
COMPETENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ 
PE PIAȚA EUROPEANĂ A MUNCII
KA122 VET

ID 2022-1-RO01-KA122-VET-000079843

DURATA 1.06.2022-30.09.2023

BUGET 99 846 €



ORGANIZAȚIA SUPORT:UNIVERSAL MOBILITY SL  
VALENCIA,SPANIA

ORGANIZAȚII GAZDĂ:

INMOBILIARIA ESCRIBANO S.A. GRANADA, 
SPANIA

GHAMTTON VALENCIA,SPANIA

ARQUITECTURA OZAES SL (BAILE)-JAEN,SPANIA

GESTION Y EXPLOTACION DE RESTAURANTES SL 
SEVILLA, SPANIA



 TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL NIVEL 4-7 stagiari/flux :ARQUITECTURA OZAES SL MALAGA(MARTIE 2023) 
OSPĂTAR/CHELNER NIVEL 3  - 8 stagiari / flux: GESTION Y EXPLOTACION DE RESTAURANTES SL SEVILLA(MAI 2023)

 TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE 
NIVEL 4 -7 stagiari/flux –HOTEL  CARLOS V 
GRANADA(MARTIE 2023)

 TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI DE COMERȚ NIVEL 4-8 
stagiari/flux: COMPANIA GHAMTTON VALENCIA (MARTIE 
2023)

GRUP ȚINTĂ :30 ELEVI



OBIECTIVE
O1 Creșterea nivelului de competențe tehnice prin învățare practică pentru 7 stagiari VET clasa a 11-a,Tehnician în activități 
economice
O2 Creșterea cu 10 % a nr.de elevi cu performanțe profesionale îmbunătățite obținute de 8 stagiari VET clasa a 11-a Tehnician în 
activități de comerț
O3 Creșterea gradului de internaționalizare a școlii prin parteneriate europene pentru învățare practică în domeniile 
Electronică/automatizări și Turism și alimentație, 15 stagii, 16 luni



FLUXURI

SHO -01 INMOBILIARIA 
ESCRIBANO S.A. 
GRANADA, SPANIA 7 
stagiari – 1 însoțitor,19 zile
SHO -02 GHAMTTON 
VALENCIA 8  stagiari + 1 
însoțitor,19 zile
SHO-03 ARQUITECTURA 
OZAES SL (BAILE)-
JAEN,SPANIA 7 stagiari + 
1 însoțitor,19 zile
SHO -04 GESTION Y 
EXPLOTACION DE 
RESTAURANTES SL 
SEVILLA, SPANIA
8 stagiari + 1 însoțitor,19 
zile



SCOPUL PROIECTULUI

Ridicarea nivelului de competență 
pentru 30 stagiari VET în domeniile 
Economic, Comerț, 
Electronică/Automatizări,Turism și 
alimentație prin învățarea bazată pe 
muncă , facilitarea parteneriatului 
european cu 5 companii din Spania 
și internaționalizarea LTS



ACTIVITĂȚI
A 1.Managementul proiectului ( L 1-L16)

A 2. Proceduri selecție stagiari ( L 1- L 8)

A 3 . Pregătirea participanților ( L 4- L 10)

A 4. Pregătirea/realizarea mobilităților (L 4- L 16)

A 5. Monitorizare ( L 1- L 16)

A 6. Diseminare ( L 1 – L 16)

A 7. Evaluare ( L 1- L 16)

A 8. Raportul final ( L 17- L 18)



REZULTATE
 Economic/ Tehnician în activități economice: Aplicarea politicilor de marketing; 

Cunoștințe: Mixul de marketing; Abilități: Componentele mixului de marketing; 
Atitudini: Stabilirea strategiei de distribuție, preț

 Comerț/Tehnician în activități de comerț: Administrarea ofertei de mărfuri; 
Cunoștințe: Grupele de mărfuri; Abilități : analizarea sortimentelor de mărfuri; 
Atitudini: Argumentarea modalităților de asociere a grupelor de mărfuri

 Electronică /automatizări/ Tehnician operator tehnică de calcul: Realizarea 
echipamentelor electronice analogice și digitale Cunoștințe: Circuite electronice 
analogice , Circuite logice secvențiale ; Abilități: Realizarea circuitelor; Abilități: 
Colaborare în echipă, respectarea normelor sanitare/ mediu 

