
 
 
 

 
 

 

          

Afișat azi, 10.09.2020 

 

Anunț selecție 

 

Numele Organizaţiei Colegiul Tehnic Anghel Saligny Baia Mare 

Titlul proiectului Cariere de succes prin stagii de practica si orientare profesionala 

Codul Proiectului  

Programul Operaţional Capital Uman  
Numărul de referință al programului: 2014RO05M9OP001  
Apel nr. POCU/633/6/14/”STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI”  
Regiuni mai puțin dezvoltate  
Cod MySMIS2014: 132019 
Proiect: Cariere de succes prin stagii de practica si orientare profesionala 

 

I. INFORMAȚII PROIECT 

 

La locatia stabilita inca de la acest moment,sediul beneficiarului din Baia Mare, vor fi realizate activitatile de 

management, informare si publicitate si planificarea celorlalte activitati aferente implementarii proiectului, precum: 

recrutare grup tinta, planificare stagii de practica, realizarea de ghiduri pentru stagii de practica orientate catre firmele 

SNCID, planificare sesiunilor de consiliere si orientare pe piata mucii, consilierea pe piata muncii, firme de exerctiu etc. 

Stagiile de practica se vor derula la Agenti economici cu accent pe agenti care au coduri CAEN principale sau 

secundare ce se regasesc in anexa 5 a Ghidului Conditii specifice, agenti economici din Baia Mare precum si din zona 

cu care Colegiul are deja incheiate contracte de stagii de practica precum si cu companii noi care vor fi identificate si 

cu care vor fi incheiate noi conventii de practica la locul de munca. Noile parteneriate vor in incheiate in conformitate 

cu metodologia in vigoare firmele cu care vor fi incheiate avand obiect de activitate in conformitate cu sectoarele 

economice cu potenþial competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform 

SNCDI. 

OBIECTIV GENERAL:  

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea ratei de participare a elevilor din învatamântul secundar si 

terþiar nonuniversitar la stagii de practica la locul de munca prin crearea de noi parteneriate de practica intre 

Beneficiar si companii din sectoare economice focalizate pe domenii de pregatire profesionala care pun accent pe 

sectoarele economice cu potenþialcompetitiv identificate în SNC, precum si SNCDI contribuind astfel la Imbunatatirea 

utilitatii sistemelor de educaþie si formar pentru piata muncii si implicit facilitarea trecerii de la educatie la munca prin 

consiliere si orientare in cariera. 

 

 Obiectivele specifice ale proiectului. 

 

Obiectiv specific 1. Dezvoltarea a minim 60 parteneriate pentru organizarea si desfasurarea stagiilor de pregatire 

practica intre Colegiul Tehnic si companii cu domenii de activitate si coduri CAEN aferente direcþiilor de politica 

industriala menþionate în Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020. 

Obiectiv specific 2. Cresterea relevantei calificarii pe piata fortelor de munca pentru 220 de elevi prin 

participarea la stagii de practica performante, in domenii de specializare inteligenta, la agenti economici din 

regiune   

Obiectiv specific 3. Furnizarea de servicii de consiliere si orientare pe piata muncii pentru 220 de elevi, pentru 

dezvoltarea perspectivelor acestora privind cariera si formarea profesionala continua.  



 
 
 

 
 

Obiectiv specific 4. Cresterea motivatiei elevilor pentru imbunatatirea performantei profesionale personale prin 

acordarea de burse si participarea la competitii profesionale finalizate cu acordarea a 50 premii   

Obiectiv specific 5. Îmbunataþirea utilitatii sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii prin dezvoltarea de 

sisteme de învatare bazate pe munca prin 6 firme de exercitiu si amenajarea unui laborator inteligent (smartlab) care 

sa asigure un spatiu de instruire adecvat cu dotarile aferente pentru pregatirea teoretica si componenta de pregatire 

practica in domeniul prelucrarilor mecanice si mecatronicii. 

