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Despre proiectul Erasmus+ 
 

 

 

 

Proiectul și-a propus de la început îmbunatatirea laturii aplicative a pregătirii profesionale 

a elevilor, prin racordarea ei la cerințele tot mai exigente ale pieței muncii. In condițiile in care 

Romania se află printre statele cu cea mai rapida creștere in domeniul producției auto și cunoaște 

o tendință accentuată în ultimii ani de creștere a producției de energie electrică utilizând resurse 

regenerabile, trebuie sa căutam soluții pentru a orienta pregătirea elevilor la standardele actuale 

și viitoare de pe piața muncii. 

Obiectivele actualului proiect sunt: 

O1 Formarea și dezvoltarea de competențe tehnice de bază în domeniul montării și întreținerii 

instalațiilor fotovoltaice/exploatării și mentenanței automobilului, evaluate într-un context real, 

transferabile, recunoscute și incluse în propria calificare prin ECVET 

O2 Imbunatățirea unor competențe cheie-comunicarea într-o limbă străină, competențe civice și 

sociale, a învăța să înveți, asumarea inițiativei, sensibilizare la cultură şi exprimare culturală- în 

vederea inserției socio-profesionale eficiente și pregătirii multilaterale pentru viață 

O3 Întărirea parteneriatului între liceul nostru și organizațiile intermediare și agenții economici 

din UE, în vederea creșterii calității formării inițiale a elevilor și dezvoltării de noi parteneriate si 

proiecte, in perspectiva obținerii CARTEI VET 

 

Menționăm că între timp, Liceul a primit acreditare Erasmus pentru programele de formare 

profesională și va avea acces simplificat la oportunitățile de finanțare în cadrul Acțiunii Cheie 1 

în cadrul viitorului Program 2021-2027. Acest lucru înseamnă că în următorii 5 ani, un număr de 

238 de elevi  și 10 profesori VET vor participa la stagii de pregătire practică și cursuri de 

formare în țări europene.  

Menționăm că Liceul a finalizat cu succes 3 proiecte de mobilitate VET Erasmus+, la care au 

participat 104 elevi in stagii de pregătire practică desfășurate în Portugalia, Spania și Cipru. Incă 

2 proiecte pentru 44 de elevi și 4 profesori VET sunt în derulare, în limita condițiilor impuse de 

pandemia de COVID-19. 
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Perioada de desfășurare a proiectului –  

16 luni (10-10-2019– 9-02-2021) + 12 luni (9.02.2022) 

 

Grupul tintă al întregului proiect este format din 42 de elevi, repartizați pe 3 fluxuri: 

- 21 de elevi de clasa a X-a, care se pregătesc în domeniul electric (14 elevi de liceu, 

calificarea de nivel 4 –Tehnician în instalații electrice și 7 elevi de școală profesională, 

calificarea de nivel 3 - Electrician exploatare joasă tensiune); 

- 21 de elevi de clasa a X-a, domeniul mecanică, calificarea Mecanic auto, nivel 3. 

Stagiul de pregatire practica derulat este de 60 de ore (2 saptamani) din totalul orelor de CDL 

La fluxul 1 au participat în Portugalia, în perioada 21 iunie 2021- 3 iulie 2021   – 9 elevi – clasa 

a XI-a A, domeniul electric, 5 elevi calificarea Mecanic Auto – clasa a XI a P2 + 2 profesori 

însoțitori 

 

 

Au participat 

 ANDRONACHE COSMIN CĂTĂLIN 

 CALARAȘCIUC STANISLAV 

 CIOBANU OVIDIU COSTEL 

 GHERASIM MARIUS TUDOREL 

 GHERMAN VASILE 

 GURDIȘ FILIP 

 IGNAT FLORIN 

 TUDORACHE DELIA 

 ZAHARIA STEFAN 

 ACATRINEI CALIN 

 ANTICI DAVID EMANUEL 

 BARBACARIU VASILE RAZVAN 

 PĂVĂLUC ALEXANDRUPETRONEL 

 RUSU ZAMFIRACHE FLORIN 

 Profesori însoțitori – Cișman Amelia, Vîntu Monica Mihaela 
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Principalele activităţi derulate pentru implementarea proiectului 

ERASMUS+ 

Inainte de mobilitate 

  

 

1. Pregătirea pedagogică – a fost realizata de către responsabilul de proiect pe parcursul a 10 

ore. In Romania s-au prezentat informații despre organizația de primire, locul de munca, aspecte 

referitoare la comunicare, elemente de cultură organizațională, recomandări referitoare la 

modalitatea de desfășurare a plasamentului, prezentarea generală a programului Erasmus+ KA1, 

a proiectului - tema, scop, obiective, finanțare, destinația cheltuielilor, valorificarea rezultatelor, 

prezentarea contractului de finanțare, a memorandumului de înțelegere, a contractului individual, 

a acordului de formare, a angajamentului de calitate pentru mobilitatea VET, a certificatului 

Europass Mobility, a modului în care se va realiza evaluarea, validarea, certificarea 

competențelor, prezentarea platformei Mobility Tool, a modului in care se va realiza raportul 

individual pe această platformă, informații despre organizațiile de primire, locul de muncă, 

comunicare, elemente de cultură organizațională, recomandări referitoare la modalitatea de 

desfășurare a activității practice, reguli de conduită, de relaționare, principii de baza ale 

legislației muncii, prezentarea unor potențiale riscuri pe care participanții le pot intalni pe 

parcursul calatoriei și a plasamentului, precum si a unor soluții pe care le-ar putea adopta. 
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  De asemenea, cu ocazia Erasmus Days, atat coordonatorul proiectului cat și foștii participanți în 

proiectul anterior Erasmus+, au răspuns tuturor întrebărilor venite de la viitorii participanți. 

 

 Foto Erasmus Days , noiembrie 2019 

 

Pregătirea a continuat si în Portugalia, in cadrul organizației partenere, care le-a prezentat 

elevilor legislația privind persoanele străine, drepturile si obligațiile pe care aceștia le au, norme 

de sănătatea si securitatea muncii pe care trebuie sa le respecte pe parcursul stagiului, programul 

de lucru, pauze, reguli in cadrul organizației de primire. S-au utilizat materiale diverse PPTuri, 

draftul proiectului, teste de evaluare, chestionare. 

 

Foto Portugalia - campus – Mobility Friends 
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2. Pregătirea lingvistică (februarie 2020-flux 1) – pentru buna derulare a stagiului s-a realizat un 

curs de limba engleză de 30 de ore, în cadrul liceului. 

Temele care au fost dezvoltate au avut ca scop perfecționarea comunicării în limba engleză, a 

abilității de a face față situațiilor de zi cu zi, însușirea unor termeni de specialitate, care să-i ajute 

pe elevi să comunice în cadrul organizatiilor de primire și pe toata perioada stagiului. Pregătirea 

a avut în vedere creșterea nivelului de pregătire atins de participanti cu cel putin un nivel (de la 

A1 la A2). In acest sens participantii au fost testati atat initial, cat si la finalul perioadei de 

pregătire. 

