
                                                                                                                                                                 

R O M Â N I A  

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

COLEGIUL TEHNIC ,,COSTIN D. NENIŢESCU” PITEŞTI 

Nr. 1/POCU/132970/14.12.2020 

 

ANUNȚ SELECȚIE 

 

Colegiul Tehnic ,,Costin D. Nenițescu” Pitești anunță organizarea selecției pentru ocuparea a 

10 posturi, în afara organigramei, în cadrul activităților A1, A4 și A5, pentru perioada de implementare 

a proiectului ,,Stagii de pregătire practică pentru un viitor European”, cod SMIS 2014+: 132970. 

 

I. Informații proiect: 

Obiectivul general al proiectului consta in derularea de stagii de practica pentru elevi si crearea 

de parteneriate viabile scoala-angajatori, in vederea dobandirii de catre elevi de noi competente 

aplicative si insertiei acestora pe piata muncii in domenii competitive de specializare inteligenta SNC 

si SNCDI. 

Obiectivele proiectului sunt directionate si contribuie la realizarea obiectivului specific 6.14 al 

POCU, care vizeaza cresterea participarii elevilor din invatamanatul secundar si tertiar non-universitar 

la programe de pregatire practica, dezvoltarea de parteneriate intre Solicitant si Parteneri si sistemul 

educational si mediul economic, cresterea numarului de absolventi de invatamant preuniversitar care 

isi gasesc un loc de munca ca urmare a desfasurarii pe perioada studiilor a unor activitati practice de 

invatare la un potential loc de munca la parteneri din sectoare de specializare inteligenta SNC/SNCDI. 

Realizarea obiectivelor proiectului prin derularea activitatilor specifice, va contribui activ la 

dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor practice ale elevilor in vederea familiarizarii cu ceea ce va 

insemna un viitor loc de munca si accesului pe piata muncii dupa finalizarea studiilor. 

Beneficiar: Asociația Expert Group Training 

Parteneri: Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul Câmpina 

       Colegiul Tehnic ,,Costin D. Nenițescu” Pitești 

Durata proiectului este de 24 de luni de la momentul intrării în vigoare a Contractului de finanțare 

din data de 29.10.2020. 

Bugetul pentru Partenerul Colegiul Tehnic ,,Costin D. Nenițescu” Pitești este de 704.413,68 lei. 

 

II. Obiectul anunțului de selecție:  

A1. Organizarea si derularea programelor de învaþare la locul de munca - vizeaza realizarea de medii 

de practica in unitatile scolare partenere din care provine grupul tinta al prezentului proiect si dotarea 

corespunzatoare a acestora cu materiale si obiecte de inventar/mijloace fixe specifice practicii derulate 
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de catre elevi, atât pentru cei din grupul tinta cat si ca activitate ce asigura sustenabilitatea prin 

utilizarea acestora de catre viitori elevi ai institutiei de invatamant preuniversitar. 

A4. Activitati de sprijin a sistemului de învaþare la locul de munca consta in infiintarea in cadrul 

proiectului a unor Firme de Exercitiu, dedicate pregatirii suplimentare a elevilor (50 de elevi, membri 

GT, urmand programul de pregatire liceal tehnologic /profesional/postliceal) prin desfasurarea de 

activitati practice in domeniile de studiu (inregistrarea firmelor de exercitiu pe platforma ROCT, 

organizarea administrativa, intrarea pe piata a firmei, achizitii, vanzari, personal, marketing) ceea ce-i 

va ajuta pe tineri sa-si consolideze cunostintele, sa-si dezvolte spiritul antreprenorial, managerial si sa 

devina mai competitivi. 

A5. Management proiect - Activitatea de management, monitorizare, achizitii este o activitate 

transversala in cadrul proiectului si include coordonarea si monitorizarea tuturor activitatilor in 

vederea atingerii obiectivelor specifice si a indicatorilor proiectului, in conformitate cu instructiunile in 

vigoare. 

 În vederea atingerii rezultatelor proiectului ,,Stagii de pregătire practică pentru un viitor 

European”, cod SMIS 2014+: 13297, din Cererea de finanțare, Colegiul Tehnic ,,Costin D. Nenițescu” 

Pitești va selecta și contracta: 1 Responsabil partener 2 si profesor coordonator stagii practica, 5 Tutori 

practica liceu, 3 Tutori practica Firme de Exercițiu și 1 Responsabil financiar, potrivit tabeluluide mai 

jos: 

Nr. 

crt. 

