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1. Programul Erasmus+ 

Erasmus+ este: 

- Un program al UE ce se derulează în 
perioada 2014-2020, cu privire la domeniul 
educaţiei, formării, tineretului şi sportului  

- o soluţie, în contextul lipsei de forţă de 
muncă calificată pe piaţa europeană și a 
ratei înalte de abandon şcolar; 

- Erasmus+ promovează cetăţenia activă și  
încurajează dobândirea competenţelor şi 
cunoştinţelor tinerilor, urmărind 
pregătirea capitalului uman european 
pentru a face mai bine faţă cerinţelor pieţei 
de muncă; 

- Acest program stimulează activ legăturile 
dintre ţările intra- comunitarea, fiind 
destinat să le ajute și să îşi folosească 
eficient capitalul uman şi social. 

 
 

1. Programul Erasmus+ 

2. Date despre proiect 

3. Selecția participanților 

4. Pregătirea pentru 

mobilitate 

Structura programului Erasmus + 
 Acţiunea-cheie KA1 – Mobilitate individuală: Proiecte instituţionale prin care se 

realizeză activităţi care implică parteneri din mai multe ţări (trans-naţionale). 
Programul poate cuprinde cursuri de formare, plasamente, activităţi de predare, 
stagii pentru studiu sau voluntariat, schimburi de tineri, job-shadowing. 
 Acţiunea-cheie KA2 – Cooperare pentru inovare şi schimb de bune practici: 

proiecte care creează "punți" de legătură între parteneri din mai multe țări cu 
scopul de a crește cooperarea internațională.  
 Acţiunea-cheie KA3 – Sprijin pentru reforma politicilor - se finanțează activități 

care sprijină dialogul structurat sub forma Întâlnirilor dintre tineri și responsabilii 
de politici de tineret  
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2. Date despre proiect 

2.1.Titlu proiect:  
„Plasament transnațional pentru dobândirea de competențe 
profesionale în domeniul auto” 

 
2.2. Beneficiar 

 Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Iași 
 
2.3. Parteneri:  
- Organizațiile : 

  Associação Intercultural Amigos da Mobilidade (AIAM) - 
Barcelos, Portugalia 
 Rivensco Consulting Ltd - Paphos, Cipru 

- Companiile:  
 JOMICARAUTO LDA si JOBAUTO LDA,  din Barcelos, Portugalia 
 AUTO CLINIC GARAGE LTD ȘI PORTANTARI BROTHERS GARAGE 

LTD, din Paphos, Cipru 
 
2.4 . Perioada : septembrie 2017 –  ianuarie 2019 
 
2.5. Obiectivele proiectului : 
O1 Dobandirea de catre elevi a unor competente tehnice de baza in 
domeniile mecanic/electric aplicabile in activitatea de exploatare si 
intretinere a autovehiculelor pentru integrarea socio-profesionala pe 
parcursul intregii vieti 
O2 Dezvoltarea si intarirea parteneriatului scoala-elevi-parinti-agenti 
economici in vederea cresterii motivatiei pentru formarea profesionala 
si reducerea abandonului scolar 
O3 Formarea unor atitudini si comportamente specifice democratiei si 
imbunatatirea competentelor de comunicare in limba engleza, pentru 
cresterea mobilitatii absolventilor pe piata europeana a muncii  
Grupul țintă : 42 de elevi de clasa a X-a de la calificările Tehnician 
electrician electronist auto și Mecanic auto, împărțiți pe 3 fluxuri, 
respectiv două fluxuri în Cipru și un flux în Portugalia. 
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3. Selecția participanților: 
 Selecția primului flux de elevi a avut loc în perioada 15 – 31.01.2018. 
Selecția participanților s-a realizat conform procedurii de selecție, 
respectându-se condițiile de egalitate de șanse, transparență și de 
evitare a conflictului de interese. 
S-a numit o comisie de selecție formată din directorul școlii, 
responsabilul de proiect, responsabilul cu selecția, doi profesori de 
specialitate și un profesor de limba engleză. 
S-au popularizat condițiile de selecție la avizierul școlii și în sălile de 
clasă, respectiv cine poate participa la selecție, care sunt condițiile și 
probele de selecție, calendarul selecției. Probele de selecție au fost: 
evaluarea dosarului de selecție; proba de testare a cunoştinţelor de 
specialitate ; proba de testare a cunoștințelor de limba engleza și 
interviul. 
3.1. Criteriile de eligibilitate folosite  la înscrierea elevilor: 

- elevii să fie, la momentul desfășurării stagiului, în clasa a X-a 
specializarea "Tehnician electrician electronist auto" sau calificarea 
Mecanic auto; 

- rezultatele corespunzătoare la învăţătură şi minim 9 media la purtare 
în anul școlar 2016-2017; 

- cunoștințe teoretice și abilităţile practice în domeniul de pregătire 
electric/mecanic testate în cadrul concursului de selecţie; 

- puterea de concentrare și de exprimare a participantului, capacitatea 
de relaționare și elemente de cultură generală  

- abilităţi de comunicare în lb. Engleză, nivel minim A1. 
3.2. Probele de selecție 

