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Comuna Schltu Golesti

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

- lncluziunea sociald si combaterea sdrdciei, OS 4.1 -"Reducerea numdrului de persoane aflate in risc

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

m in o ritit,tii r om e, p ri n i m pl e m e ntar e a d e m d su ri integ r ate".

in conformitate cu:

7. Dispoziliile art. (28) si (29) din OUG 4012015 privind gestionarea financiari a instrumentelor

structurale 9i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen[5, cu modificdrile gi completdrile

ulterioare;

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

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015, cu modificdrile gi

co m pl etit ril e ulte rio are ;
3. Ghidul ,Orientdri privind accesarea finan,tdrilor in cadrul Programului Operalional Capital Uman

2014-2020' - Aprilie 2016

4. Ghidul Solicitantului CondiliiSpecrflce POCU 2014-2020, Axa Prioritard 4, Obiectivul Specdc

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

comunitdlile marginalizate in care exisfd populalie aparlindnd minoritdlii rome, prin

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

5. Legea nr. 67712001, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, precum gi prevederile

6. Legea nr. 506/2004,cu modificdrile gicompletdrile ulterioare.
7. Legea nr, 53/2003 - Codul muncii, cu modificirile 9i completirile ulterioare,

8. Legea nr.188/1999 privind statutul funcfionarilor publici, cu modificirile gicompletirile
ulterioare.

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

9i completirile ulterioare
10. Ordinul 23/05.01 .2018, privind modificarea "Orientdrilor privind accesarea finanfirilor in cadrul

Programul Operafional Uman2014-2010", aprobate prin Ordinul ministrului fondurilor europene

nr. 536/2016

Comuna Schitu Golegti, organizeazb selecfia de personal contractual -respectiv Experfi 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 nsc de sdrdcie gi excluziune sociald din comunitdlile marginalizate in

care existd populalie apaftjnAnd minoritdliirome, prin implementarea de mdsuriintegrate".
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Seleclia va fi ficutl conform metodologiei interne aprobate .Tipurile de expe(i aprobate sunt cele
conform cereri de finanfare. Pentru a fi recrutate in cadrul echipei suport pentru management sau echipei
de implementare, persoanele interesate, care indeplinesc condifiile gi criteriile profesionale necesare
managementului gi implementirii proiectului, participi la un proces de seleclie a expe(ilor.

Proiectul va fi un grant implementat in Regiunea Sud Muntenia flnanlat 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 comunitdlile marginalizate in care existd populalie apar,tin€tnd

minoritdlii rome, prin implementarea de m dsuri integrate."

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

excluziune sociald din comunitdfile marginalizate, in care existi populalie apa(indnd minoritafii rome, prin

implementarea de mdsuri integrate.

Obiectivul general al proiectului se referi la reducerea numirului de persoane aflate in risc de sdrdcie gi

excluziune sociali din comunitatea marginalizatl Liziregti, in care existd populalie apa(indnd minoritdfii

rome, prin implementarea de mdsuriintegrate, carevizeazddomeniiprecum:accesulla educalie, accesul

pe pia{a muncii, antreprenoriat servicii medico-sociale, asistenli juridica gi combaterea discrimindrii.

OBIECTIVUL SPECIFIC AL APELULUI POCU 4,1
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Lista posturilor necesare pentru echipa de implementare

5 posturi Evaluatori planuri de afaceri- Cod COOR 242410- evaluator extern

Responsabilitdti principale
- Cunogtiin[e care si- i confere capacitatea de a infelege cerinlele necesare pentru un plan de afaceri

care sa asigure infiinfar:ea si functionarea uennei structuri economice(SRL; PFA;PA, etc.);

- Cunoagte metodele si tehnicile de interventie speciflce si legislatia in domeniu
- Cunoasterea procedurilor de infiinfare al structurilor economice;
- Adaptabilitate, flexibilitate, rezistenta la stres, capacitatea de a rezolva probleme si competenta in

asu marea responsabilitatii;
- Abilitati de comunicare interpersonala, deschidere, receptivitate la nou;
- Capacitatea de analiza economica , de marketing si perspicacitate in identificarea perspectivelor unui

plan de afaceri.

