
  

 

  

Nr. 782 /26.01.2022  

  

  

 APEL SELECȚIE  

în cadrul proiectului POCU „Primii pași spre dezvoltarea profesională în domeniul 

ECONOMIC”, ID 131925  

  
Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, în calitate de beneficiar, anunță procesul  de 

selecție a unor experți pentru proiectul POCU „Primii pași spre dezvoltarea profesională în 

domeniul ECONOMIC”, ID 131925.  

  

Date despre proiect  

  

    Scopul proiectului constă în creșterea ratei de participare a elevilor din învățământul terțiar 

nonuniversitar la programe de învățare la locul de muncă, prin participarea unui număr de 184 elevi la 

activități relevante și obligatorii precum stagii de practică, ședințe de consiliere și orientare în carieră, 

precum și participarea în cadrul unui program inovativ de antreprenoriat prin planificarea, organizarea 

și implementarea a unui de tip „Firme de exercițiu”, activități implementate prin realizarea unor 

parteneriate sustenabile cu sectorul privat, inclusiv cu entități din sectoarele economice cu potențial 

competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, 

menite să faciliteze accesul elevilor în tranziția acestora de la educație la un loc de muncă. Totodată, 

sustenabilitatea instituțională, precum și a programelor educaționale va fi asigurată prin diseminarea, 

transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului la nivel local și regional prin 

crearea unui sistem de informare coordonată între sectorul privat/angajatori și mediul preuniversitar.  

  

Obiectivele specifice ale proiectului  

1. Organizarea, în primul an de implementare a proiectului, de catre Liderul de parteneriat, Inspectoratul 

Școlar Județean Teleorman, a unei campanii de conștientizare privind importanța participării elevilor în 

cadrul stagiilor de practică oferite în cadrul parteneriatului, punându-se accent pe beneficiile aduse de 

către activitate în procesul de dezvoltare a unei cariere de succes, utilizându-se o curriculă de derulare a 

stagiilor de practică rezultată în urma creării, consolidării și dezvoltării unor parteneriate între mediul 

preuniversitar și sectorul privat/angajatori, inclusiv în procent de 30% cu entități din sectoarele 

economice cu potențial  

competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, 

folosindu-se feedback-ul bidirecțional pentru crearea unui sistem de informare coordonată cu scopul 

perfecționării modului de pregătire a elevilor în cadrul sistemului de învățământ în raport cu criteriile de 

angajare ale agenților economici, crescând astfel integrarea elevilor pe piața muncii în trecerea între 

mediul preuniversitar și mediul economic.  

2. Realizarea activității de informare și selecție a unui număr de 184 elevi, precum și menținerea continuă 

a comunicării cu aceștia, în scopul recrutării grupului țintă în conformitate cu metodologia de practică 

realizată în cadrul proiectului, pentru a participa în cadrul a 2 sesiuni de derulare stagii de pregătire 



  

 

practică pe o perioadă cumulată de 12 luni, pe perioada derulării activităților anului școlar, menită a 

facilita dezvoltarea competențelor și aptitudinilor elevilor specifice domeniilor Economic, Turism și 

Alimentație. La finalizarea fiecărei sesiuni se vor promova performanțele deosebite obținute în cadrul 

stagiilor de pregătire practică prin organizarea unui concurs în cadrul căruia se vor oferi premii în 

conformitate cu conținutul ”Metodologiei de desfășurare a concursurilor cu premii” ce va fi dezvoltată 

în implementare. Elevii vor intra în contact direct cu un mediu de lucru profesionist, acumulând 

informații cu caracter transversal legate de fluxurile de lucru dintr-o companie, beneficiind de 

oportunitatea de a înțelege activitățile specifice din cadrul unor firme din domeniile Economic, Turism 

și Alimentație.  

3. Sprijinirea unui număr de 184 de elevi înmatriculați în cadrul instituțiilor de învățământ de către 

Asociația de prietenie româno-franceză ROMFRA în alegerea și dezvoltarea unei cariere de succes, prin 

furnizarea unor sesiuni de consiliere și orientare profesională, individuale și de grup pe o perioadă de 15 

luni, cu respectarea metodologiei de organizare a serviciilor de consiliere și orientare profesională, 

precum și a materialelor suport, axate pe dobandirea de competențe care răspund necesităților pieței 

muncii. De asemenea, pentru creșterea angajabilității elevilor se va derula un set de activități ce constau 

în vizite de studiu, identificarea de locuri de muncă corelate cu cunoțtințele dobândite de grupul țintă, 

precum și monitorizarea angajării grupului țintă.  