Număr 

activitate 
Număr experti Durata 

Nr. ore/ 

expert 

Salariu 

net/ora 
Punct de lucru 

1. A1 5 Tutori practica liceu 2 
126 ore (63 

ore/lună) 

42 

lei/oră 

Sediile agenților 

economici la care elevii își 

desfășoară stagiile de 

pregătire practică 

2. A4 
3 Tutori practica Firme 

de Exercițiu 
2 

126 ore (63 

ore/lună) 

42 

lei/oră 

Colegiul Tehnic ,,Costin 

D. Nenițescu” Pitești 

3. A5 

1 Responsabil partener 

2 si profesor 

coordonator stagii 

practica 

1 Responsabil financiar 

22 

 

 

 

22 

924 ore (42 

ore/lună) 

 

 

924 ore (42 

ore/lună) 

60 

lei/oră 

 

 

42 

lei/oră 

Colegiul Tehnic ,,Costin 

D. Nenițescu” Pitești 
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Conform Ordinului M.E.N. nr.3920/08.06.2018 de aprobare a Procedurii de sistem privind 

selecția și recrutarea experților, în procesul de recrutare și selecție experți în cadrul proiectelor cu 

finanțare externî nerambursabilă vor fi evaluați candidații care corespund cumulativ condițiilor 

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

 

III. Condiții generale: 

 are cetățenie română; 

 are capacitate de exercițiu deplină; 

 îndeplinește condițiile de studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalență;  

 nu a fost condamnat(a) pentru săvârșirea unei nfracțiuni contra umanității, contra statului ori contra 

autorităților, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals sau a 

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

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

 îndeplinește alte condiții generale în funcție de specificul proiectului. 

 

IV. Termenii de referință pentru posturile scoase la concurs: 

a) Denumire post: Tutore practică 

b) Numar posturi vacante: 5 posturi 

Perioada estimată pentru derularea activității: 2 luni.  

Tutorele va presta activitati într-un număr total de 126 ore (63 ore/luna/tutore). 

c) Descrierea activităților: conform Cererii de finanțare: ,,Stagii de pregătire practică pentru un 

viitor European”, cod SMIS 2014+: 13297 

d) Descrierea sarcinilor/atribuțiilor 

Denumire post vacant/expert Condiții specifice 

Tutore practică liceu 

Educație solicitată și durată solicitată: 

 Studii superioare (facultate) - minim 3 ani 

Experiență solicitată și durată solicitată: 

 Bun organizator, prezentarea rezultatelor, abilitati inter-personale, 

planificare, gandire analitica si strategica, capacitate de sinteza 

 Limba engleză – nivel A1 

e) Atribuțiile postului: 

 Instruieste practicantii cu privire la normele de securitate si sanatate a muncii la locul de Practica; 

 Informeaza practicantii cu privire la tipurile de activitati care urmeaza a fi desfasurate; 
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 Indruma practicantii in vederea indeplinirii sarcinilor de lucru; 

 Informeaza Profesorul coordonator stagii practica cu privire la activitatile desfasurate; 

 Urmareste parcursul formativ al practicantilor; 

 Elaboreaza raportul stagiului de practica; 

 Participa la intalnirile cu reprezentantii liceelor din care provine Grupul tinta si organizeaza modul 

de desfasurare a stagiilor de practica impreuna cu acestia; 

 Tine legatura cu institutia organizatoare de practica prin intermediul profesorilor coordonatori; 

 Prezinta elevilor practicanti organizatia din care face parte, specificul activitatilor acesteia si 

regulamentele interne; 

 Insoteste elevii pe toata durata stagiului de practica, le explica ce activitati trebuie sa desfasoare si-i 

ajuta sa realizeze lucrarea de practica/caietul de practica 

 

a) Denumire post: Tutore practică Firme de exercițiu 

b) Numar posturi vacante: 3 posturi 

Perioada estimată pentru derularea activității: 2 luni.  

