
PR'rMARtA SCHTTU GOLE gTI
JUDETUL ARGES

lntrare / iegire nr.

Comuna Schitu Golesti

Comuna Schitu Golegti , a cdgtigat un proiect in calitate de solicitant in cadrul Axei prioritare 4,POCU

- lncluziunea sociald gi combaterea sdrdciei,0S 4.1 -"Reducerea numdrului de persoane aflate in risc

de sdrdcie gi excluziune sociald din comunitdlile marginalizate in care existd popula,tie aparlindnd

m i n o ritit,tii r o m e, p r i n im pl e m e nta r e a d e m d s u ri i nteg r ate " .

in conformitate cu:

1. Dispoziliile art. (28) si (29) din 0UG 4012015 privind gestionarea financiari a instrumentelor

structurale 9i utilizarea acestora pentru obiectivul convergenlE, cu modificirile 9i completirile

ulterioare;

2, Prevederile afticolului 34, alin, (6), (7) gi (8) din Hotdrirrea nr. 93/2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 402015, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare ;

3. Ghidul ,,Orientdri privind accesarea finanldrilor in cadrul Programului Opera,tional Capital Uman

2014-2020' - Aprilie 2016

4. Ghidul Solicitantului CondiliiSpeclfice POCU 2014-2020, Axa Prioritard 4, ObiectivulSpeclfc

4.1- "Reducerea numdrului de persoane aflate in risc de sdrdcie gi excluziune sociald din

comunititlile marginalizate in care exisfd populalie aparlindnd minoritdlii rome, prin

implementarea de mdsuriintegrate.', stabilit prin Ordinul Ministrului fondului 536/2016

5" Legea nr. 67712001, cu modificirile gicompletirile ulterioare, precum gi prevederile

6. Legea nr. 506/2004,cu modificdrile gicompletdrile ulterioare.
7. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificdrile gi completirile ulterioare.
8. Legea nr.'188/1999 privind statutul func[ionarilor publici, cu modificirile gi completdrile

ulterioare,

9. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plitit din fonduri publice, cu modificirile

9i completirile ulterioare
10. Ordinul 23105.01 .2018, privind modificarea "Orientdrilor privind accesarea finan[Srilor in cadrul

Programul Opera[ional Unan 2014-2010", aprobate prin Ordinul ministrului fondurilor europene

nr.536/2016

Comuna Schitu Golegti, organizeazd selecfia de personal contractual -respectiv Expe(i in
cadrul echipei de implementare a proiectului Solulii concrete Pentru probleme reale, finanlat in

cadrul Axei prioritare 4 din POCU - lncluziunea sociald gi combaterea sdrdciei, OS 4,1 -"Reducerea
numdrului de persoane aflate in risc de sdrdcie Ei excluziune sociald din comunitdlile marginalizate in

care existd populalie aparlinitnd minoritdlii rome, prin implementarea de mdsuriintegrate",

Attuul oe Selecyre ExeenJr eENTRU EcHtpA DE TMeLEMENTARE PRoTECT

PET',IRU PROIECT,,SOLUTII CONCRETE LA PROBLEME REALE". POCU TIASURA 4.1:

REDUCEREA NUMARULUI DE PERSOANE AFLATE 

'A' 

R'SC DE SARAC'E SI EXCLUZIUNE

SOC'AIA DIN COMUNITATILE MARGINALIZATE IN CARE EXISTA POPULATIE APARTINAND

MINORITATII ROME, PRIN IMPLEMENTAREA DE MASA RI NTEGRATE



Comuna Schitu Golesti
Seleclia va fi ficuti conform metodologiei interne aprobate .Tipurile de expe(i aprobate sunt cele

confoim cereri de finanlare. Pentru a fi recrutate in cadrul echipei suport pentru management sau echipei

de implementare, persoanele interesate, care indeplinesc condifiile 9i criteriile profesionale necesare

managementului 9i implementirii proiectului, participi la un proces de seleclie a expe(ilor.

proiectul va fi un grant implementat in Regiunea Sud Muntenia finanlat prin Programul Opera[ional Capital

Uman (pOCU), Axa Prioritard 4, Obiectivul Specific 4.1-"Reducerea numdruluide persoane aflate in risc

de sdrdcie gi excluziune sociald din comunitdlite marginalizate in care existd populalie aparlindnd

minoritSlii rom e, prin im plementarea d e mdsuri integrate."

