
 

 

 

 
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020  
Obiectiv Tematic 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
Axa Prioritară 6. Educaţie şi competenţe 
Prioritatea de investiții: 10.iv. ”Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, 
facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a 
calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și 
crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de 
ucenicie”. 
Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor 
din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv 
identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 
Numele Beneficiarului: Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” Iași 
Numărul de identificare al proiectului: POCU/633/6/14/130745 
Titlul proiectului: “SOLUȚII DE FACILITARE A PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ 

ȘI STAGIILOR DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI ÎN CALIFICĂRI DIN SECTOARE ECONOMICE CU 
POTENȚIAL COMPETITIV_PRACTIC- Practic” 

 

 

ANUNŢ SELECTIE SI RECRUTARE ECHIPA  DE IMPLEMENTARE 
 

Liceul Tehnologic Economic” Virgil Madgearu” Iași este Beneficiaral unei 

finantari FSE in cadrul proiectului SOLUȚII DE FACILITARE A PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE 

LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI STAGIILOR DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI ÎN CALIFICĂRI DIN 

SECTOARE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV_PRACTIC, cod proiect POCU/ 

POCU/633/6/14/130745, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman, 

Obiectiv Tematic 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei 

forme de discriminare, Axa Prioritară 6. Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiții: 

10.iv. ”Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, 

facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și 

formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea 

competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme 

de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie”. 

 

Obiectivul  general al proiectului este  

Dezvoltarea de acțiuni specifice de asistența si suport prin cofinanțare din fonduri 

nerambursabile FSE pentru o rata crescuta de participare a elevilor din învățământul 

secundar si terțiar non-universitar (ISCED 2 – 4 nivel de calificare 3 -4) la programe de 

învățare la locul de munca din zona Iași, cu accent pe sectoarele economice cu potențial 

competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare solicitate pe piața 

muncii conform SNCDI din Regiunea de dezvoltare Nord-Est, pentru un grup ținta eligibil 

de minim 185 de persoane, elevi cod 4S131, din care minim 36% persoane din grupuri 

vulnerabile pentru îmbunătățirea inserției profesionale la 40 elevi din GT (respectiv 22% 

din numărul GT si dezvoltarea de competențe certificate cerute pe piața muncii la nivelul 

a 141 de elevi (76 % din GT eligibil) în domeniul calificărilor 3-4, prin convenții de 

colaborare cu valoare adăugată între Lider unitate de învățământ si angajatorii activi pe 

piața muncii. 



 

 

 

INFORMATII DESPRE PROIECT 

 

 Proiectul SOLUȚII DE FACILITARE A PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ 

ȘI STAGIILOR DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI ÎN CALIFICĂRI DIN SECTOARE ECONOMICE CU 

POTENȚIAL COMPETITIV_PRACTIC, cod proiect POCU/ POCU/633/6/14/130745, are ca 

obiectiv, in principal, cresterea cu 185 a numarului de persoane din GT eligibil (elevi 

inmatriculati in sistemul de invatamant ISCED 2-3, nivel de calificare 3-4 si Elevi ISCED 4, nivel 

de calificare 5) care participă la programe de invatare prin stagii de practica si alte forme 

alternative de învățare la lolcul de munca ( firme de exercitiu, intreprinderi simulate) si care 

beneficiază de servicii de orientare in cariera si consiliere in formare profesională, cu accent 

pe persoane ce provin din grupuri vulnerabil – minim 22% din GT – si care indeplini valori din 

indicatorii specifici O S 6.14: minim 46 de persoane isi vor gasi un loc de munca la incetarea 

proiectului 22 de persoane GT eligibil vor continua studiile sau vor urma cursuri de formare la 

incetarea calitatii de participant iar din totalul de 185 GT Elevi minim 141 vor fi certificati cu 

competențe care sa-i ajute sa se angajeze după absolvire. Proiectul are in vedere indeplinirea 

unor obiective specifice Prioritatii de investitii 10.iv. Descrierea si cuantificarea SMART a 

acestor obiective se afla in sectiunile dedicate din Cererea de finantare. 

Activitatile principale ale proiectului sunt: 

 

Activitatea 1. ORGANIZAREA ȘI DERULAREA PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE 

MUNCĂ PRIN ACTIVITĂȚI DE IMPLEMENTARE LA UN POTENŢIAL LOC DE MUNCĂ, 

MONITORIZARE, EVALUARE A STAGIILOR DE PREGĂTIRE PRACTICĂ PENTRU 185 DE ELEVI GT 

4S131 ELEVI - PREVĂZUTE ÎN CURRICULUM-UL OBLIGATORIU. 

