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Anexa 7  
 

ANUNȚ DE SELECȚIE 
 

 
COLEGIUL SILVIC "BUCOVINA" CÂMPULUNG MOLDOVENESC 

(beneficiar) 
 

anunță recrutarea grupului țintă 
în cadrul proiectului Stagiile de practica - calea de tranziție spre angajare 

pentru perioada derulării proiectului 
 

 
I. INFORMAȚII PROIECT 

 
Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea aptitudinilor si competentelor 

profesionale practice specifice pentru 181 elevi (din care aprox. min 50% din mediul rural) 
inmatriculati in sistemul national de invatamant (invatamant liceal si invatamant profesional - 
ISCED 2-3, nivel de calificare 3-4), la Colegiul Silvic "Bucovina" Campulung Moldovenesc prin 
programe de invatare la locul de munca, in domeniile Resurse naturale si protectia mediului 
(Tehnician in sivicultura) si Servicii (Tehnician in economie, Tehnician in administratie, Tehnician 
in turism, Mecanic auto, Ospatar (chelner), vanzator, lucrator in unitatile de alimentatie), domenii 
din sectoare  cu potential competitiv si de specializare inteligenta,identificate conform SNC si 
SNCDI, in vederea insertiei viitoare pe piata muncii a cel putin 39 de elevi dintre acestia. 

Obiective specifice 
OS1 - Dezvoltarea si furnizarea de servicii integrate de orientare, consiliere profesionala si 

dezvoltare personala in sprijinul tranzitiei de la scoala la viața activa pentru 181 de elevi, dintre care 
minim 136 (peste 75%) dobandesc o calificare, 39 (minim 21%) se angajeaza si 19 (peste 10%) isi 
continua studiile sau urmeaza alte cursuri de formare.  

OS2 -Participarea la programe de invatare la locul de munca performante, interactive si 
inovative, desfasurarea de activitati inovative de facilitare a practicii prin intermediul TIC și 
organizarea si desfasurarea de tip firma de exercitiu pentru 181 de elevi si angajarea a minim 39 
(21%) dintre acestia ca urmare a finalizarii acestora.  

OS3 - Dezvoltarea de parteneriate intre unitatile de invatamant si partenerii de practica / 
potentiali angajatori pentru sustinerea si imbunatatirea procesului educational si in vederea 
facilitarii accesului pe piata muncii, inclusiv prin crearea unui sistem de informare coordonată, intre 
toate partile implicate (elevi,parinti, angajatori,unitati de invatamant).  

Beneficiar: COLEGIUL SILVIC "BUCOVINA" CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
Durata proiect: 24 luni 
Bugetul proiectului: 2,364,827.94 Lei 
 

II. OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE 
 

In cadrul proiectului Stagiile de practica - calea de tranziție spre angajare,  grupul tinta 
are următoarea structură: 
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- elevi din clasa a XII-a (învatamânt liceal), Filiera Tehnologica, Profilul Resurse naturale 
si protectia mediului, Specializare/Calificare Tehnician in sivicultura – nivel de calificare 4, care 
vor urma stagii de practica la angajatori totalizand 150 de ore in clasa a XII-a 

 
În  vederea  atingerii  rezultatelor de proiect din Cererea de finanțare,  beneficiarul va 

selecta 2 elevi din grupul țintă precizat. 
 

III. 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. 

 Are cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a  
statelor aparținând Spațiului Economic European cu reședința în România; 

 Îndeplinește alte condiții generale în funcție de specificul proiectului. 
 

IV. DOSARUL DE SELECȚIE: 
Selecția este voluntară și se realizează prin întocmirea și depunerea unui dosar de înscriere 

care să conțină. 
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.silvagrup.ro 
 
Beneficii: 
- Subvenții – 165 lei/săptămână de practică/pers.; 
- activități de consiliere, dezvoltare personală și orientare vocațională (2 oră/ săptămână, 

timp de 3 luni, în anul terminal); 
- planuri de dezvoltare individuală (personală și profesională); 
- 1 atelier pentru domeniul Tehnician in economie;  
- 1 atelier pentru Tehnician in turism;  
- 1 atelier pentru specializarea Ospatar (chelner), Vânzător în unităţi de alimentaţie;  
- 1 atelier pentru specializarea Mecanic auto;  
- 1 atelier pentru specializarea Tehnician in sivicultura; 

 
V. DOSARUL DE CONCURS: 

 
      Dosarul de  înscriere la selecție va conține următoarele documente: 
 

 Cererea pentru înscriere în grupul țintă completată de către participant (Anexa 2 la 
prezentul anunț de selecție); 

 Adeverința de elev din care să reiasă: clasa, profilul, domeniul, specializarea, conform 
categoriei de grup țintă eligibilă; 

