
INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILIDADE BARCELOS
MEP EUROPROJECTS GRANADA SL

1.Creșterea nivelului de pregătire a 28 elevi prin dezvoltarea competențelor tehnice, cheie și transversale în 
mediu competitiv, multicultural în scopul sporirii șanselor de integrare socio-profesională 
2.Stimularea motivației pentru învățare, a stimei de sine, dobândirea de abilități de viață, pentru 28 elevi astfel 
încât la finalul studiilor aceștia să fie pregătiți pentru viața de adult 
3. Dezvoltarea de parteneriate transnaționale care să contribuie la creșterea calității practicilor de formare 
profesională, internaționalizarea actului educațional, asigurarea șanselor egale la educație

Flux 1- 14 elevi, domeniul economic,tehnician în activități economice, nivel 4, clasa a X-a parcurg 90 ore activități 
practice specifice modulului IV CDL „Aplicații de bază în comerț” la Servipoli Unipessoal, Lda., Barcelos, 
Portugalia
Flux 2- 14 elevi, domeniul comerț,calificarea comerciant vânzător, nivel 3, clasa a XI-a parcurg 90 ore (din 300) 
activități practice modulul IV CDL „Strategii și tehnici comerciale moderne” la Autoservice Matilde+Alimentacion 
Garo, Granada, Spania

LICEUL TEHNOLOGIC,,ION CREANGĂ” CURTICI
 

Anunță demararea procesului de selecție a elevilor din grupul țintă pentru mobilitate în proiectul Erasmus+ 
Titlul proiectului-,,Mobilități vet-Acces egal la educație și șanse sporite de integrare pe piața muncii și în  
societate”
Nr. proiectului- 2022-1-RO01-KA122-VET000077244
Beneficiar-Liceul Tehnologic,,Ion Creangă” Curtici 
Parteneri de primire 
- SERVIPOLI UNIPESSOAL LDA – BARCELOS-Portugalia
- AUTOSERVICIO MATILDE ALIMENTACION GARO SL- GRANADA- Spania
 Parteneri intermediari

Grup ţintă - 14 elevi din clasa a X-a, nivel 4, tehnician în activități economice și 14 elevi din clasa a X-a, nivel 
3, comerciant – vânzător
OBIECTIVELE PROIECTULUI

CONŢINUTURI:

Perioada plasamentului: 20.03-07.04.2023
                                           02.10-20.10.2023
Concursul de selecție al participantilor va avea loc în perioada 21.11.2022-08.12.2022
Conditii de participare: elev al școlii, calificările și clasele menționate; media generală liceu 8, profesională 7; fără 
abateri disciplinare grave; cel putin media 9 la purtare
Mențiune: Pentru rezerve se pot înscrie elevii cu media generală 7.50 liceu, profesională 6.50, cel puțin media 9 la 
purtare.
Conținutul dosarului de selecție: CV Europass; scrisoare de intenție, copie CI, adeverință note, acord scris părinte, 
recomandare diriginte, adeverință de la medicul de familie
Probele de selectie: proba practică de specialitate; test scris limba engleză, interviu (conduita morală, motivația 
participării la stagiu, așteptări)
Calendarul selectiei:
Înregistrarea dosarelor de candidatură: 21-25 noiembrie 2022
Verificarea eligibilitatii: 28-29 noiembrie
Probele de selectie: 5-7 decembrie conform planificării 2022
Afișarea rezultatelor: 8 decembrie 2022
Contestatii: 9 decembrie 2022
Rezultate finale: 10 decembrie 2022


