
GHID DE BUNE PRACTICI 
ÎN IMPLEMENTAREA

PROIECTELOR DE MOBILITATE,
ACȚIUNEA CHEIE 1, VET

COLEGIUL TEHNIC 
, ,AUGUST TREBONIU LAURIAN”

Septembrie 2020 - Mai 2022

,,COMPETENȚE EUROPENE PENTRU VIITOR PRIN
STAGII DE PRACTICĂ ÎN COMPANII EUROPENE”



Publicație realizată în cadrul proiectului
,,COMPETENȚE EUROPENE PENTRU VIITOR prin
stagii de practică în companii europene”,
număr de referință 2020-1-RO01-KA102-
078278, beneficiar Colegiul Tehnic „August
Treboniu Laurian”.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul
Comisiei Europene. Această publicație
(comunicare) reflectă numai punctul de vedere
al autorului și Comisia nu este responsabilă
pentru eventuala utilizare a informațiillor pe
care le conține.

Autor: prof. ing. Ionele Daniela-Elena, 
responsabil de proiect

 

 

 

Proiect finanțat din fonduri europene prin programul Erasmus+



DATE DESPRE PROIECT
 

Echipa de gestiune a proiectului:
1. Prof. Ionele Daniela Elena- coordonator
de proiect
2. Prof. Petruț Mirela Monica- responsabil
cu formarea profesională
3. Prof. Lăstun Otilia Bogdana- responsabil
cu evaluarea și monitorizarea
4. Prof. Feldara Luminița- responsabil cu
diseminarea și valorizarea rezultatelor
5. Prof. Andrei Anca Florinela- responsabil
cu pregătirea lingvistică și culturală.
6. Boborocu Otilia Simona- responsabil
financiar
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Proiectul ”COMPETENȚE EUROPENE PENTRU
VIITOR prin stagii de practică în companii
europene” s-a adresat unui număr de 55 de elevi
de la Colegiul Tehnic “August Treboniu Laurian”
Agnita, profil Tehnic, inscriși la diferite calificări
din domeniul Textile Pielărie, Comerț și
Electronică Automatizări. El a fost aprobat
pentru finanțare în contextul programului
Erasmus+, Acțiunea cheie 1 (KA1) – Proiecte de
mobilitate, domeniul – Formare profesională
(VET), în cadrul rundei 2020, cu numărul de
referință 2020-1-RO01-KA102- 078278. 
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Scopul proiectului: 
Desfășurarea unor activități de mobilitate la
nivel internațional prin care am asigurat
condițiile de dezvoltare personală și profesională
ale elevilor, îmbunătățind calitatea educației și
formării profesionale inițiale și atractivitatea
activităților desfășurate la Colegiul Tehnic
“AUGUST TREBONIU LAURIAN”. 
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Obiectivele proiectului:
1.Formarea de abilități și competențe generale și
tehnice la înalt nivel de calitate în formarea
inițială pentru 55 elevi (15 confecționer produse
textile, 20 tehnicieni in activități de comerț, 20
tehnicieni operatori tehnică de calcul); 
2.Dezvoltarea de atitudini,comportamente,
competențe cheie, tuturor participanților
proveniți în proporție de 60% din medii sociale
cu risc de excluziune, în vederea creșterii
competitivității și a gradului de ocupare în lumea
dinamică a pieței muncii, devenirii ca cetățeni
europeni activi; 
3.Dezvoltarea cooperării cu parteneri externi
capabili să furnizeze educație și formare
profesională de calitate.
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A.I.A.M. - Associação Intercultural Amigos da
Mobilidade Barcelos – Portugalia
MEP Europroject Granada – Spania
SL, Rinvesco Consulting Paphos - Cipru.

Parteneri externi
Organizații intermediare de primire:

1.

2.
3.

Operatori economici de primire:
   1. Firma Com-Prensa realizează procesul de producție și
comercializare a tuturor tipurilor de materiale în tipărirea
textilă;
   2. Alimentación Garo S.L. este un hipermarket care face
parte din rețeaua națională a productorilor spanioli
Covirán;
  3. Autoservicio Matilde este un hipermarket care are
experiența de ani buni în a găzdui elevi în stagii de
formare profesională, în cadrul proiectelor Erasmus+;
  4. Lazarou CTC operează ca un centru de informație
tehnologică concentrat atât pe dezvoltarea de hardware
cât și pe cea de software.

