




Dacă răspunsul tău este

Liceu Tehnologic Economic de Turism îți oferă ocazia să

efectuezi instruirea PRACTICĂ COMASATĂ în acest

an școlar la agenți economici din SPANIA și 

PORTUGALIA, prin proiectul  ERASMUS+ VET, 

KA102 

DA



START PENTRU O 

CARIERĂ EUROPEANĂ ÎN 

SERVICII 

(STEUCAS)



Obiectivele Proiectului
O1- Dezvoltarea și aprofundarea cunoștințelor, abilităților, atitudinilor și competențelor 

prevăzute de SPP pentru 

42 de elevi, clasa a X-a - LICEU, 

din domeniile 

prin efectuarea de stagii de practică la agenți economici din țări UE

Spania/ Portugalia 
O2- Dezvoltarea competențelor de comunicare profesională, într-o limbă de circulație 

europeana. 

O3- Promovarea egalității de șanse pe piața muncii a elevilor LTET prin dobândirea nemijlocită 

a unor experiențe profesionale europene.

O4- Facilitarea dialogului intercultural, a toleranței în vederea promovării cetățeniei active 

europene.

Alimentație Turism
Comerț/

Economic



CONDIȚII DE PARTICIPARE

Poate participa la selecția grupului țintă orice

elev al școlii din clasa a X a - LICEU

domeniul Turism/ Alimentație/ Comerț-

Economic, care are media 10 la purtare.



SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ

01 octombrie- 01 decembrie 2021 

Înscrierea candidaților și depunerea portotofoliilor- se realizează 
online 

(https://forms.gle/3WAxMjz1LtCH3hNk8)

02 decembrie – 21 decembrie 2021

Evaluarea și selecția are trei etape:

 Evaluarea portofoliilor

 Test scris

 Interviu

https://forms.gle/3WAxMjz1LtCH3hNk8


❑ Scrisoare de intenție

❑ Curriculum vitae (CV) în format Europass 

❑ Copie după cartea de identitate , 

❑ Acordul părinților- formular tip

❑ Recomandarea dirigintelui- formular tip

❑ Adeverință. cu mediile din clasa a IX-a la modulele de specialitate, la limba

engleză și la purtare (se eliberează , la cerere, de către secretariatul școlii) 

❑ Declarație de apartenență la grup cu oportunități reduse (domiciliul stabil în

mediul rural, familii monoparentale, orfani, în plasament)- formular tip 

❑ Alte documente relevante pentru candidatură (diplome de la concursuri, 

dovezi ale implicării în diferite proiecte și activități extrașcolare, activități de 

voluntariat etc.)

CONȚINUTUL PORTOFOLIULUI

SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ



SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ

ATENȚIE!!!!

Formularele tip și indicații de realizare pentru 

Scrisoarea de intenție/CV le veți găsi pe site-ul școlii.

Documentele:

1. Se vor data și semna, 

2. Se vor scana într-un singur document PDF (în

ordinea menționată mai sus) 

3. Documentul PDF se va încărca în:

Formularul de înscriere



SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ

Pe baza punctajelor obținute vor fi selectați:



PREGĂTIREA PENTRU MOBILITATE

ianuarie – aprilie 2022



Grupul țintă va desfășura un stagiu de 3 săptămâni de 

practică comasată (15 zile x 6 ore/zi), la agenți 

economici (restaurante/ hoteluri/supermarket-uri) 

dintr-o țară a Uniunii Europene:
❑ 21 de elevi (7- Turism, 7- Alimentație, 7- Comerț/Economic) 

vor efectua stagiul de practică în VALENCIA, Spania în 

perioada 

21.03- 08.04.2022;

❑ 21 de elevi (7- Turism, 7- Alimentație, 7- Comerț/Economic) 

vor efectua stagiul de practică în BARCELOS, Portugalia 

în perioada 

02.05 - 20.05.2022.

DERULAREA MOBILITĂȚII



În timpul liber elevii vor desfășura activități culturale: excursii, 

vizite la muzee, etc.

Elevii vor fi însoțiți în mobilitate de cadre didactice din școală (1 

cadru didactic la 7 elevi) care vor oferi sprijin și consiliere pe tot 

parcursul mobilității.

DERULAREA MOBILITĂȚII



Toate cheltuielile de transport, cazare, masă, formare, activități 

culturale sunt suportate din bugetul proiectului

DERULAREA MOBILITĂȚII



03 aprilie - 01 iulie 2022

ACTIVITĂȚI POST-MOBILITATE

Realizarea produselor

finale 

Diseminarea

rezultatelor 

Realizarea documentelor pentru 

evaluare, raportare si validare



BARCELOS, 

PORTUGALIA



VALENCIA,

SPANIA



START PENTRU O CARIERĂ 

EUROPEANĂ ÎN SERVICII (STEUCAS)

Dacă vrei să faci parte din grupul țintă al proiectului

STEUCAS te poți înscrie pentru selecție în perioada:

01 octombrie- 01 decembrie 2021

completând formularul online de la link-ul 

https://forms.gle/3WAxMjz1LtCH3hNk8

Detalii legate de selecția grupului țintă găsiți pe site-ul 

școlii (https://gsetis.ro/).

https://forms.gle/3WAxMjz1LtCH3hNk8


START PENTRU O CARIERĂ 

EUROPEANĂ ÎN SERVICII (STEUCAS)


