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Programul ERASMUS +
Acțiunea cheie 2 - Parteneriate pentru cooperare 
Beneficiar: Liceul ,,Andrei Mureșanu” Brașov
Titlul proiectului: Les petits travailleurs explorent les metiers verts de demain
Contract de finanțare: 2021-1-FRO01-KA220-SCH-000034451
Nr. ............ /...................

Aprob,
Reprezentant legal

Prof. Ariana-Oana BUCUR
Director 

APEL
Liceul ”Andrei Mureșanu” Brașov 

anunță organizarea selecției membrilor echipei proiectului

Les petits travailleurs explorent les metiers verts de demain
2021-1-FRO01-KA220-SCH-000034451

între 10 – 14 ianuarie 2022 

I. INFORMAȚII PROIECT
Liceul  ”Andrei  Mureșanu”  Brașov  implementează  în  perioada  2021  –  2023,  proiectul  Les  petits
travailleurs explorent les metiers verts de demain, 2021-1-FRO01-KA220-SCH-000034451, realizat cu
sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea cheie 2 - Parteneriate
pentru cooperare 

Obiectivul general al proiectului: sensibilizarea elevilor în domeniul dezvoltării durabile
Obiective specifice:

O1. Îmbunătățirea competențelor de limbă străină (engleză)

O2. Cunoașterea și utilizarea instrumentelor Europass

O3. Dobândirea încrederii în sine, disponibilitatea de a studia în străinătate

O4. Conștientizarea oportunităților, dezvoltarea capacitații de a se adapta la orice situație

O5. Cunoașterea patrimoniului cultural țărilor partenere

O6. Găsirea de soluții pentru dezvoltarea durabilă 

O7. Cunoașterea lumii profesionale europeane

O8. Dezvoltarea capacității de a comunica în contexte diferite, capacității de a utiliza diverse 

instrumente digitale (editorul de site-uri Wix, creatorul de conținut Genially )

O9. Dezvoltarea capacității de a colabora direct dar și pe eTwinning în echipe internaționale (4 

elevi, câte unul din fiecare țară) , fiecare împreună cu partenerul său european
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II. OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE 

În  vederea  implementării  acestui  proiect  și  a  atingerii  obiectivelor,  se  va  constitui  o  echipă  de
implementare alcătuită din 5 membri: 

1. Responsabil /coordonator de proiect
2. Responsabil financiar
3. Responsabil cu activitățile din cadrul întreprinderilor / agenţilor economici parteneri
4. Responsabil cu monitorizarea, asigurarea calității şi evaluarea
5. Responsabil cu activitățile de comunicare, informare, promovare, diseminare și evaluarea
rezultatelor

III. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Conform Cererii de finanțare (Anexa I la Contract), pentru participarea la selecție sunt eligibile cadrele
didactice  angajate  cu  contract  de  muncă  la  Liceul  ”Andrei  Mureșanu”   Brașov,  în  urma  înscrierii
voluntare la procesul de selecție. 
Membrii echipei de proiect trebuie să dețină cunoștințe și experiență în domeniul proiectelor cu fonduri
europene,  aptitudini  organizatorice,  competenţe  de  lucru  în  echipă,  competențe  de  comunicare  și
relaționare, competențe IT, motivare pentru dezvoltarea personală şi a instituţiei.
Candidații vor depune un dosar de candidatură conform specificațiilor de mai jos.

IV. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR ȘI A SARCINILOR

Membrii echipei de proiect vor avea atribuții conform Fișelor de post, anexe la acest document.

V. DOSARUL DE CANDIDATURĂ

În conformitate cu prevederile Cererii de finanțare (Anexa I la Contract), dosarul de  înscriere la selecție
va conține: 
- Cerere de înscriere, completată și semnată, conform modelului din Anexa 1 la anunțul de selecție; 
- Fișa de (auto)evaluare completată și semnată, conform modelului din Anexa 2 la anunțul de selecție;
- Scrisoare de intenție care să prezinte motivația de a participa la selecție, competențe deţinute pentru
îndeplinirea cerințelor din fișa postului pentru care candidează;
- CV în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, însoțit de documente justificative  care să
susțină cele specificate în CV;
- Copia actului de identitate.