Se menlioneazAcd in conformitate ce recomandirile din ghid, asumate prin Cererea de finan[are

aprobati, Comisia de selectie a planurilor de afaceri va include obligatoriu un numar
impar de membri , 5 (cinci) , dupa cum urmeaza: 1 - presedinte,2 reprezentanti ai
mediului de afaceri si 2 reperezentanti din partea patronatelor

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

termenii de referinti adecva$, apoi anun[5 posturile/poziliile speciflce managementului 9i implementirii

de proiect prin afigarea la avizier sau prin orice altd form6 de comunicare institutionalS.

Prezenta metodologie constituie ansamblul regulilor de organizare a activitatilor specifice privind

organizarea, evaluarea gi selectia candidaturilor depuse pentru ocuparea posturilor prevazute in cadrul
proiectelor aprobate aferente Programului Operafional Capital Uman2014-2020.

Etapa 1: Publicitatea procedurii
Aplicarea principiului tratamentului egal gi nediscriminErii implicS asigurarea transparen[ei procedurii de

ocupare a posturilor disponibile in cadrul proiectelor, in beneficiul oric5rui potential candidat, asigurdndu-

se un grad de publicitate suficient pentru crearea premiselor unei competilii corecte intre tofi candidalii

(afisare la avizierul Primiria Comunei Schitu Golegti), Asigurarea transparenfei presupune ca toli

candida[ii si aibi acces la o informare adecvatl cu privire la postul pentru a ciruiocupare se organizeazl

selec[ia.

Confinutul minimal al anunlului aferent organiz5riifiec5rei selecfii a expe(ilor pentru flecare proiect

aprobat:

a)- conditiile impuse pentru candidati :

Atribulii: Expeftul trebuie sa reprezinte beneficiarul si sa ii apere interesele fata de antreprenorul care

vrea sa inflin[eze o structura economica folosind Ajutorul de minimis prin intermediul proiectului

Educafie solicitata Studii superioare de lunga durata - 4 ani

'. Lista cu posturile libere gi PRINCIPALELE responsabilitdli ale expertilor selectati sunt

mentionate in flsele de post sunt incluse ti in continutul prezentului ANUNT
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Cerinle din fisa postului:
Experienla solicitata - Activitafi intr-un domeniu de activitate tehnic, juridic, economic, resurse
umane sau de management- 10 ani .

- Experienta in evaluarea Resurselor umane, sau similar;
- Experienla in verificarile prevazute in reglementarile tehnice, juridice sau economice privind
functionarea societalilor comerciale, sau similar;
- Experienta in conducerea proceselor de producfie sau similar
Competenfe 9i cunogtiinfe solicitate
- Capacitatea de a inlelege cerinfele necesare pentru un plan de afaceri care sa asigure
infiinlarea si functionarea uennei structuri economice(SRl; PFA;PA, etc.);
- Cunoagte metodele si tehnicile de interventie specifice si legislatia in domeniu
- Cunoasterea procedurilor de infiintare al structurilor economice;
- Adaptabilitate, flexibilitate, rezistenta la stres, capacitatea de a rezolva probleme si competenta
in asumarea responsabilitatii ;

- Abilitatide comunicare interpersonala, deschidere, receptivitate la nou;
- Gapacitatea de analiza economica , de marketing si perspicacitate in identificarea perspectivelor
unui plan de afaceri
b) documentele necesare pentru inscrierea in concursul pentru ocuparea fiecarui post

1. cerere de inscriere la concurs adresaU 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 gi ale altor acte care atesti efectuarea unor

specializdri, copiile documentelor care atestd indeplinirea condi[iilor specifi ce ;

4. copia carnetului de muncd, conformi cu originalul, sau, dupd caz, o adeverin[i care si ateste

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

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

6, declaratie privind disponibilitatea de a lucra pe durata estimata a activitatilor pe (o lund );

