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PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND RECRUTAREA I SELECIA
EXPER ILOR DIN CADRUL ECHIPEI DE PROIECT INNOVATIVE TEACHING
AND LEARNING THROUGH DEVELOPING OF DGITAL COMPETENCES AND
IMPLEMENTATION OF STEM EDUCATIONAL PROGRAM

Scopul prezentei proceduri este acela de a reglementa organizarea i

desfä_urarea recrutrii

$

selectiei membrilor echipei de proiect INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING
THROUGH DEVELOPING OF DGITAL COMPETENCES AND IMPLEMENTATION OF

STEM EDUCATIONAL PROGRAM.in cadrul Programului Operational Comun Romania-

Moldova.proiect

Republica

educaie.cercetare,dezvoltare
domeniul educaional

de

tip

tehnologicãa,i

SoftObiectivul

tematic

2.Sprijin

pentru

inovare.Prioritatea 1.1-Cooperare instituionalä

în vederea cre_terii accesului la educatie _i a calitii

în

acesteia(Joint

Operational Programme Romania-Republica Moldova 2014-2020)
Pentru a fi selectate in cadrul echipei de implementare, persoanele interesate, care îndeplinesc
condiiile

i

eriteriile profesionale necesare implementärii proiectului, particip

recrutare i selecie

a experilor.

Prezenta procedur

prezint

la un proces de

etapele _i aspectele derulärii acestui

proces.

Etapele organizrii i desf_urärii seleciei experilor sunt
infiintarea posturilor în afara organigramei prin hotrâre

a consiliului de administratie

Colegiului Naional Mihai Eminescu, Boto_ani.
Publicarea anunului de selectie pe site-ul _colii precum _i a calendarului activitilor

selectie

Constituirea Comisiei de Selecie

i a Comisiei de Soluionare

a Contestaiilor

Inregistrarea candidaturilor la secretariatul unitäii de invãamânt;
Verificarea _i evaluarea dosarelor depuse de candidai:
Proba de interviu va fi specificat în calendarul anuntului de selectie.
Publicarea rezultatelor;

Depunerea contestailor;
selectai:

Comisia de selectie

pe durat

determinat,

cu

de

la nivelul

proiectului;

Incheierea contractelor individuale de munc,

al

experii

Derularea opera iunilor

_i activitäilor

prezenta procedur
Realizarea anuntului de selecie-la
_i a Comisiei de Soluionare
Constituirea Comisiei de Selecie

a

Contesta iilor

la nivelul

de desemnare;
proiectului si emiterea deciziilor
membri i secretar prin
minimal din: pre_edinte, 2
Comisia de Selecie se constituie la nivel
Comisia de
de învämânt.
al instituiei
decizia directorului/directorului adjunct
2 membri i
la nivel minimal din: pre_edinte,
Soluionare a Contestaiilor se constituie
de învmânt.
directorului/directorului
adjunct al instituiei
secretar prin decizia
secretarului.Ca u r m a r e a
cu excepia
Componena celor dou comisii este diferit,
în ordineea
stabili clasamentul candidailor
probelor de evaluare, comisia va
desf_urrii
admi_i în ordinea
sunt declarai
descresc toare
a mediei notelor acordate. Candidaii
de
de posturi din anunul
descresc toare
a
punctajului, în limita num rului
sediul proiectului sau pe site-ul _colii.
selectie.Rezultatele selectiei se public la fie la
Naional Mihai Eminescu,la
se depun la secretariatul Colegiului
Eventualele contestaii
contestaiilor vor fi publicate la
data specificat în anunt. Rezultatele în urma soluionrii
conform calendarului din anuntul de selecie.
sediul unitäii de învamânt,
Atributiile Comisiei de Selecie:
elaboreaz
evalueaz

elaboreaz

baremul/grila de evaluare

a

dosarelor

_i

a

probei

de interviu;

conform criteriilor de selecie stabilite;
procesul verbal aferent fiecärei etape a evaluärii candidai lor,respectiv evaluare

dosarele/candidaii

dosare _i susinerea

interviului; procesul verbal final va fi însoit

de tabelul cu punctajele

obtinute de candidai;

asigur

confidenialitatea datelor_i informaiilor referitoare la procesul de evaluare;

transmite secretarului comisiei rezultatele seleciei. pentru afi_are i publicare;
public rezultatele finale ale selectiei pe pagina web a instituiei de învämânt.
Atribuiile

Comisiei de Soluionare

soluioneaz

a Contesta iilor:

eventualele contestaii

planificarii din anunul

formulate dup

proba de evaluare a dosarelor,conform

de selecie;

intocme_te Procesele Verbale privind rezultatele dup eventualele contestaii;

public lista candidailor declarai admi_i dup soluionarea contestaiilor

la pe pagina web

institutiei de invatamant;

inainteaz

rezultatele contestaiilor Comisiei de selectie.

Rezultatele finale se afi_eaz pe pagina web a Colegiului National Mihai Eminescu, Botosani. prin
specificarea punctajului final al fiecarui candidat i a meniunii "admis" sau "respins" Vor fi
selectate cele 7 persoane pentru posturile publicate precum _i corpul de rezerv al proiectului pe
baza grilelelor de evaluare:

Comisia de selectie

GRILA DE EVALUARE

-

DOSAR

SELECIE

PROIECT INNOVATIVE TEACHING

DGITAL
AND LEARNING THROUGH DEVELOPING OF
IMPLEMENTATION OF STEM EDUCATIONAL PROGRAM

Documente justificative

maxim acordat la

Punctaj

COMPETENCES

Punctaj

autoevaluare

Cerere de înscriere
Copie dup

cartea de

identitate
Adeverin loc de munc

20

Document care atest

cuno_tinte de operare IT_

20

Document care atest
Cunoa_terea limbii

engleze
Experiena

20

în proiecte i

programe conform

postului solicitat
Eseu motivaional (limba
român)

15

Angajament de

disponibilitate

Grila de autoevaluare
100 puncte

TOTAL

GRILA DE EVALUARE-INTERVIU

Punctaj maxim acordat

Criterii
Cunoa_terea obiectivelor/tematica proiectului/

30

Cunoa_terea partenerilor de proiect /eventuale

împreun

derulate

activiti

parteneriatului/contribuia

pe
la

durata

realizarea

proiectului;
Caracterul motivant al participarii în proiect
precum _i disponibilitate ca timp
Initiativa / creativitate/inovare

Aptitudini de

relaionare

20

de lucru;

20

interpersonalä/ | 20

dovedit
in
Lucrul
prin
echipa
flexibilitate,capacitate de rezolvare a situaiilor
de criz.

împreun

cu

ali membri din echipa

|

de proiect;

Calitai personale:echilibru/adaptabilitate/

10

Total

100 puncte

Comisia de selectie

AND

acordat la evaluare