Lipsa oricărui document dintre cele enumerate mai sus va duce la respingerea dosarului. Nu se
acceptă completarea ulterioară a dosarului depus pentru candidatură.

VI. DEPUNEREA CANDIDATURII

Candidații vor depune dosarul de candidatură cu documentele solicitate în apel, la secretariatul Liceului
”Andrei Mureșanu” Brașov, Strada Bisericii Sf. Nicolae nr. 1 până la data de 14.01.2022, ora 12:00.
Candidaturile transmise după data limită indicată mai sus, precum și cele incomplete, vor fi respinse.

VII. PROBELE DE SELECȚIE

Selecția constă în parcurgerea a două etape:
_________________________________________________________________________________________________________________
Strada .Bisericii Sf.Nicolae nr.1, Braşov                                                                                               E-mail:office@liceulandreimuresanu.ro
Tel./Fax:+40-268-472993                                                                                                                              www.liceulandreimuresanu.ro

http://www.liceulandreimuresanu.ro/


                                                                                                          LICEUL                                                              MINISTERUL EDUCAȚIEI
„ANDREI MUREŞANU” BRAŞOV  

1. Verificarea eligibilității administrative a dosarelor candidaţilor
2.  Proba de evaluare  a  dosarelor.  Comisia  de evaluare  va stabili  clasamentul  candidaților  în  ordinea
descrescătoare a mediei punctajelor acumulate. 

Lista  candidaților  declarați  ”admiși”  sau  „respinși”,  în  limita  celor  5  posturi,  va  fi  publicată  luni,
17.01.2022, ora 14:00, la sediul Liceului ”Andrei Mureșanu” Brașov, Strada Bisericii Sf. Nicolae nr. 1,
la avizier, și pe pagina web, la adresa http://www.liceulandreimuresanu.ro/ 
Eventualele contestații pot fi depuse la secretariatul Liceului ”Andrei Mureșanu” Brașov, Strada Bisericii
Sf.  Nicolae nr.1,  în termen de 24 de ore de la  data  publicării  rezultatelor.  Contestațiile  depuse după
termenul dat nu vor fi luate în considerare.

Pentru rezolvarea contestațiilor va fi numită o Comisie de contestaţii, constituită din alţi membri decât cei
din Comisia de evaluare.

Rezultatele finale, în urma soluționării contestațiilor, se afișează la sediul Liceului ”Andrei Mureșanu”
Brașov,  Strada  Bisericii  Sf.  Nicolae  nr.  1,  la  avizier,  și  pe  pagina  web,  la  adresa
http://www.liceulandreimuresanu.ro/ , joi, 20.01.2022, ora 12:00.

IX. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A SELECȚIEI

PERIOADA ACTIVITATEA
10.01.2022 – 14.01.2022 ora 12:00 Depunerea dosarelor
17.01.2022 ora 12:00 Evaluarea candidaturilor
17.01.2022 ora 15:00 Afișarea rezultatelor
18.01.2022 ora 15:00 Depunerea contestațiilor
20.01.2022 ora 12:00 Soluționarea contestațiilor
20.01.2022 ora 15:00 Afișarea rezultatelor finale

Eventuale  clarificări  la  prezentul  anunț  de  selecție,  pot  fi  solicitate  la  adresa  de  mail
office@liceulandreimuresanu.ro

Afișat astăzi, 06.01.2022.
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ANEXA 1                                                    

CERERE DE INSCRIERE
în vederea selecției membrilor echipei proiectului  

Les petits travailleurs explorent les metiers verts de demain
2021-1-FRO01-KA220-SCH-000034451

