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ANUNȚ SELECȚIE 

 

Grupul țintă pentru proiectul “Eficientizarea stagiilor de pregătire practică în corelație cu cerințele pieței 

europene a muncii” este constituit din 5 profesori/maiștrii instructori de discipline VET și 2 tutori de practică 

de la S. C. Onedin S.R.L. , care sunt motivați să participe la acest proiect. 

 

DERULAREA CONCURSULUI DE SELECȚIE 

Procesul de selecţie se va derula conform graficului: 

- 15-23.12.2021, între orele 9.00 și 14.00- depunerea dosarelor de candidatură la secretariat, cu număr de 

înregistrare;  

- 28.12.2021 - evaluarea dosarelor și selecția participanților; 

- 29.12.2021 - afișarea rezultatelor selecției (admis/respins) și anunţarea grupului ţintă selectat. 

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ SOLICITAT VA CUPRINDE URMÃTOARELE DOCUMENTE  (în 

această ordine): 

• Cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la concursul de selecție; 

• Copie xerox după cartea de identitate; 

• CV în format european datat și semnat de către candidat (cu adresă de e-mail și telefon personal valabile);  

• Scrisoare de intenție; 

• Un model de activitate de învățare și activitate de evaluare pentru orele de laborator / instruire practică 

adaptat desfășurării activității în format face to face (fizic).  

• Un model de activitate de învățare și activitate de evaluare pentru orele de laborator / instruire practică 

adaptat desfășurării activității în format on-line  

 



  
 

 

 

 

                

CRITERIILE DE SELECȚIE sunt: 

- încadrarea la Colegiul Tehnic George Barițiu ca profesor de discipline VET pentru selecția cadrelor 

didactice de discipline VET; 

- încadrarea la SC Onedin SRL pentru selecția tutorilor de practică 

- responsabilități de coordonare a stagiilor de instruire practică a elevilor din domeniul Electronică și 

automatizări; 

- vechime de minimum 2 ani în cadrul școlii; 

- realizarea activităților de învățare și evaluare în concordanță cu normele metodologice în vigoare 

 
  


