
                                              

 

    
ANUNȚ DE SELECȚIE 

 

ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII PARTICIPĂRII LA PROIECTUL ERASMUS PLUS  

MOBILITY: 

" European mobility for improved professional skills in the gastronomy 

industry" 

numar de referință 2020-1-RO01-KA102-078281finanţat de UniuneaEuropeană 

 

BENEFICIAR: Colegiul Tehnic Raluca Ripan Cluj-Napoca 

PARTENERI:  

-Restaurante Os Arcos, Din Barcelos, Portugalia 
-Metafora Favoritos Din Barcelos, Portugalia 
-Associacao Intercultural Amigos Da Mobilidade Din Barcelos, Portugalia 
-St. George Hotel Enterprises Din Paphos, Cipru 
-Rivensco Consulting Ltd Din Strovolos Nicosia, Cipru 
 

Obiective 
1.Dobândirea competențelor tehnice specializate prin exersarea de activități practice specifice 
calificării într-un spațiu european cu tradiție în domeniu, astfel încât la finalul studiilor 90% 
dintre participanții să se poată integra cu succes pe piața muncii 
2.Acumularea de competențe lingvistice, culturale, sociale, civice în contextul practicării 
meseriei astfel încât la întoarcerea din mobilitate 80% dintre participanți să fie mai motivați 
pentru învățare, mai pregătiți pentru viață iar la finalul studiilor capabili de inserție 
profesională într-un mediu multicultural 
3.Crearea de parteneriate cu companii europene în scopul cunoașterii standardelor europene 
și cerințelor pieței muncii din domeniul gastronomic, pentru ca în anii școlari următori să 
crească calitatea și eficiența practicilor de formare inițială din școală și interesul elevilor de 
gimnaziu pentru aceasta 
 

Conţinuturile dezvoltate vor fi următoarele: 

BUCĂTAR 
Săpt.1-Sortimentul de preparate culinare din bucătăria internațională;Z1-prezentare ROI, 
SSM și PSI, evaluare inițială (realizare,decorare preparat din bucătăria ambelor tări);Z2-tipuri 
de preparate culinare specifice, tipuri de decor;Z3-analizează rețete de lucru, determina 
cantitățile necesare pt. rețete și decoruri;Z4-liste de meniuri pt.evenimente, materii prime și 



auxiliare, ustensile și dispozitive necesare,Z5-materii prime pt.realizarea și armonizarea 
decorurilor, modalități de aranjare,determină calitatea produselor, evaluare. 
Săpt.2-Decorarea preparatelor specifice bucătăriei internaționale, operații tehnologice și 
elemente de decor pt:Z6-gustări reci și calde;Z7-produse culinare lichide;Z8-produse culinare 
de bază;Z9-produse de desert; Z10-Evaluare finală  
COFETAR 
Săpt.1-Tradițiile de consum;Z1-prezentare ROI, SSM și PSI, evaluare inițială (realizare și 
decorare preparat din patiseria ambelor tări);Z2-identifica produse tradiționale de patiserie, 
elemente de decor, obiceiuri de consum,Z3-identifica materii prime și auxiliare, ustensile și 
echipamente;Z4-elemente de decor, tendințe, tehnici;Z5-piața consumatorilor de produse 
de patiserie, evaluare  
Săpt.2-Realizarea unor elemente de decor, Z6-planul pt.obținerea elementelor de decor, 
necesarul de materii prime, Z7-elemente de decor din zahăr și pastiaj, Z8-elemente de decor 
din ciocolată,Z9-aplicarea unor tehnici de decorare, Z10- evaluare finală 
CL.X A-GASTRONOMIE 
Săpt.1-Sortimentul de preparate culinare specifice zonei;Z1-prezentare ROI, SSM și PSI, 
evaluare inițială (realizare preparat cu grad redus de complexitate din bucătăria ambelor 
tări);Z2-identifica preparate specifice zonei, realizează rețete cu preparate de sărbători,Z3-
identifică obiceiuri de consum;Z4-calculează și determina materiile prime, utilizează 
aparatura și ustensilele pt.dozare;Z5-operații de obține a semipreparatelor culinare și de 
patiserie,aplică tehnici de verificare a calității, evaluare  
Săpt.2-Realizarea de preparate specifice bucătăriei internaționale; obținerea, aplicarea 
tehnicilor de montare,servire; verificarea indicilor de calitate pt:Z6-gustări specifice zonei, 
Z7-preparate culinare specifice zonei;Z8-preparate culinare pe bază de carne, legume și sos, 
Z9-dulciuri de bucătărie, Z10-evaluare finală 
CL:XI A-GASTRONOMIE 
Săpt.1-Realizarea de activități pt.începerea producției gastronomice; Z1-prezentare ROI, 
SSM și PSI, evaluare inițială (realizare preparat cu grad redus de complexitate din bucătăria 
ambelor tărî;Z2-verifică echipamentele tehnologice și stabilește liste cu acestea;Z3-
prelucrează alimentele în spațiul de producție, aprovizionează cu materii prime și le 
prelucrează, aplică metode de conservare și porționare; Z4-gestionează stocurile de mărfuri,. 
materiale și produse finite, stabilește oferta de materii prime, efectuează rotația stocurilor; 
Z5-realizează calculele consumurilor de materiale pentru diverse rețete și calculează prețuri 
Săpt.2-Realizează preparate specifice bucătăriei internaționale; concepe o rețetă pentru un 
preparat, îl include în meniu,stabilește necesarul de materii prime, realizează preparatul, 
stabilește prețul, porționează produsele obținute , montează și decorează produsul astfel Z6,7- 
preparate de bază; Z8-preparate de cofetărie și patiserie, Z9-preparate de tip catering, Z10-
evaluare 
 
