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Date generale despre proiect

Proiect de mobilitate în domeniul formării
profesionale (VET)

Cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul
Erasmus+

Valoarea contractului de finanțare: 149.970 Euro

Durata: 13 luni, între 18 august 2018 și 19
septembrie 2019

Număr de mobilități: 48, repartizate în 3 fluxuri



Organizații partenere în proiect

 Colegiul Tehnic „George Barițiu” Baia Mare-
organizație de trimitere

 Centro de Formação Profissional da Industria
Eletronica, Energia, Telecomunicações, e Tecnologias
de Informação (CINEL), Lisabona, Portugalia-
organizație de primire

 Casa da Educação, Lisabona, Portugalia- organizație
intermediară



Descrierea proiectului

 Proiectul are ca scop desfășurarea unor mobilități
internaționale pentru 48 stagiari VET, elevi în clasa a
X-a la Colegiul Tehnic “George Barițiu” înscriși la
calificările de nivel 4: Tehnician operator tehnică de
calcul, Tehnician în automatizări, Tehnician de
telecomunicații, Tehnician electronist.

 Mobilitățile vizează parcurgerea stagiului de pregătire
practică comasată ”Aplicații practice în domeniul
Electronică automatizări”, modul CDL de 90 de ore
activități de instruire practică, comun tuturor
calificărilor la care sunt înscriși elevii.



Obiectivele proiectului

 O1. Obținerea și îmbunătățirea prin muncă/activități
practice, a cunoștințelor, abilităților și atitudinilor
specifice domeniului Electronică automatizări într-un
mediu european, transferate și recunoscute peste
graniță prin ECVET, în scopul facilitării tranziției de la
școală la viața activă.

 O2. Încurajarea participanților în acceptarea ideii de
mobilitate ca pe o oportunitate pentru dezvoltarea
profesională și personală și familiarizarea acestora cu
condițiile de pe piața europeană a muncii.



 O3. Realizarea unor parteneriate durabile cu instituții
din străinatate care oferă formare profesională,
capabile să susțină practica elevilor Colegiului Tehnic
“George Barițiu” și mobilitatea în scop educațional,
pentru îmbunătățirea accesului la învățare al elevilor și
obținerea performanței în pregătirea acestora.



Fluxul 1 de mobilități
 Perioada de desfășurare: 

11.02.2019-01.03.2019
 Participanți:

4 elevi de la calificarea 
Tehnician în automatizări, 
clasa a X-a A 
12 elevi de la calificarea  
Tehnician operator 
tehnică de calcul , clasa a 
X-a B
2 profesori însoțitori



Participanții din fluxul 1 
 Barta William
 Bota Roland Nicolas
 Bumba Liviu Daniel
 Cirț Răzvan Andrei
 Ciocian Alexandru Nicolae
 Danci Andrei Vasile
 Dancoș Robert Nicolae
 Fechete Ștefan
 Gârboan Alexandru Cristian
 Kiss Dan Vasile
 Meheș Ionuț Laurențiu
 Mociran Mihai Augustin
 Molnar Sebastian Sorin
 Neuschli Annabella
 Olar Alexandru Andrei
 Țînțaș Vlad Daniel Mihai

 Prof. Markovits Mihaela
 Prof . Big Vasile Radu



Activități desfășurate în mobilitate

 Stagiul de pregătire practică comasată ”Aplicații practice în
domeniul Electronică automatizări”, pentru care sunt
prevăzute 90 de ore în curriculum-ul calificărilor;
activitățile practice s-au desfășurat în fiecare dimineață,
timp de 15 zile, câte 6 ore/zi, conform Acordului de învățare
(LA) stabilit între organizația de trimitere și organizația de
primire.

 Pregătire lingvistică- 20 de ore de limbă portugheză, câte 2
ore/zi, în cele 10 zile lucrătoare din primele 2 săptămâni de
mobilitate.

 Pregătire culturală- vizite și excursii la obiective
reprezentative pentru istoria și cultura poporului
portughez.



1. Stagiul de pregătire practică de la CINEL
Ziua 1: Prezentarea organizației



Săptămâna 1- Activități de învățare

Selecteză componente analogice discrete



Identifică terminalele și conexiunile componentelor 
analogice discrete



Verifică funcționarea componentelor analogice discrete 
prin măsurarea parametrilor specifici



Săptămâna 2 – Activități de învățare

Realizează circuite analogice cu componente electronice 
discrete  



Verifică funcționarea circuitelor analogice



Detectează și remediază defecte în circuitele analogice    



Săptămâna 3 – Activități de învățare:

Implementează funcții logice cu porți logice



Realizează circuite logice combinaționale (CLC)



Verifică funcționarea CLC-urilor



Detectează și remediază defecte în CLC-uri



Împreună cu tutorele de stagiu, ing. Paulo 
Lopes



Participanții au fost sprijiniți și îndrumați în 
realizarea sarcinilor de lucru zilnice  



01.03.2019- Ultima zi de stagiu

Evaluarea finală





Festivitatea de încheiere a stagiului de la  
CINEL

Reprezentanții organizațiilor CINEL și Casa da Educação 
din Lisabona alături de elevii și profesorii lor însoțitori 
de la Colegiul Tehnic ”George Barițiu” Baia Mare  



Au fost înmânate certificate de participare la stagiul
internațional de practică din Portugalia și certificate de
mobilitate Europass care validează rezultatele învățării
(cunoștințe, abilități și atitudini) dobândite de elevi



Dl dr. Ing. Raul Cordeira director adjunct CINEL și dna 
Rosario Pirés de la Casa da Educação ne-au pregătit un tort 
festiv cu sigla programului Erasmus+!



