
 

 
 

 
 

        Nr. 132019.109/18.01.2020  

        

Afișat azi, 18.01.2020 

 

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 stagii 

practica - mecanica 
Expert, sub 5 ani 

A3.4 
A3.6 

3 ani -  5 ani 

2. 
Coordonator stagii 
practica - electric 

Expert, sub 5 ani 

A3.4 

3 ani -  5 ani 

3. 
Coordonator stagii 

practica - 
constructii 

Expert, sub 5 ani 

A3.4 

3 ani -  5 ani 

4 
Expert organizare 

competitii 
profesionale 

Expert, sub 5 ani A5.1 3 ani -  5 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 stagii practica - mecanica 

Număr posturi vacante: 1 experti 

Perioada estimată pentru derularea activității: 01.02. 2021 – 31.07.2021  

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor: 

 

Denumire post 

vacant/expert 

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor 

Consilier profesional 

individual 

- Realizeaza metodologia de realizare a activitatii; 
- monitorizeaza zilnic in perioada de derulare a stagiilor de practica cel putin 
cate o grupa de elevi intocmind fise de observatii si rapoarte de evaluare pe 
parcurs si finale. deruleazaa activitati si in afara orarului elevilor prin vizite si 
consultari cu reprezentantii economici inclusiv cu mentorii de practica angajati 
revizuieste si puse la punct aspecte care tin – de conditiile de 
efectuare a stagiilor de pregatire practica (ex. caracteristici ale agentilor eco-
nomici). 
- Mentine legatura cu profesorii responsabili privind evolutia/dezvoltarea com-
petentelor elevilor; 
- colaboreaza cu mentorii de practica 
- Centralizeaza si disemineaza lista întrebarilor frecvente venite din partea 
elevilor; 
- Realizeaza fise de lucru si fise de observatii 
- Acorda calificative elevilor; 
- asista si indruma elevii in cadrul stagiilor de practica; 
- participa la competiile profesionale; 
- Asigura adoptarea si implementarea masurilor de aplicare a principiilor teme-
lor secundare si orizontale ale programului ; 
- Executa orice alte activitati, dispozitii ce au legatura directa cu activitatile 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 învatamântului preuni-
versitar - 3 ani 
Condiții specifice  

Studii superioare minim 3 ani - 

Abilități: 

 Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor; 

 Cunostinte 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 metologia derularii stagiilor de practica la agentii economici. 

 

 

 

 

Postul 2 



 

 
 

 
 

Postul 1 

Denumire expert: Coordonator stagii practica - electric 

Număr posturi vacante: 1 experti 

Perioada estimată pentru derularea activității: 01.03. 2021 – 30.06.2021  

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor: 

 

Denumire post 

vacant/expert 

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor 

Consilier profesional 

individual 

- Realizeaza metodologia de realizare a activitatii; 
- monitorizeaza zilnic in perioada de derulare a stagiilor de practica cel putin 
cate o grupa de elevi intocmind fise de observatii si rapoarte de evaluare pe 
parcurs si finale. deruleazaa activitati si in afara orarului elevilor prin vizite si 
consultari cu reprezentantii economici inclusiv cu mentorii de practica angajati 
revizuieste si puse la punct aspecte care tin – de conditiile de 
efectuare a stagiilor de pregatire practica (ex. caracteristici ale agentilor eco-
nomici). 
- Mentine legatura cu profesorii responsabili privind evolutia/dezvoltarea com-
petentelor elevilor; 
- colaboreaza cu mentorii de practica 
- Centralizeaza si disemineaza lista întrebarilor frecvente venite din partea 
elevilor; 
- Realizeaza fise de lucru si fise de observatii 
- Acorda calificative elevilor; 
- asista si indruma elevii in cadrul stagiilor de practica; 
- participa la competiile profesionale; 
- Asigura adoptarea si implementarea masurilor de aplicare a principiilor teme-
lor secundare si orizontale ale programului ; 
- Executa orice alte activitati, dispozitii ce au legatura directa cu activitatile 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 învatamântului preuni-
versitar - 3 ani 
Condiții specifice  

Studii superioare minim 3 ani - 

Abilități: 

 Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor; 

 Cunostinte 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 metologia derularii stagiilor de practica la agentii economici. 

