}:4i.

UNIVERSI TATEA DIN

DIRECTIA RESURSE UMANE

,"P-qtJ!u RESTI

Rt. I\tihail Kogàlniceanu.

nr.3ó

4ó. se(tr)r S I oSOloT. Bucuresti. ROMANIA

Tel.: (+4) o21307 7il55, (+4) o2r307 73 5l
Website: q'!r"rv.u

n

ibu c-ro

privind

lntroducere:
Prezentul anunt de seleclie a fost elaborat în
cu privire la aprobarea Procedurii
din fonduri europene nerambursabile pentru

Ordinului ministrului educaliei nr. 541 1/02.1 1.2018
privind angajarea de personal pe proiecte finanlate
din Bucureqti.

Legisla(ie aplicabilà:
muncii qi celelalte acte normative incidente;
Legea educatiei naiionale nr. l/2011,
o Ordinele privind eligibilitatea chel elilor aferente Programului Opera{ional Capital Uman

.

o
.
r

(Pocu);
Instrucliunile emise de Autoritatea
Ghidurile Solicitantului - conditii
Contractul de finantare.

I

manasement POCU
gi condilii specifice;

Scurtà descriere a proiectului:
Axa prioritarà nr. 6 - Educalie qi competenle
caliràlii qi eficien{ei qi accesul la învàlàmàntul tertiar qi a
Prioritatea de investi{ii l0.ir.
rii Ei a nivelului de educalie, în special pentru grupurile
celui echivalent în vederea cresterii
defavorizate
erea participarii la invatamanîul tertiar nonuniversitar, a
Obiectivul general al proiectului vizeaza
corelarii imbunatatirii comDetenetelor transversale ale
atracîivitatii programelor educationale si
itar si non-universitar organizat in cadrul Universitatii
cadrelor didactice din invatamantul tertiar
iectivul general al proiectului va fi atins prin abordarea
din Petrosani si Universitatii din Bucuresti.
7
resiuni de dezvoltare si care sunt inscrisi la cele doua
intesrata a nevoilor studentilor/cursantilor
c si invatamant tertiar, in vederea unui raspuns adecvat
universitati invatamant nouniversitar
sens, cresterea paficiparii la invatamantul tertiar
piete
muncii.
In
actualei
a
cerintelor
prin
programelor si adaptarea experienlelor de învàlare
nonuniversitar tehnic se va realiza la
cu nevoile pielei muncii din sectoarele economice cu
de calitate specifice colegiului
ingineriei transpof urilor.
potential competitive, respective din
un post vacant pentru implementarea proiectului conform
Universitatea din Bucureqli scoaîe la
anuntului detaliat în cele ce urmeazà.
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A,

Calendarul concursului
Publicarea anuntului privind
concursului pe website qi la

27.02.2019

instituliei
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2

Perioada depunerii dosarelor

3

Verifi carea conformitlilii dosarelor
concurs
Evaluarea dosarelor de candi
In situalia
persoana
ln care la concurs s-a lnscns o
Tara
comisia de concurs o poate declara