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

Depunerea dosarului se face p6ni !a data 28. 01.2019 , la sediul Primiriei Schitu Golegti,
Str. Principali Nr. 1, Camera 2, Ia Doamna Nicoleta Vasile

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

membri si un secretar, se stabileste prin Dispozi{ia Primarului si are urmatoarele atributii:
- verifica corectitudinea intocmirii dosarelor proprii de recrutare ale candidatilor si indeplinirea conditiilor

de participare la concurs;
- evalueaz5 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;
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- elaboreazi procesul verbal aferent fiec5rei etape a evaluSrii candida[ilor, Procesul verbal final va fi

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 graficul 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 eligibilitilii flecirui 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 sE confin5:
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 atesti identitatea, potrivit legii, dupd caz;

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

specializiri, copiile documentelor care atestd indeplinirea condi[iilor specifice;

4. copia carnetuluide munci, conformd cu originalul, sau, dupi caz, o adeverinli care sd ateste vechimea

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

5. curriculum 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 angajati(o

luna)

7. alte documente relevante pentru desfdgurarea concursului,
Verificarea dosarelor inregistrate si evaluarea candidatilor va fi realizata de catre membrii Comisiei de

Examinare.

Etapa 4: Evaluarea CV-urilor
Vor fi analizate toate CV-urile primite conform Grilei de seleclie, pentru a observa in ce misuri corespund

cu profilul expertului descris in prezenta proceduri gi in figa postului, CV-urile vor fi analizate in
conformitate cu cerinlele impuse de post, ludndu-se in considerare aplicabilitatea experien[ei avute la
atribufiile din figa postului. in cazul in care sunt identificate mai multe CV-uri potrivite pentru un post, se

va selecta CV-ul ale cErui acte justificative susfin intr-o mai mare mEsurd corelarea cu activitSlile descrise

in figa postului.

Grila de selec{ie prezintS criteriile pe baza cirora se vor acorda punctajele la Etapa 4.

Evaluarea CV-urilor, av6nd un total de 60 de puncte. Punctajul minim pentru a fi admis este de 30 de

puncte.

Candidafii care sunt declarafi admigi, vor participa la urm5toarea etapS de recrutare. Rezultatele evaluErii

CV-urilor se vor consemna intr-un proces verbal gi apoi se vor comunica candidafilor prin afisare la avizier.

Etapa 5: Verificarea cunostintelor, deprinderilor, aptitudinilor candidatilor prin interviu
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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, urm5rind criteriile stabilite conform Grilei de selectie a expeftilor pentru interviu,

Grila de selec[ie prezint5 criteriile pe baza cirora se vor acorda punctajele la Etapa 5, interviul, avdnd 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 candida{ilor prin

aflsare gi/sau prin comunicare telefonici fiecSruia dintre candidafii admigi in urma procedurii de selecfie.

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

comunicare institutionali disponibili.

Beneficiarul proiectului va incheia cu persoanele selectate acte juridice 9i vor intra in raporturi de muncd

pe durati determinatd ce nu poate depdgi durata previzutd pentru implementarea proiectului.

Rezultatul procedurii de recrutare se face public prin aflgarea la avizier sau prin orice altd formi de

comunicare institu[ionali disponibilS.

Candidalii declarali admigi se obligi si completeze dosarul de personal cu cazierul judiciar sau o

declaralie pe propria rispundere cd nu are antecedente penale care sd-l faci incompatibil cu func[ia

pentru care candideazS, adeverinld medicald care sd ateste starea de sinitate corespunzitoare eliberati

cu cel mult 6 luni anterior derulirii concursului de c6tre medicul de familie al candidatului sau de citre
unititile sanitare abilitate qi orice alte documente solicitate de Compartimentul Resurse Umane.

Alte informa[ii tehnice pute[i si obfineti de la Managerulde proiect, Nichifor Balan, te|.0741207481

Manager de proiect,

Balan Nichifor

DISPOZITII FINALE