  



 

 
 

 
 

Postul 3 

Postul 1 

Denumire expert: Coordonator stagii practica - constructii 

Număr posturi vacante: 1 expert 

Perioada estimată pentru derularea activității: 01.03. 2021 – 30.06.2021  

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor: 

 

Denumire post 

vacant/expert 

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor 

Consilier profesional 

individual 

- Realizeaza metodologia de realizare a activitatii; 
- monitorizeaza zilnic in perioada de derulare a stagiilor de practica cel putin 
cate o grupa de elevi intocmind fise de observatii si rapoarte de evaluare pe 
parcurs si finale. deruleazaa activitati si in afara orarului elevilor prin vizite si 
consultari cu reprezentantii economici inclusiv cu mentorii de practica angajati 
revizuieste si puse la punct aspecte care tin – de conditiile de 
efectuare a stagiilor de pregatire practica (ex. caracteristici ale agentilor eco-
nomici). 
- Mentine legatura cu profesorii responsabili privind evolutia/dezvoltarea com-
petentelor elevilor; 
- colaboreaza cu mentorii de practica 
- Centralizeaza si disemineaza lista întrebarilor frecvente venite din partea 
elevilor; 
- Realizeaza fise de lucru si fise de observatii 
- Acorda calificative elevilor; 
- asista si indruma elevii in cadrul stagiilor de practica; 
- participa la competiile profesionale; 
- Asigura adoptarea si implementarea masurilor de aplicare a principiilor teme-
lor secundare si orizontale ale programului ; 
- Executa orice alte activitati, dispozitii ce au legatura directa cu activitatile 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 învatamântului preuni-
versitar - 3 ani 
Condiții specifice  

Studii superioare minim 3 ani - 

Abilități: 

 Comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor; 

 Cunostinte 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 metologia derularii stagiilor de practica la agentii economici. 

  



 

 
 

 
 

Postul 4 

Denumire expert: Expert organizare competitii profesionale 

Număr posturi vacante: 3 experti  

Perioada estimată pentru derularea activității: 01.04.2021 - 30.06.2021 

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor: 

 

Denumire post 

vacant/expert 

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor 

Expert organizare 

competitii profesionale 

- Realizeaza metodologia de desfasurare a competitiilor profesionale pentru 
fiecare grup in parte; 
- Organizeaza cele 2 serii de Competitii profesionale; 
- stabileste impreuna cu echipa de implementare programul concursurilor pro-
fesionale; 
- prezideaza juriile competitiilor profesionale; 
- evalueaza impreuna cu membri juriilor si stabileste ierarhia competitionala; 
-asigura logistica si resursele materiale pentru buna organizare a competitiilor, 
- Completeaza si inmaneaza diplomele de la concursuri 
- Inmaneaza premiile si completeaza documentatia specifica; 
- Realizeaza rapoarte cu privire la fiecare concurs organizat; 
- Executa orice alte activitaþi, dispoziþii ce au legatura directa cu activitatile 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 - 3 ani 
Condiții specifice  

- Studii superioare tehnice minim 3 ani - 3 ani  

Abilități: 

 Comunicare si relaþionare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritaþilor; 

 Cunostinte 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 si abilitati in domeniul tehnic si al organizarii competitiilor profesionale 

 

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) 

18.01.2021 - 20.01.2021  

în intervalul orar 9-12,00 

Depunerea dosarelor 

20.01.2021 Verificarea eligibilității administrative și 

evaluarea dosarelor 

20.01.2021 Afișarea rezultatelor selecției eligibilității 

administrative și evaluarea dosarelor 

20.01.2021 în intervalul orar 14,00-16,00 Depunerea eventualelor contestații 

20.01.2021 Soluționarea eventualelor contestații 

20.01.2021 Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor 



 

 
 

 
 

21.01.2021  începând cu ora 10,00 Interviul 

21.01.2021   Afișarea rezultatelor în urma interviului 

21.01.2021   Afișarea  rezultatelor  finale   

 

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

sergiusabaubm@yahoo.com sau proiectectas@gmail.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  

mailto:sergiusabaubm@yahoo.com
mailto:proiectectas@gmail.com

