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“Abilita t i pentru viitor î n 
procesarea alimentelor” 

“Scopul educaţiei ar trebui să fie 

pregătirea unor oameni care să 

acţioneze şi să gândească 

independent şi care, în acelaşi timp, 

să vadă în slujirea comunităţii 

realizarea supremă a vieţii lor” – 

Albert Einstein  

“Această prezentare reflectă numai  punctul de vedere al 

autorului. AN România  şi Comisia Europeană, nu sunt 

responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată 

informaţiilor respective. 

 

This project has been funded with support from the Europan 

Commission. This publication [communication] reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 

held responsible for any use which may be made of the 

information conained therein” 



OBIECTIVELE PROIECTULUI:  

1.Aprofundarea de către 15 elevi din clasele de X-a, în 

3 săptămâni de formare, a  cunoștințelor, abilităților 

și deprinderilor cuprinse în Unitățile de rezultate ale 

învățării tehnice generale 2 și 3  din Standardul de 

Pregătire Profesională corespunzător domeniului de 

pregătire profesională Industrie alimentară.(URI2 -

Aplicarea noțiunilor de microbiologie și a normelor 

de igienă în industria alimentară, URI3-Exploatarea 

utilajelor și echipamentelor utilizate în industria 

alimentară) 

2.Dobândirea și aprofundarea de către 15 elevi 

participanți a competențelor cheie: comunicare în 

limba engleză; competențe de bază în științe și 

tehnologii; competențe sociale, civice și culturale; 

spirit de înițiativă și antreprenoriat. 

3.Dezvoltarea dimensiunii europene a instituției prin 

contactul cu agenți economici europeni în scopul 

formării profesionale a elevilor noștri.  

SELECȚIA PARTICIPANŢILOR 

Perioada mobilității: 5-25.05.2018 

Paphos, Cipru 

Termen Descrierea operațiunilor 

18-27.10.2018 Postarea apelului de selecție pe site-ul școlii https://indalimarad.ro/ , pe 

blogul proiectului https://erasmusindalim2018.blogspot.com/ și la 

avizierul școlii. 

29.10 – 

08.11.2018 

Depunerea de către candidați a dosarelor de candidatură la 

sercretariatul școlii (cu nr. de înregistrare) 

09.11.2018 Evaluarea administrativă a dosarelor de candidatură de către comisia de 

selecție, pe baza grilei de evaluare. 

12.11.2018 Afișarea rezultatelor evaluării dosarelor pe: blog-ul proiectului https://

erasmusindalim2018.blogspot.com/ și la avizierul școlii. 

15-16.11.2018 Evaluarea on – line a competențelor lingvistice în limba engleză în 

Laboratorul Informatică 2 - accesând link-ul:  www.examenglish.com/

leveltest/grammar_level_test.htm și trimiterea rezultatelor la adresa de 

mail: proiect.erasmus.2018@gmail.com 

16.11.2018 Evaluarea scrisă a participanților privind programul Erasmus+, 

obiectivele și rezultatele proiectului 

20-21.11.2018 Susținerea probei practice în atelierul de industrie alimentară (În funcție 

de nr. de candidați) 

23.11.2018 Susținerea interviului 

26.11.2018 Afișarea rezultatelor finale (înainte de contestații) 

27.11.2018 Depunerea contestațiilor 

28.12.2018 Soluționarea contestațiilor 

03.12.2018 Afișarea rezultatelor finale (după contestații) 
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