
Comuna Schitu Golesti

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

- lncluziunea sociald qi 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
mi noritdlii rome, pin implementarea de mdsuri integrate'.

in conformitate cu:

7. Dispoziliile art. (28) gi (29) din OUG 40/2015 privind gestionarea financiari a instrumentelor

structurale gi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenfi, cu modificirile 9i completdrile

ulterioare;

2. Prevedeile articolului 34, alin. (6), (7) gi (8) din Hotdrdrea nr. 932016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015, cu modificdnTe 9i
co m p letdrile u lte rio are ;

3. Ghidul 
"Orientdi 

privind accesarea finanldrilor in cadrul Programului Operalional Capital lJman
2014-2020" - Aprilie 2016

4. Ghidul Solicitantului CondiliiSpeafrce POCU 2014-2020, Axa Piorttard 4, Obiectivulspecrfic
4.1- 'Reducerea numdrului de persoane aflate in nsc de sdrdcie qi excluziune sociatd din
comunitalile marginalizate in care exr.std populalie aparlindnd minoritd[ii rome, pin
implementarea de mdsui integrate.', stabilit prin Ordinul Ministrului fondului 536/2016

5. Legea nr.67712001, cu modificdrile gicompletirile ulterioare, precum giprevederile
6. Legea nr. 506/2004,cu modificirile gi completirile ulterioare.
7. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificirib gi completdrile ulterioare.
8. Legea nr.188/1999 privind statutul funclionarilor publici, cu modificdrile gi completirile

ulterioare.
9. Legea 15312017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice, cu modificirile

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

Programul Operalional Uman 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 Solufii concrete Pentru probteme reale, finanlat in
cadrul Axei prioritare 4 din POCU - lncluziunea sociald 9i combaterea sdrdciei, OS 4.1 -."Reducerea
numdrului de persoane aflate in nsc de sdrdcie gi excluziune socra/d din comunitdlile marginatizate in
care existd populalie apafinAnd minoitdttiirome, prin implementarea de mdsuriintegrate'.

PENTRU PROIECT ,,SOLUTII CONCRETE LA PROBLEME REALE". POCU MASURA 4,1:

REDUCEREA NUMARULUI DE PERSOANE AFLATE 
'N 

R'SC DE SARACIE SI EXCLUZIUNE

SOCIALA DIN COMUNITATILE MARGINALIZATE IN CARE EXISTA POPULATIE APARTINAND

MINORITATII ROME, PRIN IMPLEMENTAREA DE MASURI INTEGRATE



Comuna Schitu Golesti
Selec{ia va fi fdcuti conform metodologiei interne aprobate .Tipurile de expe(i aprobate sunt cele
conform cereri de finanfare. Pentru a fi recrutate in cadrul echipeisuport pentru management sau echipei
de implementare, persoanele interesate, care indeplinesc condiliile 9i criteriile profesionale necesare
managementului 9i implementarii proiectului, participi la un proces de seleclie a expe(ilor.

Proiectul va fi un grant implementat in Regiunea Sud Muntenia finanlat prin Programul Operalional Capital
Uman (POCU), Axa Prioritara 4, Obiectivul Specific 4.1-"Reducerea numdruluide persoane aflate in risc
de saracie gi excluziune sociald din comunitdlile marginalizate in care existd poputalie apartindnd
m i no ritatii ro me, pri n i mplementarea de mdsu ri integ rate."

Obiectivul specific al programului consti in reducerea numirului de persoane aflate in risc de sdrdcie gi
excluziune sociald din comunitd[ile marginalizate, in care existi populafie apa(in6nd minoritdfii rome, prin
implementarea de misuri integrate.

Obiectivul general al proiectului se referd la reducerea numdrului de persoane aflate in risc de sdrdcie gi
excluziune socialS din comunitatea marginalizata Lazdregti, in care existd popula(ie apa(inAnd minoritd(ii
rome, prin implementarea de mdsuri integrate, carevizeazddomenii precum: accesul la educafie, accesul
pe piala muncii, antreprenoriat , servicii medico-sociale, asisten[6 juridica gi eombaterea discrimindrii.

. SPECIFlC AL POCU 4.1

AL PROIECTULUl
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Lista posturilor necesare pentru echipa de implementare

1. Expert in constructii
Godul ocupafiei: 311210 diriginte santier

Atribufii: . Expertul trebuie sa reprezinte beneficiarul si sa ii apere interesele fata de antreprenorul

general al lucrarilor de constructii, de furnizorii de materiale, de prestatorii de servicii conexe executiei

lucrarilor referitor la actiunile intreprinse, utilajele, mijloace de transpott folosite, etc..

- Dispune oprirea executiei sau, dupa caz, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator, in
baza solutiilor elaborate de proiectant

- Participa la receptia lucrarilor si semneaza actele de receptie

- Urmareste solutionarea eventualelor obiectii cuprinse in anexele la procesul - verbal de receptie
la terminarea lucrarilor si recomandarilor comisiei de receptie, in perioada legal stabilita

- lmpune respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare

- lntocmeste si actualizeaza permanent baza de date cu preturi la materiile prime si materialele
folosite de firma;

- Centralizeaza lunar evolutia activitatilor la punctele de lucru si urmareste evolutia contractelor
incheiate din punct de vedere a desfasurarii lucrarilor

Educafie solicitata Studii tehnice de specialitate

Experien[a solicitata
- ln verificarile prevazute in reglementarile tehnice si semneaza documentele intocmite Ga urmare

a constatarilor (procese verbale de lucrari ce devin ascunse, procese verbale de punere in
functiune etc. , dupa caz) - 10 ani