 

II. OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE 

 

Selectia urmǎtorilor experti in conformitate cu prevederile cererii de finanțare 

 

Nr. 
crt 

Funcţia ocupată în 
proiect 

Categoria în care se 
încadrează expertul 
conform Orientari 
generale –nivel de 

remunerare/experie
nta 

Activitatea  

Experienţă 
profesională specifică 
relevantă conform CV 
si documente suport 

(ani) 

1 

Coordonator 
parteneriate si 

relatii cu mediul de 
afaceri 

Expert,  
intre 5-10 ani 

A2. Realizarea 
parteneriatelor pentru 
stagiile de pregatire 

practica si stabilirea de 
relatii cu mediul de 

afaceri 

6 ani 

2. 
Monitor grup tinta si 
realizare indicatori 

Expert,  
intre 5-10 ani 

A 8. Monitorizare GT, 
indicatori si acordare 

burse 
6 ani 

3. 
Coordonator 
activitati de 
consiliere 

Expert, sub 5 ani 
A4. Consiliere si orientare 

in cariera 3 ani 

4 
Expert selectie si 
inregistrare grup 

tinta  - liceu 
Expert, sub 5 ani 

A3 Organizarea si 
desfasurarea stagiilor de 

pregatire practica 
3 ani 

5 
Expert selectie si 
inregistrare grup 

tinta  - profesionala 
Expert, sub 5 ani 

A3 Organizarea si 
desfasurarea stagiilor de 

pregatire practica 
3 ani 

6 Consilier in grup Expert, sub 5 ani 
A 4 Consiliere si orientare 

in cariera 
3 ani 

7 
Expert portal 

interactiv pentru 
piata muncii 

Expert, sub 5 ani 
A 4 Consiliere si orientare 

in cariera 
3 ani 

8 
Coordonator firme 

de exercitiu 
Expert, sub 5 ani 

A7. Formare de 
competente 

atreprenoriale si 
profesionale prin firme de 

exercitiu si practica in 
cadrul acestora 

3 ani 

 

 



 
 
 

 
 

Conform Procedurii interne de sistem privind selecția și recrutarea experților, în procesul de 

recrutare și selecție experți în cadrul proiectului “Cariere de succes prin stagii de practica si orientare 

profesionala” cu finanțare externă nerambursabilă vor fi evaluați candidații care corespund cumulativ 

condițiilor generale și termenilor de referință pentru participare mai jos menționate.  

 

I. CONDIȚII GENERALE: 

Expertul: 

a) are cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 

Spațiului Economic European cu reședința în România; 

b) are capacitate de exercițiu deplină; 

c) îndeplinește condițiile de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă; 

d) are experiență in ceea ce priveste activitatea/activitatile in cadrul caroara va activa in conformitate cu 

cele prevazute in cererea de finantare  

e) nu a fost condamnat/(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori 

contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a 

unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face/care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; 

f) îndeplinește alte condiții generale în funcție de specificul proiectului. 

 
 

II. TERMENII DE REFERINȚĂ PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS: 

Postul 1 

Denumire expert: Coordonator parteneriate si relatii cu mediul de afaceri 

Număr posturi vacante: 1 expert.  

Perioada estimată pentru derularea activității: de la semnarea contractului până la 

31.08.2022 

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor: 

 

