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LICEUL TEHNOLOGIC ILIE MACELARIU MIERCUREA SIBIULUI
Anunță
SCOATEREA LA CONCURS a posturilor de CONSILIER SCOLAR – 2
ORE ZILNIC și PSIHOLOG-2 ORE ZILNIC , în cadrul proiectului POCU
” Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea
Sibiului", cod SMIS 115001
La concursul organizat poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile
generale și condițiile specifice stabilite pentru ocuparea respectivei funcții contractuale.
Personalul trebuie să îndeplinească condițiile de studii cerute pentru postul ocupat.
Posturile sunt pe perioadă determinată, în intervalul septembrie 2018 — decembrie
2020, doua ore zilnic.
Condițiile generale de participare sunt cele prevazute de art. 3 din Anexa 1 la H.G
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului — cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare.
Condiții specifice pentru participare la concurs:

1. Consilier scolar Partener2
Codul ocupatiei: 235903 consilier scolar
Atributii: Identificarea persoanelor din grupul tinta - copii - care necesita consiliere scolara
si/sau psihologica.
Pentru aceasta activitate va colabora cu invatatorii si profesorii din scoala.
Identifica si analizeaza problemele cu care se confrunta copii din scoala si parintii copiilor
din comunitate, care pot interfera cu procesul educational.
Prezinta si explica profesorilor, parintilor si elevilor rezultatele evaluarii psihologice si
raporteaza informatiile relevante autoritatilor responsabile in caz de hartuire, neglijenta sau
abuz indreptat impotriva elevului.
Consiliaza elevii in luarea deciziilor legate de cariera si ofera suport in elaborarea si
implementarea planurilor individualizate de cariera.
Asigura consiliere parentala pentru parintii copiilor inscrisi in program in vedrea prevenirii
abandonului scolar.

Dezvolta programe de consiliere scolara destinate elevilor si parintilor / tutorilor legali ai
copiilor inscrisi la activitatile educative din proiect.
Colaboreaza cu psihologul si cu tutorii.
Cerinte din fisa postului
Educatie solicitata Studii superioare de lunga durata in specialitate, finalizate.
Experienta solicitata Experienta in activitati de consiliere educationala, consiliere
parentala, consiliere psihologica, predare, s.a. Experienta in proiecte finantate din fonduri
publice reprezinta un avantaj.
Experienta solicitata - 2 ani in specialitate

2. Psiholog Partener 2
Codul ocupatiei: 263407 psiholog in specialitatea psihologie educationala, consiliere
scolara si vocationala
Atributii: Identifica si analizeaza problemele de natura psiho-comportamentala ale elevilor
care pot interfera cu procesul educational.
Stabileste resursele necesare solutionarii problemelor identificate si adopta decizia de
interventie.
Evalueaza nevoile, limitele si potentialul elevilor, dezvoltarea cognitiva, afectiv-motivationala
si personalitatea copilului / adolescentului.
Evalueaza profilul cognitiv, afectiv si de personalitate al membrilor familiei si
cadrelordidactice din sistemul de invatamant.
Asigura interventie psihologica specializata in scopul: optimizarii autocunoasterii si
dezvoltarii personale, preventiei si remiterii problemelor emotionale, cognitive si de
comportament de intensitate subclinica.
Colaboreaza cu alti specialisti in educatie (cadre didactice, consilier scolar) in scopul
dezvoltarii de strategii si programe educationale, a elaborarii planurilor de educatie
individualizata si a proiectarii programelor adecvate pentru elevii cu cerinte educative
speciale.
Dezvolta, implementeaza si evalueaza programe de consiliere scolara in vederea optimizarii
sau eficientizarii invatarii, promovarii atitudinilor si conduitelor sanogene, depasirii situatiilor
de criza, conflict si risc.
Colaboreaza cu consilierul scolari si cu tutorii din proiect in desfasurarea activitatii.
Raportarea activitatii catre superiorul direct - Coordonatorul P2.
Cerinte din fisa postului
Educatie solicitata Studii superioare de specialitate in domeniul psihologiei.
Experienta solicitata Experienta in consiliere psihologica pentru copii. Experienta in
proiecte finantate din fonduri publice reprezinta un avantaj.
Experienta solicitata - 3 ani in specialitate

Etapele concursului:
1) selecția dosarelor de înscriere (rezultatul se notează cu admis sau respins)
2) interviul
Selecția dosarelor de înscriere (rezultatul se notează cu admis sau respins)
- Candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării
anunțului pentru ocuparea unui post vacant, la sediul Liceului din Miercurea Sibiului,
str.Ilie Macelariu, nr.108, între orele 10-14.
- Dosarele vor fi înregistrate în registrul general de intrare - ieșire a documentelor, după
care se predau comisiei de concurs, pentru verificare și validare; - Dosarul va conține în
mod obligatoriu:
1. cererea;
2. copia actului de identitate;
3. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în
muncă și, după caz, în specialitatea studiilor postului scos la concurs;
5. declaratie pe proprie răspundere că nu a fost condamnat penal;
6. adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau
copia după fișă de aptitudini eliberat de Medicul de medicina muncii;
7. declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat
activități de poliție politică;
8. curriculum vitae din care sa rezulte activitatea desfasurata, experienta in proiecte
POCU.
Verificarea și validarea dosarelor se va face în data de 16 iulie 2018, între orele 17 — 19.
După verificarea dosarelor, secretarul comisiei va întocmi un proces verbal în care
menționează dacă dosarele cuprind toate documentele solicitate prin anunț. Dosarele vor fi
evaluate cu "respins” sau ”admis”;
Dosarele incomplete vor fi respinse;
Rezultatul evaluarii dosarelor va fi publicat la avizierul și pe site-ul institutiei, în data de 16
iulie, după finalizarea evaluării dosarelor.
După afișarea rezultatelor obținute la proba de evaluare a dosarelor, candidații
nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării
rezultatului (17 iunie 2018).
Interviul
Interviul va avea loc în data de 18 iunie 2018, la sediul liceului, după un orar afișat
ulterior; pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte;
Notarea interviului, se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei
precedente.
Proba de interviu nu se poate contesta.
După finalizarea fiecărei probe se va încheia câte un proces-verbal.
Rezultatele finale ale concursului se consemnează în raportul final al concursului.
Candidații declarați admiși vor începe activitatea în cadrul proiectului în ziua
următoare în care a fost aprobat notificarea/actul adițional, după caz.
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