeniu. Programul are o durată flexibilă. Durata standard de școlarizare se poate micșora 

pentru fiecare elev în parte, în funcţie de competențele demonstrate atât în domeniul educației de bază, 

cât şi în cel al pregătirii profesionale. În condiţiile în care elevul nu reușește să achiziționeze şi să 

demonstreze toate competențele necesare, în domeniul educației de bază şi/sau în domeniul pregătirii 

profesionale, el poate beneficia de sprijin suplimentar, pe durata standard a programului sau prin 

prelungirea acestuia. 

Recrutarea grupului țintă se va realiza in baza unei metodologii stabilite la nivelul 

parteneriatului, in conformitate cu legislația in vigoare. Expertul grup țintă si coordonatorul ADS 

desemnați de P3-ISJ se vor asigura de parcurgerea tuturor pașilor prevăzuți de legislație pentru 

înscrierea beneficiarilor in Programul A Doua Șansă- depunerea dosarelor, constituirea comisiei de 

înscriere si a celei de selecție, evaluarea dosarelor si includerea persoanelor in grupul țintă. 
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Programul A Doua Șansă se va derula pe parcursul a 9 luni, fiind susținut de 14 cadre didactice 

ADS incluse in schema de personal a P3. Activitatea lor va fi supervizata de un coordonator ADS al 

P3. In cadrul activitatilor, cadrele didactice implicate vor organiza activitati educaționale specifice din 

planul cadrul ADS dar si activităţi de dezvoltare personală, care vizează dezvoltarea atitudinii 

participative şi dezvoltarea spiritului civic. 

Coordonatorul de activitate al P3 împreună cu Facilitatorul de Dezvoltare Comunitara din 

partea S se vor asigura ca programul oferit fiecărui membru al grupului țintă este personalizat pentru 

nevoile sale. Pe parcursul derulării programului, expertul recrutare si gestionare grup țintă va fi 

interfața proiectului in relația cu beneficiarii. 

Pentru beneficiarii programului ADS, Solicitantul a cuprins in buget rechizite si subvenții, 

acestea fiind condiționate de participarea la program. Activitatea se înscrie în intervenția POCU SDL 

"Servicii de tip "A Doua Șansă" pentru 20 de persoane". 

Rezultate previzionate: 20 de absolvenți de școală primara de pe teritoriul SDL vor beneficia 

de organizarea unui program de tip A Doua Șansă- nivel secundar inferior- timp de 9 luni. Rezultatul 

este aferent activităţii 4- Sprijin pentru creșterea accesului la educație la nivelul comunităților 

marginalizate din Municipiul Botosani, sub-activitatea 4.2.- Organizarea unui program de tip A Doua 

Șansă pentru 320 de absolvenți de școală primara (asigurarea de servicii de tip A Doua Șansă- nivel 

secundar inferior, timp de 9 luni) si contribuie la atingerea OS2 – Creșterea accesului şi participării la 

educație pentru 350 de persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala de pe teritoriul SDL, pe 

o perioada de 9 luni (activitati de tip "școală după școală" pentru 300 de copii, program de tip "A Doua 

Șansă" pentru 20 de absolvenți de școală primara, respectiv activitati educaționale pentru 50 

copii/tineri). Rezultatul contribuie de asemenea la îndeplinirea OS 5, Măsura 11 din SDL. 

Proiectul se va implementa în regiunea de Nord-Est, în județul Botoșani, municipiul Botoșani, 

pe teritoriul aservit de SDL GAL Botoșani pentru Viitor, în zonele ZUM 1 –reprezentată de Parcul 

Tineretului și ZUM 2 – reprezentată de Centrul istoric. 

