
   

   

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 

 
Activitatea A1. IDENTIFICAREA, RECRUTAREA ȘI MENȚINEREA GRUPULUI ȚINTĂ  

Subactivitatea A1.2 Organizarea și efectuarea selecției, menținerea grupului țintă  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Iuliana Simona Rebenciuc 
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Anexa 4A 

 

CALENDAR SELECȚIE GRUP ȚINTĂ 
 

Domeniul de pregătire Electronică Automatizări, calificarea profesională Tehnician în 
automatizări, clasa a XI-a A 

 

Nr. ETAPA PERIOADA DERULĂRII 
LOCUL DE 

DESFĂȘURARE 

1. 
Activități de informare, online și la 
fața locului 

9 octombrie 2020 – 
12 octombrie 2020 

Online și la sediul 
unității școlare 

2. Lansarea procedurii de selecție 12 octombrie 2020 
Online și la sediul 
unității școlare 

3. 
Depunerea dosarelor de 
candidatură 

12 octombrie 2020 – 
20 octombrie 2020 

Sediul unității 
școlare (birou 
director adjunct) 

4. 
Verificarea și validarea dosarelor 
de candidatură 

Continuă, după 
depunerea dosarelor 

Sediul unității 
școlare 

5.  
Selecția grupului țintă și 
informarea beneficiarilor cu privire 
la rezultatele selecției 

21 octombrie 2020 –  
22 octombrie 2020  

Sediul unității 
școlare 

6. 
Publicarea rezultatelor selecției, 
înainte de contestații 

22 octombrie 2020 
Online și la sediul 
unității școlare 

7.  Depunerea contestațiilor 
23 octombrie 2020, 
până la ora 11  

Sediul unității 
școlare  

8. Analiza contestațiilor 23 octombrie 2020 
Sediul unității 
școlare  

9. 
Informare cu privire la rezultatele 
evaluării contestațiilor și 
publicarea listelor finale 

23 octombrie 2020, 
ora 17 

Online și la sediul 
unității școlare 
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Anexa 4B 

 
CALENDAR SELECȚIE GRUP ȚINTĂ 

 
Pentru toate calificările profesionale cu EXCEPȚIA calificării profesionale Tehnician în 

automatizări, clasa a XI-a A 
 

Nr. ETAPA PERIOADA DERULĂRII 
LOCUL DE 

DESFĂȘURARE 

1. 
Activități de informare, online și la 
fața locului 

9 octombrie 2020 – 
12 octombrie 2020 

Online și la sediul 
unității școlare 

2. Lansarea procedurii de selecție 12 octombrie 2020 
Online și la sediul 
unității școlare 

3. 
Depunerea dosarelor de 
candidatură 

12 octombrie 2020 – 
2 noiembrie 2020 

Sediul unității 
școlare (birou 
director adjunct) 

4. 
Verificarea și validarea dosarelor 
de candidatură 

Continuă, după 
depunerea dosarelor 

Sediul unității 
școlare 

5.  
Selecția grupului țintă și 
informarea beneficiarilor cu privire 
la rezultatele selecției 

3 noiembrie 2020 –  
5 noiembrie 2020  

Sediul unității 
școlare 

6. 
Publicarea rezultatelor selecției, 
înainte de contestații 

5 noiembrie 2020 
Online și la sediul 
unității școlare 

7.  Depunerea contestațiilor 
6 noiembrie 2020, 
până la ora 11  

Sediul unității 
școlare  

8. Analiza contestațiilor 6 noiembrie 2020 
Sediul unității 
școlare  

9. 
Informare cu privire la rezultatele 
evaluării contestațiilor și 
publicarea listelor finale 

6 noiembrie 2020,  
ora 17 

Online și la sediul 
unității școlare 

 
 


