
PRIMA.RIA COMUNEI TARLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinului nr. 2, sat Urlungeni, com. Urlungeni, jud. Br~ov; cod postal: 507220 

Anunt de recrutare ~i selectie personal pentru posturi infiintate in afara organigramei- Proiect 
POCU: Dezvoltarea serviciilor de educa(ie antepre~colara In Tdrlungeni, CodMySMIS 2014+: 133187 

ANUNT DE RECRUTARE ~I SELECTIE DE PERSONAL 
Pentru posturi infiintate in afara organigramei pentru implementarea proiectului: Dezvoltarea serviciilor de 
educa(ie antepre~colard In Tdrlungeni, Cod MySMIS 2014+: 133187, Axa prioritara 6: ,,Educa(ie ~i 
competen(e", obiectivul specific 6.2 ,,Cre~terea participii.rii la inva(amantul ante-~colar ~i pre~colar, in 
special a grupurilor cu rise de pdrdsire timpurie a ~colii, cu accent pe copiii apar(inand minorita(ii roma 
~i a celor din mediul ruraf', aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 658/19.04.2019. 

1. Informatii generale: 
UAT Comuna Tiirlungeni implementeaza Proiectul: ,,Dezvoltarea serviciilor de educa(ie 

antepre~colard In Tdrlungeni", in calitate de lider de proiect, cu fmantare extema nerambursabila din 
Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Operaponal Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritara 6: ,,Educa(ie # competen(e", obiectivul specific 6.2 ,,Cre~terea participiirii la invii(amantul 
ante-~colar ~i pre~colar, in special a grupurilor cu rise de piiriisire timpurie a fCOlii, cu accent pe copiii 
apar(inand minoritii(ii roma fi a celor din mediul ruraf'. 

Obiectivul ·General: 
lnflintarea ~i dezvoltarea serviciului de ingrijire ~i educatie antepre~colara ~i furnizarea acestuia 

catre un numar de 72 de copii cu varsta 0-2,99 ani din Comuna Tiirlungeni in vederea sprijinirii dezvoltarii 
ulterioare a acestora ~i facilitarii accesului catre niveluri superioare de educatie. 

Prin realizarea masurilor propuse in cadrul proiectului se urmiire~te cre~terea participiirii la 
invatamantul antepre~colar, in special in ceea ce prive~e copiii apartinand minoritatii roma ~i asigurarea de 
conditii mai bune pentru dezvoltarea ulterioara a acestora. in acest sens , interventia de fata are in vedere 
asigurarea unui sprijin specializat pentru a obtine rezultate ~colare mai bune ~i pentru a inlatura obstacolele 
din calea succesului educational. Masurile propuse, ce se adreseazii copiilor de varsta 0-2,99 ani din 
Comuna Tiirlungeni, au in vedere o paleta larga de servicii ce se adreseazii copiilor, dar ~i servicii ce au in 
vedere implicarea ~i educarea piirintelui ~i a ingrijitorului in ceea ce prive~te etapele importante in 
dezvoltarea copiilor. incurajarea interactiunilor piirinte-copii ~i fumizarea de masuri de consiliere privind 
sanatatea, nutritia ~i igiena copiilor de varsta antepre~colara reprezinta alaturi de masurile expuse anterior o 
baza importanta. 

in cadrul proiectului, se va asigura ~i sprijinirea familiilor in indeplinirea rolului de parteneri in 
experienta educationala timpurie a copiilor lor, in special in cazul familiilor cu dificultati economice, 
marginalizate din cauza culturii sau a religiei sau a lipsei de educatie sau experienta a parintilor (activitati 
de educatie parentalii, implementarea de campanii de con~tientizare pentru a promova participarea parentala 
la educatia ~i ingrijirea timpurie a copiilor). Ulterior, se va realiza formarea personalului didactic ce va lucra 
in cre~a. Un numiir de 12 educatori-puericultori vor fi selectati pentru angajarea in cre~a vor beneficia de un 
curs de formare al carui furnizor va fi selectat de echipa din zona Tiirlungeni, costurile fiind acoperite din 
proiect. 
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Obiective specifice ale proiectului 
OS 1. Contribuie la atingerea Indicatorului de realizare- Persoane ( copii) care beneficiaza de sprijin 

pentru participarea la programe de educatie; copii cu varsta intre 0-2 ani- din care 40 (55,5%)=roma ~i 72 
(100%) copii din mediul rural; Pregatirea personalului didactic/personal de sprijin care beneficiaza de 
programe de formare/ schimb de bune practici; Personal didactic/personal de sprijin care ~i-a imbunatatit 
nivelul de competente/certificate. 