 
Subsemnatul/a,  _____________________________________________________________________  legitimat/ă

prin ____, Seria ___, Nr. ____________, CNP _________________________, vă rog      să-mi aprobaţi înscrierea

la concursul de selecție a membrilor echipei de proiect, pentru postul:

o Responsabil /coordonator de proiect

o Responsabil financiar

o Responsabil cu activitățile din cadrul întreprinderilor/ agenţilor economici parteneri

o Responsabil cu monitorizarea, asigurarea calității si evaluarea

o Responsabil cu activitățile de comunicare, informare, diseminare si evaluare a rezultatelor

Menţionez că îndeplinesc condiţiile de înscriere, fiind încadrat(ă) la Liceul ”Andrei Mureșanu” Brașov pe postul /

catedra de ………………………………………………..…, având norma de bază de ……ore.

Datele mele de contact sunt: telefon mobil ______________________

e-mail __________________________ . 

Declar  că  am  luat  cunoştinţă  prevederile  legale  în  vigoare  şi  informaţiile  prevăzute  în  Ghidul  Programului

Erasmus+  (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-

programme-guide_v2_ro.pdf)  și  Apelul  național  la  propuneri  de  proiecte

(https://www.erasmusplus.ro/library/Apeluri/2021/v4_Apel_national_2021_august%202021.pdf),  precum

şi obligaţia pe care o am, de a respecta atribuțiile stabilite prin fișa de post elaborată în cadrul proiectului, ca parte a

contractului dintre Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

(ANPCDEFP) şi Liceul ”Andrei Mureșanu” Brașov, şi sunt de acord cu toate acestea. 

Subsemnatul/a   ______________________________________________________________________,  declar  că

informaţiile furnizate în dosarul de candidatură sunt complete şi corecte în fiecare detaliu. 

Data: ___________

Nume: _____________________________________________

Semnătura _________________
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ANEXA 2 

Criterii de selecţie a membrilor echipei de proiect
Les petits travailleurs explorent les metiers verts de demain

2021-1-FRO01-KA220-SCH-000034451
Fişa de (auto)evaluare

Nr.
Crt.

Criterii de
selecție

Indicatori de evaluare
Punctaj
maxim

Punctaj
autoevaluare

Punctaj
comisie

1.
Scrisoare de 
intenție

-  motivaţia de a participa la  proiect - 5p.
- iniţiere de proiecte – 10p.
- implementare de proiecte – 10p.
-  competențe în managementul de proiecte-10p

25 p

2. Experiența în 
proiecte  

Proiecte locale -5p/proiect (maxim 2 proiecte);
Proiecte naționale -10p/proiect;
Proiecte europene -15p/proiect

20 p

3.

Implicarea 
activă în viața
instituției în 
ultimii 5 ani 

2p/activitate, altele decât proiectele de la 
punctul 2.

10 p

4.

Cunoașterea 
limbii engleze
(nu se 
cumulează)

Certificat / Atestat Nivel A2 – 5p;
Certificat / Atestat Nivel B2 -10p;
Certificat / Atestat formare continuă limba 
engleză -5p;

10 p

5. Competențe 
digitale

Certificat / Atestat / Specializare IT– 10p.
Adeverinţă curs formare continuă IT– 5p.

10 p

6.

Competențe 
în tematica 
proiectului și 
competențe 
specifice 
pentru postul 
vizat

Certificat / Atestat / Diplome / cursuri / formări
în tematica proiectului (10p/curs) -10 p

Activități desfășurate în proiecte similare 
(5p/activitate) – 15 p. 25 p

TOTAL punctaj maxim 100 p

Data: ___________

Nume: _____________________________________________

Semnătura _________________
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ANEXA 3
Fișa postului

în cadrul proiectului European
Les petits travailleurs explorent les metiers verts de demain

2021-1-FRO01-KA220-SCH-000034451
finanţat prin Programul Erasmus+, Acțiunea cheie 2 - Parteneriate pentru cooperare