Obiectivul specific al programului constd in reducerea numdrului de persoane aflate in risc de siricie 9i

excluziune socialS din comunitd[ile marginalizate, in care existi populafie apa(in6nd minoritifi rome, prin

implementarea de misuri integrate.

Obiectivul general al proiectului se referd la reducerea numdrului de persoane aflate in risc de sdricie 9i

excluziune sociald din comunitatea marginalizati Ldziregti, in care existd populalie apa(indnd minoritdlii

rome, prin implementarea de mdsuri integrate, carevizeazddomenii precum: accesul la educalie, accesul

pe pia{a muncii, antreprenoriat , servicii medico-sociale, asistenld juridicd gi combaterea discrimindrii.
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Lista posturilor necesare pentru echipa de implementare

1. Mediator social

Codul ocupatiei: 532902 mediator social

Studii specifice postului - (Psihologie, Asisten[i socialS, teologie, sociologie,etc)

sau certiflcat calificare - 1 ani)

Cerinle din fisa postului
Experienpa solicitata
nOititati de comunicare, transmitere de informatii, sociabil, cunostiinte de pedagogie. - 2 ani

Lucru cu copii de varsta scolara si prescolara'2 ani

Elaborarea instrumentelor de proiectare - 2 ani

Fundamentarea proiectarii activitatilor specifice functiei - 2 ani

Competenpe solicitate - Consiliaza familiile defavorizate privind rolul si importanta scolarizarii copiilor

- Comunica cu familia, comunitatea locala si cadrele didactice

- Participa la activitati extracuriculare
- Participa la activitatile de implementare ale proiectului

- ldentiflcarea nevoilor proprii de dezvoltare
- lmplicarea in activitatea specifica sistemului de asigurare a calitatii din institutie

- Facilitarea procesului de cunoastere, inlelegere, insusire si respectare a regulilor sociale

Beneficiarul (Primiria Comunei Schitu Golegti) stabilegte procedura de recrutare 9i, dupd caz

termenii de referinld adecvali, apoi anunld posturile/pozi(iile specifice managementului 9i implementirii

de proiect prin afigarea la avizier sau prin orice alti formi de comunicare institutionalS.

Prezenta metodologie constituie ansamblul regulilor de organizare a activitatilor specifice privind

organizarea, evaluarea 9i selectia candidaturilor depuse pentru ocuparea posturilor prevazute in cadrul

proiectelor aprobate aferente ProgramuluiOperafionalCapital Uman2014-2020.

Etapa 1: Puhlicitatea procedurii
Aplicarea principiului tratamentului egal 9i nediscriminlrii implicl asigurarea transparenfei procedurii de

ocupare a posturilor disponibile in cadrul proiectelor, in beneficiul oricSrui potential candidat, asigurdndu-

se un grad de publicitate suficient pentru crearea premiselor unei competilii corecte intre to[i candidalii

(afisare la avizierul Primdria Comunei Schitu Golegti). Asigurarea transparen{ei presupune ca tofi

candidafii sd aibd acces la o informare adecvat5 cu privire la postul pentru a cErui ocupare se organizeazd

selectia.

f PRINCIPALELE responsabilita[i ale expertilor selectati sunt mentionate in fisele de post anexate

ANUNT
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Conlinutul minima! al anuntului aferent organiz5riifieclrei selecfii a expe(ilor pentru fiecare proiect

aprobat:

a)- conditiile impuse pentru candidati:

Postul vacant MEDIATOR SOCIAL

Codul ocupatiei: 532902 mediator social

Studii specifice postului - (Psihologie, Asisten[i sociali, teologie, sociologie,etc)

sau ceilficat calificare - 1 ani)

