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                        PROIECT DE MOBILITATE IN CADRUL FORMARII PROFESIONALE VET 

 

Proiectului Erasmus + 

CONTRACT Nr. 2022-1-RO01-KA122-VET-000 748779 

                               Titlu: ,,Pregătire pentru un viitor de succes” 

 

ECHIPA DE PROIECT 

 

Reprezentant legal si responsabil implementare: Director. Prof ing. Ionica Maria  

Coordonator proiect si persoana de contact   :          Profesor Jaica Ramona Mihaela 

Responsabil formare profesionala:                           Director adjunct prof Elena Ciobanu 

Responsabil financiar:                                              Contabil șef Ungureanu Emilia 

Responsabil  certificare, validare si recunoastere competente, gestionare baze de date  si 

documente-                                                               Profesor Aldea Floricica. 

Responsabil formare module, monitorizare si evaluare proiect – Profesor Ciocandel Nicoleta 

Responsabil diseminare si exploatare a rezultatelor proiectului – Profesor  Pana Laura 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 
O1.Dezvoltarea abilitaților şi deprinderilor practice,intr-un mediu de lucru european pentru 

28 de elevi în vederea atingerii URÎ  din SPP pentru calificarile Operator la MCN si Tehnician  

în automatizări 

O2.Transformarea achizițiilor cheie si profesionale dobândite într-un mediu socio-cultural și 

concurențial european, in pilon al strategiei motivaționale pentru creșterea performanțelor 

școlare. 

O3.Dezvoltarea unui parteneriat transnațional durabil între scoală și companii europene care 

să contribuie la sporirea atractivității și calității educației și formării furnizate de școală. 

 

PARTENERI DE PRIMIRE 

 

1. Ferreirolux - Comércio e Industria de Material Eléctrico, Lda (E10173040 -  

)PORTUGALIA , http:www.ferreurolux.pt 

       2. Grupo Bascontriz (E10152452 - PT) PORTUGALIA, http://www.bascontriz.com 

 

PARTENER INTERMEDIAR  

 

Asociația Amigos de Mobilidade, Barcelos, Portugal, www.mobilityfriends.org 

 www.mobilityfriends.org 

- colaborează cu o vastă rețea de organizații publice și private ceea ce ii permite sa organizeze 

stagii în  conformitate cu nevoile beneficiarilor 

 

PERIOADA PROIECTULUI:   1 septembrie 2022 - 31 AUGUST 2023 
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BENEFICIARI:  
28 elevi  din  clasa a XI-a, filieră tehnologică, domeniul de pregătire profesională Electronica si 
automatizari si Mecanica, calificarile profesionale  Tehnician in automatizari si Operatori la masini cu 
comanda numerica. 
 

Derularea mobilitatilor de invatare-furnizarea formarii profesionale de catre organizatiile 

de primire- 
 

FLUX I-mai 2023 (7 particip.automatizari + 7 operatori MCN) 

FLUX II-iunie 2023 ( 8 automatizari+ 6 operatori MCN) 

Participantii din grupa de teh.in automatizari vor derula in cadrul firmei Ferreirolux iar cei din 

domeniul Mecanica- Operatori la MCN la  Grupo Bascontriz. 

 

CONCURSUL DE SELECȚIE al participanților se va desfășura în perioada: IANUARIE 2023 

 

 

Concursul de selectie va fi organizat in luna ianuarie  2023 si va consta in: 

- interviu-capacitatea de comunicare,relationare,motivarea dorintei de participare-25%; 

-proba practica de specialitate -25% 

- test grila din modulele de specialiate =25% 

-evaluarea portofoliilor conf. unei grile de evaluare-nota obt.=25% (diplome,certificate,dovezi ale 

provenieiței din medii vulnerabile) 

Vor fi selectați 30 participanți si câte 2 rezerve/calificare 

 

 

 

Pentru a incuraja participarea elevilor proveniti din gr. defavorizate (fam. monoparentale,venituri 

reduse,navetisti),se aloca 10 locuri din cele 28,pentru acestia.In grila de evaluare a portofoliului 

vor fi incluse criterii precum: 15p-elev cu CES,10 p-elev orfan, 8-p-familie cu venituri 

minime/monoparenatlă, 5 -p-mediul rural). 

 

 

 

       Responsabil Implementare  - Director Prof Maria IONICA 

       Coordonator proiect                              Prof  Ramona JAICĂ 