4

28.02.2019

-

06.03.2019, ora l2:00

06.03.2019
07.03.201 9

parcurgerea
etapei inlerviului, în baza evaluàrii

Participarea la interviu

07.03.2019 (ora 12 Facultatea de

Islorie)
6

Comunicarea rezultatelor

7

Depunerea contestaf iilor

07.03.2019
07.03.2019

8

Publicarea rezultatelor fi nale

11.03.2019

B. Desfàgurarea concursului
^In vederea
derulàrii actività1ilor proiectului

22773 - DINAMIC _ OPTIMIZAREA OFERTELOR
DE SruDrr DrN ÎtwÀTÀMÀNrAL 7 TIAR ANIVERSITAR $I NON-UNIVERSITAR
TEHNIC IN SPRIJINUL ANGAJABILIT, TII PERSOANELOR DEFAVORIZAIE finan1aî prin
| 5123 126.02.2019, Universitatea din Bucuresti
POCU 2014-2020, contract de finantare
te prevàzute la capitolul C din prezentul anunf.
anunlà scoaterea la concurs a posturilor
Concursul va consta în evaluarea dosarelor
concurs qi un interviu.
Elapa I- Evaluareo dosarelor de concurc
sub aspectul îndeplinirii condiliilor specifice de
Comisia de concurs va evalua dosarele de
ocupare a postului, stabilite în cererea de
tare. Notarea candidatrilor se va face cu punctaje
cuprinse între I Ei 10.
Etapa a II-a -Interviul
Interviul se desÍàqoarà la data, ora qi locul
concurs s-a înscris o singura persoana com
etaoei interviului. în baza evaluàrii dosarului
In cadrul interviului se evalueazà
motivalia gi disponibilitatea candidaf ilor pe
cuno;tinleprofesionale;
abilitàti Ei aptitudini impuse de
motivaliacandidatului.
Comisia de concurs stabileqte punctajul
maxim pentru proba interviului este de l0 de
In cadrul interviului nu se Dot adresa înt
activitatea sindicala, religie, etnie,
discriminare De criterii de sex.
lntrebàrile gi ràspunsurile se consemneazà

.
.
.

Punctajul final acordat unui candidal este
comisie de concurs.

municat prin anunlul de concurs. In situalia în care la
de concurs o poate declara admisà Iàrà parcurgerea
de a realiza sarcinile qi actività1ilor aferente postului,
urmàtoarelor criterii :

acordal pentru fiecare criteriu în parte. Punctajul

referitoare la opiniile politice ale candidatului,
materialà, originea socialà sau care Dot constitui
scurt secretarul comisiei de concurs.
cu media aritmetica a punctajelor acordate de membrii
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Sfa bil ires rezul totel or co n c u rs ul ui
Punctaiul final al concursului se cal
ca medie aritmeticà a punctaielor oblinute la fiecare
probà de concurs. Punctajul final se
în centralizalorul final al concursului. Se considerà
admis candidatul care a oblinut cel mai
punctaj final dintre candidalii care au concurat pentru
acelaqi post, cu condilia ca acesta sà fi oblin punctajul minim necesar de 5 puncte la fiecare probà

de concurs.

La punctaje finale egale are prioritate candi

Comunicarea ;i contestareo rezultatelor
Rezultatele concursului se comunicà de
pagina de intemet a instituliei.
Candidalii nemullumili de rezultatele
la afiqarea rezullatelor. sub sancliunea
Contestatiile se depun la registratura UB
expirarea termenului de depunere. Rezu
càtre secretarul comisiei prin afiEare la avizi

C. Posturile vacante

Co

comisiei de concurs prin afigare la avizier qi pe
pot formula contestalii în maximum 1 zi lucràtoare de
ii din acest dreot.
se solulioneazà în maximum 2 zile lucràtoare de la
la contestalii se comunicà imediat dupà solulionare de
gi pe pagina de internet a instituliei.

studiile

Conform figei
de post

Coordoneazà

Coordonator
tehnic Pl

D.

care a oblinuî punctajul cel mai mare la interviu.

partea partenerului

cu
I 1.03.2019

dosarului de

1

Cerere de înscriere la concurs

2

Cerere de angajare (Model

_l

Curriculum Vitae în format

^

5

Documente care sà ateste

o

Carte de identitate

7

Cazierul judiciar sau o
penale (Model ataqat)

specificà solicitatà în figa de post
pe proprie ràspundere referitoare la lipsa antecedentelor

E. Detalii privind

depunerea dosarului
Dosarele de concurs se deoun la sediul Uni
46, Sector 5, Bucureqti, Direclia Resurse U
8:30 - 12:00.
Termenul limità de deounere al dosarelor este
Persoanà de conlact: Biroul Fonduri S

lii din Bucureqti, Bd. Mihail Kogàlniceanu nr. 36, de luni pànà joi în intervalul 8:30 - 14:00, vineri
.03.2019, ora 12:00.