 

Ne-am prezentat și am vorbit despre noi.... 

  

 

Am călătorit cu avionul și am ascultat indicațiile însoțitorilor de zbor…. 
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Am fost la cumpărături și am negociat… 

A  

   

Am fost la supermarket…. 
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Am stabilit programul "ideal" pentru fiecare zi din saptamana pentru stagiul de practică… 

 

Am prevenit riscuri …. 

 

Am fost la restaurant…(de fapt, la o ciocolată caldă) 
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Am învățat termeni de specialitate… 
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3. Pregatirea interculturală s-a realizat atat în țară cat si în Portugalia de către profesorul de 

geografie din scoală. Pregatirea din țară a durat 10 ore si a furnizat participanților informații 

despre economia, cultura și viata socială, geografia si istoria Portugaliei. Aceasta a avut la bază 

auxiliarul curricular Portugalia, rezultat al unui proiect anterior Erasmus+. 

Pregatirea culturala a fost completată în tara de stagiu prin vizitele organizate în Portugalia la 

obiective culturale si istorice din Braga, Porto, Viano da Castello, Ponte de Lima, Arcos de 

Valdevez, Ponte de Barca; 
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Si am pornit în mobilitate 

 

Din diferite locuri…  

 

 

La Iași…  
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La Aeroportul Otopeni - București  

 

La Aeroportul Schipol Amsterdam  

 

In Aeroport - Lisabona  
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Si după 24 de ore ….am ajuns in campus, casa noastră pentru următoarele două săptămani 
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PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PE PERIOADA STAGIULUI DE 

FORMARE  
 

Tehnician în instalații electrice                                

 

SĂPTĂMÂNA 1 

 

ZIUA 1  

Temă: Informații privind structura instituției de primire 

Sub îndrumarea tutorelui de stagiu, participantul va desfășura activități cu caracter 

introductiv: 

- vizitarea instituției 

- reuniunea dintre participanți cu tutorele de practică și personalul de conducere 

- prezentarea instituției, serviciilor prestate către clienți 

- prezentarea structurii instituției (servicii și departamente din cadrul organizației; relații 

ierarhice)  

- prezentarea sarcinile fiecărui post de lucru 

- prezentarea Regulamentului de ordine interioară, a programului de lucru 

- prezentarea normelor generale de sănătate și securitate în muncă și prevenire și stingere a 

incendiilor  

- împărțirea pe echipe de lucru a participanților și familiarizarea cu membrii echipei 

Evaluarea inițială va fi realizată de către tutorele de stagiu împreună cu profesorii însoţitori și 

constă într-o probă practică, în care participantul va realiza: 

- decodificarea simbolurilor componentelor unei instalații electrice 

- identificarea aparatelor de măsurat mărimi electrice (ampermetre, voltmetre, ohmmetre, 

multimetre) și neelectrice 

- măsurarea anumitor parametri electrici (intensitate, tensiune, rezistență)  

Tutorele de stagiu urmăreşte, evaluează activitatea participantului şi oferă acestuia feed-

back. Participantul va completa Fişa de lucru zilnică individuală și Fișa de evaluare individuală 

și jurnalul de practică.  
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Ziua 2  

 

Tema: Informații privind locul de muncă. 

 Tutorele de stagiu prezintă participantului tema zilei.  

Participantul, sub îndrumarea tutorelui de practică, va realiza următoarele activităţi practice: 

- Interpretarea semnificației indicatoarelor de securitate de la locul de muncă 

- Identificarea mijloacelor de protecție individuală utilizate de lucrători (echipamentul de 

securitate individuală) 

- Însuşirea normelor de sănătate şi securitate a muncii și de prevenire și stingere a incendiilor 

specifice locului de muncă; 

- Completarea fișelor de protecție a muncii și prevenirea și stingerea incendiilor specifice locului 

de muncă; 

- Identificarea sculelor, aparatelor de măsură, echipamentelor de lucru de la locul de muncă  

- Utilizarea aparatelor de măsură pentru verificarea componentelor electrice  

Tutorele de stagiu urmăreşte, evaluează activitatea participantului şi oferă acestuia feed-

back. Participantul va completa Fişa de lucru zilnică individuală și jurnalul de practică.  

 

Foto- Ciobanu Ovidiu- Compania Jomasil 
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Ziua 3  

Tema: Montarea/demontarea aparatelor electrice  

Tutorele de stagiu prezintă participantului tema zilei. 

Participantul sub îndrumarea tutorelui de practică, va realiza în echipe, următoarele activităţi 

practice: 

- Interpretarea sarcinilor din fișa de lucru primită; 

- Decodificarea simbolurilor aparatelor din schema electrică a instalației electrice; 

- Citirea și analizarea documentației tehnice a aparatului într-o limbă străină; 

- Selectarea sculelor, dispozitivelor, instrumentelor necesare executării operaţiilor tehnologice de 

montare 

- Montarea aparatului conform fișei tehnologice 

- Executarea conexiunilor în cadrul instalației electrice. 

- Verificarea operațiilor executate 

Tutorele de stagiu urmăreşte, evaluează activitatea participantului şi oferă acestuia feed-

back. Participantul va completa Fişa de lucru zilnică individuală și jurnalul de practică.  

 

Ziua 4 

Tema: Elemente de automatizare din instalațiile electrice 

Tutorele de stagiu prezintă participantului tema zilei.  

Participantul, sub îndrumarea tutorelui de practică, va realiza următoarele activităţi 

practice: 

- analizarea documentației tehnice specifice elementelor de automatizare. 

- decodificarea simbolurilor standardizate ale elementelor de automatizare. 

- selectarea elementelor de automatizare: traductoare, regulatoare automate, elemente de execuție 

- utilizarea elementelor de automatizare in instalații electrice conform documentației. 

- identificarea și monitorizarea funcționării elementelor de automatizare în cadrul instalațiilor 

electrice. 

Tutorele de stagiu urmăreşte, evaluează activitatea participantului şi oferă acestuia feed-

back. Participantul va completa Fişa de lucru zilnică individuală și jurnalul de practică.  
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Ziua 5  

Tema: Identificarea componentelor unei instalații electrice 

Tutorele de stagiu prezintă participantului tema zilei. 