Denumirea postului: Responsabil financiar
Subordonare: Responsabil / coordonator de proiect
Sarcinile și responsabilitățile postului:

 cunoaște prevederile financiare care se aplică acestui tip de proiecte și clauzele contractuale 
corespunzătoare și are acces la conturile instituției

 oferă sprijin echipei de implementare pentru achiziția de bunuri și servicii în vederea
derulării activităților de proiect și a mobilităților efective

 gestionează relația cu banca și ține evidența corespunzătoare a tranzacțiilor care se fac din contul 
dedicat proiectului

 păstrează documentele financiare în ordine cronologică și se asigură că toate
documentele justificative sunt în portofoliul proiectului care se află la sediul instituției beneficiare

 asigură managementul financiar al proiectului
 ia decizii împreună cu responsabilul de proiect privind alocarea resurselor 
 participă la elaborarea planificării financiare pentru desfășurarea activității viitoare
 realizează situațiile privind activitatea desfășurată din punct de vedere financiar
 gestionează actele contabile în acord cu Regulamentele UE și legislația în vigoare
 organizează arhiva pentru documentele financiare și contabile ale proiectului
 răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul său de 

activitate
 informează responsabilul de proiect de apariția unor probleme importante care pot avea impact asupra 

desfășurării proiectului
 pregăteşte bugetul şi cash-flow-ul proiectului pentru contractele cu beneficiarii mobilităților în 

conformitate cu propunerea înaintată, cu comentariile beneficiarului si cu activităţile prevăzute a se 
desfăşura în cadrul proiectului, asigurând resursele necesare bunei desfăşurări a acestuia

Competenţe şi cerinţe vizate:
- experiență profesională şi studii de specialitate în domeniul financiar
- capacitate de comunicare interpersonală
- cunoștințe temeinice in ceea ce priveşte sistemul organizatoric si financiar-contabil
- cunoştinţe solide in ceea ce priveşte legislaţia in vigoare privind domeniul financiar-contabil
- o buna cunoaștere a conducerii contabilității computerizate
- capacitate de planificare 
- abilitatea de a rezolva problemele din domeniu

Reprezentant legal Liceul ”Andrei Mureșanu” Brașov:
Numele și prenumele: prof. Ariana-Oana BUCUR
Semnătura:…………………………………..

Am luat la cunoştință: 
Numele și prenumele:………………………….
Semnătura:………………………………….                                  Data:  ………………….
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Fișa postului
în cadrul proiectului european 

Les petits travailleurs explorent les metiers verts de demain
2021-1-FRO01-KA220-SCH-000034451

finanţat prin Programul Erasmus+, Acțiunea cheie 2 - Parteneriate pentru cooperare 

Denumirea postului: Responsabil / coordonator de proiect
Subordonare: Director/Director adjunct/Responsabil proiecte și programe
Are în subordine: echipa de proiect

Sarcinile și responsabilitățile postului:
 cunoaște foarte bine obiectivele, activităţile proiectului și grupul țintă vizat
 oferă informații suplimentare cu referire la proiect (responsabilului de proiect din cadrul ANPCDEFP 

și/ sau altor părți terțe interesate: CE, ME, IŞJ etc.)
 are o viziune de ansamblu asupra implementării proiectului
 este în contact cu ceilalți membri ai echipei de proiect pentru a le oferi sprijin
 coordonează toate activitățile proiectului (atât cele legate de gestiunea administrativă, cât și cele legate 

de gestiunea financiară)
 este responsabil cu organizarea și derularea întâlnirilor echipei de implementare pentru a urmări 

progresul proiectului și măsura în care acesta își va îndeplini obiectivele și, dacă este cazul, pentru 
luarea unor măsuri de corectare a neajunsurilor constatate

 consultă în permanență candidatura aprobată și modificările survenite pe parcurs (dacă este cazul) 
pentru a se asigura de corespondența prevederilor asumate în aceasta și activitățile derulate efectiv