- in efectuarea receptiei calitative a lucr5rilor pe categorii de lucrari si semneaza procesele
verbale de receptie calitativa impreuna cu constructorul- 10 ani

- programarea lucrarilor (detalierea planului general al lucrarii); -10 ani
Competenfe solicitate
Competenle in utilizarea calculatoarelor gi a instrumentelor de multiplicare gi tipirire

Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor si locului de munca.
Capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini in acelagi timp.
Capacitate de a respecta termene limita.
Atenlie cdtre detalii.
Responsabilitate, ordine, corectitudine si seriozitate..
Redactarea documentelor specifice
Asigurarea transmiterii documentelor prin posta, fax, e-mail.
Gestionarea bazei de date documente specifice lucririror executate
Elaborarea si redactarea documentelor si situaliilor cerute de management.
Asigurarea suportului administrativ pentru toate lucrdrile contractatein cadrul proiectului

E responsabilitafi ale expertilor selectatisunt mentionate in fisele de post anexate

ANUNT
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Beneficiarul (Primida Comunei Schitu Golegti) stabilegte procedura de recrutare gi, dupd caz termenii de

referinld adecva[i, apoi anun[5 posturile/pozitiile specifice managementului 9i implementirii de proiect

prin afigarea la avizier sau prin orice altd fonnd de comunicare institutionali.

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 Operalional Capital Uman 2014-2020.

Etapa 1: Publicitatea procedurii

Aplicarea principiului tratamentului egal Ei nediscriminlrii implic5 asigurarea kansparen[ei procedurii de

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

se un grad de publicitate suficient pentru crearea premiselor unei competifii corecte intre to[i candidalii
(afisare la avizierul Primaria Comunei Schitu Golegti). Asigurarea transparen[ei presupune ca to[i

candidafiisd aib5 acces la o informare adecvat5 cu privire la postul pentru a ctruiocupare se organizeazl
selecfia.

Conlinutul minimal al anunlului aferent organizirii fiec5rei selecfii a expe(ilor pentru fiecare proiect

aprobat:
- conditiile impuse pentru candidati
- documentele necesare pentru inscrierea in concursul pentru ocuparea fiecarui post

- informatii privind locul gi termenul-limita pentru depunerea documentelor necesare
- informatii privind procedura de selectie a candidatilor.

Etapa 2: Constituirea Comisiei de Examinare este compus5 dintr-un Pregedinte de comisie, 2

membri gi un secretar, se stabileste prin Dispozilia Primaruluisi are urmatoarele atributii:
- verifica corectitudinea intocmirii dosarelor proprii de recrutare ale candidatilor si indeplinirea conditiilor
de participare la concurs;
- evalueazi 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;
- elaboreazE procesul verbal aferent fiecirei etape a evalu5rii 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 graficulde desfasurare a concursului;
- transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidatilor.

Etapa 3: Inregistrarea candidaturilor si evaluarea dosaretor 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 eligibilit5fii 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,

4
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Dosarul trebuie sE 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 atesti identitatea, potrivit legii, dupd caz;

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

specializdri, copiile documentelor care atesti indeplinirea conditiilor specifice;

4, copia cametului de munci, conformi cu originalul, sau, dupi 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 perioada rimasd din

cadrul proiectului (13 luni);

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
Vor fi analizate toate CV-urile primite conform Grilei de seleclie, pentru a observa in ce misurd corespund
cu profilul expertului descris in prezenta procedurd qi in figa postului. CV-urile vor fi analizate in
conformitate cu cerinfele impuse de post, luAndu-se in considerare aplicabilitatea experien[ei avute la
atribuliile din figa postului. ln cazulin care sunt identificate mai multe CV-uri potrivite pentru un post, se
va selecta CV-ul ale cirui acte justificative suslin intr-o mai mare mIsurI corelarea cu activitS[ile descrise
in figa postului.

Grila de selecfie prezint5 criteriile pebazaclrora se vor acorda punctajele la Etapa 4.

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

Candidalii care sunt declarali admigi, vor participa la urm5toarea etapl 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
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
precedent5, urmErind criteriile stabilite conform Grileide selectie a expertilor pentru interviu.
Grila de seleclie prezint5 criteriile pebazacSrora se vor acorda punctajele la Etapa 5, interviul, av6nd un
total de 40 de puncte.

Punctajul minirn 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 telefonic5 fiectruia dintre candida(ii admigiin urma procedurii de ielectie.

- Rezultatul procedurii de recrutare se face public prin afigarea la avizier sau prin orice alt6 formi
de comunicare institu[ionali disponibili.

Beneficiarul proiectului va incheia cu persoanele selectate acte juridice gi vor intra in raporturi de muncd
pe duratd determinatd ce nu poate depigidurata previzutd pentru implementarea proiectului.
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Rezultatul procedurii de recrritare se face public prin afigarea la avizier sau prin orice altd formd

de comunicare institutionald disponibil6.

Candida[ii declara{i admigi se obligi si completeze dosarul de personal cu cazieruljudiciar sau

o declaralie pe propria rdspundere ci nu are antecedente penale care si-l faci incompatibil cu

functia pentru care candideazi, adeverinti medicalS care sd ateste starea de sdnitate

corespunzdtoare eliberat5 cu cel mult 6 luni anterior deruldrii concursului de citre medicul de

familie alcandidatului sau de citre unitatile sanitare abilitate giorice alte documente solicitate de

Compartimentul Resurse Umane,

Documentele se depun Sediul primariei Schitu Golesti din strada Principaldnr. 1, serviciul
juridic, la Domnul Catalin Valduc6, pani in data de "'.../tr=q.*.,.kU...

Aviz de legalitate Intocmit , Manager de proiect,
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