OS2. Cre~teresa accesului ~i participarii la educatia antepre~colara pentru un numiir de 72 de copii 
cu varsta 0-2 ani ce provin din familii cu dificultati economice ~i furnizarea de servicii de informare ~i 
consiliere a piirintilor acestora. Sprijinirea participiirii la invatamantul antepre~colar prin furnizarea de 
servicii de informare ~i consiliere a piirinµlor/tutorilor/persoanei care are in grija copilul cu parinti plecati la 
munca in strainatate, programe de educatie parentala, inclusiv masuri de acompaniere, ce are lli vedere 
sprijinirea piirintilor/tutorilor in asigurarea de conditii optime de dezvoltare a copiilor. Cei 72 de 
piirinti/tutori/persoane care au in grija copilul cu piirinti plecati la munca in strainatate, vor fi informati ~i 
consiliati cu privire la dezvoltarea socio-emotionala a copiilor, nutritie, sanatate etc, ~i vor beneficia de 
~edinte de . educatie parentala. Totodata, OS2 este corelat ~i cu activitiiti privind asistarea 
piirintilor/reprezentantilor legali care nu au un loc de munca, beneficiari sau nu de prestatii sociale, pentru 
inregistrarea Ia AJOFM/ALOFM. 

2. Obiectul anuntului de selectie: 
Pentru derularea proiectului: ,,Dezvoltarea serviciilor de educa{ie anteprefcolarii in Tiirlungeni", 

ce se va realiza in perioada decembrie 2020- iunie 2023; Primiiria Comunei Tiirlungeni, cu sediul in 
Comuna Tiirlungeni, sat Tiirlungeni, strada Zizinului nr.2,judetul Bra~ov, demareaza procedura de recrutare 
~i selectie a personalului angajat pe perioada determinata pentru urmiitoarele posturi in afara 
organigramei, dopa cum urmeazii: 

1 POST MANAGER DE PROIECT- 3 ore/zi, 63 ore/Inna, repartizate inegal (pentru o 
perioada de 30 de luni). 

Descrierea postului: MANAGER DE PROIECT 
Cod ocupatie: 242101 

Scopul general: Asigura initierea, planificarea, monitorizarea, verificarea ~i finalizarea proiectului 
conform cerintelor specificate in cererea de finantare ~i in conditiile contractului de finantare. 

I. Cerinte pentru ocuparea postului: 
Studii superioare dee lunga durata absolvite, cu diploma de licenta in domeniul economic, 

juridic sau educatie; 
Experienta profesionala generala: 5 ani; 
Experienta profesionala specifica: minim 1 an; 
Capacitate de analiza ~i sinteza; 
Abilitap de lucru in echipa; 
Capacitate de motivare; 
Competente de comunicare; 
Operare PC; 
Cunoa~erea comportamentului ~i performantelor umane; 
intelegerea viziunii ~i strategiei proiectului; 
intelegerea propriului rol in cadrul proiectului; 
Dezvoltare profesionala continua; 
Comunicare deschisa; 
Responsabilitate. 

II. Nivel de subordonare 
Se subordoneaza conducatorului institutiei 
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ill. Atributii ~i responsabilitati 
Este responsabil cu planificarea ~i implementarea cu succes a activita.P,lor proiectului ~i 

atingerii rezultatelor planificate; 
Este responsabil cu implementarea activitaplor ~i urmare~te obtinerea indicatorilor in 

conformitate cu contractul de finantare; 
Aproba, selecteaza ~i adapteaza setul de proceduri ~i formulare (metodologia) de proiect 

dupa care se va derula proiectul; 
fntocme~te ~i aproba planuri detaliate de lucru (Grafic de executie) ~i monitorizeaza 

respectarea implementarii acestora; 
Monitorizeaza des:fii~urearea proiectului, gestioneaza echipa proiectului (formata din 

furnizori, contractanti ~i personal implicat in implementarea proiectului) ~i asigura executarea la timp a 
activitatilor; 

