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ANUNŢ DE RECRUTARE A  GRUPULUI ȚINTĂ 

 „POT – Parteneriat, Oportunitate, Transfer de competențe”  
 

COLEGIUL TEHNIC „PETRU MUȘAT” 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, „POT – Parteneriat, Oportunitate, Transfer de 

competențe” – POCU/633/6/14/131145. 
 

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor și competențelor profesionale 

practice specifice pentru 181 elevi (din care aprox. 60% din mediul rural) înmatriculați în sistemul național 
de învățământ (învățământ profesional - ISCED 3, nivel de calificare 3), la Colegiul Tehnic „Petru Mușat” 

din Suceava prin programe de învățare la locul de muncă, în domeniile Mecanică, Turism și Alimentație 
Publică, Comerț, Estetica și igiena corpului omenesc, Electromecanică, Electric și Fabricarea produselor 
din lemn, domenii din sectoare  cu potențial competitiv și de specializare inteligentă, identificate conform 
SNC si 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:  
 elevi din clasa a X-a (învățământ profesional dual), Domeniul Mecanică, Specializare/Calificare 

Tinichigiu-vopsitor auto – nivel de calificare 3; 

 elevi din clasa a X-a (învățământ profesional dual), Domeniul Mecanică, Specializare/Calificare 
Operator CNC – nivel de calificare 3; 

 elevi din clasele a X-a și a XI-a (învățământ profesional), Domeniul Turism și alimenție, 
Specializare/Calificare Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentatie (nivel de calificare 3); 

 elevi din clasele a X-a și a XI-a (învățământ profesional), Domeniul Turism și alimenție, 
Specializare/Calificare Bucătar (nivel de calificare 3); 

 elevi din clasele a X-a și a XI-a (învățământ profesional), Domeniul Comerț, Specializare/Calificare 
Comerciant - vânzător (nivel de calificare 3); 

 elevi din clasele a X-a și a XI-a (învățământ profesional), Domeniul Estetica și igiena corpului 
omenesc, Specializare/Calificare Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist (nivel de calificare 3); 

 elevi din clasa a X-a (învățământ profesional dual) Domeniul Electromecanică, 
Specializare/Calificare Electromecanic utilaje și instalatii industriale (nivel de calificare 3); 

 elevi din clasa a XI-a (învățământ profesional) Domeniul Mecanică, Specializare/Calificare 
Tinichigiu-vopsitor auto (nivel de calificare 3); 

 elevi din clasa a XI-a (învățământ profesional) Domeniul Electric, Specializare/Calificare Electrician 

constructor (nivel de calificare 3); 

 elevi din clasa a XI-a (învățământ profesional) Domeniul Fabricarea produselor din lemn, 
Specializare/Calificare Tâmplar universal (nivel de calificare 3). 
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Condiții de participare 

 Participanții la selecție trebuie să aparțină categoriilor de grup țintă  
 Participanții la selecție NU POT BENEFICIA de aceleași măsuri finanțate prin alte apeluri de 

proiecte în cadrul POCU sau din alte surse de finanțare, pe perioada derulării proiectului. 
 

Dosarul de selecție: 
Selecția este voluntară și se realizează prin întocmirea și depunerea unui dosar de înscriere. 

Depunerea dosarelor de candidatură se realizează în prezența Expertului selecție și menținere grup țintă 
CUJBĂ CRISTINA MIHAELA. 

Metodologia de selecție, precum și anexele acesteia sunt disponibile în formă tipărită la secretariatul 
școlii, sau pot fi descărcate de pe site-ul scolii www.petrumusatsv.ro 

Informații suplimentare referitoare la proiect puteți obține la adresa de e-mail 

petrumusatsv”gmail.com 

 

Beneficii: 

 Subvenții – 150 lei/săptămână de practică/pers.; 

 premii acordate la competițiile profesionale pentru fiecare profil/ calificare/specializare 

Premiul I – 500 lei, Premiul II – 300 lei, Premiul III – 200 lei, Mențiune – 100 lei; 

 activități de consiliere, dezvoltare personală și orientare vocațională (1 oră/ săptămână); 

 planuri de dezvoltare individuală (personală și profesională); 

 1 atelier domeniul Mecanică; 

 1 atelier pentru specializarea Ospătar (chelner), vânzator în unități de alimentație; 

  1 atelier pentru specializarea Bucătar;  

 1 atelier pentru specializarea Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist;  

 

Manager  de proiect, 

 

Prof. dr. Maria TEODOREANU 

http://www.petrumusatsv.ro/
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