Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EURIOPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr.2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1. ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă”
Titlul proiectului: „Invaţă cu noi să devii antreprenor!”
Contract nr: POSDRU/175/2.1/S/149602

ANUNŢ SELECŢIE GRUP ŢINTĂ
Colegiul Economic Buzau, Partener 4 în cadrul proiectului
POSDRU/175/2.1/S/149602, cu titlul “Învaţă cu noi să devii antreprenor!”, proiect
cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa
muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1„ Tranziţia de la scoală la o viaţa
activă” anunţă demararea procesului de identificare şi selecţie a grupului ţintă
elevi. Vor fi aleşi 100 de elevi din clasele a XI a şi a XII a, din colegiu care:
- sunt înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ secundar superior în
anul şcolar 2014/2015 în clasele a XI /XII a;
- sunt cetăţeni români sau al unui stat membru al Uniunii Europene cu
domiciliul/reşedinţa stabilă în România, respectiv în judeţul Dâmboviţa;
- nu au beneficiat de servicii de consiliere în carieră în cadrul programului
POSDRU;
- nu au participat la activităţi tip “Firma de exerciţiu” în cadrul programului
POSDRU, DMI 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.
- nu provin de la clasele la care profesorii coordonatori ai firmelor de exerciţiu
îşi desfăşoară activitatea didactică.
Etapa I: Depunerea şi evaluarea dosarului de selecţie - la sediul colegiului, în
perioada 16 februarie – 31 martie 2015, până la ora 16.00.
Etapa a II-a: Analiza scrisorii de recomandare din partea dirigintelui, conform
Metodologiei de identificare şi selecţie a grupului ţintă.
Evaluarea dosarelor de candidatură se va realiza în perioada 01 aprilie – 03
aprilie 2015, iar rezultatul evaluării va fi ADMIS / RESPINS, după caz.
Dacă numărul elevilor cu punctaje egale depăşeşte numărul elevilor care vor
forma grupul ţintă, se aplică criteriul de departajare: media generală din clasa a
X-a sau a XI-a după caz.
Contestaţiile se depun în termen de 24 ore de la publicarea rezultatelor, iar
soluţionarea se face în termen de 24 de ore de la încheierea termenului limită de
depunere.
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