Denumire post 

vacant/expert 

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor 

Coordonator 

parteneriate si relatii cu 

mediul de afaceri 

- Identificarea noilor agenti economici în vederea semnarii unei conventii de practica prin diverse 
activitati de depistare de parteneri 
- Redactarea scrisorilor de primire in practica si transmiterea lor catre potentialii parteneri 
de practica a scrisorilor de primire in practica; 
- Intocmirea bazei de date cu partenerii care au raspuns solicitarii; 
- Stabilirea termenilor Conventiei-cadru cu partenerii de practica in baza legislatiei 
existente 
- Încheierea Conventiilor-cadru cu partenerii de practica minim 60 
- Realizeaza statistici cu privire la dispersia elevilor in cadrul parteneriatelor 
- Va promova in cadrul mediului de afaceri proiectul 
- Soluþionarea problemelor aparute în cadrul parteneiatelor cu agentii economici 
- Va realiza la Colegiul tehnic 4 mese rotunde la care vor participa cel putin 30 de 
reprezentanti ai mediului de afaceri cu tema principala „Tranzitia la viata activa prin stagii de 
practica la locul de munca”. 
- Va elabora in baza acestor activitati un studiu specific pentru stagiile de practica la locul 
de munca. 
- Asigurarea circulaþiei informaþiei în cadrul echipei de implementare 
- Elaborarea documentelor-suport pentru incheierea parteneriatelor 

 

Cerințe/competențe necesare ( fără a se limita la): 

 



 
 
 

 
 

Experiență profesională: Intre 5 si 10 ani de experienþa în activitaþi specifice de coordonare a unor 
activitaþi specifice 

- invatamantului 

Condiții specifice  

- Studii superioare de lunga durata in domeniul tehnic 

 

Abilități: 

 Comunicare. relaþionare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritaþilor; 
Cunostinþe 

 Operare PC; 

 Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub forma de rapoarte; 

 Capacitatea de a evalua si a lua decizii 

 Sa cunoasca metodologia de implementare a proiectelor în conformitate cu Ghidurile specifice. 

Postul 2 

Denumire expert: Monitor grup tinta si realizare indicatori 

Număr posturi vacante: 1 expert.  

Perioada estimată pentru derularea activității: de la semnarea contractului până la 31.08.2022,.  

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor: 

 

Denumire post 

vacant/expert 

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor 

Monitor grup tinta si 

realizare indicatori 

Creaza o metodologie de recrutare si selectie a grupului tinta 
Creaza o metodologie de monitorizare a GT pe toata durata implementarii proiectului. 
In baza acestei metodologii specifice create prin proiect el va realiza monitorizarea intregii activitati 
a grupului tinta de la intrarea acestuia in program si pana la 90 de zile de la iesirea din program. 
Intocmi fise de monitorizare pentru fiecare component al grupului tinta 
Intervene de fiecare data cu actiuni remediale care sa previna riscul de abandon, absenteism sau 
orice alta problema aparuta. 
Colecteaza datele specifice de la membri echipei de implementare 
Realizeaza rapoarte de progres legate de realizarea indicatorilor 
Respectarea metodologiei de lucru; 
Furnizeaza date valide membrilor echipei de proiect; 
Comunica situaþii intermediare la termenele stabilite 
Aloca bursele in functie de analizele 
Intocmeste documentatie specifica pentru alocare burse 
Inmaneaza bursele elevilor eligibili 

 

Cerințe/competențe necesare ( fără a se limita la): 

Experiență profesională: - Intre 5 si 10 ani de experienþa în activitaþi specifice de coordonare a unor 
activitaþi specifice invatamantului 
Condiții specifice  

- Studii superioare/ certificate de absolvire in ceea ce priveste consilierea/orientarea profesionalǎ  

Abilități: 

 Comunicare si relaþionare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritaþilor; 

 Cunostinþe operare PC; 

 Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza 

 

 

 

 

 

Postul 3 

Denumire expert: Coordonator activitati de consiliere 



 
 
 

 
 

Număr posturi vacante: 1 expert.  

Perioada estimată pentru derularea activității: de la semnarea contractului până la 31.08.2022,.  

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor: 

 

Denumire post 

vacant/expert 

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor 

Coordonator activitati 

de consiliere 

Realizeaza metodologia de realizare a activitaþii de consiliere; 
- Realizeaza rapoarte periodice privind activitatile de consiliere a grupului tinta pe care le transmite 
monitorului GT; 
- Menþine legatura cu consilierii responsabili de activitatile de consiliere in grup si individuala; 
- repartizeaza elevii grupului tinta la activitatile de consiliere individuala si in grup; 
- Coordoneaza activitatea consilierilor individuali 
- Vizeaza documentele specifice realizate de catre consilieri (fise de consiliere, Cv-uri, trasee 
profesionale etc.); 
- Mediaza eventualele conflicte intre consilieri si membri grupului tinta; 
- Coordoneaza intreaga activitate de consiliere astfel incat aceasta sa duca la indeplinirea 
rezultatelor si indicatorilor aferenti 
- Executa orice alte activitaþi, dispoziþii ce au legatura directa cu activitaþile din proiect si sunt 
necesare îndeplinirii indicatorilor proiectului. 

