
Erasmus+ 

 

 

ANUNȚ SELECȚIE 

 
 

Echipa de Management a proiectului  Erasmus+ ” Noi oportunități de învățare și formare 

profesională”, - ”New learning opportunities and vocational training”, Acțiunea Cheie 1 - 

Formare profesională (VET), Contract numărul – 2020-1-RO01-KA102-078283, formată din: 

- Coordonator proiect:  Profesor Străjeriu Mirela 

- Responsabil cu evaluarea și monitorizarea: Director, prof. Prisăcariu Alin 

- Responsabil financiar: Contabil șef Zvorișteanu Luminița 

anunță selecție pentru formarea „Echipei de implementare a proiectului”! 

 

Astfel, Echipa de implementare a proiectului va fi formată din: 

- Responsabil formare profesională domeniul Mecanică 

- Responsabil formare profesională domeniul Industrie Alimentară 

- Responsabil formare profesională domeniul Textile și pielărie 

- Responsabil pregătire lingvistică OLS 

- Responsabil pregătire culturală 

- Responsabil diseminare  

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

coordona activitățile Echipei de implementare. 

Selecția membrilor Echipei de implementarea, se face pe baza competenței și experienței 

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

specific derulate în cadrul proiectului. 

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

 Experiență profesională 

 Competențe lingvistice (limba engleză) 

 Competențe digitale (Office Word, Power Point, Excel, Windows Movie Maker) 

 Disponibilitate de lucra în echipă 

 Disponibilitate de a lucra peste program 

 Toleranță, spirit civic 

Selecția va consta în evaluarea dosarelor de candidatură. 



 

Dosarul de candidatură va fi depus la secretariatul Liceului ”Dimitrie Cantemir” Darabani, 

în perioada 16.09.2020-30.09.2020. 

Dosarul trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente: 

- Cerere adresată Echipei de magement a proiectului (datată şi semnată); 

- CV în format Europass (semnat pe fiecare pagină); 

- Scrisoare de intenție (semnată şi datată); 

- Documente care să ateste experiența profesională dobândită (acte studii - diplomă si 

foaie matricolă, certificat - ultimul grad didactic, cursuri de formare, altele – copii „conform cu 

originalul”). 

În urma selecției membrilor echipei de implementare, Echipa de management a 

proiectului, înaintează propunerile în Consiliul profesoral și spre aprobare în Consiliul de 

administrație al liceului. 

Rezultatele selecției se vor afișa în data de 9.10.2020. 

 

 

 

 

Echipa de magement a proiectului 

 

Director,  Prisăcariu Alin 

Profesor,  Străjeriu Mirela 

Contabil Șef,  Zvorișteanu Luminița 

 

 

 

 

 

 

 