 Copie CI/ certificat de naștere; 
 Declarație de angajament privind participarea la activitățile proiectului - Anexa 3 la 

prezentul anunț de selecție; 
 Declaratie privind evitarea dublei finantari – Anexa 4 la prezentul anunț de selecție; 
 Declaratie privind acordul prelucrarii a datelor personale – Anexa 5 la prezentul anunț 

de selecție 
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 Declaratie apartenenta la etnie roma – daca este cazul - Anexa 6 la prezentul anunț de 
selecție; 

 
*documentele solicitate le puteți găsi la secretariatul Colegiului Silvic Bucovina, la 

expertul in menținerea și selecția grupului țintă – prof. Ana Gavra sau la diriginți claselor din care 
faceți parte, responsabili cu diseminarea informațiilor de selecție. 

VII. MODALITATEA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 
 
Candidații vor depune documentele fizic sau electronic la adresa de e-mail 

ana.gavra@yahoo.com sau la sediul  unității de învățământ preuniversitar COLEGIUL SILVIC 
"BUCOVINA" CÂMPULUNG MOLDOVENESC din str. CALEA BUCOVINEI, nr. 56, 
Municipiul Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava, până la data de 22.10.2021, orele 14:00  

 
Candidaturile  transmise  după  data  limită  indicată  în  anunțul  de  selecție,  precum  și  

cele incomplete vor fi respinse. 
 
Selectia grupului tinta se va face pe baza criteriilor de eligibilitate si/sau departajare cu 

respectarea principiului egalitatii de sanse si nediscriminarii si se va realiza asigurarea accesului 
egal la serviciile de interes general, fara conditionari, deosebiri, excluderi, preferinte, restrictii 
bazate pe criterii de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie social, convingeri, gen, varsta, 
handicap, situatie sau responsabilitate familiala si alte asemenea criterii care pot conduce la acte de 
discriminare directa sau indirecta. 

 
 
Lista elevilor declarați admiși/respinși va fi publicată la sediul COLEGIUL SILVIC 

"BUCOVINA" CÂMPULUNG MOLDOVENESC/pe pagina web https://silvagrup.lascoala.ro, la 
adresa str. CALEA BUCOVINEI, nr. 56, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava, în 
data se 25.10.2021, ora 15.00. 

Eventualele contestații vor fi depuse la sediul COLEGIUL SILVIC "BUCOVINA" 
CÂMPULUNG MOLDOVENESC /online la adresa de e-mail ana.gavra@yahoo.com, în termen de 
24 ore de la data publicării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

 
 Elevii declarați respinși pot depune contestații la sediul unității de învățământ sau pe e-

mail, în termen de 24 de ore de la data comunicării listelor cu elevii admiși în grupul țintă. 
Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face  prin afișare la sediul COLEGIUL 

SILVIC "BUCOVINA" CÂMPULUNG MOLDOVENESC /pe pagina web  
https://silvagrup.lascoala.ro, la adresa str. CALEA BUCOVINEI, nr. 56, Municipiul Câmpulung 
Moldovenesc, jud. Suceava, în termen de 1 zi lucrătoare de la soluționarea contestațiilor.  

 
Rezultatele finale în urma soluționării contestațiilor se afișează la sediul COLEGIUL 

SILVIC "BUCOVINA" CÂMPULUNG MOLDOVENESC / pe pagina web 
https://silvagrup.lascoala.ro, în termen de 1 zi  lucrătoare de la soluționarea contestațiilor, prin 
specificarea a mențiunii “admis” sau “respins”, în data de 27.10.2021, ora 14.00. 

 
Elevii care îndeplinesc condițiile pentru selecție, dar nu sunt în lista celor declarați admiși, 

vor constitui corpul de rezervă al grupului țintă. 
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IX. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL SELECȚIEI ELEVILOR ÎN 

CADRUL GRUPULUI ȚINTĂ:  
 

Perioada Activitatea (după caz) 
18-22.10.2021 ora14:00 Depunerea dosarelor 
25.10.2021 Verificarea eligibilității administrative a 

dosarelor 
25.10.2021 ora 15:00 Afișarea rezultatelor selecției în urma 

verificării eligibilității administrative a dosarelor 
26.10.2021 ora 15:00 Depunerea eventualelor contestații 
27.10.2021 ora 18:00 Soluționarea eventualelor contestații 
27.10.2021 ora 14:00 Afișarea  rezultatelor  finale   
 
 
 
Afișat astăzi 18.10.2021, la sediul COLEGIUL SILVIC "BUCOVINA" CÂMPULUNG 

MOLDOVENESC 
 

EXPERT SELECTIE SI MENTINERE GRUP TINTA 
GAVRA ANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NR 520/14.10.2021 
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