
 

 

        BETTER FUTURE IN A BETTER WORLD
Proiect de mobilitate în domeniul formării profesionale
                        nr. 2016-1-RO01-KA102-023449 

Prezentarea Fluxului 2 de mobilități



Date despre proiect

   Tipul proiectului: Proiect de mobilitate

   Număr de mobilități: 3 

   Domeniul: formare profesională (VET)

   Finanțare: Uniunea Europeană, prin programul 
Erasmus+

    Durata  de implementare: 13 luni, între 15 august 
2016 și 14 septembrie 2017

    



Fluxul 2 de mobilitate

 Țara de stagiu: 

    Portugalia

 Perioada mobilității: 

    08.05.2017-26.05.2017

 Participanți:

    16 elevi de clasa a XI-a de la 
Colegiul Tehnic “George Barițiu“ 
înscriși la calificările: 

     Tehnician electronist 

     Tehnician operator tehnică de 
calcul 

     Tehnician de telecomunicații  
Tehnician în automatizări



Particip
anții

Ø  Chiș Alin Ioan

Ø  Gaje Vasile Andrei

Ø  Hodor Cristina Daniela

Ø  Libotean Estera Daniela 
Ioana

Ø  Lupșa Felician Gheorghe

Ø  Major Alexandru Ciprian

Ø  Mariș Vlad Ionuț

Ø  Matei Alina Grațiela

Ø  Mureșan Silviu Ioan

Ø  Orha Răzvan Cosmin

Ø  Parvyi Cătălin George

Ø  Pintea Alexandru Ionuț

Ø  Rusu Alexandru Constantin

Ø  Stauder Thomas

Ø  Tămaș Viorel Iulian

Ø  Ungur Ștefan Vasile



Click icon to add pictureProfesor 
însoțitor
:
Markovi
ts 
Mihaela
08.05.2017-26.05.2017

Profesor 
monitor:
Popescu 
Simona

22.05.2017-
26.05.2017



Organiz
ația de 
trimiter
e

Colegiul Tehnic 
“George Barițiu”

Baia Mare, România

Director: prof. Pop Vasile Grațian
Director adj.: prof. Popescu Simona



Organizația de 
primireCentro de Formação 

Profissional da Industria 
Eletronica, Energia, 
Telecomunicações, e 
Tecnologias de Informação 
–CINEL-Lisabona, 
Portugalia

Tutori de stagiu: 
Ing. Nuno Silva, Ing.José Cabral, Ing. Paulo Lopes
Coordonator  stagiu de pregătire pratică:
Director adj.: Dr. Ing. Raúl de Figueiredo Cordeiro de Magalhães 
Correia



 1. Stagiul de pregătire practică de la 
CINEL



1.1. Activități de învățare

Organizarea locului de 
muncă

Identificarea 
componentelor 
electronice



Testarea 
componentelor

Realizarea circuitelor 
electronice



Verificarea circuitului
Măsurarea și evaluarea 

parametrilor specifici



1.2. Competențe tehnice dobândite

    Identifică tipuri de circuite electronice 



Evaluează performanțele   circuitelor electronice



•  Conectează circuite electronice în echipamente și 
instalații



1.3. Competență cheie dobândită: 
Creează și menține relații profesionale 

•  Muncă în echipă



    Relații de cooperare



1.4. Tutorii de stagiu au îndrumat și au evaluat 
participanții



1.5. Evaluarea finală- 26.05.2017



Ne-am luat rămas bun de la tutorii de stagiu- 
ing. Jose Cabral



   ing. Nuno Silva



Ing. Paulo Lopes



2. Pregătire lingvistică

20 de ore de limbă portugheză cu prof. Zuzana Aurelia 
Ovšonková

OLÁ!



3. Pregătire culturală

1. Lisabona- Piața Rossio Santa Justa Elevator



În Piața Comerțului



 Pe faleza fluviului 
Tajo



                                    La Bélem



  Palatul regal
  Mănăstirea Jeronimilor
  Monumentul 
Descoperirilor
  Turnul Bélem





Pe stadionul Benfica





La Oceanarium



La Grădina Zoologică



2. Cacilhas- Fregata 
Dom Fernando II 
Gloria

 Lansat la apă în 1843, a 
fost activ până în 1878

Ultimul vas de război 
portughez din lemn

2. Cacilhas- Fregata Dom Fernando II Gloria



3. Penische- Insula Berlengas





4. Sesimbra- Castelul



5. Cabo Espichel



6. Setubal



Aspecte legate de organizarea plasamentului

Cazare- la Down 
Town Guest House 
Lisabona

Masa- la Café Gelo



         Mulțumim CINEL! Mulțumim Erasmus+!