 Turism și alimentație/Ospătar ( chelner) vânzător în unități de alimentație : Servirea 
în restaurante; Cunoștințe: Întocmire meniu: preparate culinare, preparate lichide ; 
Abilități: Meniuri, comandă, servire, debarasare; Atitudini: Servirea preparatelor 
culinare/ băuturi, Norme igienă 

 Rezultate tangibile: 30 stagiari VET cu calificare profesională ridicată; 5 acorduri de 
parteneriat;  30 Documente mobilitate Europass, 

 Rezultate intangibile: Competențe și cunoștințe prin îmbunătățirea performanțelor de 
învățare , antreprenoriale, lingvistice, de specialitate, îmbunătățirea perspectivelor de 
carieră , creșterea sensibilizării interculturale , o mai bună cunoaștere a proiectului 
european și a valorilor UE, creșterea motivației pentru formarea profesională în 
viitor. Competențe sociale îmbunătățite , prin respectul valorilor europene: pluralism, 
nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate, egalitate de gen



PROCEDURI SELECȚIE STAGIARI
Selecția respectă principiile nediscriminării, transparenței, 
egalității de șanse, evitării conflictului de interese 

Criterii de selecție:

 Elev înscris în anul școlar 2022-2023 în clasa a XI-a : 
Economic/Tehnician în activități economice; 
Comerț/Tehnician în activități de 
comerț;Electronică/Automatizări /Tehnician operator 
tehnică de calcul; Turism și alimentație/Ospătar (chelner ) 
vânzător în unități de alimentație

 Situație școlară bună

 Competențe PC

 Competențe lingvistice limba engleză nivel A 2

Probe selecție:

 Probă atestare competențe profesionale: scrisă și practică

 Probă cunoașterea limbii engleze nivel minim A2: scris și 
oral

 Interviu 

 Dosar candidatură: cerere candidatură, CV Europass, 
scrisoare de motivație, adeverință elev, recomandare 
diriginte,  copie CI, acord parental, adeverință medicală –
clinic sănătos



PREGĂTIRE ANTEMOBILITATE
Pregătirea antemobilitate se face prin 4 
module:

Pregătire pedagogică

Pregătire lingvistică pe platforma on 
line

Pregătire culturală

Pregătire pentru managementul 
riscului



MONITORIZARE
Respectarea:

 Standardelor pentru managementul de calitate 
al activităților de mobilitate

 Încadrării în graficul stabilit pentru derularea 
proiectului

 Aplicării principiilor incluziunii și diversității

 Sustenabilității mediului

 Educației digitale, prin cooperarea virtuală la 
nivelul parteneriatului, participarea în rețeaua 
Erasmus



EVALUARE
Se realizează prin 3 metode:

 Evaluare inițială în ziua 1 a stagiului ( test de 
evaluare, probă practică) realizată de tutorele de 
stagiu

 Evaluare intermediară în 2 etape: în ziua 5 și ziua 
a 10-a a stagiului ( probă practică) realizată de 
tutorele de stagiu

 Evaluare finală în ziua a 15-a a stagiului ( probă 
practică) realizată de Comisia de evaluare- tutore 
de stagiu, reprezentanții organizațiilor de primire, 
profesori însoțitori

Rezultatele evaluării sunt consemnate în Certificatul 
eliberat de organizația de primire

Validarea evaluării: prin utilizarea instrumentului de 
validare Document Mobilitate Europass



IMPACT
 Pe termen scurt: creșterea nivelului de competență 

și calificare profesională /Nivel 3 și Nivel 4; 
creșterea motivației și a performanței de învățare, 
schimbare determinată de contextul socio- cultural 
și profesional cu care participantul ia contact în 
mediul de lucru din Spania , dezvoltarea 
competențelor lingvistice ( engleză), acces la 
educație.

 Pe termen mediu: competențe antreprenoriale, 
creșterea stimei de sine indiferent de mediul de 
rezidență, creșterea sensibilizării interculturale

 Pe termen lung: schimbare la nivelul 
comportamentului participanților, determinați să 
obțină un loc stabil pe piața muncii într-o 
companie performantă, șansă oferită de 
certificarea obținută în urma mobilității.