Mulțumim CINEL! 



2. Pregătire lingvistică 

Participanții au efectuat 20 de ore de limbă portugheză cu
și au primit certificate lingvistice nivel A1



3. Pregătire culturală

În Lisabona

Capela Santo Amaro

Piața Rossio



Castelul Sao Jorge și 
Piața Comerțului



Panteonul Național, Catedrala 
See, Piața Martim Moniz



ZOO Lisabona



Pe Stadionul La Luz-
Echipa Benfica Lisabona



La Oceanariu



Palatul Ajuda Muzeul Carris



La Belém

Palatul regal și 
Muzeul caleștilor



Monumentul Descoperirilor , Turnul din Belém

Mănăstirea Jeronimos



Sintra, gradinile regale
Cabo da Roca

Boca do Inferno



Sanctuarul Fatima

Mănăstirea Batalha

Cetatea medievală Obidos



Pe plajă la Nazaré

În Cascais



Pe Fregata Don Fernando 
II Gloria

Almada



Momente de sărbătoare!
I-am sărbătorit pe Roland și Sebastian la împlinirea 
vârstei de 16, respectiv 17 ani 



Visul lui Willi împlinit

De ziua îndrăgostițilorMomente speciale



Momente de relaxare



Momente de veselie



Așteptând 742 și...

... în 742



La O Pacato- prânzul



La Abelha d’Ouro- cina



Impresii participanți

 Au fost 3 săptămâni minunate în care am învățat să mă descurc
mai bine în activitațile practice, să colaborez cu colegii în
rezolvarea problemelor zilnice și să comunic mult mai bine
limba engleză.

 Pentru mine acest proiect a însemnat oportunitatea de a 
mă dezvolta din punct de vedere profesional, dar și
personal. Sunt recunoscător programului Erasmus + și
școlii care a realizat acest proiect!

 Apreciez foarte mult modul în care a fost organizat
proiectul și programul cultural oferit care mi-a deschis
orizontul de cultură și cunoaștere prin vizitele și excursiile
făcute în locuri minunate.



 M-am simțit timp de 3 saptămâni minunat, împreună
cu colegii și prietenii mei, alături de cei 2 profesori
însoțitori, dna Mihaela Markovits și dl Radu Big,
apreciez faptul că datorită programului Erasmus+ am
obținut o mulțime de beneficii care mă vor ajuta în
viitor.

 Mă bucur foarte mult, deşi sunt fată, am facut faţă cu
succes alături de colegii mei, tuturor sarcinilor de
lucru din timpul stagiului de practică de la CINEL.
Acum mă simt mult mai sigură pe mine când am de
realizat un circuit electronic sau când trebuie să
folosesc un aparat de laborator, pentru a măsura sau
vizualiza semnale electrice.



 Sunt foarte impresionat de ce am văzut si am trăit timp
de 3 săptamâni în mobilitatea din Portugalia. Stagiul
de practică de la CINEL a fost un prilej pentru ca să-mi
dezvolt competențele profesionale într-un cadru de
lucru modern,unde am avut la dispoziție aparate,
echipamente, componente electronice și mijloace IT
pentru a realiza circuite electronice diverse și a
înțelege funcționarea acestora.

 Cele trei săptămâni de mobilitate în Portugalia ca
participant în cadrul proiectului "Erasmus+, șansa
tinerilor pentru aprofundarea/extinderea rezultatelor
învațării în vederea integrarii pe piața muncii" au fost
pentru mine o experiență de neuitat.



 Sunt fericit că am participat la acest proiect pentru că în
cele trei săptămâni de mobilitate în Portugalia am avut
ocazia să-mi dezvolt competențele profesionale și
lingvistice și să vizitez multe locuri minunate cu oameni
minunați.

 Fiecare zi petrecută in mobilitate a fost pentru mine o mare
bucurie. În stagiul de practică de la Cinel am învățat să
lucrez cu aparatele și echipamentele din laboratoare, mi-
am format abilități de realizare a circuitelor electronice și
atitudini de lucru precum munca în echipă, cooperarea în
rezolvarea problemelor.

 Sunt foarte mulțumit de faptul că am dobândit toate
rezultatele învățării și de faptul că am primit un certificat,
despre care cred că mă ajută în viitor să-mi găsesc un bun
loc de muncă.



Mulțumim Erasmus+!


