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,  
 

Nr._213__din__26.oct__2020 
 
 

Conducerea Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Onești, reprezentată prin directorul unităţii, pro-
fesor Ursachi Mihai, numit prin decizia nr …………..  a ISJ Bacau, în conformitate cu prevederile Legii 
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (art.254, alin.10) şi ale OMECTS nr. 3753/2011 privind aprobarea unor 
măsuri tranzitorii în sistemul de învăţământ şi în temeiul:  
-  standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, 

cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sis-
temelor de control managerial.  

având în vedere: 
- regulamentul (UE) NR.1288/2013 al Parlamentului și Consiliului European aprobat în 11 decembrie 

2013 privind derularea programului „Erasmus+” în perioada 2014-2020; Ghidul Programului Eras-
mus+ 2020, cu referire la Programul Erasmus+; 

- aprobarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesi-
onale București privind finanţarea proiectului de mobilitate cu titlul „Practică europeană în utilizarea 
softurilor de specialitate pentru gestiunea financiara, economică și administrarea afacerii” (European 
VET stages for specialized software for financial, economics and business administration), având 
numărul 2020-1-RO01-KA102-078926, cu acronimul Use Soft FEBA, în cadrul Programului Eras-
mus+ KA1; 

- în baza H.G. nr. 76/2005 privind organizarea și funcționarea ANPCDEFP, ca instituție în subordinea 
MEN; 

DECIDE: 
 
 Art.1  În vederea derulării proiectului „Practică europeană în utilizarea softurilor de specialitate pentru 
gestiunea financiara, economică și administrarea afacerii”- Use Soft FEBA, se numește echipa de mana-
gement a proiectului, în următoarea componență:   
 
1. Responsabil/Coordonator proiect, persoană de contact – profesor Sandu Ionela  
2. Responsabil financiar – contabil șef Cătănescu Mariana, 

 membru în echipa de gestionare a fondurilor - profesor Pricopie Lăcrămioara 
3. Responsabil cu monitorizarea și evaluarea internă – dir.adj. Zaharia Oana Paula 

membru în echipă  - director Ursachi Mihai 
membru în echipă – prof. Băncilă Mirela 

4. Responsabil cu diseminarea rezultatelor proiectului si relațiile publice – profesor  Zaharia Oa-
na-Paula  

membru în echipa de diseminare - prof. Șorgot Virgil, 
membru în echipa de diseminare - prof. Sandu Ionela 
membru în echipa de diseminare - prof. Dascălu Mioara 
membru în echipa de diseminare - prof. Volmer Adina 
membru în echipa de diseminare - prof. Pricopie Lăcrămioara 

5. Responsabil cu selecția elevilor profesor Pricopie Lăcrămioara 
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membru în echipa de selecție a participanților – prof. Băncilă Mirela 
membru în echipa de selecție a participanților – prof. Roman Adina 
membru în echipa de selecție a participanților – prof. Sandu Ionela 
membru în echipa de selecție a participanților – prof. Predoiu Mihaela 
membru în echipa de selecție a participanților – prof. Pricopie Lăcrămioara 

6. Responsabil platformă OLS - prof. Sandu Ionela 
Membru în echipă - prof.Șorgot Virgil 

7. Responsabil cu activități logistice – profesor Volmer Mihaela Adina 
membru în echipa de realizare a activităților logistice  –prof. Sorgot Virgil 
membru în echipa de realizare a activităților logistice – Sandu Ionela 
membru în echipa de realizare a activităților logistice – Dascălu Mioara 
8. Responsabil cu formarea elevilor în țară – profesor Băncilă Mirela 
Membrii echipei de formare a participanților la mobilități în țară sunt: 
Pentru limba engleză: prof. Băncilă Mirela  
Pentru pregătire de specialitate: prof. Pricopie Lăcrămioara și prof.Predoiu Mihaela 
Pentru pregătire culturală: prof.Șorgot Virgil și prof. Volmer Adina 
Pentru pregătire generală și pedagogia stagiului: prof. Sandu Ionela și prof.Șorgot Virgil 
9. Responsabil cu managementul riscului – profesor Șorgot Virgil  
membru în echipa de management al riscului – prof. Sandu Ionela  
membru în echipa de management al riscului  - director adjunct prof. Zaharia Oana  
10. Responsabili privind deplasarea, formarea elevilor conform obiectivelor si monitorizarea în-

tocmirii rapoartelor elevilor – cei doi profesori însoțitori selectați. 
 
 Art. 2. Echipa de management, în întregime, se va ocupa de planificarea și coordonarea activităților pro-
iectului așa cum a fost proiectat în proiectul aprobat și conform recomandărilor ANPCDEFP..  
Art. 3. Echipa de selecție a elevilor participant va elabora criteriile de selecție și va monitoriza procesul de 
selecție în conformitatea cu proiectul aprobat.  
Art. 4. Echipa de monitorizare și evaluarea internă va elabora instrumentele de monitorizare şi evaluare 
care vor fi utilizate în proiect.  
Art. 5. Echipa de diseminare a rezultatelor proiectului si relații publice se va ocupa de promovare și dise-
minare activităților din cadrul proiectului respectând cerințele înscrise în proiect și recomandările 
ANPCDEFP. 
Art. 6. Echipa  de management va elabora raportul intermediar și raportul final.  
Art. 7  Coordonatorul, responsabilii și membrii din echipă  vor duce la îndeplinire atribuţiile şi sarcinile ce 
le revin. 

 
 

 
DIRECTOR, 

Prof. Mihai Ursachi 
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