Proiect finanțat din fonduri europene prin programul Erasmus+



Principalele activități din cadrul proiectului
au fost mobilitățile de învățare pe termen
scurt,la care au participat 15 elevi aflați în
clasa a X-a, ciclul inferior al liceului - școală
profesională și 40 de elevi din clasa a XI-a,
ciclul superior - filiera tehnologică.
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Durata proiectului
 

Proiectul se derulează în perioada Septembrie
2020-Mai 2022, grantul obținut este de 168,669.00

EURO.
  Acest proiect a rezultat datorită nevoii de a

îmbina cunoștințele teoretice cu cele practice și de
a conecta școala la noutățile din domeniul educației

și formării profesionale din Uniunea Europeană.
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Activități desfășurate în cadrul proiectului
 

 

   În cadrul proiectului s-au derulat 3 fluxuri de mobilități
în care participanții au efectuat stagii de instruire
practică, module din curriculumul național, cu durata de 3
săptămâni (21 de zile) în companii specializate pentru
instruirea și evaluarea  competențelor profesionale și
autorizate ale stagiarilor în scopul emiterii de certificate
Europass.

   Conținuturile învățării parcurse în stagiile de instruire
practică au fost identice cu cele planificate în Acordul de
Învățare ECVET, încheiat de Colegiul Tehnic “August
Treboniu Laurian” Agnita, organizație de trimitere și
beneficiar în cadrul proiectului, cu organizațiile de
primire, A.I.A.M. Barcelos, MEP Granada și Rivensco
Consulting Paphos. 
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    Monitorizarea și mentoratul participanților au
fost asigurate în timpul mobilităților atât de
organizațiile de primire, prin tutorii de stagiu, cât și
de organizația de trimitere, prin profesorii însoțitori
și profesorii monitori. 
     Rezultatele învățării dobândite de elevi au fost
evaluate pozitiv de către tutorii de stagiu și
responsabilii cu formarea profesională din cadrul
organizațiilor de primire și validate prin certificate
de mobilitate Europass. 
      În timpul stagiului, participanții și-au dezvoltat
competențele lingvistice de limbă engleză prin orele
de pregătire efectuate pe platforma OLS, la finalul
cărora au primit certificate lingvistice. De asemeni,
ei și-au dezvoltat orizontul de cunoaștere prin
vizitele și excursiile organizate în cadrul pregătirii
culturale, la obiective reprezentative pentru istoria,
cultura și civilizația poporului portughez, spaniol și
respectiv cipriot. 
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    FLUXUL 1 DE MOBILITATE 
 PORTUGALIA 10.04.2021-02.05.2021

 

Organizație de primire: A.I.A.M. BARCELOS
Calificarea: ,,Confecționer produse textile”

 

Participanți:
   ANDREI IONELA-ADRIANA     
   BALAZS ALEXANDRA-BOGDANA
   BALINT PAUL-DUMITRU
   CIOLAN DENISA
   GĂITAN EMĂDĂLINA-ANDREEA
   MOLDOVAN  GEORGIANA-ANDREEA
   MATEI CĂTĂLIN
   MIKLOȘ . MANUEL-IONUȚ
   PODU SORIN-PAUL
   SAVU MIHAI-ALIN
   SILAGHI GABRIEL-LUCIAN
   TOBIAȘ  AMALIA-NICOLA
   VIZIREANU  CARMEN
   WONNERTH TANIA
   WONNERTH TOMAS
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ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 
ÎN FLUXUL 1 DE MOBILITATE

 
Stagiul de pregătire practică comasată aferent modulului “Asamblarea
și finisarea produselor textile”- 90 de ore efectuate în compania Com-
prensa, Impressão Têxtil, Lda Barcelos.
Tutori de stagiu: Raul Costa, directorul companiei

Evaluarea competențelor, abilităților și cunoștințelor
dobândite 

Evaluarea inițială: susținerea unei probe practice
Evaluare pe parcurs:
Ziua 5:  -proba practică: realizarea operațiilor de finisare la un
produs finit; 
Ziua 10 - proba practică: finisarea umidotermică a unui produs
de îmbrăcăminte cu sprijin pe umeri;         
Ziua 15- evaluare finală.
Evaluarea finală:
A)  printr-o probă practică: 
B)  colocviu de evaluare: susținerea unei prezentări Power Point 
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Operații de coasere a butonierelor;
Operații de coasere a cheițelor și nasturilor;
Operații de executare a tivurilor;
Operații de tratamente umidotermice finale ale produselor
confecționate;
Ambalarea produsele confecționate;

