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ANUNȚ DE PRESELECȚIE GRUP ȚINTĂ  

ÎNCEPÂND CU 7 DECEMBRIE 2020 

 

Prezentare proiect 

S.C. INFO MIAD S.R.L., cu sediul în municipiul Câmpia Turzii, având calitatea de Lider 
parteneriat, reprezentat de d-nul Mischian Adrian și LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MURES, 
cu sediul în orașul Ocna Mureș, având calitatea de Partener 1, reprezentat de d-na  Popescu 
Cornelia, Directorul unității,  implementează proiectul: 

”SCOP.OM-STAGII DE PRACTICĂ, CONSILIERE ȘI ORIENTARE 
PROFESIONALĂ PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI 

TEHNIC DIN OCNA MUREȘ” 
Este un proiect de parteneriat, din cadrul Programului Operațional Capital Uman,  
Axa prioritară 6-Educație și competențe Prioritatea de investiție, Apel de proiecte 
POCU/663/6/14, Acord parteneriat, ID131628. 
Durata de implementare este de 24 de luni. 
Proiectul vizează: consilierea și orientarea profesională, stagii de practică națională și în 
străinătate, activități de firme de exercițiu pentru 182 de  elevi de la Liceul Tehnologic Ocna 
Mureș, care sunt grupul țintă din proiect. 
Grupul țintă eligibil este format din 182 de elevi, de la calificările profesionale:  

▪ Comerciant -vânzător, nivel 3;  
▪ Mecanic utilaj și instalații în industrie, nivel 3,  
▪ Lăcătuș mecanic, nivel 3; 
▪ Tehnician în chimie industrială, nivel 4; 
▪ Tehnician ecolog și protecția calității mediului, nivel 4. 

 
 

Liceul Tehnologic Ocna Mureș, Partener 1, în cadrul 

proiectului, anunță preselecția  unui număr de elevi, potențial grup țintă, 

pentru desfășurarea activităților de proiect, începând cu 7 decembrie 2020. 

Data încheierii perioadei de preselecție se va anunța. 
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Condiții de condiții de eligibilitate pentru înscrierea în grupul țintă: 
Elevul: 
 

▪ trebuie să fie înmatriculat la Liceul Tehnologic Ocna Mureș, în perioada derulării 

proiectului, la domeniile de pregătire profesională, prezentate mai sus; 

▪ să fie de acord, cu participarea la activități, cu respectarea normelor specifice activității; 

▪ să fie de acord cu prelucrarea datelor personale; 

▪ să nu fie implicat în alte proiecte de finanțare prin programul POCU, în timpul derulării 

acestui proiect. 

▪ nu a avut probleme disciplinare în anul școlar anterior. 

 

Documente necesare elevului pentru preselecție: 

▪ cererea de preselecție; 

▪ acord prelucrare date personale, la care se adaugă și semnătura părintelui/ tutorelui/ 

reprezentantului legal. la elevul minor;  

Adeverința de înmatriculare a elevului solicitant se va adăuga, la dosar, de către Expertul 

coordonator Partener 1, după eliberarea ei, de către Liceul Tehnologic Ocna Mureș. 

 
Adresa, de la care solicitantul primește documentele este la alegere: 
 

1. platforma Microsoft Teams, a Liceului Tehnologic Ocna Mureș, echipa SCOP.OM a 
proiectului; 

2. adresa electronică a proiectului: scopom@informiad.ro 
 
Modalitățile de trimitere documente semnate de către solicitant sunt la alegere: 

1. platforma Microsoft Teams, a Liceului Tehnologic Ocna Mureș, echipa SCOP.OM a 
proiectului; 

2. adresa electronică a proiectului: scopom@informiad.ro 
3. sau întâlnirea față în față cu solicitantului, la o adresă stabilită, cu respectarea normelor 

de protecție sanitară, în această perioadă de pandemie COVID 19. 
 
Manager proiect                                                                     Expert coordonator Partener 1 

Mischian Adrian                                                                          Udrea Maria Elena 
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