Participantul, sub îndrumarea tutorelui de practică, va realiza în echipe, următoarele 

activităţi practice: 

- Decodificarea simbolurilor componentelor unei instalații electrice; 

- Identificarea componentelor electrice ale instalaţiilor electrice: aparate electrice (de comutație, 

protecție, comandă, reglare), mașini electrice (motoare, generatoare, transformatoare),  

- Analizarea caracteristicilor tehnice, prețului de livrare și companiilor producătoare ale 

componentelor instalației utilizând internetul, în scopul de a informa viitorii clienți 

- Identificarea legăturilor electrice și de fluid între componentele instalației electrice 

Evaluarea pe parcurs se realizează la sfârșitul primei săptămâni de stagiu printr-o probă 

practică, ce constă în: 

- identificarea și măsurarea componentelor electrice pentru realizarea circuitului electric dintr-o 

instalație electrice 

- conectarea componentelor pentru obţinerea circuitului electric 

- verificarea funcţionării circuitului realizat prin măsurarea parametrilor electrici 

Evaluarea va fi realizată de către tutorele de stagiu împreună cu profesorii însoţitori. 

Tutorele de stagiu urmăreşte, evaluează activitatea participantului şi oferă acestuia feed-

back. Participantul va completa Fişa de lucru zilnică individuală, jurnalul de practică și fişa 

individuală săptămânală de evaluare .   

 

SĂPTĂMÂNA 2 

Ziua 6  

Tema: Realizarea instalației electrice de alimentare a unui motor electric. 

Tutorele de stagiu prezintă participantului tema zilei. 

Participantul, sub îndrumarea tutorelui de practică, va realiza următoarele activităţi practice: 

- Interpretarea sarcinilor din fișa de lucru primită; 

- Decodificarea simbolurilor electrice din schema electrică a instalației de alimentare a motorului 

electric; 

- Identificarea componentelor instalaţiilor electrice de alimentare a motorului electric; 

- Selectarea materialelor necesare realizării instalaţiei de alimentare a motorului electric 

- Selectarea sculelor, dispozitivelor, instrumentelor necesare executării operaţiilor tehnologice în 

instalaţii de alimentare a motorului electric. 
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- Montarea componentelor instalației: cabluri electrice, aparate de comutație și protecție 

- Executarea conexiunilor electrice în cadrul instalației de alimentare a motorului electric 

- Verificarea prin utilizarea mijloacelor de măsurare a operațiilor executate 

Tutorele de stagiu urmăreşte, evaluează activitatea participantului şi oferă acestuia feed-

back. Participantul va completa Fişa de lucru zilnică individuală și jurnalul de practică.  

 

Ziua 7 și 8 

Tema: Punerea în funcțiune a instalațiilor și echipamentelor industriale (ventilatoare, 

compresoare, pompe). 

Tutorele de stagiu prezintă participantului tema zilei. 

Participantul, sub îndrumarea tutorelui de practică, va realiza următoarele activităţi practice: 

- Stabilirea condițiilor pentru punerea în funcțiune a instalațiilor și echipamentelor industriale 

conform planurilor de amplasament; 

- Verificarea datelor nominale cu cele de pe plăcuțele indicatoare ale echipamentelor; 

- Montarea aparatelor de protecție conform documentației tehnice 

- Selectarea sculelor, dispozitivelor, instrumentelor necesare executării operaţiilor tehnologice de 

montare 

- Executarea legăturilor mecanice și electrice în vederea punerii în funcțiune 

- Executarea probelor de funcționare în gol și în sarcină pentru utilajul pus în funcțiune. 

Tutorele de stagiu urmăreşte, evaluează activitatea participantului şi oferă acestuia feed-

back. Participantul va completa Fişa de lucru zilnică individuală și jurnalul de practică.  

 

 

Ziua 9 

Tema: Detectarea defectelor din instalațiile electrice 

Tutorele de stagiu prezintă participantului tema zilei. 

Participantul, sub îndrumarea tutorelui de practică, va realiza următoarele activităţi 

practice: 

- Analizarea schemei instalației electrice în care s-a produs defectul; 

- Utilizarea aparatelor de măsură și control pentru depistarea componentei la care s-a produs 

defectul; 

- Stabilirea posibilelor cauze care au produs acest defect; 

- Remedierea unui defect simplu; 

- Verificarea funcționalității instalației electrice; 
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- Interpretarea rezultatelor obţinute; 

Tutorele de stagiu urmăreşte, evaluează activitatea participantului şi oferă acestuia feed-

back. Participantul va completa Fişa de lucru zilnică individuală și jurnalul de practică.  

 

Ziua 10 

Evaluarea finală se realizează prin probă practică și va fi realizată de către o comisie de 

evaluare formată din tutorele de practică, profesorii însoţitori şi reprezentantul legal al 

partenerului. 

Fiecare participant va primi (prin tragere la sorţi) o fişă de lucru cu schema structurală a 

unei instalații de electrice simple. Participantul va trebui: 

- să identifice elementele componente ale instalației 

- să selecteze materialele, sculele, dispozitivele, instrumentele necesare executării operaţiilor 

tehnologice 

- să realizeze montajul efectiv al instalației electrice și să măsoare anumiţi parametri electrici  

Participantul va completa fişa individuală de evaluare finală.   

 

 

                             © Foto Zaharia Stefan                                    © Foto Andronache Cosmin  
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©Foto Zaharia Stefan  

    

©Foto Gherasim Marius                              © Foto Ciobanu Ovidiu  
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Cu managerul Companiei 

 

 

©Foto Gherasim Marius - Asteptand microbuzul spre practică... 
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Programul de formare – Mecanic Auto     

SĂPTĂMÂNA 1                                                                             

Ziua 1 

Prezentarea programului de stagiu.  

- Tutorele de stagiu prezintă participanților agentul economic, normele de protecția muncii 

și regulamentul de ordine interioară. Participantul  ia la cunoștință  normele de SSM și 

completează fișa individuală de instruire. 

Evaluarea inițială: constă într-o probă practică având ca temă identificarea părților și 

subansamblelor motorului. 

Tutorele de stagiu stabilește echipele de lucru, obiectul de activitate al fiecărei echipe și rolul 

membrilor în cadrul echipelor. 

Tutorele de stagiu urmărește, evaluează activitatea participantului si oferă acestuia feedback 

Participantul completează fisa zilnica individuala de lucru si caietul de practica 

 

Ziua 2 

- Participantul preia de la tutorele de stagiu  sarcinile de lucru, ia cunoștință de sarcinile 

întregii echipe și formulează întrebări pentru clarificarea și executarea  sarcinilor primite. 

- Participantul desfășoară activități practice de măsurare a parametrilor motorului, sub 

supravegherea tutorelui de stagiu, verificând la aparate presiunea uleiului, temperatura 

lichidului de răcire 

- Participantul, pe baza constatărilor făcute și a informațiilor venite de la client, în 

colaborare cu membrii echipei, completează fișa de diagnostic, respectând timpul alocat 

programului de lucru. 

- Tutorele de stagiu urmărește, evaluează activitatea participantului si oferă acestuia 

feedback 

- Participantul completează fisa zilnica individuala de lucru si caietul de practica 
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Ziua 3 

- Participantul, sub îndrumarea  tutorelui de stagiu, execută activități practice in comun cu 

ceilalți membrii ai echipei de măsurare a parametrilor autovehiculului, cu respectarea 

normele de timp acceptate, și  își corelează sarcinile proprii cu cele ale echipei.   

