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MOBILITĂȚI EUROPENE PENTRU SERVICII DE CALITATE  

 

Nr. 516/24.02.2020 

 

 

ANUNȚ 

 

          Colegiul Economic Călărași aduce la cunoștință că în perioada 25.02.2020 - 

28.02.2020 va avea loc înscrierea elevilor în vederea selecției  la Proiectul de 

mobilitate profesională nr. 2019 - 1- RO01 - KA102 - 062730, cu titlul  ”MOBILITĂȚI 

EUROPENE PENTRU SERVICII DE CALITATE”, din cadrul Programului ERASMUS 

+, acțiunea cheie 1 - Mobilități de Învățare pentru Indivizi (KA1 – VET), derulat prin 

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 

Profesionale, pentru anul  școlar 2019 – 2020 (anul I de proiect).  

La selecție se pot înscrie elevii din clasele: a-X-a    - liceu, domeniul Turism și 

alimentație / Turism 

Înscrierea la concursul de selecție se va realiza în baza cererii tip - repartizată 

elevilor de către dirigintele clasei, care vor depune la responsabilul echipei de 

gestiune a proiectului, cererile și tabelul centralizator cu candidații înscriși. 

În perioada 09.03.2020 – 13.03.2020 va avea loc Concursul de selecție a 

elevilor participanți la proiectul de mobilitate profesională. 

Criteriile de selecție sunt: competența profesională, competențe de 

comunicare in limba engleză, calități morale 

Dosarul de selecție va conține: cerere de înscriere, CV european, copie CI al 

elevului, acord scris părinți/susținători legali (pt. elevii minori), copie CI al 

părintelui/susținătorului legal.  

 

 

Afișat: 25.02.2020 

 

Director, 

Prof. Cârjilă Daniel 

 

 

 

                                                                            Asistent responsabil proiect, 

                                                         Prof. Șocariciu Mirela 
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Nr.522/25.02.2020 

 

 

ANUNȚ 

 

 

         Colegiul Economic Călărași aduce la cunoștința elevilor că probele din cadrul 

Concursului de selecție a grupului țintă în Proiectul de mobilitate profesională nr. 

2019 - 1- RO01 - KA102 - 062730, cu titlul  ”MOBILITĂȚI EUROPENE PENTRU 

SERVICII DE CALITATE”, din cadrul Programului ERASMUS +, acțiunea cheie 1 - 

Mobilități de Învățare pentru Indivizi (KA1 – VET), derulat prin Agenția Națională 

pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, se vor 

desfășura după următorul calendar: 

1. 09.03.2020, ora 1400 - Test de abilități practice în domeniul Turism 

2. 10.03.2020, ora 1400  - Test de competențe lingvistice în limba engleză - 

probă orală 

3. 11.03.2020 – Afișare rezultate selecție 

4. 12.03.2020: Depunere contestații 

5. 13.03.2020: Soluționare contestații și afișare rezultate finale 

 

Afișat: 28.02.2020 

 
 

Director, 

Prof. Cârjilă Daniel 

                                                                            
 

 

                                                                            Asistent responsabil proiect, 

                                                                     prof. Șocariciu Mirela 