 

2.   EXTRAS DIN PROCEDURA DE SELECȚIE 

Procesul de selecție va fi precedat de: 

•  Aprobarea organigramei proiectului cu posturi din afara organigramei 

Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, în ședința Consiliului de administrație al 

Inspectoratului Școlar Județean Botoșani 

•  Aprobarea procedurii de selecție a experților pe posturile proiectului, create în 

afara organigramei Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, în ședința Consiliului de 

administrație al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani 
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•  Prin decizia reprezentantului beneficiarului – Inspectoratului Școlar Județean 

Botoșani se vor constitui cele două comisii necesare derulării activității de selecție: Comisia de 

selecție a experților și Comisia de contestații. 

 

Procesul de selecție se va desfășura astfel: 

•  La data stabilită, Comisia se va întruni pentru verificarea tehnică a dosarelor, cu 

privire la existența tuturor documentelor solicitate. Se va întocmi un proces-verbal cu rezultatele 

conformități/neconformității dosarelor candidaților. 

Dosarele conforme vor fi evaluate, prin raportare la cerințele din anunțul de selecție, cu privire  

la  îndeplinirea  criteriilor  menționate.  Se  va  întocmi  un  proces-verbal  cu  rezultatele 

admiterii/respingerii dosarelor candidaților. 

Procesul de selecție va fi urmat de: 

Consiliul de administrație al beneficiarului validează lista experților selectați, în baza 

procedurii aprobate și dispune încheierea Contractelor de muncă și a fișelor de post, pentru 

fiecare expert selectat. 

Etapa 1 – Analiza CV-urilor si a documentelor suport 

Comisia de selecție a experților în cadrul proiectului ZUM PLUS – Un plus de incluziune 

pentru comunitățile marginalizate din municipiul Botoșani, cod SMISS 155550, va fi 

numită prin decizie a inspectorului școlar general 

La data stabilită, Comisia se va întruni pentru verificarea tehnică a dosarelor, cu privire 

la existența tuturor documentelor solicitate. Se va întocmi un proces-verbal cu rezultatele 

conformități/neconformității dosarelor candidaților. 

În urma analizei CV-urilor și a documentelor suport, candidații ale căror CV-uri și 

documente suport îndeplinesc condiţiile prevăzute în anunțul de selectie vor fi incluși in lista 

scurta de CV-uri selectate, ce va fi aprobată în Consiliul de administrație al Inspectoratului școlar 

județean Botoșani. 

În urma analizei CV-urilor si a documentelor suport, candidații care NU îndeplinesc 

condiţiile solicitate prin anunț sau nu au transmis documentele solicitate ori acestea nu sunt în 

forma cerută prin anunț, vor fi respinși. 

Analiza și concluziile vor fi transpuse într-un proces verbal de analiza a CV-urilor si 

documentelor suport. 
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Etapa 2 – Interviu 

În cazul în care sunt mai mulți candidați admiși decât posturi vacante de experți, 

candidații incluși pe lista scurta de CV-uri selectate, vor fi invitați la un interviu cu reprezentanții 

Comisiei de selectie a experţilor în vederea probării experienței/expertizei menționate în CV-uri. 

Dacă în urma interviului, expertul probează experiența/expertiza menționată în CV și 

dacă expertul este singurul candidat pe poziție acesta va fi selectat pentru ocuparea poziției din 

anunțul de selectie. 

Dacă în urma derulării interviului expertul candidat nu poate sa probeze 

experiența/expertiza menționată în CV, comisia îşi rezerva dreptul de a respinge candidatura 

acestuia consemnând acest lucru într-un proces verbal. 

Expertul va fi informat prin e-mail / telefon/afișare la sediul ISJBT/ mesaj despre rezultat 

admis/respins. 

Contestațiile vor fi analizate de Comisia de contestații privind selecția experților în 

cadrul Proiectului ZUM PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din 

municipiul Botoșani, cod SMISS 155550, va fi numită prin decizie a inspectorului școlar 

general,  iar rezultatul va fi transpus într-un proces verbal și adus la cunoștința expertului prin 

e-mail/ afișare la sediul Inspectoratului școlar județean Botoșani. 