- Participantul, sub îndrumarea  tutorelui de stagiu, execută activitatea practică de măsurare 

a parametrilor, motorului utilizând aparate de măsură și control, trusa de scule, formulând 

întrebări pentru clarificarea sarcinilor de lucru 

- Participantul, sub îndrumarea tutorelui de stagiu, înlocuiește subansamblele defecte, 

utilizând trusa de scule, iar piesele defecte și ambalajele rezultate le depozitează în locuri 

special amenajate, în vederea protecției mediului, respectând normele de igiena și 

securitatea muncii și instrucțiunile de utilizare a utilajelor din dotare. 

- Tutorele de stagiu urmărește, evaluează activitatea participantului si oferă acestuia 

feedback 

- Participantul completează fisa zilnica individuala de lucru si caietul de practica 

 

Ziua 4 

- Participantul este îndrumat de către  tutorele de stagiu asupra sarcinilor date în echipă și 

măsoară parametrii instalației de alimentare de poluare a acestuia. 

- participantul, in echipa, sub îndrumarea tutorelui de stagiu, măsoară emisiile poluante 

rezultate la motoarele cu aprindere prin scântei, utilizând analizatorul de gaze, Sonda 

lambda, in vederea respectaii normativelor EURO de protecție a mediului, cu respectarea 

instrucțiunilor de utilizare a utilajelor. 

- Participantul efectuează, in echipa, înlocuirea părților și subansamblele defecte, care 

cauzează emisiile poluante, iar piesele defecte și ambalajele rezultate le depozitează în 

locuri special amenajate, în vederea protecției mediului. 

- Tutorele de stagiu urmărește, evaluează activitatea participantului si oferă acestuia 

feedback 

- Participantul completează fisa zilnica individuala de lucru si caietul de practica 

 

Ziua 5 

- Participantul este îndrumat de către  tutorele de stagiu cu privire la sarcinile de lucru și 

efectuează acțiuni inițiate în grup referitoare la întreținerea curentă a motoarelor. 
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- Participantul verifică in cartea de service a  autovehiculului aflat in reparație sau in fișa de 

service a motorului data (sau km) la care s-au efectuat operațiile de înlocuire a filtrului de 

aer, înlocuire a filtrului de ulei, înlocuirea uleiului. 

- Participantul, sub îndrumarea tutorelui de stagiu îndeplinește sarcini de lucru constând în 

înlocuirea uleiului, a filtrelor și respectând normele de timp, precum si normele de protecție a 

mediului privind deșeurile.  

Participantul are atitudini constructive in grup și isi asuma rezultatele de echipa. 

Evaluare pe parcurs are ca temă atingerea unității de competență Lucrul în echipă, constând 

într-o probă practică pentru: 

- Măsurarea emisiilor poluante la motoare prin diferite procedee. 

- Tutorele de stagiu urmărește, evaluează activitatea participantului si oferă acestuia 

feedback 

- Participantul completează fisa zilnica individuala de lucru, fisa individuala de evaluare 

saptamanala si caietul de practica 

 

SĂPTĂMÂNA 2 

 

Ziua 6 

- Participantul este îndrumat de către  tutorele de stagiu asupra sarcinilor date în echipă, fiind 

capabil sa perceapă poziția individuala fata de cea a echipei. 

-  Participantul realizează in echipa operații privind  verificarea jocului termic între supape și 

culbutor, verificarea etanșării capacului de chiulasă și verificarea punerii la punct a 

distribuției, utilizând trusa de scule, lere, vibrografe, ceas comparator. 

- Participantul sub îndrumarea tutorelui de stagiu acceptă responsabilitățile în cadrul echipei și 

efectuează lucrării de  detectare a defectelor mecanismului de distribuție, după simptom, și 

reparație a acestora, respectând normele de timp aferente fiecărei operații executate. 

Tutorele de stagiu urmărește, evaluează activitatea participantului si oferă acestuia feedback 

Participantul completează fisa zilnica individuala de lucru si caietul de practica 

 

Ziua 7 

- Participantul, sub îndrumarea tutorelui de stagiu, isi corelează sarcinile proprii cu cele ale 

echipei și efectuează lucrări de mentenanță a pompei de alimentare, a injectoarelor și a 

pompei de injecție, utilizând standuri și aparate de măsură și control, semnalând apariția 

situațiilor problemă sau neprevăzute. 
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- Tutorele de stagiu urmărește, evaluează activitatea participantului si oferă acestuia 

feedback 

- Participantul completează fisa zilnica individuala de lucru si caietul de practica 

 

Ziua 8 

- Participantul isi recunoaște poziția fata de grup și sub îndrumarea tutorelui de stagiu 

executa activitățile : 

 Înlocuiește lichidului de răcire din vasul de expansiune; 

 Înlocuiește garniturile și elementele de legătură ale sistemului de răcire; 

 Verifică întinderea sau înlocuiește  cureaua pompei de apă și a ventilatorului, 

utilizând trusa de diagnosticare a instalației de răcire; 

Tutorele de stagiu urmărește, evaluează activitatea participantului si oferă acestuia 

feedback 

Participantul completează fisa zilnica individuala de lucru si caietul de practica 

 

Ziua 9 

       

- Participantul, in echipa, sub îndrumarea tutorelui de stagiu, respecta planul comun de 

lucru si executa lucrări de întreținere a instalației de ungere și diagnosticarea eventualelor 

defecte. 

-  Participantul, preia sarcinile de urgenta și verifică nivelul de ulei, completează cu ulei de 

aceeași calitate lipsa acestuia, controlează etanșeitatea la baia de ulei, filtrele de ulei, 

bușoane, la capacul chiuloasei și la capacul de distribuție. 

- Participantul verifică presiunea uleiului, utilizând manometrul 

- Participantul înlocuiește întreaga cantitate de ulei, daca acesta este necorespunzător, 

utilizând recuperatorul de ulei ca măsură de protecție a mediului și de gospodărire 

integrată a deșeurilor. 

- Tutorele de stagiu urmărește, evaluează activitatea participantului si oferă acestuia 

feedback 

- Participantul completează fisa zilnica individuala de lucru si caietul de practica 
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Ziua 10 

- Participantul este instruit suplimentar de către tutorele de practică în situația dotării cu 

utilaje și echipamente noi, selectând informațiile in raport cu cerințele locului de muncă. 

-  Participantul, in echipa, înlocuiește și repară instalația de aprindere la MAS, precum și 

instalațiile de pornire.  

- Participantul va completa nivelul electrolitului, folosind echipament de protecție adecvat 

(mânuși și salopetă antiacid), respectând normele de securitatea muncii. 

Evaluare finală constă în probă practică, având următoarea temă:  

- Măsurarea parametrilor motorului  și înlocuirea unor subansamble defecte ale motorului, 

răspunzând întrebărilor legate de problemele detectate. 

