
“PRIN ERASMUS+, COMPETENȚE 
PENTRU UN VIITOR MAI BUN!”

Lansare proiect 
Contract nr. 2016-1-RO01-KA102-024343 
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Descriere proiect

Proiectul finanţat de Uniunea Europeană prin Programul 

Erasmus+, Mobilitatea persoanelor în scopul învățării

Acțiunea Cheie 1-VET

Contract nr.: 2016-1-RO01-KA102-024343 

• Beneficiar: Colegiul Tehnic Energetic ”Regele 

Ferdinand I”, Timișoara 

• Perioada de implementare: 14 luni

03.10.2016 – 02.12.2017

• Buget proiect: 85.768 EUR
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Context

• Bune competențe cheie și profesionale pentru integrarea pe 
piața muncii europene/internaționale;

• Dezvoltare a unui învățământ profesional și tehnic axat pe 
eficiența energetică, folosirea energiilor și instalarea 
sistemelor de utilizare a energiilor regenerabile

• Metode moderne de predare, cursuri adaptate cerințelor piaței 
muncii;

• Internaționalizare - parteneriate europene pentru stagii de 
practică;
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Proiectul a fost inițiat ca răspuns la nevoia de:



Obiective proiect
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O1

• Dezvoltarea competențelor și abilităților profesionale ale elevilor în
domeniul electric specific energiilor regenerabile, într-un context
internațional, și recunoaşterea lor peste graniță pentru dezvoltare
personală și șanse sporite de inserție profesională;

O2

• Dobândirea și îmbunătățirea abilităților personale și sociale,
competențelor lingvistice și interculturale în vederea pregătirii elevilor
pentru viață;

O3

• Îmbunătățirea competențelor personalului din EFP prin activităţi de job
shadowing/observare în instituţii de predare/formare din altă țară pentru
folosirea noilor tehnologii și metodelor de predare actuale în pregătirea
profesională a elevilor în vederea creșterii performanțelor și capacității
de inserție pe piața muncii a acestora;

O4
• Dezvoltarea de legături la nivel internațional a CTERF în scopul

dezvoltării cooperarii între lumea muncii și a formării profesionale.



Beneficiar –

organizația aplicantă

COLEGIUL TEHNIC 

ENERGETIC ”REGELE 

FERDINAND I”, Timișoara

5



Partener extern

Partener de primire:

• CINEL - Centro de Formação 
Profissional da Indústria 
Electrónica, Energia, 
Telecomunicações e Tecnologias 
da Informação, Portugalia

http://www.cinel.pt

Partener intermediar:

Casa da Educação, Portugalia   
http://www.casadaeducacao.pt/



Grup țintă

 STAGIARI VET, elevi ai Colegiului Tehnic Energetic 

”Regele Ferdinand I” Timișoara, profil tehnic, din clasele:

• a X a – 14 participanți- domeniul Electric

• a XI a – 14 participanți – domeniul Electric/ Tehnician în 

instalatii electrice- nivel 4 EQF

 Persoane însoțitoare: 4 cadre didactice

 PERSONAL VET cu specializare în Electrotehnică, 

Energetică, Electroenergetică: 5 cadre didactice VET

TOTAL PARTICIPANȚI: 37
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Selecția participanților elevi 

(Stagiari VET)
Criterii de eligibilitate 
 Elevi ai CTERF, clasa a X a

respectiv a XI a, domeniul electric;

 Fără probleme de disciplină

Criterii de selecție
• Nivelul competenţelor profesionale

– probă practică 

• Nivelul competenţelor lingvistice –

probă scrisă și orală

• Calităţi morale, de comportament

• Oportunități reduse, domiciliu în 

mediul rural

• Motivaţia de participare - interviu

• Disponibilitatea de participare 

Documente:
1. Adeverinţă elev.;

2. Cerere de înscriere tip

3. CV – Europass

4. Copie după CI/ BI;

5. Scrisoare de motivatie/ intenţie

6. Angajament de disponibilitate faţă
de activităţile proiectului

7. Acord părinți

8. Recomandare diriginte

9. Declarație pe propria răspundere
de participare/neparticipare la
proiect finanțat din fonduri
europene;

10. Adeverință medicală
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ETAPA
PERIOADA

FLUX 1 FLUX 2

Afișare perioade mobilități 03 -14 octombrie 03 -14 octombrie

Anunțarea elevilor
14 octombrie –

04 noiembrie

14 octombrie –

04 noiembrie

Depunerea dosarelor de candidatură 07-11 noiembrie 2016 05-09 decembrie 2016

Evaluarea dosarelor de candidatură 14-18 noiembrie 2016 12-16  decembrie  2016

Validarea dosarelor 21 noiembrie 2016 19 decembrie 2016

Selecţia grupului ţintă şi a rezervelor 05-07 decembrie 2016 11-13 ianuarie 2016

Proba limba engleză – scris și oral

Afișarea rezultatelor

05 decembrie 

05 decembrie

11 ianuarie

11 ianuarie

Proba practică

Afișarea rezultatelor

06 decembrie

06 decembrie

12 ianuarie

12 ianuarie

Interviu

Afișarea rezultatelor

07 decembrie

07 decembrie

13 ianuarie

13 ianuarie,

Afisarea rezultatelor (admiși, rezervă, 

respinși)
08 decembrie  2016,

ora 12-14

13 ianuarie 2017, 

ora 12-14

Depunerea contestatiilor 09 decembrie  2016, 17 ian 2017

Rezolvarea contestatiilor. Afisare 

rezultate finale
12  decembrie 2016 18 ianuarie 2017

Confirmare participare 13 decembrie 19 ianuarie 2017

Preluare procese verbale selecție 15 decembrie 20 ianuarie 2017

Calendarul selecției



Selecția participanților cadre 

didactice (Staff VET)