Activitatea 2. ORGANIZAREA METODOLOGICA SI FURNIZAREA DE SERVICII DE CONSILIERE IN 

FORMARE PROFESIONALĂ SI ORIENTARE IN CARIERĂ PENTRU 185 DE ELEVI DIN GRUPUL 

TINTA SI ORGANIZAREA DE PARTENERIATE INCLUSIV PENTRU ACTIVITATI DE DISEMINARE 

Activitatea 3 - CAMPANII DE INFORMARE PENTRU DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR 

PENTRU minim 20% STAGII DE PRACTICĂ IN SECTOARE CU POTENTIAL COMPETITIV cf SNC si 

SNCDI, CU ENTITATI /OCUPATII DIN DOMENII DE SPECIALIZARE INTELIGENTA ȘI PENTRU 

CREŞTEREA CONŞTIENTIZĂRII GRUPULUI ŢINTĂ PE TEMA EGALITATII DE SANSE ŞI 

DREPTURILOR EGALE PE PIATA MUNCII SI A IMPORTANŢEI DEZVOLTĂRII DURABILE. 

Activitatea 4. ACTIVITĂȚI DE SPRIJIN A SISTEMULUI DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI 

DIVERSIFICAREA METODELOR DE ÎNVĂȚARE PRACTICĂ 

Activitatea 5. ACTIVITATEA DE MANAGEMENT SI INFORMARE A PROIECTULUI  

 

OBIECTUL ANUNTULUI DE SELECTIE: 

 



 

 

Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” Iași , Beneficiar  in cadrul proiectului  

SOLUȚII DE FACILITARE A PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI STAGIILOR DE 

PRACTICĂ PENTRU ELEVI ÎN CALIFICĂRI DIN SECTOARE ECONOMICE CU POTENȚIAL 

COMPETITIV_PRACTIC, cod proiect POCU/ POCU/633/6/14/130745, finanțat în cadrul 

Programului Operațional CAPITAL UMAN - prin DGPECU are următoarele posturi disponibile in 

cadrul proiectului: 

Locaţia: mun IASI., jud. IASI 

 

 

Nr. de 
ordine  al 
poziției/ 
postului 

Poziția in proiect și 
organizația 

Cerințe educație 
solicitate și Cod COR 

Categoria în 
care se 

încadrează 
expertul 
conform 
Orientări 
generale –

nivel 
experiență 

Experiență profesională 
solicitată, 

specificărelevantă 
conform CV si 

documente suport 
(ani) 

 
 

Situația 
postului 

1. 

 
 
 
Expert1 
Mentor de invatare 
la locul de munca  
 
 
12 luni 

Licentiat/studii 
medii/postliceale 
adecvat postului, dupa 
caz, cu competente 
didactice certificate 
sau formator sau 
angajat in domeniul de 
practica al proiectului 
Cod COR 235902-
mentor 

Expert 
național, 
< 5  ani 

Experiența profesionala 
în activitatea specifica 
domeniului proiectului 
de minim 1 an, 
experiența 
generala minim 5 
ani,experienta specifica 
postului-1 an 

 
 

vacant 

2. 

 
  
Expert 2  
Mentor de invatare 
la locul de munca  
 
 
12 luni 

Licentiat/studii 
medii/postliceale 
adecvat postului, dupa 
caz, cu competente 
didactice certificate 
sau formator sau 
angajat in domeniul de 
practica al proiectului 
Cod COR 235902-
mentor 

Expert 
național, 
< 5  ani 

Experiența profesionala 
în activitatea specifica 
domeniului proiectului 
de minim 1 an, 
experiența 
generala minim 5 
ani,experienta specifica 
postului-1 an 

 
 
 

vacant 

3. 

 
 
Expert 3 
Mentor de invatare 
la locul de munca  
 
 
12 luni 

Licentiat/studii 
medii/postliceale 
adecvat postului, dupa 
caz, cu competente 
didactice certificate 
sau formator sau 
angajat in domeniul de 
practica al proiectului 
Cod COR 235902-
mentor 

Expert 
național, 
< 5  ani 

Experiența profesionala 
în activitatea specifica 
domeniului proiectului 
de minim 1 an, 
experiența 
generala minim 5 
ani,experienta specifica 
postului-1 an 

 
 

vacant 

4. 

Expert 1 
Tutore activitati 
stagii practica 
 
16 luni 

Licentiat, studii 
superioare universitare, 
cu competente 
didactice certificate 
sau formator sau 

Expert 
național, 
< 5  ani  

Experiența profesionala 
în activitatea specifica 
domeniului proiectului 
de minim 1 an, 
experiența 

 
vacant 



 

 

angajat in domeniul de 
practica al proiectului 
Cod COR 235902-
mentor 

generala minim 5 
ani,experienta specifica 
postului-1 an 

5. 