- Tutorele de stagiu urmărește, evaluează activitatea participantului si oferă acestuia 

feedback 

- Participantul completează fisa zilnica individuala de lucru, fisa individuala de evaluare si 

caietul de practica 

 

                      
           ©Foto Calarașciuc Stanislav  
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©  Foto Gherman Vasile             ©Foto Acatrinei Călin  
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Vizite culturale 

 

Orașul Barcelos 

Barcelos este un oraș portughez din districtul Braga, în regiunea de nord și sub-regiunea 

Cávado cu aproximativ 20 625 de locuitori, la 20 de km de Braga. 

Orașul se învecinează la nord cu comunele Viana do Castelo și Ponte Lima, la est cu Vila Verde 

și orașul Braga, la sud cu Vila Nova de Famalicão, la sud-est cu Póvoa de Varzim și la est cu 

Esposende.  

 

 

Semnificația cocoșului din Barcelos 

Cocoșul din Barcelos este un suvenir aducător de noroc și unul dintre simbolurile 

naționale din Portugalia. Legenda spune ca în timpul unui ospăț, dat de un mare moșier din 

Barcelos, a dispărut un obiect prețios din argint. Unul dintre oaspeți a fost acuzat și trimis în fața 

judecății pentru furt. Contrar dovezilor puternice care îl incriminau, acesta insista să își afirme 

nevinovăția, iar judecătorul i-a acordat o ultima șansă de a și-o dovedi. In acel moment, acuzatul 

a văzut in apropierea lui un cocoș așezat într-un coș de nuiele, și a proclamat: "Dacă sunt 

nevinovat, cocoșul acesta o va mărturisi!" 

In acel moment cocoșul a început să strige "Cucurigu!", iar acuzatul a fost eliberat. 

Conform unei alte legende, din secolul al XIV-lea, locuitorii orașului Barcelos erau 

terifiați de o crimă rămasă nerezolvată. Intr-o bună zi, un pelerin care traversa orașul în drumul 

său către St-Jacques-of-Compostelle a fost suspectat de săvârșirea acestei crime, și apoi judecat 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Portughezi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Districtul_Braga
http://ro.wikipedia.org/wiki/Viana_do_Castelo
http://ro.wikipedia.org/wiki/Braga
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vila_Nova_de_Famalic%C3%A3o
http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3voa_de_Varzim
http://ro.wikipedia.org/wiki/Esposende
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și condamnat la moarte prin spânzurare. In drum către spânzurătoare, bărbatul a cerut să îl vadă 

pe judecătorul care îl condamnase la moarte. Cererea fiindu-i aprobată, a fost dus în fața 

judecătorului care benchetuia împreună cu mai mulți oaspeți. In fata ochilor neîncrezători ai 

mesenilor, încercând pentru ultima data să își pledeze nevinovăția, el a arătat un cocoș fript 

așezat pe o tavă, și a spus că acesta va începe sa cânte în momentul în care va fi spânzurat. In 

mijlocului râsetelor generale, pelerinul a fost scos din încăpere; deși mesenii nu îi dăduseră 

crezare, nici unul dintre ei nu a îndrăznit să se atingă de apetisantul cocoș. La un moment dat 

cocosul fript a săltat pe masa și a început sa cânte. Plin de perplexitate, judecătorul a dat fuga la 

locul  execuției si l-a găsit pe condamnat cu ștreangul pus, cu funia nereușind însă să se strângă 

încă în jurul gatului. Pelerinul a fost eliberat imediat si lăsat sa își continue drumul. 

In amintirea acestui episod, câțiva ani mai târziu a fost înălțat in Barcelos un mic 

monument, găzduit in zilele noastre de muzeul de arheologie de aici. Orașul Barcelos este situat 

in provincia Braga, în apropierea localității Porto. Simbolizând triumful dreptății atunci când 

oamenii se lupta pentru împlinirea acesteia, înfățișat într-o multitudine de forme, cocosul din 

Barcelos a devenit o parte integranta a vieții cotidiene din Portugalia. 

 

 

 

Centrul istoric, are o mulțime de cafenele, magazine si mici boutique-uri, toate 

contribuind prin arhitectura lor la un oraș ce pare desprins din epoca medievală.  
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Biserica Catolică Bunul Isus al Crucii este localizată in centrul Barcelosului și a fost 

construită în anul 1704, proiectată fiind de João Antunes. Este unul din cele mai cunoscute 

biserici construite in stil baroc italian din întreaga Portugalie. 

Legenda spune că, în ziua de 20 decembrie 1504, o cruce din pamant negru a apărut pe 

pământul regiunii Campo da Feira, în timpul unei ceremonii religioase. După ce preoții au văzut 

această minune (care este denumită Minunea Crucii), au construit in scurt timp un mic templu 

pentru a o proteja, care va urma să fie fundația unei noi biserici în 1704 

Nu ar trebui ratată Piața de Joi -  Feira de Barcelos, una dintre cele mai mari din Europa. 

Chiar și cei mai zgârciți, cu siguranță, vor găsi ceva ce le va stârni interesul. Produse tradiționale, 

îmbrăcăminte contrafăcută, CD-uri, orice poți găsi aici. Vasele de ceramică tradiționale – louca 

de Barcelos, sunt maro cu buline galbene și foarte căutate. 

 

©Foto Gherasim Marius 

 



 

34 

Braga 

 
Foto  Gherasim Marius  

Supranumită Roma portugheză, Braga este un oraș și municipiu în nord-vestul 

Portugaliei, în provincia Minho, capitală a districtului Braga și unul din cele mai mari și mai 

vechi orașe ale țării, capitala religioasă a Portugaliei. El se află în valea râului Cávado. Orașul se 

distinge printr-un mare număr de piețe și de biserici. Calitatea sa de centru religios și teologic de 

frunte al Bisericii Romano-Catolice și de sediu al Arhiepiscopului Primat al Portugaliei i-a adus 

supranumele de „Oraș al Arhiepiscopilor” dar și de „Roma Portugaliei”. 

