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PROIECTUL „MOTOR START”,  2019-1-RO01-KA102-061963 
 

În perioada 15.10.2019-14.10.2021, la C.T.Transporturi din Piatra Neamț se va derula 

proiectul de mobilitate VET pentru elevi, în cadrul programului Erasmus+.  

Grup țintă : 24 de elevi de la învățământul profesional de stat cu durata de trei ani, 

calificarea Mecanic auto, din care 12 din clasa a X-a IP3 și 12 din clasa a XI-a IP3.  

Țară parteneră : Spania, organizațiile gazdă fiind două unități de service auto din 

Valencia, o reprezentanță Nissan (primește 8 elevi/flux) și o firmă din grupul Fiat 

Chrysler Automobiles (primește 4 elevi/flux). 

Fiecare grup de 12 elevi va efectua la organizațiile partenere un stagiu de trei săptămâni 

de instruire practică, respectiv un total de 90 de ore (6 ore/zi, timp de 15 zile), având ca 

însoțitor un cadru didactic. Fiecare elev va avea propriul tutore din partea partenerilor 

de practică. 

Elevii vor fi selectați în baza unei proceduri de selecție obiective, de o comisie formată 

din cadre didactice de specialitate din afara unității și de profesorul psiholog al școlii.  

Procedura de selecție va fi afișată cu cel puțin 4 săpt înainte de desfășurarea selecției 

propriu-zise.  

Criteriile de selecție vor avea în vedere trei aspecte : situația la învățătură, situația 

disciplinară și situația socio-economică. Elevii vor depune un dosar, in care cererea 

elevului trebuie să fie însoțită și de acordul părintelui. Vor susține probe de specialitate 

și un interviu. 

Înainte de deplasarea în Spania, elevii vor realiza pregătire culturală, pedagogică, 

lingvistică, în limba spaniolă și pregătire pentru prevenirea riscurilor. 

În perioada de mobilitate, elevii vor fi cazați cel mult 3 în cameră, cu baie proprie, cu 

minimum 3 mese /zi, iar pe lângă instruirea practică, elevii vor beneficia și de activități 

cultural-artistice. Transportul de va realiza cu microbuzul până la Otopeni și retur, iar de 

la Otopeni la Valencia și retur, cu avionul. Se vor încheia asigurări medicale, de 

călătorie și asigurare profesională/de răspundere civilă față de terți (în cazul în care 

vreun elev ar produce daune unor terțe persoane sau utilaje de lucru. 
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