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Nr.  11645/22.09.2021 
 
 
 
 

APEL SELECȚIE INTERNĂ 

(PENTRU PERSONALUL IȘJ TELEORMAN) 

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

unor experți pentru proiectul POCU „Primii pași spre dezvoltarea profesională tehnic TEHNIC”, 

ID 132925. 

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

aplicabile ale ghidului solicitantului și ale cererii de finanțare. 

 
Date despre proiect 

 
Obiectivul general al proiectului vizează: 

-cresterea ratei de participare a elevilor din invatamantul tertiar non-universitar la programe de 

invatare la locul de munca, prin participarea unui numar de 184 elevi la activitati relevante si 

obligatorii precum stagii de practica, sedinte de consiliere si orientare in cariera, precum şi prin 

derularea unui program inovativ de antreprenoriat, activitati implementate prin realizarea unor 

parteneriate sustenabile cu sectorul privat, inclusiv cu entitati din sectoarele economice cu 

potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta 

conform SNCDI, menite sa faciliteze accesul elevilor in tranzitia acestora de la educatie la un 

loc de munca. Totodata, sustenabilitatea institutionala, precum si a programelor educationale va 

fi asigurata prin diseminarea, transferul si valorificarea bunelor practici dezvoltate in cadrul 

proiectului la nivel local si regional prin crearea unui sistem de informare coordonata intre 

sectorul privat/angajatori si mediul preuniversitar. 

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/633/6/14/132925. 

2. Candidații trebuie să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului corespunzătoare 

poziției de expert pentru care aplică. 
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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 până la data de 23.09.2021, ora 14:00 a unui 
dosar de candidatură, care va conține: 

- Cererea de înscriere (Anexa 1); 

- CV- ul în format Europass, cu indicarea funcției pentru care candidează, datat și semnat de 
titular pe fiecare pagină; 

- Documente suport care să ateste toate informațiile prezentate în CV, incluzând dovezi care 
să ateste experiența anterioară în proiecte cu finanțare nerambursabilă (recomandări, 
adeverințe, contracte); 

- Declarația de disonibilitate (Anexa 2); 

- Declarație de vechime (Anexa 3). 
 

Probe de selecție: 

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

personal care conține documentele menționate în CV. 

Rezultatele: vor fi afișate joi, 23.09.2021, ora 16:30, la avizierul I.Ș.J. Teleorman. 

Contestațiile : se pot depune vineri, 24.09.2021, interval orar 8:00-10:00, la secretariatul I.Ș.J. 

Teleorman. 

Rezultatele finale – vor fi afișate vineri, 24.09.2021, ora 12:00, pe site-ul I.Ș.J. Teleorman. 

Indicatori de selecție: 

- Seriozitate, credibilitate, moralitate, spirit organizatoric 

- Spirit de echipă, susținut de implicarea în activități școlare și extrașcolare 

- Cunoașterea programului POCU și a problemelor abordate de proiect. 

 

ORDONATOR DE CREDITE,  

PROF. VILAE LUMINIȚA 

 

 


