
         E.L.E.C.T.R.I.C 
 workplace Learning, through European Competences, Transferables skills and Resources 

In a Collaborative context  
Invatarea la locul de muncă prin dezvoltarea de competențe și abilități transferabile în 

context european 

PROIECT DE MOBILITATE  ERASMUS+  

2020-1-RO01-KA102-078938 

Promotor:  LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” IAȘI      

Parteneri:  Electro Amadeu - Reparações Electricas , Ferreirolux - Comércio e Industria de 

Material Eléctrico, MLG Electrosolar Granada S.L. – Granada, Montajes Eléctricos 

Industriales Valverde S.L - Granada  

 Durata: 2 săptămâni (27 iunie-8 iulie 2022)  

Beneficiari: 32 elevi + 2 profesori însoțitori  

SE SELECTEAZA 3 elevi pentru completare grup!!! 
Profesor coordonator :  CIȘMAN Amelia  
  
   

                                      

         

  

MOBILITĂȚI ELEVI 

  Depunerea dosarelor: 1.04.2022- 6.04.2021     

PROBELE DE CONCURS: 7.04.2022-8.04.2022 

ANUNŢAREA GRUPULUI ŢINTĂ SELECTAT: 11.04.2022 

DOSAR DE CANDIDATURĂ:  

• Cerere de înscriere (formular tip);  

• CV în format Europass/european completat în limba română şi semnat de către candidat, 

având anexate copii xerox după documentele justificative (formular tip);  

•  Adeverință de la școală care să dovedească nivelul de studii (să fie elev clasa a X-a 

liceu, domeniul electromecanică);  

• Copie xerox după cartea de identitate;  

• Recomandare privind implicarea în activităţile şcolii şi contribuţia la realizarea  

obiectivelor clasei de elevi, semnată de profesorul – diriginte (formular tip);  

• Scrisoare de intenţie semnată de candidat 

• Adeverinţă medicală de la medicul şcolii/ medicul de familie care să ateste că elevul nu 

suferă de boli cronice şi că este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de 

deplasare.  

• Declarație a ambilor părinți ca se obligă, în situația în care elevul va fi selectat, să facă 

declarația notarială necesară ieșirii din țară până în luna 1 iunie 2022 și este de acord cu 

testarea PCR din fonduri proprii/vaccinarea anti Covid. 

TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR – pănă pe 6.04.2022, ora 14.00, la 

secretariatul liceului. Se solicită număr de înregistrare.  
INFORMATII   SUPLIMENTARE: http://www.colegiulenergetic.ro/ ; prof. CIȘMAN 

Amelia 

http://www.colegiulenergetic.ro/
http://www.colegiulenergetic.ro/

