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Pentru a putea candida: 

A) pentru unul dintre cele 27 de  locuri disponibile la mobilitatile de SCURTA DURATA, 

elevii  trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:  

a) candidatul trebuie să fie elev al Colegiului Tehnic Anghel Saligny si sa-si pastreze statul de elev 

pana la incheierea anului scolar curent ;  

b) candidatul trebuie să fie înmatriculat în anul școlar 2021 – 2022 în clasa a X-a, in invatamantul 

liceal tehnologic, nivel 4 de calificare, la specializarile mentionate la pct.4. 5. ;  

c) Candidatul nu a mai beneficiat/beneficiază de altă finanțare a UE din alte proiecte pentru 

efectuarea stagiului de practică 

d) candidatul sa aiba dosarul de candidatură complet și corect întocmit.  

e) candidatul sa cunoasca limba engleza  

f) candidatul sa nu aiba probleme majore de disciplină 

Profilul participantului căutat : 

În alcătuirea dosarului de candidatură, fiecare elev va avea în vedere faptul că trebuie să 

dovedească, făcând referire la activitățile și rezultatele sale anterioare, că dispune de cât mai multe 

calități/ caracteristici care îl fac compatibil cu următorul profil de participant:  

- manifestă interes pentru dezvoltarea personală și profesională;  

- dispune de motivație pentru a participa la o experiență de muncă și formare profesională în altă 

țara europeană;  

- are disponibilitate ridicată pentru plasament la locul de muncă și dorința explicită de a învăța prin 

muncă;  

- este sociabil, tolerant și manifestă dorință de implicare, adaptabilitate si flexibilitate, comunicare 

și colaborare în echipă;  

- este caracterizat de seriozitate, demonstrată prin respect față de programul școlar și purtare 

exemplară pe durata școlarității;  

- este dinamic, deschis către experiențele de învățare și a manifestat constant interes pentru 

implicarea în activități extracurriculare, competiții școlare și extrașcolare;  

- are o capacitate de a utiliza limba engleză în comunicare;  

- are disponibilitate de a învăța noțiuni elementare pentru comunicarea în limba straina;  

- are disponibilitate pentru implicarea în toate etapele pregatitoare  ale mobilității;  

- are disponibilitate pentru implicarea ulterioară în acțiuni de diseminare a experiențelor de 

învățare-formare la care a participat în cadrul proiectului;  

- este interesat de eventualitatea dezvoltării unei cariere în domeniul de calificare.  

 -  se incadreaza în categoria persoane cu mai puține oportunități și anume: 
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 • persoane cu dizabilități: acestea includ deficiențe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale 

care, prin interacțiunea cu diferite bariere care  pot împiedica participarea deplină și 

efectivă a unei persoane la viața socială la același nivel cu alte persoane 

  • persoane cu probleme de sănătate: barierele pot rezulta din probleme de sănătate, inclusiv 

boli grave, boli cronice sau orice altă situație legată de sănătatea fizică sau mintală care 

împiedică participarea la program.  

 • persoane cu barierele legate de sistemele de educație și formare: pot întâmpina bariere 

persoanele care, din diverse motive, înregistrează performanțe slabe în sistemele de 

educație și formare, persoanele care părăsesc timpuriu școala, persoanele care nu sunt 

încadrate profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare și adulții 

cu un nivel redus de calificare. Deși există și alți factori care pot juca un rol, aceste 

dificultăți educaționale, care pot fi legate și de circumstanțele personale, se datorează în 

mare parte unui sistem educațional care creează limitări structurale și/sau nu ține seama pe 

deplin de nevoile specifice ale individului. Un alt obstacol în calea participării apare atunci 

când structura programelor de învățământ face dificilă participarea la activități de 

mobilitate în scopul învățării sau al formării în străinătate, ca parte a studiilor.  

 • persoane cu diferențe culturale: deși diferențele culturale pot fi percepute ca bariere de 

către persoanele din orice mediu, ele pot afecta în special persoanele cu mai puține 

oportunități. Astfel de diferențe pot reprezenta bariere semnificative în calea învățării în 

general și cu atât mai mult pentru migranți sau refugiați, în special pentru migranții nou-

sosiți, pentru persoanele care aparțin unei minorități naționale sau etnice, pentru utilizatorii 

limbajului prin semne, pentru persoanele cu dificultăți de adaptare lingvistică și de 

incluziune culturală etc. Expunerea la limbi străine și la diferențe culturale în timpul 

participării la orice fel de activități ale programului le poate descuraja pe unele persoane și 

poate limita, într-o anumită măsură, beneficiile participării lor. Aceste diferențe culturale 

îi pot chiar împiedica pe potențialii participanți să solicite sprijin prin intermediul 

programului, constituind prin urmare un obstacol în calea integrării. 

  • personae cu bariere  sociale: dificultățile de adaptare socială, cum ar fi cele determinate 

de competențele sociale limitate, de comportamentele antisociale sau cu risc ridicat, de 

delincvența din prezent sau din trecut, de consumul excesiv de droguri sau alcool din 

prezent sau din trecut ori de marginalizarea socială, pot reprezenta o barieră. Alte bariere 

sociale pot fi determinate de circumstanțele familiale, de exemplu, dacă persoana este 

prima din familie cu acces la învățământul superior sau dacă este părinte (în special părinte 

unic susținător al familiei monoparentale), îngrijitor, întreținător sau orfan ori dacă a locuit 

sau locuiește într-un centru de îngrijire instituționalizată.  

 • persoane cu bariere economice: dezavantajul economic, cum ar fi un nivel scăzut de trai, 

venituri mici, necesitatea de a lucra pentru a se întreține, dependența de sistemul de 

protecție socială, în cazul șomajului de lungă durată, situațiile de precaritate sau sărăcia, 

lipsa adăpostului, datoriile sau problemele financiare etc., poate reprezenta o barieră. Alte 

dificultăți pot decurge din transferabilitatea limitată a serviciilor (în special a sprijinului 
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pentru persoanele cu mai puține oportunități), care trebuie să fie „mobile” pentru a putea 

urma participanții atunci când se deplasează întrun loc îndepărtat sau, cu atât mai mult, în 

străinătate. 

  •persoane cu bariere legate de discriminare: barierele pot apărea ca urmare a discriminărilor 

legate de gen, de vârstă, de etnie, de religie, de convingeri, de orientare sexuală, de 

dizabilități sau de factori intersecționali (o combinație a uneia sau mai multora dintre 

barierele legate de discriminare menționate). 

  • persoane cu bariere geografice: traiul în zone îndepărtate sau rurale, pe insule mici sau în 

regiuni periferice/ultraperiferice , în suburbii, în zone mai puțin deservite (cu transport 

public limitat, facilități precare) sau în zone mai puțin dezvoltate din țări terțe etc. poate 

constitui o barieră 

  

Candidatul îndeplinește toate condițiile de eligibilitate precizate în secțiunea 5 (a-f) -criterii de 

eligibilitate (Admis/ Respins); 
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