 asigură corespondenţa şi întocmeşte documentele oficiale
 ține evidența documentelor proiectului (în toate fazele de implementare) și se asigură că toate 

documentele justificative sunt în portofoliul proiectului care se află la sediul
instituției beneficiare

 stabileste sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, pe baza fiselor de post
 motiveaza echipa de proiect prin comunicare si prin evaluarea permanenta a subordonatilor directi
 faciliteaza cooperarea dintre si intre membrii echipei de proiect, beneficiarii mobilităților si partenerii 

din cadrul proiectului
- administreaza bugetul proiectului in conformitate cu conditiile finantatorului în colaborare cu 

responsabilul finaciar
- asigura circulatia informatiei in cadrul proiectului organizand periodic intalniri cu echipa de proiect si 

prezentand proiectul colegilor cadre didactice
- asigura rezolvarea problemelor aparute in realizarea proiectului si informeaza la timp echipa de proiect

despre problemele aparute
- pregateste  noi  proiecte  care  valorifica  expertiza  existenta  la  nivelul  organizatiei  si  rezultatele

proiectelor anterioare 
- face propuneri de imbunatatire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii obiectivelor

asumate prin proiect
- raspunde de respectarea termenelor stabilite prin contracte
- raspunde  de  veridicitatea  si  corectitudinea  rapoartelor  intocmite  pentru  finantator,  parteneri  si

beneficiari
- Elaboreaza cereri  de emitere decizii,  acte aditionale la contracte de munca,  adeverinte,  certificate,

diplome, alte documente;
- Comunică cu partenerii din celelalte țări;
- Comunică cu ANPCDEFP, IŞJ, ME, elaboreaza și transmite documentele necesare;
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- Se asigură că sunt elaborate materialele necesare în cadrul mobilităților și în cadrul activităților locale;

- Organizează mobilitățile – transport și subzistență, acorduri, angajamente, conventii, cereri, decizii,
asigurari, alte documente oficiale;

- Elaboreaza Referate de necesitate catre contabilitate, rapoarte financiare, rapoarte de activitate;
- Elaboreaza cereri pt. emiterea documentelor solicitate de catre ISJ inainte de mobilitati si intocmeste

raportul de activitate dupa mobilitati;
- Initiaza procedura de dobandire a documentului de mobilitate Europass pentru toti  participantii  la

mobilitati si verifica completarea corectă a acestuia  la încheierea mobilităților;
- Este responsabil de toate informațiile introduse în Mobility Tool+;
- Participa la unele activitati ale proiectului;
- Coordonează realizarea raportului intermediar și raportului final;

Competenţe şi cerinţe vizate:

- experiență profesională 
- capacitate de comunicare interpersonală
- capacitate de planificare 
- capacitate de analiză si sinteză
- abilitatea de a rezolva problemele
- capacitate de previziune a evenimentelor
- abilitati de negociere
- interrelaţionare, toleranţă, calm, perseverenta
- adaptabilitate la sarcini de lucru schimbatoare, la situatii de criza
- capacitate de decizie si asumarea responsabilitatii
- competente de  a lucra in echipa
- atitudine pozitiva si abilitati de a mobiliza echipa din subordine
- spirit creativ si inovativ
- preocupare permanenta pentru ridicarea nivelului profesional al echipei de proiect

Reprezentant legal Liceul ”Andrei Mureșanu” Brașov:

Numele și prenumele: prof. Ariana-Oana BUCUR

Semnătura:…………………………………..

Am luat la cunoştință: 

Numele și prenumele: …………………………………. 

Semnătura:…………………………………..