Elaboreaza ~i aplica strategia de ajustare a masurilor propuse pentru GT, daca situatia 
social-economica din comunitate se schimba pe parcursul implementarii; 

Asigura derularea proiectului in parametrii stabiliti: timp, cerinte, cost, nivel de calitate etc; 
Organizeaza ~i deruleaza proiectul conform standardelor de management de proiect ~i a 

legislatiei in vigoare; 

cu partenerii; 
Asigura ~i faciliteaza o comunicare adecvata, discutii ~i feedback in relapa cu autoritatile ~i 

Asigura monitorizarea ~i evaluarea permanenta a organizarii ~i implementarii proiectului; 
Verifica ~i aproba rapoartele de activitate ale expertilor din echipa de proiect; 
Organizeaza colectarea, distribuirea, arhivarea informatiei, organizarea intalnirilor de 

proiect, raportarea starii proiectului (Communication Management); 
Identifica, analizeaza ~i monitorizeaza riscurile (Risk Management); 
Organizeaza ~i asigura managementul echipei de proiect (HR Management); 
Verifica achizitiile de proiect (Selectia ~i contractarea furnizorilor) ~i asigura 

managementul contractelor incheiate (Procurement Management) 
Este responsabil cu managementul financiar ~i tehnic al proiectului; 
Elaboreaza documentele necesare pentru raportarile trimestriale ~i lunare ale activitafilor 

proiectului; 
Asigura comunicarea intre subcontractori, fumizori ~i echipe . pentru a asigura coerenta 

implementarii; 
Coordonarea elaborarii oricaror alte rapoarte, situatii, comunicari necesare a fi inaintate 

AMPOCU. 

1 POST EXPERT GRUP TINT.A - 4 ore/zi, 84 ore/luna, repartizate inegal (pentru o 
perioada de 30 de luni) 
Descrierea postului: Specialist relatii sociale cu rol de Expert selectare, recrutare, monitorizare grup pnta 
Cod ocupatie: 243212 
Scopul general: Are rolul de a selecta, recruta, inregistra, contact, monitoriza ~i mentine grupul tinta pe 
durata proiectului pentru activitaple implementate. 

I. Cerinfe pentru ocuparea postului: 
-studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta; 
- experienta profesionala generala de minim 1 an; 
- experienta profesionala specifica de minim 1 an in activitafi. ce presupun interactiunea cu 

persoane; 
Capacitate de analiza ~i sinteza; 
Abilitati de lucru in echipa; 
Capacitate de motivare; 
Competente de comunicare; 
Operare PC; 
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Cunoa~terea comportamentului ~i performantelor umane; 
intelegerea viziunii ~i strategiei proiectului; 
intelegerea propriului rol in cadrul proiectului; 
Dezvoltare profesionala continua; 
Comunicare deschisa; 
Responsabilitate. 

II. Nivel de subordonare: 
Raporteaza direct Managerului de Proiect 

ID. Atributii ~i responsabilitafi: 
Elaboreaza, impreuna cu expertul metodologii ~i echipa de implementare metodologia de 

identificare ~i de mentinere a grupului tinta din proiect ~i o propune spre aprobare echipei de management; 
Este responsabil de identificarea ~i mentinerea grupului tintii. conform indicatorilor asumati 

in cererea de finantare; 
Organizeaza sesiuni de informare cu potenpalele persoane eligibile in grupul tinta; 
lnformeaza persoanele inscrise in proiect cu privire la datele de contact ale responsabilului 

cu protectia datelor cu caracter personal, cu scopul prelucrarii datelor, a temeiului juridic, cu perioada de 
stocare a datelor ~i cu potentialii destinatari ai datelor cu caracter personal; 

Verifica ~i raspunde pentru realitatea tuturor documentelor relevante aferente grupului tinta, 
de genul formularelor de inregistrare ~i a documentelor doveditoare apartenentei la grupul tinta; 

Este responsabil de centralizarea formularelor de inregistrare ~i a dosarelor grupului tinta 
identificat; 

Arhiveaza documentele de grup tinta din cadrul proiectului; 
Se implica in oferirea de informatii grupului tinta cu privire la activitatile din cadrul 

proiectului ~i masurile ce urmeaza a fi implementate; 
Monitorizeaza in permanenta situatia grupului t:inta; 
Participa la evenimentele proiectului conform cererii de finantare. 

