COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIȚESCU”,
Str. Peştera Dâmbovicioara nr. 12, Sector 6, Bucureşti,
Tel. /Fax: 0314016830, E-mail: secretariat@kiritescu.ro
ANUNȚ
Privind selecția participanților (stagiari VET)
în cadrul proiectului „Acreditare Erasmus pentru mobilități Erasmus+
în domeniul „Formare profesională (VET)”, Acreditare numărul: 2020-1-RO01KA120-VET-095240
Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”, în calitate de beneficiar și organizație de
trimitere în cadrul proiectului „Acreditare Erasmus pentru mobilități Erasmus+ în domeniul
„Formare profesională (VET)”, Acreditare numărul: 2020-1-RO01-KA120-VET-095240,
Contract de finanțare cu numărul 2021-1-RO01-KA121-VET- 000009228 organizează
CONCURS pentru SELECTIA participanților - STAGIARI VET (elevi) din grupul țintă al
proiectului menționat mai sus care va fi alcătuit din:
1. Tehnician in activități economice: 28 elevi, clasa a X-a
2. Tehnician în turism: 14 elevi, clasa a X a
3. Tehnician în turism: 14 elevi clasa a XI-a
4. Lucrător hotelier: 7 elevi, clasa a XI-a
5. Comerciant-vânzător: 7 elevi, clasa a XI-a
ELEVII SELECTATI VOR DESFĂȘURA ACTIVITĂȚI DE MOBILITATE, STAGII DE
EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ ÎN STRĂINATATE
Criterii de eligibilitate a candidaților:
▪ Calitatea de elev, învățământ liceal: clasa a X-a, calificărileTehnician în actvități
economice, respectiv Tehnician în turism, clasa a XI-a calificarea Tehnician în
turism, învățământ dual clasa a XI-a: calificarea Lucrător hotelier și calificarea
Comerciant-vânzător, pe care și-o păstrează până la încheierea anului școlar
în care a efectuat mobilitatea;
▪ Candidatul nu a mai beneficiat/nu beneficiază de altă finanțare a UE din alte
proiecte pentru efectuarea stagiului de practică;
▪ Dosarul de candidatură este depus în termen și este complet și corect
întocmit.
▪ Nivel foarte bun de educație, calităţi morale şi comportament personal și
profesional (dovedite prin recomandarea dirigintelui/recomandarea tutorelui);
Criterii de selecție a candidaților:
▪ Competențe profesionale în domeniu, evaluate prin probă scrisă;
▪ Competențe lingvistice la limba engleză, evaluate prin proba orală, nivel
minim A1;
▪ Motivație pentru participare la stagiul de practică european, evaluată prin
interviu;
Conţinutul dosarului de candidatură:
Documente obligatorii:
• Cerere
• Copie carte de identitate
• Acord parental
• Scrisoare de motivație
• C.V. format Europass
• Recomandare eliberată de profesorul diriginte
• Recomandare eliberată de tutorele de practică (pentru învățământ dual)
• Dovada de beneficiar al unei burse sociale sau Bani de liceu cu viza dirigintelui pe
cerere.
Documentele vor fi la dispoziția candidaților prin intermediul profesorilor diriginți și
online, transmise prin platforma școlii.

COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIȚESCU”,
Str. Peştera Dâmbovicioara nr. 12, Sector 6, Bucureşti,
Tel. /Fax: 0314016830, E-mail: secretariat@kiritescu.ro
Menţiuni suplimentare
Înscrierea candidaţilor se face o singura dată, dosarul se depune la comisia de selecție a
proiectului și rămâne la unitatea școlară. SE VA UTILIZA DOSAR CU ȘINĂ FĂRĂ FOLII
DE PLASTIC. Dosarele incomplete din punct de vedere al documentelor sau neconforme
cu locurile disponibile (nivel de studiu, calificare) determină excluderea candidatului din
concurs.
Candidații au obligația de a verifica exactitatea datelor înscrise în listele nominale și a
sesiza eventualele neconcordanțe cu datele reale.
Selecţia elevilor se realizează în condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex,
religie, dizabilităţi, categorie socială şi orice alt criteriu), ţinându-se cont de priorităţile şi
indicatorii specificaţi în proiect. Se vor selecta suplimentar 5 elevi de rezervă în vederea
completării grupului ţintă, în cazul în care, din motive obiective, unii dintre cei selectaţi
renunţă, înainte de începerea stagiului de practică.
GRAFICUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE SELECȚIE:
Depunerea dosarelor candidaţilor
Verificarea dosarelor de candidatură
Afișare candidați eligibili
Proba scrisă pentru testarea competențelor profesionale
Proba la limba engleză
Interviu
Afișare rezultate finale

10.01.202212.01.2022
13.01.2022
14.01.2022
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Fluxuri de mobilitate
✓ Fluxul 1 – 07.03.2022 – 18.03.2022, Spania – Granada, cls. a XI-a G, H,
învățământul dual – Comerciant vânzător și Lucrător hotelier, XI G și XI H;
✓ Fluxul 2 – 14.03.2022 – 25.03.2022, Italia - Cerseo , cls.a X-a B,C, învățământ liceal
– Tehnician în activități economice;
✓ Fluxul 3 – 28.03.2022 – 08.04.2022, Portugalia – Barcelos, cls.a X-a A,D,
învățământ liceal – Tehnician în activități economice;
✓ Fluxul 4 – 02.05.2022 – 13.05.2022, Portugalia – Barcelos, cls.a X-a E,F,
învățământ liceal – Tehnician în turism;
✓ Fluxul 5 – 16.05.2022 – 27.05.2022, Portugalia – Barcelos, cls.a XI-a E,F,
învățământ liceal – Tehnician în turism.
Informații suplimentare la:
• Prof. Larisa Ile și Prof. Nicoleta Negoianu, Colegiul Economic „C.C. Kirițescu”
• email: erasmus.vet@kiritescu.ro, pagina web a liceului, www.kiritescu.ro,
Facebook, Instagram ale proiectului, avizierul proiectului

Responsabil proiect,
Prof. Negoianu Nicoleta