Comisia se va întruni la data stabilită și va verifica dosarele depuse de candidații care 

solicită reevaluarea dosarului. Rezultatul reevaluării va fi transpus într-un proces verbal și adus 

la cunoștința expertului prin e-mail/ afișare la sediul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani. 

Rezultatele finale vor fi validate în ședința Consiliului de administrație al Inspectoratului 

Școlar Județean Botoșani, iar ulterior, inspectorul școlar general/reprezentantul legal al 

beneficiarului va dispune, prin decizie, întocmirea contractelor de muncă, fișelor de post 

corespunzătoare. 

Rezultatele după ultima etapă – rezultatele finale vor fi afișate a sediul beneficiarului și pe 

site- ul oficial al instituției. 
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3.   LISTA POSTURILOR VACANTE SCOASE LA CONCURS 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

 

Număr 

posturi 

 

 

 

Denumire post/ funcţia 

din 

proiect 

Categoria în 

care se 

încadrează 

expertul/ 

experienta 

Rata 

buget/lună 

(LEI/oră) 

 

Perioada 

contractuală 

 

(nr. luni) 

Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani (I.Ș.J. Botoșani) – Partener P3 

1 1 Expert recrutare și 

gestionare Grup Țintă 

< 5 ani 50  84 ore/lună x 

12 luni 

2 1 Expert recrutare și 

gestionare Grup Țintă 

< 5 ani 50  84 ore/lună x 

12 luni 

3 1 Coordonator Școală după 

Școală 

< 5 ani 50  21 ore/lună x 

10 luni 

4 1 Coordonator A doua Șansă < 5 ani 40  5 ore/lună x 

10 luni 

5 1  Responsabil consiliere și 

mentorat 

< 5 ani 50 21 ore/lună x 

10 luni 

6 1 Responsabil financiar < 5 ani  21 ore/lună x 

15 luni 

 

DESCRIEREA POSTURILOR PENTRU CARE SE REALIZEAZĂ SELECȚIA 

1. Expert recrutare și gestionare Grup Țintă - 2 persoane- P3 

Codul ocupației: 243201 specialist in relații publice 

Atribuții: - Răspunde de recrutarea si selectarea grupului țintă pentru activitățile educationale 

- Planifica activitățile acestora 

- Menține legătura cu beneficiarii (grupul țintă), păstrează evidenta grupului țintă; 

- Este responsabil cu centralizarea si verificarea documentelor la nivel de servicii furnizate prin 

cooperarea cu ceilalți experți implicați; 

- Verifica documentele colectate si le compara cu planificarea serviciilor si activitatilor in vederea 

identificării eventualelor discrepante; 

- Participa la întâlnirile de lucru interne prevăzute in cadrul proiectului; 

- Este responsabil de raportarea periodica a beneficiarilor si modalităților de implicare a acestora in 

serviciile si activitatile proiectului; 

Cerințe din fișa postului 
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- Educație solicitată: studii universitate de licență cu durata de minimum 3 ani în cadrul cărora 

a dobândit  calificări/competențe pe baza cărora a  dezvoltat  abilități  specifice aplicabile în 

activități aferente programelor de formare profesională - 3 ani 

- Experiența  solicitată  -  10  ani:  profesională specifică – 1 an 
- Competențe  solicitate:  capacități  și  abilități  manageriale,  capacitate  lucru  în  echipă,  de 

coordonare echipă de experți, de utilizare a calculatorului, de organizare/monitorizare, 
desfășurare activități, de comunicare în echipă și în exteriorul ei 

 

2. Coordonator Școală după școală (SDS)- P3 

Codul ocupației: 235103 consilier învăţământ 

Atribuții: -Planifica activitatile grupului țintă, asigura respectarea criteriilor de acordare a 

subvențiilor 

- Răspunde de respectarea legislatiei in domeniul activitatilor de tip SDS in cadrul proiectului. 

