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Investeşte în oameni ! 
„Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013” 
 
Axa prioritară 2: Corelarea învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii 
Domeniul major de intervenŃie: 2.1 – „TranziŃia de la şcoală la viaŃa activă”  
Titlul proiectului: Evaluarea relevanŃei în oferta de formare pentru piaŃa muncii a învăŃământului profesional 
prin analiza inserŃiei socio-profesionale a absolvenŃilor 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/90/2.1/S/64.310 

 
CRITERII SELECłIE  EXPERłI INFORMARE ŞI CONSILIERE 

Activitatea 15. ActivităŃi de informare şi îndrumare în unităŃile liceale de IPT, prin 
campanii de consiliere a elevilor din anii terminali în  vederea alegerii unui traseu 

profesional pornind de la specializarea dobândită în liceu. 
 

Inspectoratul Şcolar JudeŃean GalaŃi, cu sediul in str. Portului, nr. 57B, tel: 0236460170, fax: 
0236.319396, în calitate de beneficiar, organizează selecŃie pentru recrutarea de experŃi pentru 
informare şi consiliere în carieră a absolvenŃilor de învăŃământ tehnologic  în vederea derulării 
activităŃii nr. 15 . ActivităŃi de informare şi îndrumare în unităŃile liceale de IPT, prin 
campanii de consiliere a elevilor din anii terminali în  vederea alegerii unui traseu 
profesional pornind de la specializarea dobândită în liceu pentru implementarea proiectului 
Evaluarea relevanŃei în oferta de formare pentru piaŃa muncii a învăŃământului profesional prin 
analiza inserŃiei socio-profesionale a absolvenŃilor. 
 

In vederea completării echipei de implementare a proiectului, cu experŃi pe termen scurt, 
realizăm o selecŃie pentru 15 poziŃii de experŃi pe termen scurt in cadrul proiectului denumiŃi 
experŃi pentru informare şi consiliere a absolvenŃilor de învăŃământ tehnologic 
 
Criterii de selecŃie: 
 

• AbsolvenŃi de studii superioare cu experienŃă de minim 5 ani în învăŃământul 
preuniversitar/universitar 

• ExperienŃă în asigurarea calităŃii în învăŃământul profesional şi tehnic prin consilierea 
absolvenŃilor privind orientarea în cariera 

• ExperienŃă în activităŃi educaŃionale de minim un an 
• Bun cunoscător al mediului educaŃional preuniversitar 
• AbilităŃi în utilizarea TIC 

 
Dosarul de înscriere  va conŃine următoarele documente: 
 

• Curriculum Vitae, in format Europass, în limba romana semnat şi datat; 
• documentele suport (diplome, certificate, adeverinŃe, care să certifice informaŃiile 

relevante pentru poziŃia dorită furnizate în CV); 
• fotocopie a buletinului/carŃii de identitate;  

Persoanele interesate pot depune dosarul pana la data de 21 decembrie 2012, la secretariatul 
Inspectoratului Şcolar JudeŃean GalaŃi, cu sediul în GalaŃi, Str. Portului, Nr.55B, Jud. GalaŃi, 
tel: 0372362000 
In urma evaluării candidaturilor, doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu, in termen de 
5 zile de la data anunŃării rezultatelor selecŃiei.  

Inspector şcolar general, 

prof. LAURA MARIN 


