
 
 

                    Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
                         Axa prioritară: 6 –Educație și competențe  

                         Obiectiv specific: 6.14. Cresterea participarii la programe de învaþare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din învațamântul secundar si terțiar 

nonuniversitar,cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform 

SNCDI 

                        Titlul proiectului: ”TEME - Tranzitia de la Educatie la Munca pentru Elevi” 

                        Cod SMIS: 130754 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________________________________________________________________________   
 

                                                                                                                            

  

 

DESCRIERE MOBILITATE STAGII DE PRACTICĂ ÎN ITALIA ÎN CADRUL PROIECTULUI 

”TEME - TRANZITIA DE LA EDUCATIE LA MUNCA PENTRU ELEVI” ID 130754 

 

PREMISA 

   Unitățiile de învățământ Liceul Tehnologic Sebeș și Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni sunt beneficiari ai 

activităților ce se desfășoară în cadrul proiectului ”TEME - Tranzitia de la Educatie la Munca pentru Elevi” ID 

130754. O activitate presupune organizarea unei mobilități transnaționale a 25 de elevi în Italia, mobilitate ce 

va fi organizată și coordonată de Partenerul 2 - E.N.F.A.P. MARCHE (www.enfapmarche.it.).   

Stagiile de practică din Italia vizează: 

• desfășurarea unei experiențe de formare prin „learning by doing”; 

• analizarea obiectivelor viitoare și reflectarea asupra abilităților și cunoștințelor dobândite în 

timpul mobilității; 

• creșterea abilităților lingvistice; 

•  dezvoltarea abilităților de antreprenoriat; 

• dezvltarea competențelor în domeniul societății civile. 

 

SCURTĂ DESCRIERE MOBILITATE 

Mobilitatea va fi alocată după cum urmează: 

• Liceul Tehnologic Sebeș : - va mobiliza 13 elevi; 

• Liceul Tehnologic Câmpeni: - va mobiliza 12 elevi. 

 

Pentru a garanta participarea grupurilor vulnerabile, este prevăzută o rezervă de 6 locuri pentru 

următoarele categorii țintă: elevi de etnie romă ( 3 locuri) și elevi din mediul rural (3 locuri). 

Dacă se primesc doar 6 cereri de participare din partea elevilor aparținând categoriilor menționate 

anterior, candidații vor fi admiși automat în cadrul mobilității transnaționale. Doar elevii care dețin GREEN 

PASS Covid-19 vor fi admiși pentru a participa la mobilitate, conform Decretului legislativ nr. 127 al 

Guvernului Italian din 21.09.2021, care, în cadrul art. 3 prevede obligativitatea dețineii unui permis verde 

pentru locuri de muncă publice și private începând cu data de 15.10.2021. 

          Stagiul de formare va dura 3 săptămâni și se va desfășura în Italia, mai exact în regiune Marche (zona 

Ancona). 

http://www.enfapmarche.it/
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          Activitățile curriculare se vor desfășura în cadrul organizației sau alternativ într-un laborator dotat cu 

aparatură adecvată, care va fi utilizată pentru activități simulate de formare. 

 

MODALITATEA DE SELECȚIE 

 

1. DEPUNEREA CERERILOR ȘI ANEXELOR 

Cererea de înscriere la mobilitate presupune completarea unui formular (model atașat) care se ridică de la 

secretariatul unității de învățământ beneficiare sau se descarcă de pe site-urile unitățiilor de învățământ. 

La cererea de înscriere se va atașa  o copie a unui CV Europass, întocmit în limba română, și o copie a 

actului de identitate valabil. 

Documentele completate corespunzător trebuie predate la secretariatul unității de învățământ în termen 

de 5 zile de la selecție. 

 

2. MODALITATE DE SELECȚIE 

Probele de selecție se vor desfășura după cum urmează: 

- 09.12.2021 - Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni, ora 12:00   

- 10.12.2021-  Liceul Tehnologic Sebeș, ora 12:00 

Selecția se va desfășura în două etape: 

-o probă scrisă sub forma unui test cu răspunsuri multiple, care vizează evaluarea nivelului de cunoaștere 

a limbii engleze a candidatului; 

- un interviu individual și motivațional pentru participarea la mobilitatea transnațională. 

Neprezentarea la selecție, chiar din motive bine întemeiate, va duce la pierderea oricărui drept de 

participare la mobilitate. 

 

3. GRILĂ DE EVALUARE 

PROBA PUNCTAJ 

Proba scrisă 0-40 puncte 

Interviu motivațional 0-50 puncte 

Nu a participat la alte proiecte de mobilitate finanțate 

din resurse europene 

0-10 puncte 

 

PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE: 

 Coordonator P1-ISJ Alba 

  Tel. 0731314968 

  Email: teme.130754@gmail.com 