Lucrul în echipă;
De a comunica într-o limbă de circulație internațională;
De a selecta mașinile și instrumentele utilizate pentru
realizarea operațiilor de finisare a produselor de
îmbrăcăminte;
De a efectua operațiile de finisare a produselor de
îmbrăcăminte;
De a executa operații de tratament umidotermic;
De a aplica normele de SSM și PSI la operațiile de finisare;
De a executa operații de întreținere a mașinilor și
uneltelor utilizate la finisarea îmbrăcămintei.

 SARCINI DE LUCRU ÎNDEPLINITE
 

Abilități dobândite
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    FLUXUL 2 DE MOBILITATE 
 SPANIA 28.06.2021-16.07.2021

 
Organizație de primire: MEP Europroject GRANADA  
Calificarea: ,,Tehnician în activități de comerț”

 

Participanți:
 

ANDREI ROXANA – MARIA              BANU ANTONIA                         
BĂILĂ OANA – NICOLA                   CIOCA ALEXANDRA - DENISA
CIRITEL MARIA                              COSTACHE IULIA - MARIA
DAVID MARIA CRISTINA                 DIETZE SARAH
GABOR CĂTĂLIN                            MORARU ADRIANA-MĂDĂLINA
NAICU ANDREI – VALENTIN             OLARI ELENA-EUGENIA
TĂBĂCAR ANGELA – CORINA           CONSTANTIN PAULA-ROSANA
DAVID ENCIU IULIA ANA MARIA       DUȘLEAG LUCA-MIRCEA
PITICĂ BOGDAN-FLORIN                 ȘANDRU ANDREI
ȚÎNȚ VLAD-PETRU                          CIMPOER CASANDRA MARIA
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    ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 
 ÎN FLUXUL 2 DE MOBILITATE

 
Stagiul de pregătire practică comasată aferent modulului
“Stagiu de pregătire practică privind tehnologia comercială”- 
90 de ore efectuate în compania Autoservicio Matilde Granada.
Tutori de stagiu: Francisco José Villegas Salinero

Evaluarea competențelor, abilităților și cunoștințelor
dobândite 

Evaluarea inițială: susținerea unei probe practice
Evaluare pe parcurs:
Ziua 5: -proba practică: realizarea operațiilor de finisare la un
produs finit; 
Ziua 10 - proba practică: finisarea umidotermică a unui produs
de îmbrăcăminte cu sprijin pe umeri; 
Ziua 15- evaluare finală.
Evaluarea finală:
A) printr-o probă practică: 
B) colocviu de evaluare: susținerea unei prezentări Power Point
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Descrierea fluxurilor de circulație în unitatea comercială
Precizarea modului de alocare a suprafeței de vânzare pe
grupe de mărfuri
Precizarea modalităților de soluționare a cerințelor
clienților
Precizarea regulilor de elaborare a unui sondaj de opinie
cu privire la satisfacția clienților
Descrierea soluțiilor de depozitare

De a lucra în echipă;
De comunicare într-o limbă de circulație internațională;
De analizarea particularităților tehnologice ale unităților
comerciale;
De elaborare a fluxurilor de circulație în unitatea
comercială;
De evaluare a obiectivelor unității comerciale în privința
relațiilor cu clienții;
De distribuire a sarcinilor în cadrul centrului de relații cu
clienții;

 SARCINI DE LUCRU ÎNDEPLINITE
 

 
Abilități dobândite
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    FLUXUL 3 DE MOBILITATE 
 CIPRU 17.01.2022-04.02.2022

 
Organizație de primire: Rivensco Consulting PAPHOS  
Calificarea: ,,Tehnician operator tehnică de calcul”

 

Participanți:
 