Tutorele va presta activitati într-un număr total de 126 ore (63 ore/luna/tutore). 

c) Descrierea activităților: conform Cererii de finanțare: ,,Stagii de pregătire practică pentru un 

viitor European”, cod SMIS 2014+: 13297 

d) Descrierea sarcinilor/atribuțiilor 

Denumire post vacant/expert Condiții specifice 

Tutore practică liceu 

Educație solicitată și durată solicitată: 

 Studii superioare (facultate) - minim 3 ani 

Experiență solicitată și durată solicitată: 

 Bun organizator, prezentarea rezultatelor, abilitati inter-personale, 

planificare, gandire analitica si strategica, capacitate de sinteza 

 Limba engleză – nivel A1 

e) Atribuțiile postului: 

 Informeaza practicantii cu privire la tipurile de activitati care urmeaza a fi desfasurate; 

 Indruma practicantii in vederea infiintarii firmelor de exercitiu; 

 Urmareste parcursul formativ al elevilor; 

 Elaboreaza raportul stagiului de practica; 

 Participa la intalnirile cu reprezentantii liceelor din care provine Grupul tinta si organizeaza modul 

de desfasurare a stagiilor de practica in firmele de exercitiu; 
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 Tine legatura cu institutia organizatoare de practica; 

 Indruma elevii in pregatirea portofoliului firmelor de exercitiu; 

 Participa la organizarea grupelor de elevi pentru infiintarea firmelor de exercitiu; 

 Organizeaza concursul „Cea mai profitabila FE” si „Cel mai bun proiect de practica” desfasurat la 

liceele partenere; 

 Participa in comisia de evaluare si selectie a echipelor castigatoare; 

 Realizeaza raportul de activitate si fisa de pontaj; 

 Participa la sedintele proiectului; 

 Participa la evenimentele derulate in cadrul proiectului 

 

a) Denumire post: Responsabil partener 2 si profesor coordonator stagii practica 

b) Numar posturi vacante: 1 post 

Perioada estimată pentru derularea activității: 22 luni.  

Tutorele va presta activitati într-un număr total de 924 ore (42 ore/luna/tutore). 

c) Descrierea activităților: conform Cererii de finanțare: ,,Stagii de pregătire practică pentru un 

viitor European”, cod SMIS 2014+: 13297 

d) Descrierea sarcinilor/atribuțiilor 

Denumire post vacant/expert Condiții specifice 

Tutore practică liceu 

Educație solicitată și durată solicitată: 

 Studii superioare (facultate) - minim 3 ani 

Experiență solicitată și durată solicitată: 

 Bun organizator, prezentarea rezultatelor, abilitati inter-personale, 

planificare, gandire analitica si strategica, capacitate de sinteza 

 Limba engleză – nivel A1 

e) Atribuțiile postului: 

 Coordoneaza echipa de management si implementare a proiectului din partea partenerului; 

 Este abilitat sa reprezinte partenerul proiectului in relatia cu finanþatorul; 

 Reprezinta partenerul in relatia cu beneficiarul de proiect; 

 Asigura îndeplinirea obiectivelor proiectului si realizarea indicatorilor de performanta; 

 Verifica eligibilitatea membrilor grupului tinta; 

 Mentine relatia cu furnizorii de bunuri si servicii adresate proiectului; 

 Participa, organizeaza si coordoneaza toate evenimentelor din cadrulproiectului; 



                                                                                                                                                                 

R O M Â N I A  

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

COLEGIUL TEHNIC ,,COSTIN D. NENIŢESCU” PITEŞTI 

 Verifica si avizeaza documentatiile de achizitii precum si toate documentele realizate in cadrul 

proiectului de catre partener; 

 Organizeaza raportarea in proiect, raportare operationala care includenrezultate si indicatori, stadiul 

activitatilor din partea partenerului; 

 Supervizarea activitatilor desfasurate in cadrul stagiului de practica in conformitate cu programa 

educationala; 

 

a) Denumire post: Responsabil financiar 

b) Numar posturi vacante: 1 post 

Perioada estimată pentru derularea activității: 22 luni.  

