
 

 

ANUNȚ SELECȚIE 

Echipa de Management  a Proiectului Erasmus+ : "Experiențe și perspective 

profesionale în domeniul alimentației publice și industriei alimentare moderne", 

acțiunea cheie 1, proiect de mobilitate și formare profesională, 

cu numărul  2020–1–RO01–KA102–079233 

 

✓ Coordonator de proiect: Profesor Scripcaru Simona 

✓ Responsabil cu evaluarea și monitorizarea: Director, ing. Dohotariu 

Dumitru Viorel 

✓ Responsabil financiar: Contabil șef Ostafie Tatiana 

      Anunță selecție pentru formarea  "Echipei de implementarea a proiectului" 

 

În perioada 17.09.2020 - 30.09.2020, se va realiza selecția echipei implementare a 

proiectului din cadrul programului Erasmus+, acțiunea KA1, cu titlul "Experiențe și 

perspective profesionale în domeniul alimentației publice și industriei alimentare moderne". 

o Echipa de implementare a proiectului va fi formată din: 

➢ Responsabil formare profesională domeniul Alimentație Publică 

➢ Responsabil formare profesională domeniul Industrie Alimentară 

➢ Responsabil cu pregătire lingvistică OLS 

➢ Responsabil cu pregătire  culturală 

➢ Responsabil cu diseminarea și valorizarea rezultatelor 

Managementul proiectului va fi asigurat de către Echipa de management, care va coordona 

activitățile Echipei de implementare. 

Selecția membrilor Echipei de implementare se face pe baza competenței și experienței 

acumulate, precum și pe baza disponibilității manifestate pentru participarea la activități 

specifice derulate în cadrul proiectului. 



Pentru a fi selectați, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

➢ Profesor titular, încadrat la Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță”  ; 

➢ Competențe în tematica proiectului; 

➢ Motivația de a participa la un proiect european; 

➢ Implicarea activă în viața școlii și disponibilitatea de a lucra suplimentar la activități 

din cadrul proiectului; 

➢ Competențe lingvistice (limba engleză, spaniolă, italiană); 

➢ Competențe digitale: Office Word, Power Point, Excel, Windows Movie Maker; 

➢ Disponibilitate de a lucra în echipă; 

➢ Abilități de time management (respectarea termenelor de realizare și predare de 

materiale); 

➢ Toleranță, spirit civic 

Selecția va consta în evaluarea dosarelor de candidatură. 

Vă rugăm să depuneți la secretariatul Liceului Tehnologic „Alexandru Vlahuță” , in perioada 

17-30.09.2020, un dosar de candidatură care va conține: 

o Cerere adresată Echipei de management a proiectului (datată și semnată); 

o CV in format Europass (semnat  pe fiecare pagină); 

o Scrisoare de intenție (semnată și datată). 

In urma selecției membrilor echipei de implementare, Echipa de management înaintează 

propunerile Consiliului profesoral și spre aprobare  Consiliului de administrație al liceului. 

Rezultatele selecției se vor afișa în data de 7.10.2020. 

 

Echipa de Management  a Proiectului Erasmus+: 

Director, ing. Dohotariu Dumitru Viorel 

Profesor, Scripcaru Simona 

                                  Contabil șef, Ostafie Tatiana 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


