
 

 

„ERASMUS+  

abilități pentru meseria noastră” 

2020-1-RO01-KA102-079090 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,LIVIU REBREANU” HIDA  

Vă informează că s-a lansat procedura de selecție a elevilor 

care participă la mobilitatea din cadrul proiectului: 

„ERASMUS+ ABILITĂȚI  PENTRU MESERIA NOASTRĂ!” 

2020-1-RO01-KA102-079090 

finanţat de către Comunitatea Europeană, prin consorțiul național „Școli 

din Sălaj în Erasmus+”. 
1. Condiţii de eligibilitate 

Orice elev din cele 4  licee tehnologice care doreşte să participe la un stagiu de formare 

profesională în UE în cadrul programului ERASMUS+ trebuie să îndeplinească următoarele 

criterii: 

 să fie compatibil cu opţiunile de mobilitate solicitate (înmatriculat în ciclul/pe nivelul de 

studii cerut), adică în clasa a X-a B, Învățământ profesional, anul școlar 2020-2021; 

 să nu beneficieze de finanţare prin alte proiecte pentru stagiul de practică; 

 să poată demonstra aptitudini şi abilităţi specifice, în concordanţă cu activitatea ce urmează a 

se desfăşura în organizația de primire parteneră din UE;  

 să promoveze un test de cunoştinţe lingvistice, un test de competență profesională și un 

interviu; 

 să întocmească dosar de candidatură complet și corect întocmit; 

 sa respecte termenul de înscriere și depunere a dosarelor la secretariatul școlii de trimitere. 

Criteriul se va nota cu ADMIS/RESPINS 
 

2. Dosarul de candidatură va cuprinde: 

 Cerere de înscriere(Anexa 1); 

 Copie după cartea de identitate; 

 Curriculum Vitae în format 

Europass:https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose ( editor on-line de CV); 

 PașaportlingvisticEuropass:https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/lp/compose (editor 

online PL); 

 Scrisoare de intenție(Anexa 2); 

 Adeverinţă de la secretariatul unității școlare unde este înmatriculat, prin care se atestă poziţia 

de elev înmatriculat la domeniul de calificare/calificarea, anul de studii,MEDIA GENERALĂ 

și MEDIA LA PURTARE din anul școlar încheiat; 

 Adeverință medicală prin care se certifică că este apt din punct de vedere medical de a face 

deplasare în străinătate; 

 Acord părinți în cazul în care elevul va fi selectat (Anexa 3); 

 Recomandare diriginte (Anexa 4); 

 

Depunerea dosarelor de candidatură se face în perioada: 24-26.05.2021 la secretariat 

între orele 12-14:00.  

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/lp/compose