GRUP ȚINTĂ: 

 40 de elevi din clasele X A, XI A – Gastronomie,  XI P2- Bucătar,  XI P3- Cofetar 

PERIOADA MOBILITĂȚII 

- 27 iunie-10 iulie 2020 clasele X A, XI A 

-23 mai-5 iunie 2020 clasele XI P2, XI P3 



NUMĂRUL DE LOCURI DISPONIBILE - 40, câte 10 locuri pentru fiecare flux la fiecare 
clasă (X A, XI A, XI P2, XI P3) 

PERIOADA SELECTIEI: 21 decembrie 2020- 21 ianuarie 2021 
Etape:  

• 21 decembrie- 15 ianuarie depunerea dosarelor -  
• 18-21 ianuarie  probele de selecție (test de specialitate, probă practică) 
• 22 ianuarie afișarea rezultatelor și depunerea eventualelor contestații 

 
CONDIȚII DE ELIGIBILITATE: 

- cunoștințe de limba engleza A1 
- să nu aibă probleme de disciplina si un număr mai mare de 25 de absente nemotivate 
-starea sănătății bună, dovedită cu adeverință medicala 
 
Profilul candidatului 
-Cunoaște conținutul proiectului. 
-Are nivel minim de competenta lingvistica pentru limba engleza (A1 pentru toate abilitățile, 
conform CEFR). 
-Are cunoștințe de baza din module de specialitate 
-Nu lipsește nemotivat, este un bun coleg, a participat activ la cel putin o activitate 
extrașcolara în anul școlar anterior, 
- Este bine organizat, punctual, responsabil și se achita de sarcinile ce ii revin în cadrul clasei. 
-Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor 

CONCURSUL DE SELECȚIE CONSTĂ: 
-evaluare dosar-30% pondere 
-verificarea cunoștințelor de limba engleză-40% pondere 
-probă practică de specialitate-30% pondere 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ: 
-formular candidatura,  
-CV în format Europass,  
-copie CI,  
-acordul părinților 
-adeverință de la diriginte  
 
Anexele pot fi descărcate de  aici.  
https://drive.google.com/drive/folders/1IXsZ9PFo9OIQZLXTrtoKIKbvUu29bMeV?usp
=sharing 
 
După completarea acestora, vor fi scanate intr-un singur document PDF (ce va purta numele 
elevului) și vor fi trimise la adresa de mail erasmusripancluj@gmail.com 
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