1 POST EXPERT METODOLOGII, STANDARDE ~I MASURI DE ASIGURARE A 
SUSTENABILITA'fll- 3 ore/zi, 63 ore/luna, repartizate inegal (pentru o perioada de 24 de luni) 

Descrierea postului: Expert accesare fonduri structurale ~i de coeziune europene cu rol de expert 
metodologii, standarde ~i masuri de asigurarea sustenabilitatii 

Cod ocupatie: 242213 
Scopul general: elaborarea metodologiilor specifice de desia.~urare a programului cre~ei, 

proiectarea, organizarea ~i monitorizarea documentelor specifice pentru acreditarea/autorizarea cre~ei, 
respectarea standardelor de calitate ~i a normelor legale in ceea ce prive~te serviciile de cre~a, identificarea 
programului de formare pentru educatorii puericultori ~i evaluarea cuno~tinteloracestora dupa finalizarea 
cursurilor. 

I. Cerinte pentru ocuparea postului: 
Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta; 
Experienfli profesionala generala: minim 10 ani; 
Experienta specifica: minim 10 ani in pregatirea ~i suspnerea de metodologii sau proiecte 

sau activitati de planificare strategica, in monitorizare ~i/sau gestiune activitati/programe/proiecte (eel pupn 
un proiect finantat in programe cu finantare europeana/internaponala_. monitorizat), avand cuno~tinte din 
aria incluziunii sociale ~i educationale a persoanelor in situatii de vulnerabilitate, management, coordonarea 
echipe de comunicare; 

Capacitati cognitive, de evaluare a altemativelor, flexibiliteatea gandirii 
Capacitati comunicationale ~i relat:ionale: capacitati de ascultare activa, de transmitere a 

mesajelor in mod diferentiat, u~or ~i eficient, sociabilitate; 
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Alte insu~iri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, integritate, spirit organizatoric, 
loialitate, hotarare, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, asertivitate, initiativa, rezistenta la stres; 

Operare PC; 
intelegerea viziunii ~i strategiei proiectului; 
intelegerea propriului rol in cadrul proiectului; 
Dezvoltare profesionala continua. 

II. Nivel de subordonare 
Raporteaza direct Managerului de Proiect 

III. Atributii ~i responsabilitiiti 
Proiecteaza ~i actualizeaza metodologii de lucru necesare in proiect; 
Elaborarea unei proceduri de notificare a incalcarii securitatii datelor cu caracter personal, 

ce va fi aprobata de managementul proiectului; 
Realizarea ~i mentinerea unei evidente a activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter 

personal; 
Informarea persoanelor vizate cu privire la datele de contact ale responsabilului cu protectia 

datelor, a temeiului juridic, cu perioada de stocare a datelor ~i cu potentialii destinatari ai datelor cu caracter 
personal; 

Evaluarea riscurilor prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal; 
Proiecteaza intrumentele de evidenta ~i realizarea template-urilor de documente, inclusiv a 

celor impuse de ISJ/INS/alte autoritati; 
Inventariaza masuri de asigurarea sustenabilitatii activitatilor dupa incheierea finantarii ~i 

intocme~te planul specific de sustenabilitate; 
Asigura respectarea standardelor de calitate ~i a normelor legale in ce prive~te serviciile de 

cre~a; 

Participa la realizarea de materiale ~i suporturi informationale pentru GT 
parintiftutori/persoane care au in ingrijire copii; 

Asigura indeplinirea cerintelor minime din standardele de fumizare a serviciilor de cre~a ~i 
face sugestii ~i propuneri de imbunatatire a calitatii serviciilor fumizate, acolo unde este cazul; 

Proiecteaza ~i evalueaza contffiuturile ~i materialele redactate de educatori, acorda 
consiliere cu privire la activitatile ~i metodele de lucru cu copiii; 

Participa la realizarea de materiale · ~i suporturi informationale pentru GT copii. 

1 POST EXPERT RESPONSABIL TEHNIC- 3 ore/zi, 63 ore/luna, repartizate inegal (pentru 
o perioada de 24 de luni). 

Descrierea postului: Expert accesare fonduri structurale ~i de coeziune europene cu rol de 
responsabil tehnic; Asigura monitorizarea ~i evaluarea proiectului din punct de vedere tehnic ~i indeplinirea 
tuturor activitatilor asumate prin cererea de finantare. 