  Alexandru M. Constantin                Antohi Andreea Ioana
  Bârsan Adrian                               Bucur Dragoș-Rubin
  Cocos Luca-Dorin                          Coșorean Paul Marian
  Dușleag Paul Alexandru                 Faur Osinela 
  Hoțea Tudor                                  Lemnaru Bogdan
  Lup Nicoleta Ioana                         Mădăraș Paula-Maria
  Mitru Alexandru-Andrei                  Oliu Mihai
  Oproiu Petronela-Adelina               Petraru Corin-Ieronim
  Pitici Silviu-Constantin                  Răchită Anastasia-Maria 
  Stroia Nicolae Aurelian                  Vasiu Elena Zorita 
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ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 
 ÎN FLUXUL 3 DE MOBILITATE

 

Stagiul de pregătire practică comasată aferent modulului
“Sisteme de operare și aplicatii pentru terminalele inteligente”- 
90 de ore efectuate în compania L. Lazarou CTC Paphos.
Tutori de stagiu: Lazaros Lazarou, directorul companiei

Evaluarea competențelor, abilităților și cunoștințelor
dobândite 

Evaluarea inițială: susținerea unei probe practice
Evaluare pe parcurs:
Ziua 5: -proba practică: realizarea operațiilor de finisare la un
produs finit; 
Ziua 10 - proba practică: finisarea umidotermică a unui produs
de îmbrăcăminte cu sprijin pe umeri; 
Ziua 15- evaluare finală.
Evaluarea finală:
A) printr-o probă practică: 
B) colocviu de evaluare: susținerea unei prezentări Power Point
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Instalarea sistemului de operare Microsoft Windows
Instalarea sistemului de operare iOS
Instalarea sistemului de operare Android
Instalarea de aplicatii pentru sistemele de operare
instalate
Resetarea la configurațiile din fabrică a echipamentelor
mobile
Securizarea echipamentelor mobile si fixe.

De a aplica măsurilor generale și specifice de sănătate și
securitate în muncă, PSI, protecția mediului;
De a lucra în echipă;
De comunicare într-o limbă de circulație internațională;
De instalare/ dezinstalare aplicatii sub Windows;
De conectare a echipamentelor periferice;
De utilizare a aplicatiilor din pachetul Office: editare text,
calcul tabelar, realizare prezentari electronice;
De navigare pe internet.

SARCINI DE LUCRU ÎNDEPLINITE
 

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Abilități dobândite
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BENEFICII ALE PARTICIPANȚILOR

1. O mai bună pregătire profesională pentru 55 de elevi  prin
dobândirea cunoștințelor,abilităților și competențelor specifice
calificării din domeniul textile, comerț și electronică.
2. Îmbunătățirea competențelor cheie ale participanților.
3. Creșterea stimei de sine și a motivației pentru o mai bună
formare profesională pentru parcurgerea unor trasee de
formare superioare, dar și pentru dezvoltare personală.
     Pentru elevii școlii, mai ales pentru cei care pot fi potențiali
beneficiari ai plasamentului transnațional prezent sau a unuia
viitor, constituie o motivatțe, un impuls spre o mai mare
dorință de a învăța pentru ca și ei să poată fi participanți în
cadrul unui astfel de proiect, un nou pas spre reducerea
abandonului școlar și atragerea elevilor din grupurile
dezavantajate către școală. 
      În același timp, creșterea atractivității disciplinelor de
specialitate, prin implementarea în cadrul orelor de
practică a unor modele de activități de învățare din timpul
plasamentului.



Proiect finanțat din fonduri europene prin programul Erasmus+

REZULTATELE PROIECTULUI
 

A. Intangibile: 
- dezvoltarea profesională a participanților prin dobândirea
competențelor tehnice specializate și a competențelor cheie specifice
calificărilor în context internațional;  
- dezvoltarea competențelor lingvistice, culturale și interpersonale ale
participanților; 
- experiențe ale echipei de proiect în organizarea și implementarea
unui proiect de mobilitate Erasmus+ și utilizarea ECVET-ului; 
- parteneriate durabile încheiate cu instituții de formare prestigioase
din străinătate: A.I.A.M. Barcelos-Portugalia, MEP Europroject Granada
– Spania și  Rivensco Consulting Paphos-Cipru.
B. Tangibile: 
- 55 Certificate de mobilitate Europass; 
- 55 Acorduri de învățare; 
- 55 Angajamente de calitate; 
- 55 Certificate de limba engleză în România; 
- 3 Memorandumuri de Înțelegere;  
- 3 Prezentări finale PPT;
- 1 Site al proiectului;
- 1 Banner;
- 15 Echipamente de lucru pentru participanții cu oportunități reduse;
- 15 Produse pentru călătorie participanților cu oportunități reduse;
- 55 Jurnale de practică. 
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IMPRESII ALE PARTICIPANȚILOR 
ÎN CADRUL PROIECTULUI

