Axa prioritară: 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.1. “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/109/2.1/G/81457
Titlul proiectului: „PREGATIREA PENTRU MUNCA-PREGATIREA PENTRU VIATA”
Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC “VOIEVODUL MIRCEA“ Targoviste, B-dul Regele Carol I,
Nr.70, Jud. Dambovita ; e-mail: lvm_proiecte@yahoo.com, Tel./Fax: 0245 612959

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA
de achiziţionare a serviciilor de

CONSILIERE SI ORIENTARE PROFESIONALA A ELEVILOR
CPV 80530000-8 Servicii de formare profesională
SELECŢIE EXPERT PE TERMEN SCURT
LICEUL TEHNOLOGIC “VOIEVODUL MIRCEA”,
Bd. Regele Carol I, nr. 70, TÂRGOVIŞTE, jud. DÂMBOVIŢA, cod 130023,

beneficiar al proiectului POSDRU/109/2.1/G/81457, cu titlul
„PREGĂTIREA PENTRU MUNCĂ-PREGĂTIREA PENTRU VIAȚĂ”
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni !
Axa prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenție 2.1: Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Vă invită să participaţi la procedura internă de achiziţie a serviciilor de
Consiliere şi orientare profesională a elevilor, în vederea implementării
proiectului de mai sus.
Prin aceasta procedură, autoritatea contractantă, selectează :
Expert pe termen scurt – CONSILERE ŞI ORIENTARE PROFESIONALĂ

Responsabilităţi principale şi specifice privind îndeplinirea contractului de
servicii:
Expertul extern pe termen scurt, va implementa la nivelul grupului ţintă de elevi de la
Liceul Tehnologic “Voievodul Mircea”, în cadrul Proiectului „PREGĂTIREA PENTRU
MUNCĂ - PREGĂTIREA PENTRU VIAŢĂ”, a activităţii de consilere şi orientare
profesională, în vederea obţinerii unui loc de muncă în conformitate cu pregătirea şi
aptitudinile personale.
La procedură pot participa persoane fizice, persoane fizice autorizate,
persoane juridice, care îndeplinesc următoarele cerinţe minime de calificare
referitoare la capacitatea tehnică şi profesională :







studii superioare în domeniul psihologie/sociologie/pedagogie;
experienţă în domeniu – minim 5 ani;
experienţă de lucru cu elevii de liceu;
experienţă relevantă de consilier/consilier şcolar;
experienţă de asistenţă psihopedagogică a elevilor şi de orientare a carierei
competenţe de lucru cu aplicaţiile Microsoft Office – Word, Excel, Access, ,
Power Point, Adobe.
 cunoştinţe de utilizare a internetului şi a aplicaţiilor de poştă electronică;
 bune capacităţi de relaţionare/ comunicare interpersonală şi instituţională/
organizaţională.
Persoanele juridice pot participa la procedură prin desemnarea persoanelor fizice
angajate, responsabile cu îndeplinirea contractului de servicii, care să îndeplinească
cumulativ cerinţele minime de mai sus.
Dacă sunteţi interesati de oferta noastră, depuneţi până la data de 01.11.2013, ora
10:00, la sediul autorităţii contractante, LICEUL TEHNOLOGIC „VOIEVODUL
MIRCEA”, oferta dumneavoastră, întocmită în conformitate cu Documentaţia de
atribuire, pe care o puteţi procura gratuit de la secretariatul instituţiei.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0245 612959, adresa de
email lvm_tgv@yahoo.com sau direct la sediul instituţiei.
Persoana de contact: Prof. Mioara Aldescu – Manager proiect