Documente:

1. Fișă înscriere 

2. Scrisoare de intenție adresată 
directorului școlii, semnată și datată, 
în original; 

3. CV Europass

4. Copie după CI/ BI

5. Adeverință eliberată de secretariat 
prin care se precizează postul, 
specializarea și vechimea

6. Pașaport lingvistic;

7. Declarație personal VET

8. Angajament de disponibilitate 
pentru activitățile 

9. Program de lucru personal.
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Criterii de eligibilitate 
 Profesor discipline tehnice titular 

al CTERF ;

 Cunoașterea limbii engleze ( nivel 

minim A2)

Criterii de selecție
• Calitatea proiectului programului 

de mobilitate;

• Disponibilitatea de participare

• Motivaţia de participare 

• Prioritate pentru personalul care 

se deplasează pentru prima dată 

în străinătate



Pregătirea participanților
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Pregătire pedagogică
• Pedagogia stagiului

• Prezentarea programului Erasmus+ și a proiectului

• Prezentarea tematicii și documentele activităților

• Prezentarea modului în care se va face evaluarea, validarea şi 
certificarea competenţelor

Pregătire lingvistică - Limba engleză

Pregătire culturală

Pregătire practică de specialitate (elevi)



Activități
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• Flux 1: clasa a XI a, 27.03-14.04.2017                                                                                      
M9 Circuite electronice – 90 ore

• Flux 2: clasa a X a, 29.05-16.06.2017
CDL- Exploatarea instalațiilor fotovoltaice –
90 ore

A1 Stagii de pregătire practică timp 
de trei săptămâni în Portugalia

• Flux 3: cadre didactice VET, 18.09-
29.09.2017

A2 Job-shadowing/observare în 
centre de formare din Portugalia



Transfer și 

recunoaștere
Pe baza Acordului de 
învățare (Learning 
Agreement) se stabilește:

• activitățile practice pe 
perioada stagiului;

• rezultatele învățării RI 
certificate în documentul 
Europass;

• transfer și recunoașterea 
RI prin ECVET (fără a mai 
fi evaluați la întoarcere)
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Rezultate așteptate

 28 elevi și 5 cadre didactice formate în străinătate

 33 documente de mobilitate Europass

 33 certificate de pregătire lingvistică

 1 Memorandum de înțelegere MoU ECVET și 2 Acorduri de 
învățare LA ECVET

 1 Broșură de prezentare a proiectului

 1 CDL cls X- Exploatarea instalațiilor fotovoltaice

 1 Ghid de bune practici - auxiliar didactic 

 1 Broșură “Povești de succes –Metode de predare a culturii de 
specialitate în practica internațională„

 Pagina web: https://erasmusskillsforthefuture.wordpress.com
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https://erasmusskillsforthefuture.wordpress.com/


Rezultatele proiectului 
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• vor determina cresterea proporției tinerilor care ramân 

în sistemul de învățământ dupa terminarea 

învățământului obligatoriu, cuantificată în prezent la 

81,5%

• vor contribui la dezvoltarea personală și profesională a 
elevilor de la CTERF pentru creșterea angajabilității pe 

piața muncii 

• vor influența pe termen mediu și lung rata mare a 

șomajului în rândul tinerilor în județul Timiș 

• vor dezvolta cooperarea și parteneriatele la nivel 
european.



De ce internaționalizare?

Internaționalizare = calitate în educație

Motive:

• Schimbările pe piața muncii

Efecte:

• Atitudine pozitivă față de schimbare

• Flexibilitate și adaptabilitate

• Creșterea ratei de angajabilitate a tinerilor

• Parteneriate transnaționale durabile

16



17

De ce Erasmus+?

• Ai ocazia să efectuezi practica într-un 

centru de formare din Europa

• Cunoști o altă țară, cultură și limbă

• Poți să adaugi în CV experiență pentru 

viitoarea ta carieră

• Este cel mai cunoscut program de 

mobilități

• Angajatorii cer experiență internațională



Echipa de proiect

Prof. Daminescu Titarela - responsabil proiect

Prof. Farcaș Mariana – responsabil cu pregătirea 

profesională

Ec. Sturza-Deak Angelica – responsabil financiar

Prof. Filip Luminița, responsabil cu implementarea 

și valorizarea rezultatelor proiectului

Prof. Frânculescu Larisa – responsabil 

diseminare
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Sumar proiect

• „Prin Erasmus+, Competențe pentru un Viitor mai bun!”

• Erasmus +

• Contract nr. 2016-1-RO01-KA102-024343

• Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul

învățării – domeniul EFP (VET)

• 14 luni, între 03/10/2016 și 02/12/2017

• 85.768 EURO

• CINEL - Centro de Formação Profissional da Indústria

Electrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias

da Informação, Portugalia

• Casa da Educação, Portugalia 
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Proiect finanțat de UE prin programul 

Erasmus+, Actiunea Cheie 1-VET



Vă mulțumim pentru atenție!

COLEGIULTEHNIC 

ENERGETIC ”REGELE 

FERDINAND I”, TIMIȘOARA

Prezentare realizată de 

prof. Titarela Daminescu 
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www.liceulenergetic.ro

https://erasmusskillsforthefuture.wordpress.com

https://www.facebook.com/colegiultehnicenergeticregeleferdinand1

http://www.liceulenergetic.ro/
https://erasmusskillsforthefuture.wordpress.com/
https://www.facebook.com/colegiultehnicenergeticregeleferdinand1