- Face parte din echipa interdisciplinara (medico-socio-educationala) de la nivelul proiectului care 

aplica planurile individualizate de intervenție 

- Realizează, împreună cu cadrele didactice, planificarea activitatilor, a grupelor de beneficiari si a 

resurselor implicate; 

-Respecta regulamentele, metodologiile si procedurile de lucru din cadrul proiectului si din legislația 

incidenta 

- Primește, verifica si centralizează livrabilele aferente activitatilor SDS 

- Răspunde de gestionarea si alocarea corecta a resurselor implicate si de încadrare in bugete. 

- Răspunde de calitatea si promptitudinea executării sarcinilor. 

- Răspunde de pastrarea si protejarea confidenţialităţii informațiilor la care are acces. 

Cerințe din fișa postului 

- Educație solicitată: studii universitate de licență cu durata de minimum 3 ani în cadrul cărora 

a dobândit  calificări/competențe pe baza cărora a  dezvoltat  abilități  specifice aplicabile în 

activități aferente programelor de formare profesională - 3 ani 

- Experiența  solicitată  -  10  ani:  profesională specifică – 1 an 
- Competențe  solicitate:  capacități  și  abilități  manageriale,  capacitate  lucru  în  echipă,  de 

coordonare echipă de experți, de utilizare a calculatorului, de organizare/monitorizare, 
desfășurare activități, de comunicare în echipă și în exteriorul ei 

 

3. Coordonator A Doua Șansă- P3 

Codul ocupației: 235103 consilier învăţământ 

Atribuții: -Planifica activitatile grupului țintă, asigura respectarea criteriilor de acordare a 

subvențiilor 

- Răspunde de respectarea legislatiei in domeniul activitatilor de tip ADS in cadrul proiectului. 

- Face parte din echipa interdisciplinara (medico-socio-educationala) de la nivelul proiectului care 

aplica planurile individualizate de intervenție 

- Realizează, împreună cu cadrele didactice, planificarea activitatilor, a grupelor de beneficiari si a 

resurselor implicate; 
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-Respecta regulamentele, metodologiile si procedurile de lucru din cadrul proiectului si din legislația 

incidenta 

- Primește, verifica si centralizează livrabilele aferente activitatilor ADS 

- Răspunde de gestionarea si alocarea corecta a resurselor implicate si de încadrarea in bugete. 

- Răspunde de calitatea si promptitudinea executării sarcinilor. 

- Răspunde de pastrarea si protejarea confidenţialităţii informațiilor la care are acces. 

Cerințe din fișa postului 

- Educație solicitată: studii universitate de licență cu durata de minimum 3 ani în cadrul cărora 

a dobândit  calificări/competențe pe baza cărora a  dezvoltat  abilități  specifice aplicabile în 

activități aferente programelor de formare profesională - 3 ani 

- Experiența  solicitată  -  10  ani:  profesională specifică – 2 ani 
- Competențe  solicitate:  comunicare interpersonală, empatie, capacitate  lucru  în  echipă,  de 

coordonare echipă de experți, de utilizare a calculatorului, de organizare/monitorizare, 
desfășurare activități, de comunicare în echipă și în exteriorul ei 

 

4. Responsabil consiliere si mentorat- P3 

Codul ocupației: 235902 mentor 

Atribuții: - Oferă sprijin informațional, instrumental, evaluativ si emoțional pentru membrii 

grupului țintă; 

- Oferă sprijin si pentru cadrele didactice implicate in programele de tip Școală după școală si A 

doua Șansă, identificarea nevoilor acestora pentru buna ducere la îndeplinire a activitatilor, 

motivarea acestora; 

- Răspunde de respectarea legislației în domeniul activităţilor de consiliere si mentorat didactic, în 

cadrul proiectului. 

- Respecta regulamentele, metodologiile si procedurile de lucru din cadrul proiectului. 