 

Cerințe/competențe necesare ( fără a se limita la): 

 

Experiență profesională: - Mai putin de 5 ani de experienta în activitati specifice consilierii vocationale 

Condiții specifice  

- Studii superioare/ certificate de absolvire in ceea ce priveste consilierea/orientarea profesionalǎ  

Abilități: 

 Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor; 

 Cunostinþe operare PC; 

 Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub forma de rapoarte; 

 Capacitatea de a evalua si a lua decizii 

 Cunsotinte si abilitati in consiliere si orientare profesionala 

Postul 4 

Denumire expert: Expert selectie si inregistrare grup tinta liceu 

Număr posturi vacante: 2 experti  

Perioada estimată pentru derularea activității: 01.10.2020 - 31.12.2020 

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor: 

 

Denumire post 

vacant/expert 

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor 

Expert selectie si 

inregistrare grup tinta 

- Realizeaza o procedura de selectie si inregistrare 
- Identifica si înregistreaza membri din grupul þinta; 
- Pregateste documentaþia necesara pentru înregistrarea membrilor grupului þinta; 
- Verifica si arhiveaza documentele de înscriere a grupului þinta; 
- Asigura legatura între membri din GT si echipa de implementare în vederea organizarii 
subactivitaþilor aferente membrilor din GT; 
- Asigura participarea membrilor grupului þinta la activitaþile proiectului; 
- Colaboreaza cu ceilalþi membri ai echipei de implementare în vederea îndeplinirii atribuþiilor 
sale; 
- Elaborarea si actualizarea permanenta a bazei de date; 
- Participa la întâlnirile de lucru prevazute în cadrul proiectului; 
- Monitorizarea permanenta a situaþiei elevilor din grupul þinta; 
- Raspunde de arhivarea tuturor documentelor întocmite (atât electronic cât si în format de hârtie); 
- Organizarea dosarelor de grup þinta; 
- Raspunde solicitarilor cu privire la membri din grupul þinta 

-Prelucreaza informaþii care privesc grupul þinta cu ajutorul tehnicii de calcul; 
- Executa orice alte activitaþi, dispoziþii ce au legatura directa cu activitaþile din proiect si sunt 
necesare îndeplinirii indicatorilor proiectului 



 
 
 

 
 

 

Cerințe/competențe necesare ( fără a se limita la): 

 

Experiență profesională: - Mai puțin de 5 ani de experienþa în activitaþi specifice de identificare/ comu-
nicare cu membri aidiverselor grupuri þinta - 3 ani  
Condiții specifice  

- Studii superioare/ certificate de absolvire in ceea ce priveste consilierea/orientarea profesionalǎ  

Abilități: 

Comunicare si relaþionare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritaþilor; 
Cunostinþe operare PC; 
Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza de a le prezenta sub forma de rapoarte; 
Capacitatea de a evalua si a lua decizii 
Postul 5 

Denumire expert: Expert selectie si inregistrare grup tinta profesionala 

Număr posturi vacante: 1 expert 

Perioada estimată pentru derularea activității: 01.10.2020 - 31.12.2020 

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor: 

 