Cod ocupatie: 242213 
I. Cerinte pentru ocuparea postului: 

Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta 
Experienta profesionala generala 10 ani; 
Experienta profesionala specifica: minim 10 ani in oricare dintre domeniile monitorizare, 

verificare, evaluare de performante/activitatifproiecte, avand cuno~tinte avansate in aria incluziunii sociale 
~i educationale a persoanelor in situatii de vulnerabilitate. 

Capacitati comunicationale ~i relationale: capacitati de ascultare activa, de transmitere a 
mesajelor in mod diferentiat, u~or ~i eficient, sociabilitate; 

Alte insu~iri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, integritate, spirit organizatoric, 
loialitate, hotarare, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, asertivitate, initiativa, rezistenta la stres; 

Operare PC; 
intelegerea viziunii ~i strategiei proiectului; 
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lntelegerea propriului rol in cadrul proiectului; 
Dezvoltare profesionala continua. 

II. Nivel de subordonare 
Raporteaza direct Managerului de Proiect 

ill. Atributii ~i responsabilitati: 
Urmare~te, evalueaza ~i monitorizeaza activitatile implementate in cadrul proiectului ~i 

asigura incadrarea acestora in cerintele de durata ~i calitate; 
Monitorizeaza modificarile realizate asupra cererii de finantare ~i modalitatile de ralizare; 
Asigura coerenta ~i corelarea activitatilor desra~urate in cadrul proiectului din punct de 

vedere tehnic; 
Cuantifica ~i inregistreaza eventualele devieri ale activitatilor implementate in cadrul ~i le 

semnaleaza echipei manageriale ~i coordonatorilor de proiect; 
Analizeaza activitatile, raportarile lunare ~i livrabilele elaborate de expertii care i~i 

desra~oara activitatea in cadrul proiectului; 
Coordoneaza aplicarea procedurilor ~i a metodologiilor tehnice elaborate ~i aplicate in 

cadrul proiectului ~i asigura adecvarea acestora pentru atingerea obiectivelor asumate in cererea de 
finantare; 

Propune echipei de management planificarea detaliata a activitatilor ce se desra~oara in 
cadrul proiectului; 

Participa la reuniunile de lucru ale echipei de management/implementare, precum ~i la 
evaluarea intermediara ~i finala a proiectului din punct de vedere tehnic; 

Gestioneaza acordarea stimulentelor financiare din cadrul proiectului; 
Evalueaza ~i monitorizeaza furnizarea serviciilor oferite grupului tinta prin intermediul 

proiectului; 
Asigura suport in organizarea resurselor umane in vederea eficientizarii acestora; 
Realizeaza vizite de control ~i evaluare in locatiile de implementare ale proiectului ~i 

intocme~te rapoarte de monitorizare ~i de evaluare ale proiectului; 

1 POST EXPERT PSffiOLOG- 2 ore/zi, 42 ore/luna repartizate inegal (pentru o perioada de 
24 de luni). 

Descrierea postului: Are rolul de a asista psihologic familiile beneficiare, prin informare, consiliere 
psihologica, educatie parentala, educatie pentru sanatate, etc. 

avantaj; 

Cod ocupatie: 263414 psiholog ~colar 
I. Cerinte pentru ocuparea postului: 

Studii superioare de lunga durata, cu diploma de licenta; 
Experienta profesionala generala: minim 2 ani; 
Experienta profesionala in specialitate: minim 2 ani; 
Experienta psiholog ~colar/ practica in domeniul protectiei copilului va reprezenta un 

Cunoa~terea comportamentului ~i performantelor umane; 
Abilitati de exprimare culturala; 
Competente sociale ~i civice; 
lntelegerea viziunii ~i strategiei proiectului; 
lntelegerea propriului rol in cadrul proiectului; 
Dezvoltarea profesionala continua; 
Bune abilitati de comunicare; 
Responsabilitate. 