 

Foto Gherasim Marius 

Cu timpul, localitatea a devenit și un însemnat centru industrial și tehnologic. Ca număr 

de locuitori - 175,073, Braga este al cincilea oraș al Portugaliei 

Catedrala din Braga (Sé de Braga) , sec. XII-XVIII,este cel mai însemnat loc istoric al orașului. Se 

caracterizează printr-un amestec de numeroase stiluri artistice și arhitectonice: romanic, 

manuelin, gotic târziu, baroc etc. A fost zidită aproximativ în anul 1070 prin inițiativa 

episcopului Pedro cel Sfânt de Braga, pe locul unei biserici antice, Santa Maria, ce fusese 

distrusă de mauri cu patru veacuri în urmă. De aici și celebra expresie portugheză ˝ la fel de 

bătrân/vechi  precum Catedrala din Braga˝ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fwiki%2FPortugalia%3Ffbclid%3DIwAR34JXDx1KdO1-9bvloS5rFH5nLJ_kt6XHBh_xDJM6um2DEXuzLIVXHZaho&h=AT3VvsB35ABKpFbEX1G0quLaQkF-QZ_AP2QkLu_Sc8-WbFeUPNUKIC5Gitie6IRMWh0Xw8FFMpOSueHwTmo1TXh4Pzy2ZMcGJNWf06tdoBQVIyJbP9RnkzhxNBtBzB2XODLG9B5fAGhFzK4uUcG7Vw9fMEbEA0GsSLZXsw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3DMinho%26action%3Dedit%26redlink%3D1%26fbclid%3DIwAR3wC3SpiL0DyapCEPZba8ugUbYHVcVLfcYC_gLWhoWs7mQd7FdpzJ0bqpE&h=AT04Bg9n_ILNB6oDkxMgypE8l4FJdQS9ve3k9mOA_e9OkU4KDB5mq0IgfqJdK06rww5a_9JjMuWSRzvkG7DR7HQI_KFv1iOr6RDna2Vm4XnBiM4UWIIVjhBNMNFpt9MM8P2dSqlj90P8vgY63Z0y1unn3yVLlsG3PhmHaQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3DC%25C3%25A1vado%26action%3Dedit%26redlink%3D1%26fbclid%3DIwAR3e3x8KRs39R9UGNefPKPaF_lD7HvygLvGar7MvZ0CetaVBiOBgMrWNMSo&h=AT0R46ZY_O3Pinf1IL7f7bbB6hThMy4oJ009lE3P7oPZ7lZDc5wCuu8GKbnbJRLCbpXVl3gB7FJucA-rpqSYGJlulRG8eTLEOrpBZpya6dWXFmIPD6cOBa-SOUqD8AUWfPASnPEiBqqfDos59YzTnsG-wlA7qi06G-OVLA
https://ro.wikipedia.org/wiki/Catolicism?fbclid=IwAR20q89OSi9-i_C_l30yXth1kB6GZYhOGeFEVDJjIAc7m4Sh5UnrAeUpFjk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fwiki%2FPrimat%3Ffbclid%3DIwAR19xI0ni-H61N-7nvYs_SqFyj11L4A-LgDUsLcIDxknP1ClC4MLoXc8rss&h=AT0SFjavmXpMIs0cop7a6X8GxwijDEw9ufbVU9U7BwLHc9slu3Y_iiPdWjzC0kw9T2_xCS124oWTM-gp9BTEZlXga6lGs3JxXuPO4zYlA7ut_2VzESBmE3W0Ka0d3y3UbeFPQnLtZn--mAadgKGTphYkJpmz9a8vG1MEtA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fwiki%2FArhiepiscop%3Ffbclid%3DIwAR36Y1wXJJbra299gA4seUp3J-ztnUqsshQwJzqbHXTp6fFNWuHSj8hLvdM&h=AT3TTcuv9J0qYRntQbourVG9Egokv9Bye4k_dG59MFsQ3Bin-NyzPyVu0fGLq9BiV5XjAJlUysw_eg1D1xctplJYRzW9s3-23SeQlZeUFHf_SMXxo2NqwIKEx3h_JCaUjLAz-ofZ1-0hDYwOx5OGRnzD_L2R26LUxxgDXgvn5lWJOo2xtqQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fwiki%2FRoma%3Ffbclid%3DIwAR21dCImgHBInqBFMieT9sFAFOc6hWO3-VwBxrmxOpoZAV5-0uL-8G2Mwns&h=AT0dtOwWGZbLtYeV7Xmtk-O1b5EbhXeMneJlF9bPUwDgGVF0exZVuG8Aw3lhm_KIIA4az4rvELB1idaitF4Aj7jNEnqVKDr4gzpFQ8EXZo6u7dYsfks6vFJokXbPwQ6qHJQzH_XMwhvbqJoTFadxw1hXButP2LY16bWrZQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fwiki%2FIndustrie%3Ffbclid%3DIwAR3rn9uM4NazKyvCvDBMrOgx8SskovP9qtx6gnh6sVR5YCuZW6fCkQNy5oY&h=AT1s2_-A6JayAtkiVGkGAN9wgUGRK4qbFfp6EHx5sNB5NQFjlJd1copdoovZbB465VD_sKnTTeJ-ojhBb_yMQLSv9SlB0nSqyya_1vVX3LGAnzBzMK8U5FjZmBuJxBAuhcubXisV6vgHs_05C0cBZdKxAY8EjohjYPpF_g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fwiki%2F1070%3Ffbclid%3DIwAR2_YjTpyCee1cHhYdY2SHbvu3TlAwdoT2Sj7eo-n2ChYXLg-M2cMfVgcx8&h=AT0_4sJmPhkkai-7J5EWt5zSw2m5hzWQP2_qx-LEOpz0btWADtAHVu8HvdOEhiUvxPb7l-dZU93K38_tk5FF0QbwxIoNfGiBRMCZva6L0YsSdNGAWcO9M5Mu-EQ8jg3d-2_YCDqPDApv9juHaMM1qyj3HLX3eV0SsSE3Gg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mauri?fbclid=IwAR1QwA_5Fh5i9L63FkG3etrcFdS36I0Px2RoD16ZevVR8xKDU7JDGryC3yU
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Ponte de Lima 

 

este unul din cele mai vechi orașe din Portugalia (fondat în anul 1125), parte a districtului 

Viana do Castelo, cu o populație de aproximativ 44.000 de locuitori. Se caracterizează prin 

arhitectura medievală și zona înconjurătoare, scăldată de râul Lima. 

Podul Ponte de Lima, denumit și Ponte Velha, se află pe râul Lima. Podul, din zidărie de 

piatră, se întinde pe 27 de arcuri și prezintă două secțiuni distincte.A fost clasificat ca monument 

național din 1910. 

Este denumit după podul medieval ce trece peste râul Lima din proximitatea orașului. Istoric, a 

fost un important așezământ al romanilor în drumul din Braga spre Santiago de Compostela 
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Viano da Castello 

 

A fost fondat de Regele Alfonso III al Portugaliei în 1253 şi se numea Viana. A devenit 

port important în sec. 16 datorită exploratorilor portughezi care plecau de aici. Cele mai 

importante clădiri din oraş datează din această perioadă. Folclorul tradiţional din Viana do 

Castelo este printre cele mai bogate din Portugalia. 

Oraşul este însufleţit de industria de pescuit şi, mai recent, de dezvoltarea turismului. Castelo do 

Neiva aparţine Parohiei Viana do Castelo de la începutul sec. 19. Un punct de interes turistic 

important este piaţa principală, cu o fântână construită în 1553 şi o casă Miseriacordia datând din 

1598. Catedrala (sec. 15) cu aspectul unei fortăreţe şi detalii gotice se află în apropierea 

centrului. În piaţa Sao Domingos se află o biserică din sec. 16 cu acelaşi nume. Muzeul oraşului 

este adăpostit în Palatul Barbosa Maciel, tot în piaţa principală, şi deţine exponate precum 

ceramică, tablouri, vestigii arheologice. 

