”Plasament transnational pentru dobandirea de competente
profesionale in domeniul auto”
PROIECT DE MOBILITĂŢI ERASMUS+
2017-1-RO01-KA102-036465
Promotor: COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA” IAȘI

Parteneri flux 2: JOBAUTO si JOMICARAUTO si Associação Intercultural Amigos da
Mobilidade din Barcelos - Portugalia
Parteneri flux 3: AUTO CLINIC GARAGE LTD si PORTANTARI BROTHERS
GARAGE LTD–din PAPHOS și Rivensco Consulting Ltd –Cipru
Durata: 2 săptămâni (3 – 21 septembrie 2018) – flux 2
Durata: 2 săptămâni (5 – 16 noiembrie 2018) – flux 3
Beneficiari : 14 elevi (7 elevi liceu și 7 elevi școala profesională) + 2 profesori însoțitori în

fiecare flux – total 28 elevi
Profesor coordonator : CIȘMAN Amelia

Depunerea dosarelor: 11.04.2018 - 20.04.2018
PROBELE DE CONCURS: APRILIE-MAI 2018
ANUNŢAREA GRUPULUI ŢINTĂ SELECTAT: 11 mai 2018
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 în clasa a IX-a A
sau IX-a B liceu - domeniul electric sau în clasa a IX-a P2 – mecanic auto);
 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, având ca anexă planul de diseminare în care se va detalia
modul în care vor fi utilizate rezultatele participării la proiect.
 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.
TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR – 20
la secretariatul liceului. Se solicită număr de înregistrare.

aprilie 2018, ora 14.00

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
- http://www.colegiulenergetic.ro/ unde aveţi disponibile: anunţul de selecţie,
formularele tip solicitate, opis
- prof. CIȘMAN Amelia: ameliacisman@yahoo.com