II. Nivel de subordonare 
Raporteaza direct Managerului de proiect 
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III. Atributii ~i responsabilitati 
Selecteaza, administreaza ~i interpreteaza instrumente standardizate de evaluare 

psihologica; 
Elaboreaza ~i implementeaza planuri individualizate/de grup cu caracter preventiv ~i/sau de 

intervenpe; 
Ofera consiliere psihologica specializata in domeniul ocupational ~i educational; 
Consilieazii psihologic mamele care se . reintegreaza pe piata muncii, in · ce prive~te 

echilibrul intre viata profesionala ~i viata de familie; 

proiect; 

Asigurii informare, consiliere psihologica, educatie parentalii, educatie pentru sanatate;a 
Participa la acpunile de informare ~i ateliere de lucru (workshop-urile) specifice din 

Asigura informare, consiliere psihologicii, educatie parentalii, educatie pentru sanatate; 

1 post Responsabil monitorizare activitati implementare si GT-- 3 ore/zi, 63 ore/luna 
repartizate inegal (pentru o perioada de 24 de luni). 

Descrierea postului: 
Asigurarea activitatii de monitorizare tehnica a activitatilor de implementare ale proiectului, a 

implicarii grupului tinta, la respectarea indicatorilor asumati prin proiect la nivelul activitatilor de 
implementare, precum si la respectarea temelor secundare FSE, a temelor/principiilor orizontale FSE la 
nivelul activitatilor. 

Cod ocupatie: 242104 

I. Cerinte pentru ocuparea postului: 
Studii superioare de lunga durata, cu diploma de licenta; 
experienta minimum 10 ani in monitorizare §i/sau gestiune activitati/programe/ proiecte, eel putin 

un proiect finantat in programe cu finantare europeana I intemationala, monitorizat. 
- mobilitate ( disponibilitate pentru deplasare) 

- Cunostinte in legatura cu domeniul muncii 
- cunostinte in domeniul managementului; coordonarea echipei; management de proiect 
- cunostinte legate de comunicare, tehnici si metode de diseminare a informatiilor 
- bune cunostinte de limba romana 
- operarea PC 
- inteligenta, capacitati de evaluarea altemativelor, flexibilitatea gandirii I gandire creeativa 
si metodica, capacitate de analiza 
- capacitati de ascultare activa, de transmitere a mesajelor in mod diferentiat, usor si 
eficient, sociabilitate 
- seriozitate, responsabilitate, integritate, spirit organizatoric, loialitate; hotarare, 
adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, asertivitate, initiativa, rezistena la stres 

II. Nivel de subordonare 
Raporteaza direct Managerului de proiect 

ill. Atributii ~i responsabilitati 
-contribuie la elaborarea instrumentelor de monitorizare a activitiitilor §i a implicarii GT in acestea; 
-monitorizeaza activitatile de atragere a grupului tinta ciitre activitatile proiectului 

verificii, inclusiv la fata locului, derularea conforma a activitatilor cu GT conform Cererii 
de finantare, respectarea cerintelor de selectie §i implicare/ mentinere a GT in proiect, asigura 
suport de informatii pentru decizii privind derularea activitatilor de implementare §i aplicarea de 
metodologii specifice acestora;-centralizeaza de la expeqii implicati §i raporteaza livrabilele 
aferente activitatilor, in scopul monitorizarii atingerii indicatorilor §i rezultatelor asumate; 
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centralizeaza ~i analizeaza de la expeqii implicati livrabilele aferente activitatilor de 
implementare (Al, A2, A3, A4) in scopul verificarii calitative, emitand observatii ~i aducand 
contributii la acestea (dupa caz), in vederea asigurarii atingerii indicatorilor ~i rezultatelor asumate 
in Cererea de finantare pentru activitatile de implementare (Al, A2, A3, A4); 
-monitorizeaza respectarea temelor orizontale si secundare FSE la nivelul intregului proiect; 
-contribuie la elaborarea, revizuire/actualizarea procedurilor si metodologiilor si monitorizeaza 
aplicarea si respectarea acestora; 
-asigura asistenta personalului din cresa, in ce priveste diversele aspecte ce tin de specificul 
ghidului/apelului si conform solicitarilor de informatii ale GT potential, GT; 
-inventariaza riscurile aferente activitatilor de implementare, realizeaza plan de management al 
riscurilor la nivel de activitati si de GT (individual si de grup) ~i monitorizeaza implementarea 
conforma a acestuia, in scopul prevenirii/atenuarii lor lor;] 

urmare~te respectarea constrangerilor proiectului, conform Ghidului solicitantului POCU, 
instructiunile 01 MEN/ AMPOCU In ce prive~te rezultatele asumate; 

participa la realizarea de proceduri ~i metodologii pentru implementarea activitatilor Al-
A4; 

