
EUROPEAN EXPERIENCES FOR QUALITY 
SERVICES
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Începutul proiectului: 01.09.2020

Durata proiectului: 12 luni

Sfârșitul proiectului: 31.08.2021

BUGET: 132.738 EURO

https://www.erasmusplus.ro/


Topics

1. Descrierea Proiectului

2. Grupul țintă

3. Fluxuri 

4. Selecția
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1. Descrierea Proiectului - Obiective generale

OG1- creșterea nivelului de pregătire al elevilor din
învățământul tehnic și profesional cu specializări din sfera
serviciilor, prin învățarea la locul de practică

OG2 - recunoașterea pe plan european al competențelor
elevilor din învățământul tehnologic, validat prin
certificat european

OG3 - promovarea mobilității europene
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1. Descrierea Proiectului - Obiective specifice

OS1- dezvoltarea de cunoștințe/abilități, dobândirea de competențe 
profesionale în specializare la cei 42 de elevi

OS2 – realizarea egalității de șanse în toate domeniile profesionale, 
încurajarea elevilor din mediul rural de a-și urma planurile 
profesionale

OS3 – creșterea capacității de inserție pe piața muncii a participanților la 
proiect, facilitarea tranzacției către piața muncii

OS4 – creșterea motivației elevilor de a folosi în limbile străine, limbajul 
de specialitate specifică fiecărei meserii

OS5 – dezvoltarea unor competențe personale și interculturale prin 
experiența de mobilitate europeană
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1. Descrierea Proiectului – Rezultate așteptate

La  nivel de instituție:

• creșterea capacității de a iniția activități/proiecte la 
nivel european

• creșterea prestigiului școlii și al competitivității

• o mai bună înțelegere a interdependenței dintre 
formare profesională și piața muncii

Pe plan local: 

• creșterea forței de muncă calificată la standarde 
europene

La nivelul grupului țintă:

•dezvoltarea abilităților practice ale 
elevilor

•creșterea motivației elevilor pentru 
formare profesională

•îmbunătățirea competențelor lingvistice 
și de comunicare a elevilor

•Înțelegerea mai bună a 
multiculturalismului

•înlesnirea integrării socio-profesionlă a 
absolvenților
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1. Descrierea Proiectului - Partener

ESMOVIA este o companie spaniolă, cu sediul în 
Valencia, dedicată gestionării proiectelor de 
mobilitate europene. 

Este specializată în furnizarea de stagii de 
formare și plasare de muncă pentru elevii din 
școlile profesionale și, de asemenea, job 
shadowing pentru personalul din școlile 
profesionale, precum și programe educaționale 
pentru personalul didactic școlar și cel implicat 
în educația adulților. 
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1. Descrierea Proiectului - Partener

De asemenea, oferă:

• Tutorizare și follow-up

• Ghișeu de ajutor 24/7

• Certificări și Document de mobilitate Europass

•Organizarea de activițăti culturale

• Organizarea cazării și intreținerii

• Organizarea transferului de la și la cel mai 
apropiat aeroport

• Organizarea transportului local
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2. GRUPUL ȚINTĂ

• Elevii claselor a XI-a, cu specializarea: TEHNICIAN ÎN TURISM 

(XI.D,XI.E – 50 de elevi)

• Elevii claselor a X-a, cu specializarea: TEHNICIAN ÎN TURISM, 

TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI DE COMERTȚ

(XB, XC, XD – 75 de elevi)

• Elevii claselor profesionale a XI-a, cu specializarea: BUCĂTARI

(Xșc.prof. – 30 elevi)

EU-SERCA



3. FLUXURI - Fluxul 1

•Clasele de a XI-a, specializarea: Tehnician în turism

•Perioada: 28.02.2021-20.03.2021

•14 elevi + 2 însoțitori

•90 de ore de practică, din cele 120 de ore prevăzute în Planul Cadru
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3.FLUXURI-Fluxul 2

•Clasele de a XI-a, școală profesională,specializarea: BUCĂTARI

•14  Elevi + 2 însoțitori

•Perioada: 25.04.2021- 15.05.2021

•90 de ore de practică comasată, din cele 300 de ore prevăzute în Planul Cadru

EU-SERCA

https://www.erasmusplus.ro/


3. FLUXURI - Fluxul 3
EU-SERCA

Clasele de a X-a, specializarea: Tehnician în turism, 

Tehnician în activități de comerț

Perioada: 20.06.2021-10.07.2021

14 elevi + 2 însoțitori

90 de ore de practică comasată, prevăzute în Planul Cadru
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4. SELECȚIA 

Perioade de selecție:

Fluxul1: 21-25 septembrie 2020

Fluxul 2-3: 01-05 martie 2020

EU-SERCA

Criterii de selecție:

• motivația de participare

• dosar de candidatură

• test de competențe profesionale

• interviu în limba engleză

https://www.erasmusplus.ro/


2020-2021
PROIECT:2020-1-RO01-KA102-079050

Liceul Tehnologic

JOANNES KAJONI 

Miercurea Ciuc

EU-SERCA