- Răspunde de gestionarea si alocarea corecta a resurselor implicate si de încadrarea în bugetul 

proiectului, pentru activitatile specifice. 

-Răspunde de veridicitatea si corectitudinea documentelor furnizate 

- Răspunde de calitatea si promptitudinea executării sarcinilor. 

- Răspunde de pastrarea si protejarea confidenţialităţii informațiilor la care are acces in cadrul 

activităţii desfășurate. 

Cerințe din fișa postului 

- Educație solicitată: studii universitate de licență cu durata de minimum 3 ani în cadrul cărora 

a dobândit  calificări/competențe pe baza cărora a  dezvoltat  abilități  specifice aplicabile în 

activități aferente programelor de formare profesională - 3 ani 

- Experiența  solicitată  -  10  ani:  profesională specifică – 2 ani 
- Competențe  solicitate:  capacități  și  abilități  manageriale,  capacitate  lucru  în  echipă,  de 

coordonare echipă de experți, de utilizare a calculatorului, de organizare/monitorizare, 
desfășurare activități, de comunicare în echipă și în exteriorul ei 
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5. Responsabil financiar 

Codul ocupației: 263102 economist 

Atribuții: monitorizează și realizează încadrarea financiară a cheltuielilor din proiect cu activitățile, 

resursa umană și achizițiile 

- raportează  managerului  de  proiect  execuția  bugetară,  gradul  de  realizare,  propune  

măsuri ameliorative, identifică din timp necesitați de realocare de sume buget, cu respectarea 

clauzelor contractuale 

-    realizează cereri de deschidere de credite bugetare la Ministerul educației 

-    comunică cu OIR POCU, în vederea realizării și transmiterii tuturor documentelor de raportare 

- verifică documentele de achiziții, înainte de a realiza plățile și raportează eventualele 

disfuncții, cu celeritate, pentru măsuri ameliorative 

-    va realiza plățile în cadrul proiectului 

-    realizează documentele financiar-contabile specifice: state de plată, OP, bilanț, balanță, evidențe 

contabile, registru jurnal și alte documente solicitate de manager, beneficiar, OIR sau finanțator 

-    asigura respectarea clauzelor si procedurilor aplicabile 

- participă  la  întâlnirile  echipei  de  implementare  pentru  a  asigura  atingerea  indicatorilor, 

eligibilitatea cheltuielilor, evoluția activităților, responsabilitățile și bugetul, modalități de 

implementare a activităților, proceduri de rambursare. 

Cerințe din fișa postului: 

-    studii superioare economice, minim 3 ani 

-    experiență în proiectele cu finanțare nerambursabilă, minim 1 an 

-    drept de gestionare a conturilor instituției beneficiare 

 

Intervențiile propuse se vor implementa pe teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) 

delimitat la nivelul Municipiului Botoșani. Acest teritoriu se găsește chiar în centrul localității, fiind 

format din arealul delimitat de străzile: Tomis nr. 1-27, Zimbrului nr. 1-31, Împărat Traian nr. 17-73, 

20-108, Săvenilor nr. 1- 59, 2-40, Tudor Vladimirescu nr. 1-7, 2-96, Victoriei nr. 1 – 41, 1 Decembrie 

nr. 1-89, 20-58, Calea Națională nr. 79-97E, 52-62, Octav Onicescu nr.62-70 și Libertății nr.2-30. 

Teritoriul SDL cuprinde o arie formata din 2 zone distincte: două zone urbane marginalizate (ZUM). 

• Zona 1 – Parcul Tineretului (ZUM 1). Cartierul se regăsește în Atlasul Zonelor 

Marginalizate, cod mapă recensământ 357400363. Delimitare: Nord-Vest-Strada Parcul Tineretului nr. 

