MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT

ANUNŢ DE SELECŢIE A EXPERŢILOR PE TERMEN LUNG în cadrul proiectului
„Evaluare națională la standarde europene”, ID 138268
Inspectoratul Școlar Județean Olt este beneficiarul unei finanţări nerambursabile prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru
implementarea proiectului „Evaluare națională la standarde europene”, ID 138268, în
calitate de Partener 1.
Proiectul „Evaluare națională la standarde europene” va fi implementat împreună cu
Solicitantul – Inspectoratul Școlar Județean Bacău și partenerul 2 – Federația Națională a
Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar.
Obiectiv general – Constituirea unui cadru eficient și durabil de dezvoltare și evaluare
sistematică a procesului de formare a competențelor cheie la elevii din ciclul gimnazial, în
vederea pregătirii susținerii cu succes a examinărilor naționale de la finalul clasei a VIII-a,
prin intermediul unui program educațional desfășurat la nivel multiregional.
În vederea completării echipei de implementare a proiectului, anunţăm că în perioada
30ianuarie – 03februarie 2015, Inspectoratul Școlar Județean Olt organizează selecţia pentru
expert pe termen lung.
Expert grup țintă
Atribuții:
- Asigură respectarea metodologiei de lucru de către echipa de experți;
- Coordonează activitățile de constituire a grupului țintă și menținere a lui pe toată durata
proiectului;
- Completează formularele specifice în procesul de constituire și menținere a grupului țintă.
.Criterii de selecție: Condiții generale: studii superioare de lungă durată Cerințe specifice:

implementarea proiectelor cu finanțare europeană;

zate la sediul beneficiarului cu
reprezentanții echipei de implementare a proiectului (inclusiv în weekend).
Procedura de selecţie:
(1) Candidaţii vor trimite pe adresa de e-mail proiecte.olt@gmail.com sau vor depune la
secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Olt CV-ul format europass și scrisoare de
intenție;
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(2) Rezultatele evaluării CV-urilor (admis/respins) vor fi transmise pe e-mail fiecărui
candidat;
(3) Candidații selectați în urma evaluării CV-urilor vor depune la sediul Inspectoratului Școlar
Județean Olt, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, Slatina, județul Olt, cod poștal 230015
următoarele documente:

e;

- care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor de
selecţie;
(conform
modelului anexat);
Inspectoratul Școlar Județean Olt cu reprezentanţii echipei de implementare a proiectului şi la
sesiunile de formare (inclusiv în weekend).
(4) Afișarea planificării pentru interviu pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Olt;
(5) Participarea la interviu;
(6) Publicarea rezultatelor finale ale selecției pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Olt.
Calendarul selecției:
Perioada de transmitere electronică/depunere a CV-urilor și a scrisorilor de intenție
30 ianuarie – 31ianuarie 2015, ora 14.00
Transmiterea rezultatelor evaluării CV-urilor pe e-mail/sediul ISJ
01 februarie 2015, după ora 20.00
Afișarea programării pentru interviu
01 februarie 2015, după ora 20.00
Interviu
02 februarie 2015
Afișarea rezultatelor finale
03 februarie 2015
Date de contact - e-mail: proiecte.olt@gmail.com

Aplicaţiile neconforme cu cerinţele de mai sus sau transmise pe altă cale, nu vor fi luate în
considerare.
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ANEXA 1

Declaraţie de consimţământ

Subsemnatul/a……….............………............................, identificat/ă cu actul de identitate
seria ............, nr. ...…...............…........, CNP……..........………………………… cu
domiciliul în localitatea .......................................................……………., str.
.....………………………………............................., nr. ..........., bl. .................., sc. ............,
ap. ............, sectorul/judeţul ............…………....……., declar în mod expres pe propria
răspundere, că sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, acestea urmând a fi tratate
în condiţii de confidenţialitate, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 677/2001,
precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal
şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia
naţională prin Legea nr. 506/2004.

Semnătură,

Data,