Denumire post 

vacant/expert 

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor 

Expert selectie si 

inregistrare grup tinta 

- Realizeaza o procedura de selectie si inregistrare 
- Identifica si înregistreaza membri din grupul þinta; 
- Pregateste documentaþia necesara pentru înregistrarea membrilor grupului þinta; 
- Verifica si arhiveaza documentele de înscriere a grupului þinta; 
- Asigura legatura între membri din GT si echipa de implementare în vederea organizarii 
subactivitaþilor aferente membrilor din GT; 
- Asigura participarea membrilor grupului þinta la activitaþile proiectului; 
- Colaboreaza cu ceilalþi membri ai echipei de implementare în vederea îndeplinirii atribuþiilor 
sale; 
- Elaborarea si actualizarea permanenta a bazei de date; 
- Participa la întâlnirile de lucru prevazute în cadrul proiectului; 
- Monitorizarea permanenta a situaþiei elevilor din grupul þinta; 
- Raspunde de arhivarea tuturor documentelor întocmite (atât electronic cât si în format de hârtie); 
- Organizarea dosarelor de grup þinta; 
- Raspunde solicitarilor cu privire la membri din grupul þinta 

-Prelucreaza informaþii care privesc grupul þinta cu ajutorul tehnicii de calcul; 
- Executa orice alte activitaþi, dispoziþii ce au legatura directa cu activitaþile din proiect si sunt 
necesare îndeplinirii indicatorilor proiectului 

 

Cerințe/competențe necesare ( fără a se limita la): 

Experiență profesională: - Mai puțin de 5 ani de experienta în activitaþi specifice de identificare/ comu-
nicare cu membri aidiverselor grupuri tinta - 3 ani  
Condiții specifice  

- Studii superioare/ certificate de absolvire in ceea ce priveste consilierea/orientarea profesionalǎ  

Abilități: 

Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor; 
Cunostinþe operare PC; 
Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza de a le prezenta sub forma de rapoarte; 
Capacitatea de a evalua si a lua decizii 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Postul 6 

Denumire expert: Consilier in grup 

Număr posturi vacante: 1 expert 

Perioada estimată pentru derularea activității: 01.10.2020 - 31.03.2021 

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor: 

Denumire post 

vacant/expert 

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor 

Consilier in grup -deruleaza activitati de consiliere in grup cu 220 de elevi in grupe in medie de 10 elevi; 
- Realizeaza rapoarte periodice privind activitatile de consiliere a grupului tinta pe care le transmite 
spre avizare Coordonatorului activitatii de consiliere; 
- stabileste impreuna ci coordonatorul consliere programul de consiliere in grup; 
- realizeaza pregatirea sedintelor de consiliere in grup pentru fiecare grupa in parte 
- realizeaza sedinte de cate 2 ore de consiliere in grup cu tematici specifice inclusiv utilizarea 
mijloacelor WEB 2.0 
- intocmeste rapoarte finale la finalizarea orelor de consiliere in grup (10 ore/ elev/grupa); 
- suplimenteaza orele de consiliere in caz de nevoi pentru elevii cu nevoi speciale; 
- realizeaza evaluarea si certificarea elevilor consiliati; 
- Executa orice alte activitaþi, dispoziþii ce au legatura directa cu activitaþile 

 

Cerințe/competențe necesare ( fără a se limita la): 

 

Experiență profesională: - Mai putin de 5 ani de experienþa în activitaþi specifice învatamântul preuni-
versitar si consilierii profesionale – 5 ani - 3 ani 
Condiții specifice  

- Studii superioare/ certificate de absolvire in ceea ce priveste consilierea/orientarea profesionalǎ  

Abilități: 

Comunicare si relaþionare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor; 
Cunostinte despre instrumente WEB 2.0 si utilizarea in acivitatea de consiliere; 
Cunostinþe operare PC; 
Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub forma de rapoarte; 
Capacitatea de a evalua si a lua decizii 
Cunsotinte si abilitati in consiliere si orientare profesionala 

Postul 7 

Denumire expert: Expert portal interactiv pentru piata muncii 

Număr posturi vacante: 1 expert 

Perioada estimată pentru derularea activității: 01.11.2020 - 31.07.2022 

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor: 

 

