
   

      

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritara 6: Educație și competențe; 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 
Proiect: „PRACTICA – punte între scoală și locul de muncă”, Cod proiect POCU/633/6/14/132173 
Beneficiar: Colegiul Tehnic Samuil Isopescu Suceava 

 
Anexa 3 

 

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ 
 

Colegiul Tehnic Samuil Isopescu Suceava vă invită să participați la procesul de selecție a 
participanților la activitățile organizate în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social 
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 „PRACTICA – punte între 
scoală și locul de muncă”, Cod proiect POCU/633/6/14/132173 implementat de către Colegiul 
Tehnic Samuil Isopescu Suceava în parteneriat cu Liceul Tehnologic Oltea Doamna Dolhasca.  
 
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor și competențelor 
profesionale practice specifice pentru 181 de elevi, înmatriculați în sistemul național de 
învățământ (învățământ profesional ISCED 3, nivel de calificare 3 și învățământ liceal ISCED 3, 
nivel de calificare 4), la Colegiul Tehnic Samuil Isopescu Suceava și la Liceul Tehnologic Oltea 
Doamna Dolhasca prin programe de învățare la locul de muncă, în domeniile Electronică – 
automatizări, Mecanică, Electric, Construcții, instalații și lucrări publice, domenii din sectoare 
cu potențial competitiv și de specializare inteligentă, identificate conform SNC și SNCDI, în 
vederea inserției viitoare pe piața muncii a cel puțin 39 de elevi dintre aceștia.   
 
Grupul țintă vizat de prezentul anunț este alcătuit din: 

• 141 de elevi ai Colegiului Tehnic Samuil Isopescu după cum urmează: 
 

CLASA DOMENIU PREGĂTIRE CALIFICARE PROFESIONALĂ NIVEL EDUCAȚIE 

XI 
Electronică - 
automatizări 

Tehnician în automatizări 
Liceu, ISCED 3, nivel 
de calificare 4 

XI Mecanică Tehnician mecatronist 
Liceu, ISCED 3, nivel 
de calificare 4 

XI Electric 
Tehnician în instalații 
electrice 

Liceu, ISCED 3, nivel 
de calificare 4 

XI 
Construcții, instalații și 
lucrări publice 

Tehnician desenator pentru 
construcții și instalații 

Liceu, ISCED 3, nivel 
de calificare 4 

XII Electric 
Tehnician electrician 
electronist auto 

Liceu, ISCED 3, nivel 
de calificare 4 

XII Electronică automatizări Tehnician în automatizări 
Liceu, ISCED 3, nivel 
de calificare 4 



   

      

CLASA DOMENIU PREGĂTIRE CALIFICARE PROFESIONALĂ NIVEL EDUCAȚIE 

XI Mecanică Mecanic auto 
Învățământ 
profesional, ISCED 3, 
nivel de calificare 3 

XI Electric 
Electrician exploatare joasă 
tensiune 

Învățământ 
profesional, ISCED 3, 
nivel de calificare 3 

 
 
Condiții de participare: 

• Participanții la selecție trebuie să aparțină categoriilor de grup țintă (clasă, 
specializare). 

• Participanții la selecție NU pot beneficia de aceleași măsuri finanțate prin alte apeluri 
de proiecte din cadrul POCU sau din alte surse de finanțare, pe perioada derulării 
proiectului.  

 
Criterii de selecție: 
Selecția este voluntară și se realizează în prezența Expertului de selecție grup țintă.  
 
Criterii de departajare 

• Media generală a ultimului an de studii încheiat; 

• Media la practica/disciplina de specialitate. 
 
Beneficii 

• Subvenție anuală de 950 lei; 

• Premii acordate la competițiile profesionale pentru fiecare profil/calificare/ 
specializare: Premiul I 600 lei, Premiul al II-lea 500 lei, Premiul al III-lea 300 lei. 

• Activități de consiliere, dezvoltare personală și orientate vocațională  

• Planuri de dezvoltare individuală (personală și profesională) 
 
Locația de depunere a dosarelor:  

• Colegiul Tehnic Samuil Isopescu – Birou director adjunct 
 
Termen limită de depunere a dosarelor:  

- 20 octombrie 2020 pentru elevii de la calificarea profesională Tehnician în 
automatizări, clasa a XI-a  

- 2 noiembrie 2020, pentru elevii de la celelalte calificări profesionale 
 
 
 
Termen selecție grup țintă:  



   

      

- 22 octombrie 2020, pentru elevii de la calificarea profesională Tehnician în 
automatizări, clasa a XI-a  

- 5 noiembrie 2020, pentru elevii de la celelalte calificări profesionale 
 
Metodologia de selecție, precum și anexele acesteia sunt disponibile în formă tipărită la 
secretariatul școlii sau pot fi descărcate de la adresa www.samuilisopescu.ro, secțiunea 
Proiecte/POCU 
 
Informații suplimentare referitoare la proiect puteți obține la adresa de e-mail 
samuilisopescul@yahoo.com.  

http://www.samuilisopescu.ro/
mailto:samuilisopescul@yahoo.com