Cerinfe din fisa postului
Experienpa solicitata
Abilitati de comunicare, transmitere de informatii, sociabil, cunostiinte de pedagogie. - 2 ani

Lucru cu copii de varsta scolara si prescolara - 2 ani
Elaborarea instrumentelor de proiectare - 2 ani

Fundamentarea proiectarii activitatilor specifice functiei - 2 ani

Competenpe solicitate - Consiliaza familiile defavorizate privind rolul si importanta scolarizarii copiilor
- Comunica cu familia, comunitatea locala si cadrele didactice
- Participa la activitati extracuriculare
- Pafticipa la activitatile de implementare ale proiectului
- ldentificarea nevoilor proprii de dezvoltare
- lmplicarea in activitatea speciflca sistemului de asigurare a calitatii din institutie
- Facilitarea procesuluide cunoastere, in[elegere, insusire si respectare a regulilorsociale

b) documentele necesare pentru inscrierea in concursul pentru ocuparea fiecarui post
1, cerere de inscriere la concurs adresati Managerului de proiect (cerere in format liber va

cuprinde denumirea postul pentru care candideaza .

2. copia actuluide identitate sau orice alt document care atesti identitatea, potrivit legii, dupd caz;

3, copiile documentelor care si ateste nivelul studiilor 9i ale altor acte care atesti efectuarea unor

specializ6ri, copiile documentelor care atesti indeplinirea condi[iilor specifice;

4. copia carnetului de munc5, conformd cu originalul, sau, dupd caz, o adeverinti care si ateste

vechimea in munc5, in meserie gi/sau in specialitatea studiilor;

5, cuniculum vitae, datat si semnat pe fiecare pagina, precum si postul vizat;

6. declaratie privind disponibilitatea de a lucra pe durata estimata a activitatilor pe perioada

proiectului (36 luni);

c) informatii privind locu! gitermenu!-limita pentru depunerea documentelor necesare
- informatii privind procedura de selectie a candidatilor.

Depunerea dosaruluise face pdni la data 30.10.2018, Ia sediul Primiriei Schitu Golegti,
Sat Schitu Golesti, Str. DN73, Nr. 1, Camera 2.

Etapa 2: Constituirea Comisiei de Examinare este compusl dintr-un Pregedinte de comisie, 2

membrigi un secretar, se stabileste prin Dispozifia Primaruluisiare urmatoarele atributii:
- verifica corectitudinea intocmirii dosarelor proprii de recrutare ale candidatilor si indeplinirea conditiilor

de participare la concurs;

4
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- evalueazt CV-urile depuse conform cerintelor posturilor;

- elaboreaza subiectele/temele si baremele de apreciere si notare pentru testul interviu, cu cel mult 24

de ore inainte de sustinerea probei, avand in vedere cerintele inscrise in fisa postului scos la concurs,

folosind, daca este cazul, si propuneri ale unor specialisti in domeniul de activitate al postului pentru

care se organizeaza concurs;
- asigura indeplinirea conditiilor pentru desfasurarea optima a concursului/examenului spatii

corespunzatoare, papetarie, birotica si alte elemente de logistica necesare;

- elaboreaz5 procesul verbal aferent fiecSrei etape a evaluErii candidalilor. Procesul verbal flnal va fl

insotit de tabelul cu rezultatele obtinute de candidati, in vederea incheierii contractelor individuale de

munca,
- pastreaza in deplina securitate documentele si asigura confidentialitatea datelor si informatiilor

referitoare la continutul subiectelor, al grilelor de corectare, etc.

- stabileste graflcul de desfasurare a concursului;
- transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidatilor.

Etapa 3: lnregistrarea candidaturilor si evaluarea dosarelor depuse de candidati

Prima etapa a procesului de selectie va consta in verificarea eligibilitatii dosarelor depuse de candidati la

sediul Serviciului Public Asistenta Sociala, conform anuntului de selectie. Membrii Comisiei de concurs

vor proceda la verificarea eligibilita[ii fiecirui candidat, sub aspectul corespondentei dintre studiile si

experienta acestuia si standardele impuse de postul pentru care a aplicat, precum si a documentelor

cerute expres la dosar.

