
 

 
 

 
 

 

COMISIA PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EUROPENE 

din Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” vă aduce la cunoştinţă 

 
Proiectul de mobilitate Erasmus+ Acţiunea Cheie 1 
nr. 2019-1-RO01-KA102-062784, finanţat de CE, cu titlul 

ÎMBUNĂTĂŢIREA FORMĂRII PROFESIONALE ÎN TURISM ŞI ALIMENTAŢIE  

PRIN STAGII EUROPENE DE PRACTICĂ 

care se va derula în perioada 1 noiembrie 2019 – 30 aprilie 2022 

 

De ce acest proiect? 

 

- pentru consolidarea competenţelor profesionale, transversale şi interpersonale elevilor de la 

specializările Turism şi Gastronomie; 

- pentru acumularea experienţei şi corelarea formării profesionale cu standardele pieţii muncii şi cerinţele 

angajatorilor la nivel internaţional; 

- pentru stimularea competenţelor de tip antreprenorial ale elevilor. 

 

Ce urmărim prin acest proiect? 

1. Asigurarea de stagii de pregătire practică cu o durată de 3 săptămâni în 2 fluxuri pentru 30 de elevi (8 elevi 

cls. a X-a, Turism, 8 elevi cls. a X-a Gastronomie, 6 elevi cls. a XI-a Turism, 8 elevi cls. a XI-a Gastronomie) 

la agenţi economici relevanţi din Granada-Spania; 

2. Transferarea rezultatelor învăţării către ceilalalţi elevi de la specializările Turism şi Gastronomie; 

3. Dezvoltarea de competenţe transversale şi soft în rândul elevilor prin participarea la activităţi de proiect 

derulate local şi internaţional; 

4. Valorificarea experienţei profesionale acumulate de cei 30 de elevi în cadrul unui Târg local de 

antreprenoriat; 

5. Consolidarea dimensiunii europene în VET în LTEVM prin derularea unui parteneriat educaţional cu 

agenţi economici din Spania. 

 

Cine sunt partenerii? 

• M.E.P. Europrojects Granada SL – Granada, Spania (intermediar); 

• Hotel Abadia S.A. – Granada, Spania (agent economic); 

• Hotel Abba (Jaleriva SL) – Granada, Spania (agent economic); 

• Inmobiliaria Hotel Los Angeles SA – Granada, Spania (agent economic); 

• Hotel Las Nleves – Granada, Spania (agent economic); 

• Ideas Granada – Granada, Spania (agent economic); 

• Viajes Lauxa – Granada, Spania (agent economic); 

• Cafetería La Riffeña – Granada, Spania (agent economic); 

• La Crême Cafe-Gastro Bar SL – Granada, Spania (agent economic). 

 

Rezultate estimate 

1. competenţe profesionale perfecţionate în domeniile Turism ;i Gastronomie; 

2. Târgul local de antreprenoriat pentru firmele virtuale create de către elevii beneficiari; 

3. pregătire profesională la standardele socio-economice globale a muncii. 



 

 

 

 

 

Echipa de gestiune a 

 
Proiectului de mobilitate Erasmus+ Acţiunea Cheie 1 

nr. 2019-1-RO01-KA102-062784, finanţat de CE, cu titlul 

ÎMBUNĂTĂŢIREA FORMĂRII PROFESIONALE ÎN TURISM ŞI ALIMENTAŢIE  

PRIN STAGII EUROPENE DE PRACTICĂ 

 vă aduce la cunoştinţă procedura de 
 

SELECŢIE A ECHIPEI DE IMPLEMENTARE 
 

formată din 14 ELEVI care vor participa la un stagiu de pregătire practică de trei săptămâni în 
Granada, Spania în anul şcolar 2021-2022/sem. I 

Cine se poate înscrie? 
- elevi ai Liceului Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi, clasele a XI-a, specializările Tehnician în 

Turism şi Tehnician în Gastronomie (6 mobilităţi Turism, 8 mobilităţi Gastronomie); 
 

Criterii de selecţie pentru elevi: 
- pregătire profesională în specializarea Tehnician în Turism/Tehnician în Gastronomie; 

- cunoaşterea limbii engleze (cel puţin nivel mediu), demonstrată prin  
susţinerea unui interviu şi a unei probe scrise; 

- aptitudini şi competenţe de comunicare şi lucru în echipă,  
demonstrate prin activităţi şcolare şi extraşcolare în care s-au implicat anterior; 

- asumarea responsabilităţilor legate de desfăşurarea proiectului 
(program de lucru, realizare activităţi, deplasări, diseminare); 

Condiţii eliminatorii 
- comportament adecvat în cadrul şcolii (minim media 8 la Purtare în anul şcolar anterior); 
- stare de sănătate bună (sub 20 de absenţe motivate pe motive medicale în acest an şcolar). 

 
Cum se realizează înscrierea elevilor? 

Prin depunerea la secretariat a unui dosar care să cuprindă: 
- cerere de înscriere (pe www.economic2.ro); 

- CV Europass şi documente justificative pentru activităţile şcolare şi extraşcolare care s-au implicat; 
- scrisoare de intenţie privind participarea la mobilitate; 

- copie Carte de identitate; 
- acordul scris al părinţilor că permit deplasarea în străinătate a elevului. 

 
Când se depun dosarele? 

14 iunie – 22 iunie 2021, la secretariat 
 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa membrilor echipei de selecţie: 
prof. Mariana Pintrijăl şi Oana Mandache (responsabile cu evaluarea competenţelor de specialitate) 

prof. Elena Ilisoi şi Anca Patrichi (responsabile cu evaluarea competenţelor de lb. engleză) 
 

Anunţarea rezultatelor 
29.06.2021 

 

Contestaţii 
29.06.2021 

Anunţarea rezultatelor finale 
1.07.2021 

http://www.economic2.ro/