- întocmirea dosarului de selecție 
- verificarea cunoştinţelor de specialitate printr-o probă scrisă și 

una practică specifică calificării; 
- verificarea cunoştinţelor  de limbă engleză–proba orală și scrisă, 

nivelul minim A1  
- interviu cu tema - "Profesia pe care mi-am ales-o".   
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Punctajul final a fost obținut prin realizarea mediei aritmetice a 
rezultatelor la cele 4 probe.  
3.3. Elevii selectați pentru primul flux sunt:  
- de la domeniul electric - Ciobotaru Cosmin, Padurariu Denis Marian, 
Hîrcă Daniel, Leonte Ștefan, Pantofariu Sergiu, Tamazlicaru Teodor, 
Zamfirache Alexandru și de la domeniul mecanic – Amînar Costel, Lupu 
Andrei, Calestru Gabriel, Oarză George, Gal Ciprian, Dumitriu Liviu Vlad, 
Perdeică Disculțu Dimitrie Iulian. Rezerve: Patrașcu Gabriel și Eșanu R. 
Elevul Tamazlicaru Teodor a dat o declarație de renunțare la 
participarea la mobilitate și a fost înlocuit cu prima rezervă – elevul 
Patrașcu Gabriel. 

Rezultatele învățării dobândite de către elevi pe parcursul stagiului 
de formare vor fi validate de către școală, în prima lună după întoarcerea 
din mobilitate, competențele profesionale dobândite de către elevi fiind 
înscrise în certificatul de calificare profesională al elevilor. 

Câteva imagini din timpul probelor de selecție: 
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4.  Pregătirea pentru mobilitate 

S-a realizat în perioada martie-aprilie-mai 2018 și a constat în : 
-10 ore de pregătire pedagogică realizată de prof. Cișman Amelia, în care 
s-a realizat prezentarea programului Erasmus +, actiunea KA1 ”Learning 
Mobility of Individuals”,  a proiectului de care beneficiaza scoala (tema, 
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obiectivele proiectului, partenerii proiectului), dar si a continutului 
plasamentului: activitatile de invatare, modalitatile de evaluare, 
rezultatele învățării vizate, documentele si bazele de date care se 
completeaza  (certificatul Europass Mobility, baza Mobility Tool). Elevii 
au fost informati despre avantajul recunoasterii si transferului 
rezultatelor invatarii utilizand ECVET.  
      De asemenea s-au prezentat aspecte legate de organizatiile 
partenere in proiect: elemente de cultură organizațională, regulamentul 
de ordine interioară, conditiile de ocupare a posturilor, programul 
activitatilor practice, regulile impuse, norme generale si specifice de 
sanatatea si securitatea muncii si PSI la locul de desfasurare a stagiului. 
Au fost prezentate aspecte privind aranjamentele de calatorie, posibile 
riscuri in timpul transportului sau pe perioada stagiului si modalitatea 
de preventie. 
- 30 ore de pregătire lingvistică realizată de prof. Blanaru Oana Mihaela 
și a a vizat dezvoltarea abilităților de comunicare în limba engleză, de a 
decodifica termenii documentatiei autovehiculelor, de a putea intelege, 
rezolva si raporta sarcinile de lucru pe perioada plasamentului. 
Pregatirea s-a finalizat cu un test care a certificat pentru fiecare cursant 
dobândirea nivelul minim A2 conform Cadrului european comun de 
referinta pentru limbi străine. Colegiul va elibera participantilor 
certificate de participare la pregătirea lingvistică. 
- 10 ore de pregatire culturală realizată de prof. Monica Vîntu, ce s-a 
desfășurat în perioada premergatoare plasamentului în Romania si a 
avut ca scop facilitarea integrarii socio-culturale a participanților la 
mobilitate, prin acumularea de cunostințe despre cultura și civilizatia 
cipriotă. 

Cursantilor le-au fost prezentate aspecte culturale, istorice, 
geografice referitoare la tara organizatoare Cipru si la regiunile in care 
se va desfasura stagiul (Paphos). Au fost prezentate informații despre 
obiectivele culturale și istorice care se vor vizita pe perioada mobilității : 
Mormintele regilor, Mănăstirea Sf. Neophitus, Muzeul etnografic din 
Steni, Stâncile Afroditei, Site-ul arheologic Kourion, Portul Limassol. Alte 



COLEGIUL TEHNIC „D. LEONIDA” IAȘI 
Proiect ERASMUS+, nr. 2017 - 1 - RO01 – KA102 - 
036465, cu titlul „Plasament transnațional pentru 
dobândirea de competențe profesionale în domeniul 
auto” 

 

 
 

Proiect finanțat de Comisia Europeană  
7 

 

BULETIN INFORMATIV NR. 1/ 19.09.2017 – 15.04.2018 
 

5 ore de pregătire culturală vor fi realizate de organizatori în timpul 
mobilității prin vizitele culturale programate. 

Câteva imagini din timpul pregătirii: 
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Autor: prof. ing. Amelia Cișman – coordonator proiect 