12-14, Nord-Est-Strada Parcul Tineretului nr. 16-20, Sud-Est-Ale. Slt. Ion Elefterescu nr. 2 si nr. 1-5, 

Sud-Vest–Aleea Parcul Tineretului nr. 2-6 

• Zona 2 – Centrul istoric (ZUM 2) – Cartierul se regăsește în Atlasul Zonelor 

Marginalizate, cod mapă recensământ 357400279. Delimitare: Nord-Vest - Strada Calea Națională nr. 

58A-91, Nord-Est – Strada Independenței nr. 2-24, Sud-Est - Strada Peneș Curcanul nr. 1-1A, Sud-Vest 

- Str. 1 Decembrie nr. 1-79. 
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4.   CONDIȚII SPECIFICE ÎNSCRIERII PENTRU SELECȚIE 

 

Pentru fiecare expert nominalizat, vor fi necesare următoarele documente: 

1. CV cu menționarea poziției pe care o va ocupa in proiect 

2. Adeverință din care sa reiasă categoria in care se încadrează expertul si îndeplinirea 

condiției minime de experiență, conform Formularului 1 si cererii de finanțare. 

Adeverința poate fi realizată pe modelul întocmit in contractare pentru coordonatorii de 

activitate. De asemenea, adeverința trebuie sa aibă atașate documentele doveditoare 

(dispoziții/ decizii de numire in UIP, contracte de finanțare, contracte de munca, etc). 

3. Actele de identitate – copie CI, certificat de naștere si, pentru doamne, certificat de 

căsătorie. 

4. Copii după actele de studii si celelalte documente justificative pentru informaţiile 

cuprinse in CV. 

Aceste  informații  vor  fi  cuprinse  în  „Termenii  de  referință” anexă a 

Contractului privind implementarea proiectului. 

Termenii de referință vor cuprinde cel puțin următoarele informații: 

- Prezentarea proiectului; 

- Descrierea activităților corespunzătoare contractului ce vor fi realizate de către expert; 

- Perioada de derulare a contractului; 

- Experiența/expertiza necesară. 

Experții implicați în implementarea programului vor avea un profil corespunzător 

cerințelor menționate în termenii de referință. Beneficiarul va încheia cu expertul un Contract de 

muncă, conform orelor alocate prin Cererea de finanțare a Proiectului ”ZUM PLUS – Un plus de 

incluziune pentru comunitățile marginalizate din municipiul Botoșani, cod SMISS 155550”, al 

cărui beneficiar este Primăria Botoșani, iar Inspectoratul școlar județean Botoșani este partenerul 

P3. 

In raport cu beneficiarul, Expertul nu va avea dreptul de a încheia acte juridice pentru si 

in interesul Beneficiarului. Expertul va avea, după caz,  posibilitatea de a reprezenta interesele 

beneficiarului in relațiile cu terții doar in situația in care ii este delegata aceasta atribuție. 
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5.   CALENDARUL DESFĂȘURĂRII SELECȚIEI EXPERȚILOR 

Activitatea desfășurată Data/Perioada 

Aprobarea documentelor necesare selecției experților, în ședința 

Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani 

 

09.09.2022 

Lansarea anunțului de selecție a experților la avizier și pe site-ul ISJ  

21.09.2022 

Perioada de depunere a dosarelor candidaților pentru posturile vacante 
de experți, la Secretariatul ISJ, în zilele lucrătoare, luni-vineri, orele 

8,00-16.00 

21.09.2022-27.09.2022 

Verificarea dosarelor de către comisia de selecție a experților și afișarea 
rezultatelor înainte de contestații 

28.09.2022 

Depunerea contestațiilor 29.09.2022 
orele 8.00-12.00 

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale ale selecției 29.09.2022 

Prezentarea experților selectați la sediul ISJ pentru semnarea 

contractelor și a documentelor anexate 

30.09.2022  

 

 

 Inspector Școlar General, 

Prof. Bogdan Gheorghe Suruciuc 

 

 

Coordonator proiect, 

Prof. Irina Telișcă 