 

 Dușleag Paul Alexandru:
,,Pentru mine acest proiect a însemnat foarte mult, am învățat
foarte multe lucruri importante care o să mă ajute pe viitor,
sfaturile date de doamnele profesoare au fost benefice și
constructive, mi-am dezvoltat competențele lingvistice, mi-am
cunoscut mai mult colegii, am învățat să lucrez mai bine in
echipă și să comunic mai mult cu cei din jurul meu.
Competențele profesionale și tehnice mi le-am îmbunătățit, am
vizitat multe locuri frumoase din Cypru, am învățat cum să îmi
gestionez banii mai bine și mi-am demonstrat mie că pot să fac
multe lucruri bune. Îmi doresc să nu fie aceasta ultima
experiență din proiectul ERASMUS +.”

 Lemnaru Bogdan:
,,Acest proiect a însemnat foarte mult pentru mine, a fost
oportunitatea de a învăța foarte multe lucruri importante care 
 să mă ajute pe viitor, mi-am dezvoltat comunicarea în limba
engleză, mi-am cunoscut mai mult colegi , am învățat să lucrez
mai bine in echipă și să comunic mai mult cu cei din grup.”



Proiect finanțat din fonduri europene prin programul Erasmus+

IMPRESII ALE PARTICIPANȚILOR 
ÎN CADRUL PROIECTULUI

 

Hoțea Tudor:
,Sunt foarte mulțumit de modul în care a fost organizat acest
stagiu pentru că am dobândit competențe noi profesionale și
tehnice, care îmi vor fi de mare folos după terminarea liceului. De
asemeni, am dobândit abilități noi de comunicare, mi-am
îmbunătățit substanțial abilitățile de comunicare în limba engleză
și consider acest lucru un ajutor în obținerea unui rezultat foarte
bun la examenul de bacalaureat”.

 Mitru Alexandru Andrei:
,,Proiectul Erasmus a însemnat pentru mine o mai bună dezvoltare
pe plan profesional îmbunătățindu-mi cunoștințele în modul de
operare a calculatorului, dar și însușindu-mi competențe noi
despre sistemele de operare cât și despre arhitectura
calculatorului. 
    Pe plan personal, prin acest proiect am reușit să îmi descopăr
punctele slabe pe care le pot folosi în avantajul meu, să-mi
îmbunătățesc competențe sociale și personale, să comunic cu
ceilalți colegi din grup, dar să beneficiez și de o îmbunățire a
competențelor lingvistice pentru limba engleză.
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REVOLUȚIONAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ 
PRIN PROIECTE ERASMUS+

 
 Viziunea Colegiului Tehnic ,,August Treboniu Laurian” Agnita
exprimată prin proiectul ..COMPETENȚE EUROPENE PENTRU
VIITOR prin stagii de practică  în companii europene” este de      
a revoluționa domeniul stagiilor de practică pentru elevi.      
 lmplementarea proiectului va aduce beneficii semnificative în
evoluția domeniului educațional, atât din punct de vedere al
desfășurării practicii, cat și din perspectiva socio-economică de
îmbunătățire a situației specialiștilor din domeniu pe piața
muncii.
   În acest sens, proiectul implementeaza o strategie unică și
inovatoare, de conștientizare și mediatizare a importanței
realizării stagiilor de practică pentru elevi, determinând creșterea
considerabilă a  șanselor de inserție a absolvenților de învățământ
profesional și tehnic pe piața muncii.
 Proiectul reprezintă  șansa de a oferi sens      
 învățământului profesional și tehnic  și facilitează o tranziție mai
lină dinspre  școală spre piața muncii. Erasmus+ nu doar
luminează minți, dar deschide și drumuri noi!

 



 În încheiere, 
vă doresc ca de-a lungul carierei

dumneavoastră să aveți parte, măcar o dată, de o astfel
de experiență care să vă îmbogățească spiritual și să vă
convingă că munca de dascăl și sacrificiul pentru copii

aduce și recompense.
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