Denumire post 

vacant/expert 

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor 

Expert portal interactiv 

pentru piata muncii 

- creaza macheta web a portalului 
- va va actualiza in permanenta bazele de date interconectate 
- faciliteaza inregistrarea si utilizarea portalului de catre elevii din grupul tinta in timpul orelor de 
consiliere individuala si in grup. 
- Centralizarea informaþiilor si documentelor postate pe platforma online; 
- Posteaza informaþii, anunþuri, newslettere pe platforma online; 
- Realizeaza tutoriale / materiale suport pentru utilizarea platformei online; 
- Informeaza utilizatorii (membrii echipei de proiect, elevii, partenerii de practica) despre noile 
facilitaþi, configuraþii ale platformei online; 
- Depistarea si avertizarea în vederea optimizarii diverselor aspecte organizatorice care au creat 
probleme în activitatea utilizatorilor; 
- Supervizarea procesului back-up automat si confirmarea explicita si periodica a funcþionarii 
conforme (verificari de consistenþa si securitate); 
- Menþine la zi dosarul de evidenþa a utilizatorilor, configurarilor, dezvolta periodic setul de proce-
duri de lucru (specifice). 

 



 
 
 

 
 

Cerințe/competențe necesare (fără a se limita la): 

 

Experiență profesională: - Mai puþin de 5 ani de experienþa în domeniul informatizarii si /sau reþelelor 
de calculatoare – 0 ani - 3 ani  
Condiții specifice  
Studii superioare în domeniul tehnic/IT:  

Abilități: 

Cunostinte avansate de utilizare a pachetului Office (Excel, Word, Power Point); 
Cunostinte si abilitaþi de administrare pagini web; 
Cunostinte creare si mentenanta platforme interactive on-line 

Postul 8 

Denumire expert: Coordonator firme de exercitiu 

Număr posturi vacante: 1 expert 

Perioada estimată pentru derularea activității: 01.11.2020 - 31.07.2021 

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor: 

 

Denumire post 

vacant/expert 

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor 

Coordonator firme de 

exercitiu 

- Realizeaza metodologia de realizare a activitaþii de înregistrare si dezvoltare a firmelor de 
exerciþiu/întreprinderi simulare; 
- Realizeaza tutoriale/materiale de informare cu privire la utilizarea platformei ROCT; 
- Asigura consultanta pentru infiinatrea celor 6 firme de exercitiu 
- Realizeaza rapoarte periodice privind activitatea firmelor de exerciþiu/întreprinderi 
simulate; 
- Menþine legatura cu profesorii privind evoluþia/dezvoltarea firmelor de exerciþiu/întreprinderi 
simulate; 
- Centralizeaza si disemineaza lista întrebarilor frecvente venite din partea elevilor privind 
înregistrarea si dezvoltarea firmelor de exerciþiu/întreprinderi simulate; 
- Asigura adoptarea si implementarea masurilor de aplicare a principiilor temelor secundare si 
orizontale ale programului în cadrul activitaþii celor 6 de firme de exerciþiu; 
- Executa orice alte activitaþi, dispoziþii ce au legatura directa cu activitaþile din proiect si sunt 
necesare îndeplinirii indicatorilor proiectului. 

 

Cerințe/competențe necesare ( fără a se limita la): 

 

Experiență profesională: - Mai putin de 5 ani de experienta în activitati specifice învatamântul preuni-
versitar  
Condiții specifice  
Studii superioare economic/tehnic:  

Abilități: 

Comunicare si relaþionare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritaþilor; 
Cunostinþe operare PC; 
Abilitatea de a colecta date, de a le centraliza si de a le prezenta sub forma de rapoarte; 
Capacitatea de a evalua si a lua decizii 
Cunostinte despre infiintarea si functionarea firmelor de exercitiu 

  



 
 
 

 
 

 

III. DOSARUL DE CONCURS: 

 

În conformitate cu prevederile  Procedurii de sistem privind selecția și recrutarea experților, 

dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente: 

 

a) Cerere de înscriere; 

b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz 

(semnată de candidat); 

c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice; 

d) Alte acte doveditoare privind experiența/expertiza, calificările specifice aferente poziției; 

e) CV format Europass datat și semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu date de 

contact valide –adresa de e-mail și număr de telefon); 

Documentele doveditoare ale studiilor și experienței/expertizei declarate în CV (copii ale 

diplomelor de studii, adeverințe de lucru, alte documente doveditoare) se prezintă însoțite de 

documentele originale și se depun certificate pentru conformitate cu originalul sau în copii legalizate. 