 
Expert 2 
Tutore activitati 
stagii practica 
 
 
16 luni 

Licentiat, studii 
superioare universitare, 
cu competente 
didactice certificate 
sau formator sau 
angajat in domeniul de 
practica al proiectului 
Cod COR 235902-
mentor 
 

Expert 
național, 
< 5  ani 

Experiența profesionala 
în activitatea specifica 
domeniului proiectului 
de minim 1 an, 
experiența generala 
minim 5 ani,experienta 
specifica postului-1 an 
 

 
 
 

vacant 

6 

 
 
Lider-Expert 
metode interactive 
de invatare la locul 
de munca 
 
16 luni 

Licențiat, studii 
superioare, cu 
competente didactice 
certificate sau formator 
(echivalent)sau 
Certificat evaluator 
competente 
Cod COR 235104 

Expert 
național, 
< 5  ani 

Experiența profesionala 
în activitatea specifica 
domeniului educatiei 
sau formarii 
profesionale/implement
arii de proiecte de minim 
5 ani, experienta 
generala min.5 ani, 
experienta solicitata 
cf.tarifarii din buget 
 

 
 
 

vacant 

 
 

   
 

Fisele de post pot fi consultate la Secretariat sau pe site proiect. 

 

III. CONDITII GENERALE SI SPECIFICE: 

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant din Organigrama 

suplimentara persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs, enumerate in acest Anunt pentru fiecare pozitie; 

g) nu a fost condamnată 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 ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a 



 

 

intervenit reabilitarea. 

 

CONDITII SPECIFICE:  

Conform cu condițiile din tabel prevăzute pentru fiecare poziție/post. 

Experienta in aplicarea Firma de exerciţiu/Intreprindere simulata si a organizarii stagiilor de 

practica constitue un avantaj. 

 

Dosarele se depun personal sau prin delegat in condițiile legii la  adresa Liceului din mun. IASI, 

strada Sf. Andrei nr .70. județul Iași, cod poștal  700028 

 

Data limită de depunere a Dosarelor de recrutare: 02.12.2020.  
 

Structura minimala a Dosarului de înscriere:  

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției 

publice organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 

legii, după caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor 

specifice; 

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care 

să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; sau alte 

documente care probează experiența necesara postului vizat. 

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu 

cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 

candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae format EuroPass, cu date de contact valide (telefon si e-mail) ; 

h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

 

Nu se accepta documente transmise prin fax sau pe mail.  

 

Selecția va consta în 2 probe:  



 

 

 

a. Proba 1: evaluarea documentelor Dosarului de înscriere, cf H.G. 286/2011,  

b. Proba 2: Interviu in fata comisiei de selecție sau – daca e cazul -  on line cu comisia de 

selecție.  

 

Toate probele se desfășoară la sediul Angajatorului.  

 

CALENDAR DESFASURARE PROBE DE CONCURS:  

 

1. PERIODA DE INSCRIERE: in termen de 10 zile lucrătoare de la data Anunțului, cf  
OMEN 3920/8.06.2018; 
Perioada de înscriere 16.11.2020-02.12.2020 

2. Proba 1 - Evaluarea si selecția dosarelor(documente doveditoare/CV) 02-03-
12.2020, la sediul Liceului /site proiect 

3. CONTESTATII SI REZULTATE CONTESTATII , in termen de 24 ore de la publicare 
rezultate proba 1, la sediul Liceului/site proiect; 

4. Proba 2-INTERVIU -. in perioada 07.12.-09.12.2020, ora 10 la sediul Liceului, 

conf.planificarii. 

5. REZULTATE FINALE, in termen de 48 ore de la publicare rezultate proba interviu , 

la sediul Liceului/site proiect 
 

 
 

 

Data limită de depunere a documentelor: 02.12.2020.  

 

Comunicarea rezultatelor către participanți selectați  se realizează prin afișare si/sau prin anunțarea prin 

mijloace electronice.  

 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIE :  

 

Organizarea și derularea de programe de învățare la locul de muncă  

Activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de muncă 

Servicii de consiliere și orientare a carierei pentru elevi 

Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii 

Strategia Educației și Formării Profesionale din România pentru perioada 

2016-2020 

Teme secundare FSE si teme orizontale 

Eligibilitatea cheltuielilor in Program Operațional Capital Uman 

Informarea și publicitatea proiectului 

Conflictul de interese in programe de finanțare europeana 

Sustenabilității proiectului 

Raportarea tehnica individuala in proiectele FSE 

 



 

 

● Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

●  OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare; 

● Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital 

Uman in perioada 2014-2020 

● Ghidul Solicitantului Condiții specifice ”Stagii de practica pentru elevi” 

● Manualul beneficiarului Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, sept 2018 

 
 

Pentru alte informații suplimentare,  

Tel: 0733680591, 0736399563 

e-mail: virgil.madgearu.iasi@gmail.com, practic.pocu@gmail.com 
 
Reprezentant legal Beneficiar  

Director,  

prof.dr. Laura-Maria CÂRSTEA… 

 

.............................................. 

 

Data: 16.11.2020 
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