Data:  
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Fișa postului
în cadrul proiectului european

Les petits travailleurs explorent les metiers verts de demain
2021-1-FRO01-KA220-SCH-000034451

finanţat prin Programul Erasmus+, Acțiunea cheie 2 - Parteneriate pentru cooperare 

Denumirea postului: Responsabil cu activitățile din cadrul întreprinderilor /agenţilor

economici parteneri 

Subordonare: Responsabil/coordonator de proiect

Sarcinile și responsabilitățile postului:

- mentine legatura cu echipa de proiect si ofera documentele  si informatiile necesare managerului de
proiect

- elaborează materialele de informare folosite în evenimentele organizate în cadrul proiectului
- actualizează site-ul web al proiectului
- contribuie la asigurarea unui flux de comunicare optim în cadrul echipei de proiect
- asigură un circuit  informaţional  adecvat,  discuţii  şi feedback dintre partenerii  implicaţi  în derularea

proiectului
-participă  la  şedinţe,  la  evenimentele  proiectului  din  perspectiva  postului  ocupat  asigură  pregătirea

adecvată a acestora
- asigură executarea la timp a activităţilor
- realizează  şi  alte  sarcini  trasate  de  managerul  de  proiect  în  funcție  de  necesități  pentru  atingerea

obiectivelor proiectului
- asigură reprezentarea în relaţiile cu terţii, cu presa
- realizează comunicatele de presă
- contribuie la asigurarea unui climat de responsabilitate în cadrul echipei de proiect
- raportează  responsabilului  de  proiect  probleme/dificultăți/nereguli  constatate  în  activitățile  de

implementare a proiectului și propune soluții de remediere
- asigură fluxurile de comunicare constantă cu partenerii instituționali
- asigură  distribuirea  materialelor  promoționale/de  comunicare  publicate  de  instituție

persoanelor/instituțiilor relevante
- asistă colegii la asimilarea informatiilor necesare desfasurarii activitatii în cadrul proiectului
- propune activități, metode și instrumente de diseminare adecvate proiectului și grupurilor țintă
- aplică planul de diseminare al proiectului
- ia legătura cu terțe părți pentru co-interesarea acestora de a participa la activitățile de diseminare
- pune în practică, împreună cu alți membri ai echipei de implementare și cu participanții
la mobilități, activitățile de diseminare
- se încadrează în termenele limită de derulare a activităților de diseminare, asumate de
instituție în candidatura aprobată
- ține evidența activităților derulate și păstrează în portofoliul proiectului documentele
justificative aferente diseminărilor (mape, liste de prezență, fotografii etc.)
- răspunde de buna desfasurare a planului de diseminare din cadrul proiectului
- elaborează materialele de diseminare folosite în evenimentele organizate în cadrul proiectului
- monitorizează implementarea contractelor de creare de materiale publicitare şi de tipărituri
- coordonează distribuirea de materiale informative
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- stabilește  contacte  cu publicații  de specialitate  relevante  și  asigură prezența organizatiei  în  media
electronică,  scrisă,  video  (prin  comunicate  de  presa,  prin  stabilirea  de  interviuri  cu  membrii
organizatiei pe probleme specifice etc.)

- oferă sprijin echipei în realizarea activităţilor ce implică operarea pe PC, utilizarea instrumentelor /
aplicaţiilor IT

- asigură  condiţii  tehnice  necesare  realizării  comunicării,  promovării,  diseminării  activităţilor
proiectului prin utilizarea echipamentelor IT.

Competenţe şi cerinţe vizate:

- capacitate organizatorica, abilitati de comunicare si lucru in echipa
-utilizarea cu usurință a calculatorului
- abilităţi avansate de comunicare şi scriere creativă
-nivel avansat de cunoaștere a limbii engleze
- abilități de relaționare și socializare
- abilități de operare pe computer (aplicaţii Office)
- creativitate, dinamism, capacitate de adaptare
- abilităţi de reprezentare și promovare a imaginii proiectului și instituției (realizarea de prezentări PPT, 

prezentare conferințe/intervenții publice)

Reprezentant legal Liceul ”Andrei Mureșanu” Brașov:

Numele și prenumele: prof. Ariana-Oana BUCUR

Semnătura:…………………………………..

Am luat la cunostință: 

Numele și prenumele: …………………………………..

Semnătura:…………………………………..

