
Colegiul Energetic 

Râmnicu Vâlcea              

Profesorii participanți în echipa de proiect Erasmus + și responsabilitățile lor 

Proiect strategic între școli KA2, ”Learning platform: Young people Entrepreneurial skill development possibilities”  

(nr de referință 2015-1-LV01-KA219-013417_3) 

Nume și prenume Responsabilități 

ȚENEA CODRUȚA – COORDONATOR PROIECT - Participă la selecția participanților, stabilește criteriile de selecție pe baza tematicii 
și obiectivelor proiectului; 

- Organizează întâlnirile cu echipa de proiect; 
- Stabilește programul de activități din cadrul întâlnirilor de proiect; 
- Organizează mobilitățile – transport și subzistență; 
- Realizează și păstrează documentele privind desfășurarea activităților și 

documentele financiare ale proiectului (facturi, dispoziții de plată, procese verbale) 
- Adaptează programul dacă apar situații neprevăzute; 
- Participă la elaborarea planului de diseminare al proiectului; 
- Se implică în atragerea de fonduri adiționale de finanțare pentru proiect; 
- Evaluează și măsoară impactul proiectului și gradul de atingere al obiectivelor; 
- Comunică cu partenerii din celelalte țări; 
- Comunică cu ANPCDEFP și transmite documente necesare; 
- Coordonează realizarea raportului intermediar și raportului final; 

MĂTĂCUȚĂ DUMITRU – RESPONSABIL MONITORIZARE - Participă la selecția participanților, stabilește criteriile de selecție pe baza tematicii 
și obiectivelor proiectului; 

- Organizează întâlnirile cu echipa de proiect; 
- Monitorizează buna desfășurare a proiectului; 
- Dispune și monitorizează cheltuielile financiare; 
- Consultă și monitorizează participanții în proiect; 
- Evaluează activitățile proiectului prin diferite instrumente (chestionare, interviuri) 
- Dispune emiterea de certificate și adeverințe participanților la activitățile 

proiectului; 



- Se implică în atragerea de fonduri adiționale de finanțare pentru proiect; 
- Participă la realizarea raportului intermediar și raportului final; 

UDRESCU ANA-MARIA – RESPONSABIL PROMOVARE ȘI DISEMINARE - Participă la elaborarea planului de diseminare al proiectului; 
- Se asigură că activitățile de diseminare și exploatare a rezultatelor se desfășoară 

conform planului de diseminare stabilit; 
- Măsoară impactul proiectului la nivelul beneficiarilor direcți/ indirecți/ comunitate 

folosind instrumente și indicatori de măsurare stabiliți în planul de diseminare; 
- Menține contactul cu media; 
- Menține contactul cu elevii și părinții prin Facebook, e-mail etc; 
- Participă la organizarea evenimentelor de diseminare; 
- Participă la realizarea materialelor de diseminare; 
- Se implică în atragerea de fonduri adiționale de finanțare pentru proiect; 
- Participă la realizarea raportului intermediar și raportului final; 

MATEI MARILENA – RESPONSABIL ACTIVITĂȚI LOCALE - Se asigură că sunt elaborate materialele necesare în cadrul activităților locale; 
- Ține evidența activităților locale; 
- Participă la organizarea activităților locale; 
- Când este cazul ia legătura cu prestatorii de servicii (cazare, transport, mese) 
- Comunică cu partenerii locali în vederea diseminării rezultatelor; 
- Se implică în atragerea de fonduri adiționale de finanțare pentru proiect; 
- Participă la realizarea raportului intermediar și raportului final; 

ECHIPA ȘTIINȚIFICĂ: 
 
MARICA MARIANA 
CIOCULEASA ALINA 
SIMEANU IULIANA 
 

- Se asigură că sunt elaborate materialele necesare în cadrul mobilităților și în cadrul 
activităților locale; 

- Participă la realizarea materialelor necesare în cadrul proiectului; 
- Oferă informații referitoare la sistemul de învățământ din România, Colegiul 

Energetic, Râmnicu Vâlcea; 
- Se implică în atragerea de fonduri adiționale de finanțare pentru proiect; 
- Se asigură că barierele lingvistice sunt depășite  și comunicarea se desfășoară 

eficient; 
- Participă la realizarea raportului intermediar și raportului final; 

STĂNICĂ ION – RESPONSABIL COMUNICARE (PROFESORI- ELEVI – PĂRINȚI) - Participă la întâlnirile cu elevii și părinții elevilor participanți în echipa de proiect; 
- Oferă informații despre proiect părinților și comunității locale; 
- Facilitează comunicarea dintre profesori – elevi – părinți – comunitatea locală; 
- Se asigură că elevii dețin toate actele necesare călătoriei; 



- Stabilește și prezintă elevilor măsurile de protecție și siguranță; 
- Participă la realizarea raportului intermediar și raportului final; 
- Realizează acordurile cu părinții și facilitează semnarea lor; 
- Se implică în atragerea de fonduri adiționale de finanțare pentru proiect; 

ECHIPA DE LUCRU – PLATFORMĂ ELECTRONICĂ DE ÎNVĂȚARE: 
 
CÎRSTEA SIMONA  
UȚĂ MIRELA  

- Participă la realizarea materialelor necesare realizării platformei de învățare; 
- Realizează conturi de utilizator pentru elevi și profesori; 
- Facilitează lucrul elevilor și profesorilor pe platforma de învățare; 
- Participă la reuniuni de prezentare; 
- Participă la realizarea raportului intermediar și raportului final; 
- Se implică în atragerea de fonduri adiționale de finanțare pentru proiect; 

SIMION MIHAI – RESPONSABIL MOBILITĂȚI - Participă la selecția realizată înainte de fiecare mobilitate; 
- Stabilește măsurile de protecție și siguranță ale grupului; 
- Pune la dispoziția participanților informații culturale despre ceilalți parteneri din 

proiect pentru a facilita procesul de învățare interculturală; 
- Se asigură că participanții dețin toate actele necesare călătoriei; 
- Participă la organizarea întâlnirii de proiect din România; 
- Se implică în atragerea de fonduri adiționale de finanțare pentru proiect; 
- Participă la realizarea raportului intermediar și raportului final. 

 

 

 Director, prof. Dumitru Mătăcuță      Coordonator proiect, prof. Codruța Elena Țenea 