participa la realizarea procedurilor de evaluare (intema) a implementarii ~i la evaluarea 
intema a implementarii ~i rezultatelor obtffiute ale proiectului; 

participa la derularea masurilor pentru asigurarea planului de sustenabilitate a proiectului; 
raporteaza date si informatii managementului pentru ca acesta sa realizeze raportarile catre 

finantator; 
asigura suport ~i furnizeaza informatii expertilor din echipa de implementare in ce prive~te 

respectarea cerintelor ghidului specific POCU ~i a regulilor POCU/FSE; 
urmare~te implicarea GT in proiect la nivelul subactivitatilor si masurilor proiectului ~i 

evalueaza impactul masuriilor asupra GT la nivel individual, de familie/gospodarie si .de categorie 
GT; 
-monitorizeaza utilizarea echipamentelor distribuite GT si a aplicatiei mobile pentru valorificarea 
optima a acestora; 

Condifii generale pentru ocuparea posturilor mai sus mentionate, conform OUG 57 /2019 art. 542: 
Persoana sa aiba cetatenie romana, cetatenie a altar state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor apaqinand Spatiului Economic European ~i domiciliul in Romania; 
Persoana sii cunoasca limba romana, scris ~i vorbit; 
Persoana sa aibii capacitate deplina de exercitiu; 
Persoana sa indeplineasca conditiile de studii necesare ocuparii postului; 
Persoana sli indeplineasca conditiile de vechime, respectiv de experientli necesare 
ocuparii postului, dupa caz; 
Persoana sa nu fi fast condamnata definitiv pentru savar~irea unei infractiuni contra 
securitatii nationale, contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu , 
infractiuni de fals ori contra inraptuirii justitiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit 
reabilitarea; 
Persoana nu executa o pedeapsa complementarli prin care i-a fast interzisli exercitarea 
dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desra~ura 
activitatea de care s-a folosit pentru slivar~irea infractiunii sau fatli de aceasta nu s-a 
luat masura de sigurantli a interzicerii ocuplirii unei functii sau exercitarea unei profesii; 
prin exceptie pot fin angajati ~i cetateni strliini, cu respectarea regimului stabilit pentru 
ace~tia prin legislatia specificli ~i legislatia muncii; 
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Concursul va consta in: 
Etapa I: Prima etapa a procesului de evaluare ~i selectie va consta 1n verificarea eligibilitatii dosarelor de 
p'use de catre candidati. 

Pentru a fi admis ill etapa ulterioara; dosarul trebuie sa conpna toate documentele solicitate ~i sa 
mdeplineasca conditiile obligatorii din anuntul de recrutare ~i selectie. 

Verificarea dosarelor 1nregistrate din punct de vedere al existentei tuturor documentelor solicitate, 
precum ~i al conformitapi acestora cu originalul, acolo unde este cazul, dar ~i al indeplinirii conditiilor 
obligatorii din anuntul de recrutare ~i selecpe sunt analizate de comisia de recrutare ~i selecpe care va 
decide 1n privinta candidaturilor admise in aceasta etapa. 
Etapa a II-a: 

Va consta 1n evaluarea cadidatilor in cadrul probelor de catre Comisia de recrutare ~i selectie. 
Vor fi analizate toate CV-urile primite ~i celelalte documente depuse utilizandu-se Grila de 

recrutare ~i selectie. 
Punctajul minim pentru a fi admis in aceasta etapa este de 80 de puncte, punctajul maxim care 

poate fi obtinut fiind de 100 de puncte. 
Verificarea cuno~tintelor ~i/sau aptitudinilor candidaplor se va realiza prin interviuri individuale; 
Interviul se realizeaza conform Planului de interviu, mtocmit de comisia de recrutare ~i selectie in 

ziua desra~urarii acestei probe pe baza criteriilor de evaluare; 
Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt: abilitati de comunicare, capacitate 

de analiza ~i sinteza, abilitati impuse prin fi~a postului, motivatia candidatului, comportamentul in situatii 
de criza; 

Interviul se va des:ta~ura la sediul Primariei Comunei Tarlungeni prin prezenta fizica a candidatului 
in fata comisiei de recrutare ~i selectie sau utilizand tehnologia disponibila pentru realizarea de transmisii 
online; 

Rezultatele fiecarui interviu vor fi consemnate in cadrul Grilei de recrutare ~i selecpe-interviu. 
Fiecare membru al comisiei poate formula mtrebari candidatului. Intrebarile adresate candidatului trebuie sa 
fie in concordanfii cu principiile enuntate mai sus in sensul ca nu se pot formula intrebari referitoare la 
opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicala, religie, stare materiala, originea sociala sau care pot 
constitui discriminare pe criterii de varsta, sex, rasa. 