Tutorele va presta activitati într-un număr total de 924 ore (42 ore/luna/tutore). 

c) Descrierea activităților: conform Cererii de finanțare: ,,Stagii de pregătire practică pentru un 

viitor European”, cod SMIS 2014+: 13297 

d) Descrierea sarcinilor/atribuțiilor 

Denumire post vacant/expert Condiții specifice 

Tutore practică liceu 

Educație solicitată și durată solicitată: 

 Studii superioare (facultate) - minim 3 ani 

Experiență solicitată și durată solicitată: 

 Bun organizator, prezentarea rezultatelor, abilitati inter-personale, 

planificare, gandire analitica si strategica, capacitate de sinteza 

 Limba engleză – nivel A1 

e) Atribuțiile postului: 

 Întocmește și verifica documentatiile de achizitii publice pentru lucrarile, serviciile si bunurile ce se 

vor achizitiona in proiect, detaliate in justificarea bugetului, in conformitate cu legislatia in vigoare in 

materie de achizitii publice; 

 Întocmește documentația financiar-contabilă specifică bugetului Partener 2 al proiectului.  

 

V. Dosarul de concurs: 

În conformitate cu prevederilce art.6 din H.G. nr.286/2011 cu modificarile și completarile 

ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va contine urmatoarele documente obligatorii: 

a) Cerere de înscriere conform modelului din Anexa I la anunțul de selecție; 

b) Scrisoare de intenție; 
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c) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea potrivit legii, după caz 

(semnată de candidat); 

d) Copii ale documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor 

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice; 

e) Alte acte doveditoare privind experienta/expertiza, calificarile specifice aferente pozitiei; 

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

contact valide: adresa de e-mail și numar de telefon); 

8) Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundele că nu are antecedente penale 

h) Adeverință medicala care să ateste starea de sanătate corespunzatoare, eliberată cu cel mult șase luni 

anterior derulării concursului, doar pentru candidații cale nu sunt angajați ai sistemului de învățământ; 

Documentele doveditoare ale studiilor și experienței/expertizei declarate in 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 unui document din cele mentionate la punctele a) - h) conduce la eliminarea candidatului 

de la evaluarea dosarului. 

 

VI. Modalitatea de depunere a candidaturii: 

Candidații vor depune documentele la sediul Colegiului Tehnic ,,Costin D. Nenițescu” Pitești 

din Bulevardul Petrochimiștilor, nr. 23, Pitești, jud. Argeș, până la data precizată in calendarul de 

selecție. 

Candidaturile transmise dupa data limită indicată în anunțul de selectie, precum și cele 

incomplete, vor fi respinse. 

 

VII. Probe de concurs: 

Concursul constă în parcurgerea a două etape, astfel: 

a) Proba eliminatorie: verificarea eligibilității administrative a dosarelor. 

Lista candidaților declarați admiși/respinși în aceasta etapă este publicată la sediul Colegiului 

Tehnic ,,Costin D. Nenițescu” Pitești din Bulevardul Petrochimiștilor, nr. 23, Pitești, jud. Argeș și pe 

pagina web a Colegiului Tehnic ,,Costin D. Nenițescu” Pitești, la adresa www.colegiul-tehnic-

nenitescu-pitesi.ivn.ro 

Eventualele contestații vor fi depuse la sediul Colegiului Tehnic ,,Costin D. Nenițescu” Pitești 

din Bulevardul Petrochimiștilor, nr. 23, Pitești, jud. Argeș, confom Calendarului din prezentul anunț,  

sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

Candidații declarați admisi la această probă vor participa la proba de evaluare a CV-ului. 
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b) Proba de evaluare a CV-ului (și a documentelor justificative ce-l însoțesc) 

Punctajul maxim este de 100 puncte. 

În situația în care un post este solicitat de mai mulți candidați cu același punctaj, prioritale la 

angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinata o are candidatul care este salariat la 

unitatea de învățământ partener iîn cadrul proiectului. În situația în care nici calitatea de salariat nu 

conduce la departajare, atunci departajarea se realizează, luîndu-să în considerare, numărul de 

crediteprofesionale obținute în ultimii 5 ani. 

