
Dragi colegi, 

 

Vă anunțăm demararea procedurii de selecție pentru echipa de gestiune a 

proiectului ERASMUS+ , nr. 2019-1-IT01-KA202-007430, intitulat Refitting Machine - Arduino 

expert for the recovery of obsolete machines. Proiectul se derulează în perioada 1.01.2020 – 

30.11.2020. 

 

Proiectul vizează producerea a 3 obiecte intelectuale: 

O1 - Trusa de instrumente pentru experți 

O2: Instrument TIC pentru evaluarea competențelor (inclusiv ghidul utilizatorului 

instrumentului TIC) 

O3: Platforma gamificată de e-learning 

Parteneri:  

Coordonator Petit Pas - Italia 

G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED - Cipru 

DRAMBLYS - Spania 

INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT - Grecia 

SC Ludor Engineering SRL – România 

Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" – România 

Echipa de gestiune a proiectului din Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" va fi 

alcătuită din 4 profesori și 1 responsabil financiar (studii medii sau superioare de 

contabilitate/economie). 

Membrii echipei de gestiune a proiectului vor avea următoarele responsabilități: 

- managerul de proiect: coordonarea activităților proiectului, diseminarea, 

exploatarea rezultatelor, realizarea strategiilor DEOR (Diseminarea și Exploatarea 

Rezultatelor), crearea produselor intelectuale în cadrul proiectului, implicarea în 

toate activitățile proiectului; 

- responsabil cu monitorizarea activităților de testare a produselor intelectuale în 

cadrul activităților didactice la nivelul instituției, dar și transferarea către alte 

instituții didactice europene, precum și crearea produselor intelectuale în cadrul 

proiectului, implicarea în toate activitățile proiectului; 

- 2 profesori de informatică: crearea produselor intelectuale în cadrul proiectului, 

implementarea strategiei de asigurare a vizibilității și promovării proiectului și a 

rezultatelor acestuia, implicarea în toate activitățile proiectului; 

- responsabilul financiar: gestiunea financiară a proiectului  

În atașament găsiți informații despre proiect, despre obiectivele acestuia și despre produsele 

intelectuale ce vor fi create în cadrul proiectului. Toate produsele intelectuale ale proiectului vor fi 

realizate limba engleză și traduse în limbile oficiale ale instituțiilor partenere. 



Menționăm că vor participa la întâlniri transnaționale/activități de formare doar membrii 

echipei de proiect. 

Dosarul de candidatură va contine: 

- CV în format Europass, inclusiv anexe (formularul în limba română); 

- scrisoare de intenție în limba română; 

- cerere de înscriere (formular tip). 

Dosarele se vor depune la secretariat în perioada 31.10.2019 – 7.11.2019, în intervalul 

orar 8.00 – 15.00.  

Probele de selecție: 

- evaluarea CV-ului conform grilei anexate; 

- interviu, pornind de la scrisoarea de intenție a candidatului. 

Interviul se va desfășura pe 8.11.2019.  

Rezultatele se vor afișa pe 13.11.2019. 

Informațiile despre procesul de selecție sunt disponibile la avizier în cancelarie și pe 

site-ul școlii.  

 

Succes! 

Prof. dr. Adina Romanescu  

  


