
 

 

  

 

ANUNT  

Privind selecția participanților în cadrul proiectului 
 "Erasmus+Incluziune  pentru tinerii din Țara Oașului"  

 nr. 2017-1-RO01-KA102-03 6156 

Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny” Turț în calitate de beneficiar, al proiectului 

"Erasmus+Incluziune  pentru tinerii din Țara Oașului"  nr. 2017-1-RO01-KA102-03 6156, 

Actiunea cheie 1 –VET organizeaza CONCURS pentru SELECTIA participantilor -

STAGIARI VET (elevi) din grupul țintă al proiectului  menționat mai sus care va fi alcătuit 

din: 

-7 elevi clasa a X-a, învățământ profesional, calificarea tinichigiu vopsitor auto 

-7 elevi clasa a XI-a, învățământ profesional, calificarea tinichigiu vopsitor auto 

-7 elevi clasa a X-a, învățământ profesional, calificarea confecționer produse textile 

-7 elevi clasa a XI-a, învățământ profesional, calificarea confecționer produse textile 

 
ELEVII SELECTAȚI VOR DESFĂȚURA ACTIVITĂȚI DE MOBILITATE, STAGII DE EDUCAȚIE 

ȘI FORMARE PROFESIONALA  ÎN PORTUGALIA  CU O DURATĂ DE 21 ZILE (19 ZILE DE 

STAGIU+2 ZILE DE CĂLĂTORIE)   . 

 

Ce beneficii are un stagiar VET(participant la mobilitati Erasmus+)?  

 Posibilitatea de a lucra în companii din ţările participante sau partenere la program; 

 Experienţă internaţională deosebit de utilă de-a lungul viitoarei cariere 

 Recunoaşterea activităţii efectuate pe parcursul mobilităţii conform contractului de 

formare si plasament prin intermediul creditelor ECVET şi menţionarea mobilităţii în 

suplimentul la certificatul de calificare eliberat la absolvire 

 Sprijin financiar care să acopere cheltuielile  generate de viaţa într-o ţară străină si 

transportul internațional 
 

PENTRU MOBILITĂȚILE VET: 

 1512 EURO/3 săptămâni-Portugalia 

 Cheltuielile de transport internațional se decontează separat și se adaugă la grantul mai 

sus menționat, 360 EURO/persoană 

 În timpul mobilităţii ERASMUS+  elevul nu poate beneficia de alte finanţări din 

fonduri europene! 

 În timpul mobilității elevul va fi însoțit de cel puțin un cadru didactic . 

 Pentru elevii cu oportunități reduse  (cei care beneficiază de bursă socială sau cei care 

ar îndeplini condițiile de obținere a unei burse sociale, dar nu și criteriile academice 

aferente acesteia) se poate aloca un supliment de grant. .  

CRITERII DE ELIGIBILITATE A CANDIDAŢILOR: 
 Calitatea de elev, la clasa și specializarea care fac obiectul mobilităților, pe care și-o  

păstrează  până la încheierea anului școlar în care efectuează mobilitatea; 

 Competenţe lingvistice în limba engleză, nivel minim A1 constatat la selecție; 

 Media minimă la purtare 7,50,  în anul școlar anterior mobilității; 

 Motivaţie pentru participare la stagiul de formare european-  Dosar de candidatură 

complet și corect întocmit. 

Informații privind procedura de selecție se găsesc pe site-ul școlii www.liceulturt.ro sau la 

secretariatul unității, tel. 0261-834405 

http://www.liceulturt.ro/