Câteva  impresii ale  participanților legate de 
mobilitatea din Portugalia, fluxul 2

 Participând la proiectul de mobilitate Better Future in a Better World m-
am simțit mai mult ca oricând cetățean european. Am beneficiat de un 
stagiu de formare profesională internațional, în timpul căruia toate 
activitățile mi s-au părut interesante, ușor de realizat și mi-au adus 
satisfacția faptului că pot realiza și eu un circuit electronic. Mi-am 
îmbunătățit foarte mult abilitățile necesare pentru a executa operațiuni 
specifice calificării pentru care mă pregătesc, mi-am dezvoltat relațiile 
profesionale și de comunicare , lucrând în echipă cu colegii mei... 
(Pintea Alexandru-XID)

 Experienţa pe care am trăit-o în mobilitatea la care am participat in 
cadrul proiectului Better Future in a Better World a adus multe lucruri 
noi in viaţa mea. Am invăţat sa realizez circuite electronice si să verific 
functionarea acestora utilizând aparate si echipamente performante in 
laboratoarele unui centru de formare profesională renumit din Lisabona 
, CINEL. Sunt convins că voi folosi competenţele si abilitaţile dobândite 
in stagiul de formare pentru a deveni un bun tehnician operator tehnică 
de calcul... (Orha Răzvan-XI B)



 În cele trei săptămâni petrecute in mobilitatea din Portugalia m-am 
bucurat mai mult ca oricând că sunt cetățean european. Am beneficiat 
astfel de participarea la un proiect de mobilitate in domeniul formarii 
profesionale finantat de la U.E. prin programul Erasmus+.
De asemeni, m-am bucurat că sunt elev la Colegiul Tehnic George Baritiu 
Baia Mare , beneficiarul acestui proiect , pentru ca mi-a dat şansa să mă 
pregătesc profesional la un nivel ridicat, intr-un mediu nou, cu 
specialişti în domeniu foarte bine pregătiți.
Activitațile practice le-am desfăşurat în laboratoare bine dotate cu 
aparatura performantă la un centru renumit de formare profesională din 
Lisabona, CINEL.
În fiecare zi am trăit experiențe de neuitat: am realizat circuite 
electronice, am simulat functionarea lor, am invățat limba portugheză si 
m-am bucurat de vizitele pe care le-am facut la diferite obiective din 
Portugalia. (Gaje Andrei- XI C) 



 Pentru mine cea mai mare satisfacție ca participant in proiectul Better 
Future in a Better World a fost modul în care s-au desfășurat activitățile 
practice la CINEL , in Lisabona . Am reușit să realizez cu multă ușurință 
pe platforme de lucru o mulțime de circuite electronice , mi-am 
îmbunătățit tehnica de evaluare a parametrilor specifici acestora , 
utilizând aparate de măsură și control performante . Am înțeles foarte 
bine funcționarea circuitelor prin folosirea unor programe de simulare . 
Pe lângă beneficiile in plan profesional , care cred că mă vor ajuta în 
găsirea unui bun loc de muncă , am obținut și alte avantaje : vorbesc mai 
bine limba engleza , am învățat limba portugheză , mi-am format 
deprinderea de a lucra in echipa și de a colabora cu colegii in rezolvarea 
sarcinilor zilnice de lucru. (Parvyi Cătălin- XIC).

 Fiecare zi din mobilitatea la care am participat in Portugalia, la Lisabona 
a fost pentru mine un castig atat in plan profesional, cat si in plan 
personal. Am prins mai mult curaj in realizarea schemelor electronice si 
consider ca sansele mele de a deveni un bun specialist au crescut. In 
plan personal, am devenit mai independent, mai sigur pe mine in 
rezolvarea problemelor de zi cu zi si mi-am facut o multime de prieteni. 
(Chiș Alin- XID).



Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la reușita 
ultimei mobilități a proiectului Better Future in a Better 
World:
•  participanților
•  colegilor
•  conducerii școlii
•  organizației de primire, CINEL
•  echipei de proiect
•  Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educației și Formării Profesionale

Mihaela Markovits-responsabil proiect