Eventualele contestatii vor fi depuse la sediul Colegiului Tehnic ,,Costin D. Nenițescu” Pitești 

din Bulevardul Petrochimiștilor, nr. 23, Pitești, jud. Argeș, confom Calendarului din prezentul anunț, 

sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

Comunicarea rezultalelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul Colegiului Tehnic 

,,Costin D. Nenițescu” Pitești din Bulevardul Petrochimiștilor, nr. 23, Pitești, jud. Argeș și pe pagina 

web a Colegiului Tehnic ,,Costin D. Nenițescu” Pitești, la adresa www.colegiul-tehnic-nenitescu-

pitesi.ivn.ro, conform Calendarului din prezentul anunț, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

Ca urmare a desfășurării probei de evaluare, comisia va stabili clasamentul candidaților în 

ordinea descrescătoare a punctajului acordat. Candidații vor fi declarați admiși în ordinea 

descrescătoare a punctajului, în limita numărului de posturi din anunțul de selecție. 

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

,,Costin D. Nenițescu” Pitești din Bulevardul Petrochimiștilor, nr. 23, Pitești, jud. Argeș și pe pagina 

web a Colegiului Tehnic ,,Costin D. Nenițescu” Pitești, la adresa www.colegiul-tehnic-nenitescu-

pitesi.ivn.ro, conform Calendarului din prezentul anunț, sub sancțiunea decăderii din acest drept, prin 

specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ,,admis” sau ,,respins". 

 

VIII. Calendarul de desfășurare al concursului: 

Perioada Activitatea (după caz) 

14.12.2020 – 18.12.2020  – între 800 - 1400 Depunerea dosarelor 

21.12.2020 – până la ora 1200 
Verificarea eligibilității administrative. Afișarea 

rezultatelor în etapa de eligibilitate a dosarelor. 

21.12.2020 – între 1200 - 1400 Depunerea eventualelor contestații 

21.12.2020 – până la ora 1600 
Soluționarea eventualelor contestații și afișarea 

rezultatelor. 

22.12.2020 – până la ora 1200 
Evaluarea CV-urilor și a documentelor justificative. 

Afișarea rezultatelor în etapa de evaluare a CV-urilor.  
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22.12.2020 – între 1200 - 1400 Depunerea eventualelor contestații 

22.12.2020 – până la ora 1600 
Soluționarea eventualelor contestații și afișarea 

rezultatelor finale. 

 

 

Director, 

Prof. Cristiana Crețu 
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Anexa 1 la Anunțul de selecție 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

la procesul de recrutare și selecție a experților pentru posturile vacante  

din echipa Colegiului Tehnic ,,Costin D. Nenițescu” Pitești 

- în afara organigramei organizației – 

conform anunțului de selecție nr. 1/POCU/132970/14.12.2020 

 

pentru proiectul ,,Stagii de pregătire practică pentru un viitor European”, cod SMIS 2014+: 

132970, partener 2 Colegiul Tehnic ,,Costin D. Nenițescu” Pitești 

 

în cadrul activității: ............................................................................................ 

post vizat: ........................................................................................................... 

punct de lucru: .................................................................................................... 

 

1. DATE PERSONALE 

Nume  

Prenume   

Telefon   

E-mail  

2. Data completării  

3. Semnătura   
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Anexa 2 la Anunțul de selecție 

 

DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE 

 

Subsemnatul/subsemnata ........................................................................................, cu domiciliul 

în ................................................................................................................................................, legitimat 

cu C.I./B.I., seria .........., nr. ............................, declar că, în cazul în care sunt selectat pentru postul de  

............................................................................................................................................................. sunt 

disponibil(ă) pentru a îndeplini în totalitate atribuțiile aferente postului, în cadrul proiectului ,,Stagii de 

pregătire practică pentru un viitor European”, cod SMIS 2014+: 132970, desfășurat de Colegiul 

Tehnic ,,Costin D. Nenițescu” Pitești, în calitate de Partener 2, pe o perioadă de 24 luni. 

Menționez că în această perioadă nu am alte obligații de muncă care să împiedice îndeplinirea 

în condiții optime a atribuțiilor aferente postului de .................................................................................. 

în cadrul proiectului sus menționat. 

Prezenta declarație de disponibilitate își menține valabilitatea în cazul prelungirii perioadei de 

execuție a proiectului. 

 

Nume și prenume  

Semnătura   

Data  

 