Lipsa oricărui document dintre cele enumerate mai sus, va duce la respingerea dosarului. 

 

VII. PROBELE DE CONCURS: 

 

Concursul constă în parcurgerea a două etape, astfel:  

 

a) Proba eliminatorie: verificarea eligibilității administrative și evaluarea dosarelor;  

 

Lista candidaților declarați admiși/respinși este publicată la sediul Colegiului Tehnic “Anghel Saligny” 

Baia Mare. Eventualele contestații vor fi depuse la sediul unității școlare,  în intervalul orar  9-14,00 , 

Colegiului Tehnic “Anghel Saligny” Baia Mare în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor acestei 

etape, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

Ca urmare a desfășurării probelor de evaluare a dosarelor comisia va stabili clasamentul candidaților 

în ordinea descrescătoare a mediei notelor acordate. 

Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului de 

posturi din anunțul de selecție.  

In cazul in care va fi un singur candidat declarat admis la aceasta proba, comisia poate sista 

urmatoarele probe si-l va declara admis pe acesta. 

Candidații declarați admiși la această probă vor participa la proba interviu. 

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face  prin afișare pe site-ul Colegiului Tehnic 

“Anghel Saligny” Baia Mare, în termen de 1  zi lucrătoare de la soluționarea contestațiilor.  

Rezultatele finale în urma soluționării contestațiilor se afișează la sediul sediul Colegiului Tehnic 

“Anghel Saligny” Baia Mare, la adresa str.progresului nr 43, Baia Mare, în termen de 1  zi lucrătoare de la 

ultima proba de concurs, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii “admis” sau 

“respins”. 

Candidații care îndeplinesc baremul minim pentru selecție, dar nu sunt în lista celor declarați admiși, 

vor constitui corpul de rezervă pentru poziția respectivă pe toată perioada derulării activității. 

b) Proba de interviu  

Interviul nu se contestă. 

  



 
 
 

 
 

 

IX. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI:  

 

Perioada Activitatea (după caz) 

10.09.2020 - 15.09.2020  

în intervalul orar 9-12,00 

Depunerea dosarelor 

15.09.2020 Verificarea eligibilității administrative și 

evaluarea dosarelor 

15.09.2020 Afișarea rezultatelor selecției eligibilității 

administrative și evaluarea dosarelor 

16.09.2020 în intervalul orar 9,00-12,00 Depunerea eventualelor contestații 

16.09.2020 Soluționarea eventualelor contestații 

16.09.2020 Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor 

17.09.2020  începând cu ora 10,00 Interviul 

17.09.2020 Afișarea rezultatelor în urma interviului 

17.09.2020 Afișarea  rezultatelor  finale   

 

Eventualele clarificări la prezentul anunț de selecție pot fi solicitate la adresa de email: 

sergiusabaubm@yahoo.com 

 
 

Grila de verificare a verificarea eligibilității administrative și evaluarea dosarelor 

 
 
 Grila de evaluare 

 

Nr. Crt. Criteriu de evaluare Punctaj  

 

Punctaj  M1 Punctaj M2 Total  

1.  Studii superioare de lunga durata* 10    

2.  Certificare in domeniul postului* 10    

3.  Experienta specifica in domeniul postului 

conforma Cererii de finantare* 

10    

4.  Participarea la Proiecte POCU/POSDRU 10    

5.  Participarea la redactarea cererii de 

finantare   

10    

*- cerințe obligatorii 
 

Punctaj minim: 30 puncte 
 
 
 
Manager de proiect: 
 
Sergiu Sabǎu  