În nordul oraşului se găseşte Capela Nossa Senhora da Agonia (sec. 18) ce are rol important în 

sărbătoarea oraşului, ce are loc anual. Cele trei zile de festival au loc în august şi atrage numeroşi 

turişti. 

 

 

Foto Andronache Cosmin  
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Arcos de Valdevez 

 

 

Ponte de Barca 

 

Situat într-o regiune verde de pe malul râului Lima, se crede că Ponte da Barca și-a luat 

numele de pe barca care lega cele două maluri, înainte ca podul să fie construit în secolul al 

XVIII-lea. XV. Această regiune a fost cunoscută anterior sub numele de Terra da Nóbrega sau 

Anóbrega, despre care se crede că derivă din numele roman „Elaneobriga” 

Centrul istoric al satului cu case conacale (unele adaptate turismului rezidențial) și 

monumente frumoase din secolele XVII și XVIII. XVI-XVIII merită o vizită atentă, precum și 

împrejurimile sale, în care iese în evidență biserica romanică din Bravães din secolul al XVIII-

lea. XIII și Castelul Lindoso (secolul al XIII-lea) care au jucat un rol important în apărarea 

regiunii. 
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Porto  

Este cel mai important oraș din apropierea orașului Barcelos și este al doilea oraș ca 

mărime și importanță din Portugalia. Este situat în nordul țării, la nord de râul Douro, aproape de 

coasta Oceanului Atlantic. Țara și vinul de Porto (portugheză: Vinho do Porto) și-au luat numele 

de la orașul Porto. Locuitorii Porto-ului și-au spus tripeiros, nume care este în uz și astăzi. 

 

Foto – Gherasim Marius 

 

Croazieră pe fluviul Duero 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Portugalia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Douro
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Oceanul_Altantic&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Vinul_de_Porto&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_portughez%C4%83
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Foto Gurdis Filip 
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Referințele istorice merg până în secolul V, pe timpul Imperiului Roman. În perioada de 

dinaintea formării Portugaliei era numit Portus Cale - Portul lui Cale. 

Regiunea înconjurătoare a fost numită de aceea Condado Portucalense. Această regiune a 

devenit regatul independent al Portugaliei, care s-a extins de-a lungul timpului până la frontierele 

actuale. Orașul a fost de asemenea scena mariajului dintre João I și Ecaterina de Lancaster, 

simbolizând alianța militară ce a durat mult timp dintre Portugalia și Anglia, care era când 

respectată, când nu încă de pe vremea romanilor existau aici doua orașe, Cale si Oporto, din a 

căror combinație de nume s-a format numele național al poporului portughez. Orașul se poate 

mândri cu existența a patru poduri, două pentru transport feroviar și două pentru autovehicule, 

acestea făcând legătura dintre Porto si Vila Nova Gaia, una dintre cele mai mari suburbii ale 

orașului. Podul Arribida sau D. Louis a fost construit de renumitul inginer francez Eiffel, de pe el 

putându-se admira, în toata splendoarea sa, una dintre cele mai vechi părți ale orașului, Ribeira, 

care este principala atracție turistică din Porto, poate și datorită vieții de noapte tumultoase.  De-a 

lungul râului, se găsesc pivnițele ce adăpostesc cel mai renumit vin din lume, vinul de Porto, 

acestea putând fi vizitate numai in cursul săptămânii. 

Porto sau Oporto a fost dintotdeauna capitala comercială a acestei tari, de sorginte 

romana, un oraș mercantil, ridicat aproape în întregime din piatra dură de granit, iar în centrul 

vechi al orașului găsești și astăzi străzi pavate cu pietre de râu si clădiri ornate cu picturi. Pentru 

cumpărături trebuie sa mergi in Boavista, locul cu cele mai multe magazine din Porto. 

Între secolul XVIII și secolul XIX orașul a devenit un centru industrial important. Un pod 

de oțel de două etaje (Ludovic I) și un pod feroviar (Maria Pia), au fost construite amândouă de 

arhitectul Gustave Eiffel, la fel ca gara (considerată a fi una dintre cele mai frumoase din 

Europa). Bursa și universitatea datează de asemenea din aceeași perioadă.  

 O rețea de tramvaie în continuă de dezvoltare a fost creată în oraș, dar în zilele noastre 

doar o linie a mai rămas, care merge prin râu și pe țărmul mării, în special în scopuri turistice. În 

secolul XX alte poduri au fost construite, ca și Arrábida. Apoi a venit S. João, înlocuitorul lui 

Maria Pia, Freixo, pentru a completa Luís I, și mai recent, Infante pentru a înlocui al doilea nivel 

al lui Luis I. 

Cel mai vechi ziar portughez (Jornal de Notícias) este de asemenea din acest oraș și 

clădirea în care este realizat (care are același nume cu periodicul), este una dintre cele mai înalte 

ale orașului. Bursa orașului (Bolsa do Porto) a fuzionat cu cea din Lisabona, original Bolsa de 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_V
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Roman
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_I_al_Portugaliei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Anglia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XVIII
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XIX
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XX
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolsa_do_Porto&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolsa_de_Valores_de_Lisboa&action=edit&redlink=1
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Valores de Lisboa, care a fuzionat mai târziu cu Euronext, împreună cu Amsterdam, Bruxelles, 

LIFFE și Paris. 

De curând (1996), centrul istoric (care datează din Evul Mediu) a intrat în patrimoniul 

cultural mondial UNESCO. În 2011 Porto a împărțit titlul de capitală culturală europeană 

împreună cu orașul olandez Rotterdam).  

 

În prezent cel mai important proiect de dezvoltare este metroul său. Este cel mai scump 

proiect în construcția publică din Europa, în principal din cauza solului orașului, care este extrem 

de complex, din perspectiva tehnică. O consecință este construcția unui nou pod, pentru trafic, și 

dedicarea podului Ludovic I metroului. 

 

De ce Porto? 