4. Derularea pe o perioada de 18 luni a unui program antreprenorial inovativ adaptat profilului elevilor 

implicați în activitățile proiectului, în scopul însușirii de către cei 184 de elevi a unor noțiuni specifice 

privind dezvoltarea și administrarea unei afaceri, urmărindu-se un model de plan de afaceri, în cadrul 

programului antreprenorial elevii având posibilitatea participării în cadrul a două competiții de planuri 

de afaceri, în cadrul cărora vor fi premiați pe baza unei grile de evaluare, elevii cu cele mai bune rezultate 

în cadrul activității. Concomitent cu activitatea de antreprenoriat, elevii vor putea participa la cel de al 

doilea program inovativ derulat de catre liderul proiectului Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, ce 

implică planificarea, organizarea și implementarea unor Firme de exercițiu, oferindu-le posibilitatea 

acestora de a realiza aprofundarea noțiunilor dobândite în cadrul celor două programe.  

 

Procesul de selecție se desfășoară în conformitate cu prevederile legislației în vigoare aplicabile ale 

ghidului solicitantului și ale cererii de finanțare.  

  

Condiții de înscriere:  

1. Candidații trebuie să îndeplinească cerințele generale din ghidul solicitantului - condiții 

generale/specifice ale apelului de propuneri cu nr. POCU/633/6/14.  

2. Candidații trebuie să îndeplinească cerințele specifice din cererea de finanțare prezentate 

mai jos pentru poziția de expert pentru care aplică.  

  

Lista de funcții  pentru  care  se  face  înscrierea  precum  și  specificațiile  acestora  sunt  anexate 

prezentului apel.  

  

Cum decurge înscrierea?  

  



  

 

Înscrierea se organizează într-o singură etapă, după cum urmează:  

Depunerea la secretariatul I.Ș.J. Teleorman în data de 21.02.2022, până la ora 16:00, a unui dosar 

de candidatură, care va conține:  

1. cererea de înscriere (conform anexei 1 la prezentul apel de selecție);  

2. CV- ul în format Europass, cu indicarea funcției pentru care candidează, datat și semnat 

de titular pe fiecare pagină;  

3. Documente suport care să ateste toate informațiile prezentate în CV, incluzând dovezi 

pentru îndeplinirea cerințelor specifice din cererea de finanțare, ale poziției de expert 

pentru care aplică;  

Notă: se depun la dosar doar documente ce vizează experiența cerută de poziția de expert 

pentru care aplică.  

4. Declarație de disponibilitate (conform anexei 2 la prezentul apel de selecție);  

5. Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor specifice de vechime 

cerute de funcția pentru care candidează (conform anexei 3 la prezentul apel de selecție);  

  

Verificarea și evaluarea candidaților/dosarelor depuse de candidați:  

  

1. Verificarea  și evaluarea dosarelor candidaților presupune:  

a. Verificarea dosarului (existența componentelor solicitate);  

b. Evaluarea CV-ului depus la dosar în conformitate cu cerințele specifice și a portofoliului personal 

care conține documentele menționate în CV.  

2. Verificarea  și evaluarea candidaților prin interviu, în funcție  de prevederile prezentului apel de 

selecție.  

Evaluarea candidaților prin interviu se realizează pe baza grilei de evaluare, conform anexei 4 la 

prezentul apel de selecție. Proba de interviu vizează evaluare cunoștințelor/competențelor 

candidaților privind:  a.  Specificul programului POCU;  

b.  Problemele abordate de proiectul POCU „Primii pași spre dezvoltarea profesională în 

domeniul ECONOMIC” ID 131925, prezentate în apelul de selecție;  

c   Particularitățile funcției pentru care s-a depus candidatura (atribuții, condiții specifice);  

  

Graficul pentru desfășurarea interviului va fi publicat în data de 21.02.2022.  

Data de derulare a evaluării candidaților prin interviu: 22.02.2022  

Rezultatele: vor fi afișate miercuri, 23.02.2022, ora 16:00, pe site-ul I.Ș.J. Teleorman.  

  

La proba de evaluare a candidaților prin interviu nu se depun contestații.  

  

  

  

                                         INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,  

                                   Prof. Florin ORIȚĂ  