Data:  
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Fișa postului
în cadrul proiectului european 

Les petits travailleurs explorent les metiers verts de demain
2021-1-FRO01-KA220-SCH-000034451

finanţat prin Programul Erasmus+, Acțiunea cheie 2 - Parteneriate pentru cooperare 

Denumirea postului: Responsabil cu monitorizarea, asigurarea calității și evaluarea rezultatelor
proiectului

Subordonare: Responsabilul de proiect
Sarcinile și responsabilitățile postului:

- răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul său de 
activitate
- urmărește și gestionează riscurile apărute în implementarea proiectului
- coordonează activitatea de monitorizare și evaluare a activităților și a rezultatelor proiectului
- prelucreaza informațiile și le interpretează
- urmăreste implementarea actiunilor corective, rapoarte de actiuni corective
- utilizează instrumentele de evaluare a calitatii in proiect, a nivelului de performanta al persoanelor din 

grupul tinta 
-participă la intâlniri de lucru/sedinte cu rol reglator, pentru a gestiona si optimiza  activitatile proiectului

pe tot parcursul derularii lui si sub toate aspectele mentionate
-participă la realizarea evaluării impactului activitatilor implementate in cadrul proiectului
-propune măsuri pentru asigurarea sustenabilității activității
- îndeplineşte alte sarcini care-i sunt solicitate de către responsabilul de proiect
- informează responsabilul de proiect de apariția unor probleme importante care pot avea impact asupra 

desfășurării proiectului

Competenţe şi cerinţe vizate:

- competențe de organizare
- competențe de comunicare şi de lucru în echipă
- aptitudini interpersonale
- flexibilitate; entuziasm
- creativitate
- focalizare pe îmbunătăţire continuă
- capacitate de planificare, organizare, control
- competențe de management al timpului
- spirit de iniţiativă

Reprezentant legal Liceul ”Andrei Mureșanu” Brașov:
Numele și prenumele: prof. Ariana-Oana BUCUR

Semnătura:…………………………………..

Am luat la cunostință: 

Numele și prenumele: …………………………………..

Semnătura:…………………………………..
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Data:  

Fișa postului
în cadrul proiectului European

Les petits travailleurs explorent les metiers verts de demain
2021-1-FRO01-KA220-SCH-000034451

 finanţat prin Programul Erasmus+, Acțiunea cheie 2 - Parteneriate pentru cooperare 

Denumirea postului: Responsabil cu activităţile din cadrul întreprinderilor/agenţilor economici
perteneri

Subordonare: Responsabilul de proiect

Sarcinile și responsabilitățile postului:

- identifică  posibili  parteneri  în  proiect,  întreprinderi  sau  agenţi  economici  pentru  realizarea
stagiilor elevilor

- negociază şi asigură încheierea de parteneriate cu întreprinderi / agenţi economici
- coordonează activitatea elevilor în întreprinderi / la agenţii economici
- stabileşte şi monitorizează desfăşurarea şi programul stagiilor realizate de către elevi
- participă  în  echipă  la  elaborarea  fişelor  de  evaluare  ale  elevilor  în  realizarea  stagiile  în

întreprinderi / la agenţi economici
- realizează şi centralizează fişele de evaluare ale elevilor în stagiile stabilite în întreprinderi / la

agenţi economici

Competenţe şi cerinţe vizate:

- spirit de organizare
- talent de comunicare şi spirit de lucru în echipă
- aptitudini interpersonale
- flexibilitate; entuziasm
- creativitate
- focalizare pe îmbunătăţirea continuă
- capacitate de planificare, organizare, control
- gestionarea timpului
- spirit de iniţiativă

Reprezentant legal Liceul ”Andrei Mureșanu” Brașov:
Numele și prenumele: prof. Ariana-Oana BUCUR

Semnătura:…………………………………..

Am luat la cunostință: 

Numele și prenumele: …………………………………..

Semnătura:…………………………………..
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Data:  
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