 Ales Cea mai bună destinație europeană în anul 2014 

 Orașul podurilor 

 

©Foto Gurdis Filip 

 Celebra viață de noapte – din Cartierul Ribeira,  Rua Galeria de Paris și rua Candido dos 

Reis – specificul este dat de muzica braziliană și botellon-uri – preluate din Spania, ce 

implică activități de socializare combinate cu cantități mari de alcool, ce au loc pe stradă 

și între grupuri mari de persoane, care au loc mai ales luni seara, după apusul soarelui 

 Foz do Doro – cea mai luxoasă zonă a orașului, unde turiștii pot admira casele bogaților 

construite în apropierea Oceanului Atlantic 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolsa_de_Valores_de_Lisboa&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Euronext
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=LIFFE&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Evul_Mediu
http://ro.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://ro.wikipedia.org/wiki/2001
http://ro.wikipedia.org/wiki/Olanda
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
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 Biblioteca Lello – a treia cea mai frumoasă din lume. Zvonurile spun că aici ar fi luat 

naștere povestea Harry Potter 

 Vinul de Porto – Crama de vinuri Porto Cruz este localizată în una din cele mai vechi 

pieți din Porto, considerată patrimoniu mondial UNESCO.  Clădirea și-a păstrat structura 

de la sfârșitul secolului al XVI-lea, iar fațada acesteia nu a mai fost modificata din anul 

1936.  La începutul secolului XX, clădirea era cel mai important loc în care se vindeau și 

depozitau produse precum ciocolata si cafeaua. Acestea erau aduse de fostele colonii;  

intrau in Portugalia cu ajutorul răului Duero, destinația lor finala fiind  casa Porto  Cruz. 

Astfel, clădirea a fost restaurată și a devenit casă de vinuri astfel încât să își păstreze 

esența și identitatea clădirii originale.  

 Gara Sao Bento Station din Porto- Veți  fi cu siguranță fascinați de arhitectura fațadei, 

specific pariziană, are pereții decorați cu scene istorice, realizate din azulejos, mici 

faianțe alb-albastre, specifice zonei. 

 

Douro (Duero- Raul de Aur), cel mai mare râu al Portugaliei, este unul din 

principalele fluvii din Peninsula Iberică, care traversează nord-vestul Spaniei și 

nordul Portugaliei. Din lungimea sa de 897 km, 572 km sunt pe teritoriul Spaniei, 213 km 

(navigabili) sunt pe teritoriul Portugaliei și 112 km au un caracter internațional, curgând pe linia 

frontierei dintre cele două țări. 

Râul este traversat de două poduri, Maria Pia și Dom Luis I, ambele proiectate de către 

Gustave Eiffel, datând încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Unul dintre acestea (Dom Luis I) 

este încă folosit și este împărțit în două părți: o parte superioară, destinată pietonilor și 

tramvaielor și o parte inferioară, destinată mașinilor. 

 

Iconicul pod “Dom Luis I” a fost construit, în 1886, de un ucenic al inginerului francez 

Gustave Eiffel. De pe pod, de la 60 de metri înălțime, poți vedea cel mai bine panorama orașului, 

la 360 de grade. Apusul peste apă, peste clădirile vechi este o încântare. Înainte de a fi construit, 

localnicii treceau râul pe poduri improvizate din bărci, legate cu cabluri de oțel. 
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Vizita crama Porto Cruz 

 

 

 

Foto Zaharia Stefan 
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- Vinurile portugheze sunt recunoscute pe plan internațional din vremea romanilor, 

care asociau Portugalia cu zeul lor, Bacchus. Astăzi, țara este cunoscută pentru vinurile 

sale care au câștigat mai multe premii internaționale. Unele dintre cele mai cunoscute 

soiuri portugheze sunt Vinho Verde

,  Douro DOC


,  Vinurile de Porto și Madeira , 

apreciate în special în multe locuri din lume. 

 

Foto Gurdis Filip 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dionis
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Vinho_Verde&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Douro_DOC
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Masă restaurant tradițional portughez 

   
 

Gara din Porto 

 

 
 

Gara , recunoscuta pentru plăcile de ceramică pictate, los azulejos (din arabicul al-zulecha – 

piatră mică), considerate simbolul poporului portughez. O azulejo este decoraţia predilectă a 

interiorului şi exteriorului caselor lusitane, dar le găsim de la pereții bisericilor până la băncile 

din parcuri. Peste tot aceste plăcute albastru cu alb, mai puțin studiate ca vitraliile, mai puțin 

celebre ca frescele sunt o adevărată operă de artă, realizată manual de adevărați specialiști în 

domeniu 
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La final de mobilitate 
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Si lungul drum spre casă ... 
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Impresii ale elevilor participanți la mobilitățile proiectului  
 

Mi s-a parut foarte interesant sa fac practica in alta țară, chiar mai interesant decat mă 

asteptam. Am învățat sa fac suporti pentru panouri electrice solare și as  fi vrut sa fi fost și pe 

teren sa vad cum se monteaza. Mi-a plăcut cum explica tutorele de practică și ca era foarte 

înțelegător. A fost o experiență pe care nu o voi uita ! ( Ciobanu Ovidiu Costel)  

 

Să merg cu colegii mei să fac practică în altă țară a fost foarte interesant și am fost foarte 

mulțumit. Practica în altă țară am considerat-o deosebită și mai placută decat în țara natală. 

Am petrecut zile frumoase și pe terenul de fotbal. Acolo era ca un Campionat Mondial, mai 

multe națiuni pe un teren de fotbal. Am fost surprins să văd cat de simpli și iubitori de țară erau 

oamenii de acolo. Aveau flagul țării peste tot, la geamuri, la balcoane..Aș fi vrut să mai stau. 

(Calarașciuc Stansilav)  

Inițial, am aplicat la acest proiect Erasmus din dorința de a cunoaște și învăța lucruri noi, însă a 

fost mult mai frumos decat mă așteptam. Cel mai mult mi-a plăcut colectivul din care am făcut 

parte, că am invățat să mă descurc într-o țară străină și excursia la Porto.   ( Tudorache Delia) 

Totul a fost extaordinar de frumos. Am vizitat o țară nouă, am aflat lucruri noi, am cunoscut 

persoane deosebite, am lucrat în echipă și am învățat un lucru foarte important că dacă îți 

dorești ceva doar prin muncă vei reuși. ( Andronache Cosmin)  

Inițial, ideea de a pleca într-o țară străină, să cunosc oameni diferiți si să văd specificul acelei 

țări mi s-a părut foarte frumoasă. Dar pe parcursul derulării proiectului toate așteptările mi-au 

fost depășite în sens pozitiv. Am invățat lucruri noi atat pe plan professional cat si pe plan social 

cum ar fi comunicarea cu oameni din alte țări cu limbă și cultură complet diferită. Un sfat 

pentru viitorii participant – Ajunși în aeroport, lăsați-vă deoparte problemele si odata ce pășiți 

în campus distrați-vă la maxim, nu pierdeți timpul, comunicațiși legați relații de prietenie cu 

ceilalți participant. (Gherman Vasile) 

Cel mai mult mi-a plăcut colectivul din care am făcut parte în această experiență minunată și 

serile alături de ei. Aș fi vrut să mai stam măcar încă 2 săptămani. ( Zaharia Stefan)  

A fost foarte frumos. Mi-a plăcut că mi-am petrecut timpul cu oameni noi cu care m-am înțeles 

foarte bine  .  ( Acatrinei Călin) 

Abia acum am ințeles cat de frumos este a călători. ( Rusu Florin Zamfirache)  


