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ANUNŢ DE RECRUTARE A GRUPULUI ȚINTĂ
„Stagii de practică pentru elevi, primul pas pentru o carieră de succes”
Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus 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, „Stagii de practică pentru elevi, primul pas pentru o carieră de
succes” – POCU/633/6/14/ 132290.
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor și competențelor profesionale practice
specifice pentru 181 elevi (din care min. 60% din mediul rural) înmatriculați în sistemul național de
învățământ (învățământ profesional și liceal - ISCED 3), dintre care 86 la Liceul Tehnologic „Vasile Cocea”
Moldovița, și 95 la Liceul Tehnologic „Ion Nistor”, Vicovu de Sus, prin programe de învățare la locul de
muncă, în domeniile Servicii, Resurse naturale și protecția mediului, Industrie textilă și pielărie, Fabricarea
produselor din lemn, 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:
▪ 95 de elevi înmatriculați la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus (Partener).
Din grupul țintă al proiectului vor face parte:
▪ min. 57 de elevi din mediul rural (60%);
▪ min. 29 de fete (30%).
Clasele, domeniul, specializarea și forma de învățământ din care vor fi selectați elevii în grupul țintă:
▪ Industrie textila și pielărie
o Confecționer articole din piele și înlocuitori – nivel de calificare 3 – clasa a X-a
o Tehnician în industria pielăriei – nivel de calificare 4 – clasa a XI-a
▪ Fabricarea produselor din lemn
o Tâmplar universal – nivel de calificare 3 – clasa a X-a
o Tehnician în prelucrarea lemnului – clasa a XI-a
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.
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Depunerea dosarelor de candidatură se realizează în prezența Expertului selecție și menținere grup țintă
– prof. Galan Petrică.
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.ltin.ro.
Informații suplimentare referitoare la proiect puteți obține la adresa de e-mail secretariat@ltin.ro.
Beneficii:
❖ Programe de învățare la locul de muncă (programele de învățare la locul de munca se vor
desfășura la agenții economici și vor contribui la punerea în aplicare și perfecționarea
competentelor obținute de elevi pe parcursul orelor de pregătire formală, teoretică);
❖ Activități de orientare, consiliere profesionala și dezvoltare personala;
❖ Elevii din domeniul Industrie textila si pielărie/Fabricarea produselor din lemn vor simula prin
intermediul Firmelor de Exercițiu activitatea și departamentele unei fabrici/întreprinderi din
domeniul Textile și pielărie/Fabricarea produselor din lemn, familiarizându-se cu specificul
domeniului, interacționând cu antreprenori locali și identificând oportunități reale de afaceri în
comunitatea lor.
❖ Competiții profesionale (în fiecare an va fi organizată cate o competiție profesională, pe
specializări, la nivelul unității de învățământ). Câștigătorilor concursului li se vor acorda premii,
conform ierarhizării stabilite de comisia de evaluare: cate 3 premii/specializare, după cum
urmează:
▪ locul 1 – 600 lei;
▪ locul 2 – 400 lei;
▪ locul 3 – 200 lei și
▪ mențiuni – 100 lei.
Pentru creșterea motivației elevilor și combaterea abandonului școlar vor fi acordate burse în valoare de
150 lei/săptămâna, numai în situația în care elevul a fost prezent în acea săptămână la min. 80% dintre
activități.
Manager de proiect,
Prof. Gheorghiță Florin-Constantin