Dosarul trebuie st conlin5:
1. cerere de inscriere la concurs adresati Managerului de proiect (cerere in format liber va cuprinde

denumirea postul pentru care candideaza .

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, dupi caz;

3. copiile documentelor care si ateste nivelul studiilor 9i ale altor acte care atesti efectuarea unor

specializdri, copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifice;

4. copia carnetuluide muncd, conformd cu originalul, sau, dupi caz, o adeverin[5 care si ateste vechimea

in muncd, in meserie gi/sau in specialitatea studiilor;

5. curriculum vitae, datat si semnat pe flecare pagina, precum si postul vizat;

6. declaratie privind disponibilitatea de a lucra pe durata estimata a activitatilor pe perioada proiectului

(36luni);
7. alte documente relevante pentru desfigurarea concursului.

Verificarea dosarelor inregistrate si evaluarea candidatilor va fi realizata de catre membrii Comisiei de

Examinare.

Etapa 4: Evaluarea CV-urilor
Vorfi analizate toate CV-urile primite conform Grileide seleclie, pentru a obserua in ce misuri corespund

cu profilul expertulul descris in prezenta procedurd gi in figa postului. CV-urile vor fi analizate in

conformitate cu cerinfele impuse de post, luAndu-se in considerare aplicabilitatea experienlei avute la

atribu[iile din figa postului. [n cazul in care sunt identificate mai multe CV-uri potrivite pentru un post, se

va selecta CV-ul ale cErui acte justificative suslin intr-o mai mare mEsurI corelarea cu activitSfile descrise

in figa postului.

Grila de seleclie prezinti criteriile pebaza cirora se vor acorda punctajele la Etapa 4.
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Evaluarea CV-urilor, avAnd un total de 60 de puncte. Punctajul minim pentru a fl admis este de 30 de

puncte,

Candidalii care sunt declarali admigi, vor participa la urmdtoarea etapS de recrutare. Rezultatele evaluErii

CV-urilor se vor consemna intr-un proces verbal gi apoi se vor comunica candida[ilor prin afisare la avizier"

Etapa 5: Verificarea cunostintelor, deprinderilor, aptitudinilor candidatilor prin interviu
Verificarea cunostintelor, deprinderilor, aptitudinilor candidatilor se va face in baza unor interviuri

individuale. Astfel, fiecare membru al comisiei de selectie va evalua fiecare candidat admis la proba

precedentS, urmSrind criteriile stabilite conform Grileide selectie a expedilor pentru interviu.

Grila de seleclie prezint5 criteriile pe baza cdrora se vor acorda punctajele la Etapa 5, interviul, av6nd un

total de 40 de puncte.

Punctajul minim pentru a fi admis este de 30 de puncte,

Rezultatele interviului se vor consemna intr-un proces verbal gi apoi se vor comunica candidalilor prin

afisare gi/sau prin comunicare telefonicS fiecbruia dintre candidalii admigi in urma procedurii de seleclie.

Rezultatul procedurii de recrutare se face public prin afigarea la avizier sau prin orice alt6 formd de

comunicare institu[ional6 disponibi16,

Beneficiarul proiectului va incheia cu persoanele selectate acte juridice gi vor intra in raporturi de munci

pe duratd determinati ce nu poate depagi durata previzutd pentru implementarea proiectului.

Rezultatul procedurii de recrutare se face public prin afigarea la avizier sau prin orice alti formi de

comunicare institutionali disponibili"

Candidalii declara[i admigi se obligl sE completeze dosarul de personal cu cazierul judiciar sau o

declaralie pe propria rispundere ci nu are antecedente penale care sd-l facd incompatibil cu func(ia

pentru care candideazi, adeverin!6 medicali care si ateste starea de sinitate corespunzitoare eliberatd

cu cel mult 6 luni anterior derulirii concursului de citre medicul de familie al candidatului sau de citre

unita[ile sanitare abilitate si orice alte documente solicitate de Compartimentul Resurse Umane.

Avizat
Cons. jr.

itate,
Citdlin

DISPOZITIl FINALE