Punctajul maxim posibil acordat fiecarui candidat va fi de 100 de puncte, iar minimul admisibil va 
fi de 80 de puncte. 

Punctajul maxim final obtinut la interviu va fi media aritmetica a punctajelor acordate de membrii 
comisiei de recrutare ~i selectie; 

Rezultatele procesului de recrutare ~i selectie va fi publicate prin afi~are la avizier ~i pe site-ul 
Primariei Comunei Tarlungeni (www.comunatarlungeni.ro), in termen de maxim 1 zi lucratoare de la data 
mcheierii sesiunii de interviuri. 

Rezultatul final al procesului de recrutare ~i selectie va fi media aritmetica a punctajelor obtinute de 
candidati in etapa a doua la Grila de recrutare ~i selectie ~i la Grila de recrutare ~i selecpe-interviu; 

Se considera admis candidatul care a obtinut eel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat 
pentru aceela~i post, cu conditia ca ace~tia sa fi obtinut punctajul minim necesar; 

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul eel mai mare la Grila de 
recrutare ~i selectie-interviu, iar daca egalitatea se mentine, candidatii aflati in aceasta situatie vor fi invitati 
la un nou interviu in urma caruia se va decide asupra candidatului ca~tigator. 

Termen de depunere dosare candidati: 12.01.2021 ora 12 
Rezultatele selectiei se vor afi~a in data de 13.01.2021 ora 13 
Termen depunere contestatii: 14.01.2021 ora 13 
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Termen solutionare contestatii: 15.012021 
Interviu: 18.01.2021 

Dosarele depuse pentru inscrierea candidafilor la selectie trebuie sa contina urmatoarele documente: 
a) Cererea de inscriere in procedura de selecfie ~i recrutare pentru postul infiintat in afara 

organigramei pe perioada determinatli pentru desfli~urarea de activitati in cadrul proiectului: 
,,Dezvoltarea serviciilor de educafie antepre~colara in Tarlungeni" adresata Primarului Comunei 
Tlirlungeni. (Anexa 1); 

b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestli identitatea, pottivit legii, dupli caz; 
c) Copiile documentelor care atestli nivelul studiilor ~i ale altor acte care atestli efectuarea unor 

specializliri, precum ~i copiile documentelor care atestli indeplinirea conditiilor specifice ale 
postului, solicitate prin anunt; 

d) Carnetul de munca/contracte de munca in copie sau dupli caz, adeverintele care atestli vechimea in 
muncli, in profesie ~i/sau in specialitatea studiilor, in copie (vechimea in muncli necesara in 
specialitatea studiilor se poate dovedi cu ,,raport per salariat", ,,contract per salariat", din programul 
REVISAL); 

e) Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente pensale care sli-1 faca 
incompatibil cu functia pentru care candideazli; 

f) Adeverinta medicala care atestli starea de sanatate corespunzatoare, eliberatli, cu eel mult 6 luni 
anterior organizlirii selectiei, de catre medicul de familie al candidatului ssau de catre unitliple 
sanitarea abiliate; 

g) Curriculum vitae format Europass semnat ~i datat pe fiecare pagina; 
h) Acord de prelucrare date cu caracter personal (ANEXA 3); 
i) Declaratie disponibilitate. (ANEXA 2). 

Documentele var fi depuse la adresa: Primliria Comunei Tlirlungeni, Comuna Tlirlungeni, sat 
Tarlungeni, strada Zizinului nr.2, judetul Bra~ov, cp. 507220, pana la data de 12.01.2021 ora 12. 

Se acceptli ~i transmiterea documentelor exclusiv via e-mail la adresa 
primaria.tarlungeni@yahoo.com (documentele enumerate mai sus var fi scanate in format pdf ~i var fi 
lizibile ). Ulterior in cazul selectarii, vor fi prezentate in original. 

Persoana de contact: 
Csiki Katalin, inspector Resurse Umane 
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