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Informare privind activitățile realizate în cadrul proiectului 

“Mobilitate europeană pentru o carieră în domeniul IT ”(MOB 4 IT),  

în primele șase luni de implementare (septembrie 2019 - februarie 2020) 

 

În perioada 1 septembrie 2019 - 31 august 2020, Colegiul Național “Nicolae Titulescu” derulează 

proiectul de mobilitate în domeniul formării profesionale “Mobilitate europeană pentru o carieră în 

domeniul IT ”(MOB 4 IT). Proiectul având un buget de 79712 euro este finanțat în cadrul 

Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-VET și se dezvoltă în cadrul unui parteneriat european 

sustenabil între Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa - organizația de trimitere și Escola 

Secundaria de Barcelos, instituția coordonatoare a grupului de școli Agrupamento de Escolas de 

Barcelos din  Portugalia - organizația de primire.  

Obiectivul principal al proiectului este oferirea de sprijin elevilor de la specializarea matematică-

informatică, pentru dezvoltarea și recunoașterea competențelor lor digitale, prin participarea la un 

stagiu de formare profesională în domeniul asamblării, întreținerii și depanării PC-ului, în 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS și companii IT, atât pentru asigurarea succesului școlar 

imediat – obținerea atestatului de competențe profesionale în informatică, cât și pentru a oferi 

perspective îmbunătățite de carieră. Grupul țintă al proiectului este format din 32 elevi din Colegiul 

Național “Nicolae Titulescu”, clasele a X a, profil real, matematică-informatică. Echipa de gestiune a 

proiectului este formată din: Mihaela Cristina Diaconescu, coordonator proiect, Izabel Baicu, asistent 

de proiect - responsabil formare profesională, Carmen Andreiana, responsabil promovare-

diseminare, Victoria Voicu, responsabil monitorizare-evaluare și Ionela Casandroiu, responsabil 

financiar. 

Principalele activități din proiect realizate în proiect, în primele șase luni de implementare: 

SELECȚIA PARTICIPANȚILOR 

 Instruirea elevilor în vederea selecției grupului țintă: 01.10.2019/ două sesiuni de instruire/ 

lector Mihaela Diaconescu, coordonator proiect/ beneficiari: elevii claselor a X a A și a X a B;   

 Trimiterea template-ului pentru CV Europass, a instrucțiunilor pentru completarea documentelor 

de aplicație și a calendarului selecției, pe adresele electronice ale potențialilor candidați elevi din 

clasele a X a A și a X a B: 07.10.2019/ Mihaela Diaconescu, coordonator proiect; 
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 Selecția propriu-zisă: 18.10.2019-25.10.2019/ Trimiterea, de către candidați, a documentelor de 

aplicație - CV și scrisoare de intenție, pe adresa electronică a coordonatorului; Depunerea 

dosarului de aplicație (cerere de înscriere, copie carte de identitate, CV+anexe, scrisoare de 

intenție, acord parental); Evaluarea competențelor de comunicare în limba engleză ale 

candidaților, prin probă scrisă; Evaluarea competențelor de comunicare în limba engleză ale 

candidaților, prin interviu; Evaluarea documentelor de aplicație (CV și scrisoare de intenție); 

Centralizarea rezultatelor evaluării. Publicarea rezultatelor selecției, pe site-ul colegiului, înainte 

(24.10.2019) și după contestații (25.10.2019). Nu a existat nicio contestație referitoare la 

rezultatele selecției.  

 Comisia de selecție a fost constituită din următorii profesori: Mihaela Diaconescu - coordonator 

proiect, Izabel Baicu - asistent de proiect cu responsabilități de formare profesională, Victoria 

Voicu - responsabil monitorizare-evaluare, Florentina Bratu - profesor limba engleză și Veronica 

Oancea - profesor limba engleză.  

În urma selecției, a rezultat grupul țintă al proiectului format din 32 elevi: Dobra D. Diana 

Smaranda, Banu M. Constantin Adrian, Stanciu C. Andrei Cristian, Deak G.D. Dănuț Cristian, Ursaiche 

I.C. Dimitrie Daniel, Casandroiu I. Adelina Maria, Stoian V. Denisa Gabriela, Burcioiu M. Miruna Elena, 

Oprescu  C. Robert Constantin, Ciobanu E. Angelo Ștefan, Budoiu V. Aura Ioana, Gurgu R.P.Răzvan 

Florin, Cotescu V.I. Agata Alexandra, Negulescu E. Marian, Dogărel I. Andrei, Leotescu G. Albert 

Florian, Ana G.Adrian Valentin, Miu  I. A. Silviu Gabriel, Teleș I. Florin Ciprian, Bădoiu  N. Gabriel 

Octavian, Neaga S. Ioana Teodora, Tudor D. Ioana Antonia, Istrătescu Remus Ștefan, Tebeică C. 

Iuliana Raluca,  Vasile  C. Mihai Gabriel, Sandu C. Ana Maria, David   I. Elena Miruna, Csikos  D.  Alina 

Mariana, Ilie S.G.  Andreea Georgiana, Anghel  M.S. Ștefania Alexandra, Sîrboiu M. Filip Marin, 

Topliceanu I. V. Adriana Izabela. Pe lângă cei 32 elevi care formează grupul țintă al proiectului, au 

mai fost selectați patru elevi având statut de rezervă: Dobrescu  I. Corneliu Sebastian, Ghinea I.  

Alexandru Ion, Ifrim  G. Sergiu Gabriel, Vasiliu  A. G. Armand Gabriel. 

 

PROMOVAREA PROIECTULUI 

Activități de promovare a proiectului în presa scrisă și on-line: 

 16.09.2019 - elaboarea articolului de promovare a proiectului și postarea pe grupul de discuții 

dedicat responsabililor cu proiectele comunitare din unitățile de învățământ din județul 
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Dâmbovița responsabili_programe_db@yahoogroups.com/ Mihaela Diaconescu, coodonator 

proiect; 

 09.12.2019 - elaborarea și trimiterea, spre publicare în Buletinul Informativ al orașului Pucioasa, 

a articolului “Colegiul Național “Nicolae Titulescu”, beneficiar al celui de-al patrulea proiect de 

mobilitate în domeniul formării profesionale, în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-

VET”/ Mihaela Diaconescu, coordonator proiect; 

 19.12.2019 - elaborarea Buletinului Informativ al proiectului nr. 1 – decembrie 2019/ Mihaela 

Diaconescu, coordonator proiect;  

 29.12.2019 - postarea buletinului pe grupul de discuții dedicat responsabililor cu proiectele 

comunitare din unitățile de învățământ din județul Dâmbovița 

responsabili_programe_db@yahoogroups.com/ Mihaela Diaconescu, coordonator proiect; 

 

Activități de promovare a proiectului în instituție 

 25.10.2019 - promovarea proiectului de mobilitate, în cadrul consiliului de administrație al 

colegiului Mihaela, Diaconescu - coordonator proiect; 

 20.12.2019 - promovarea proiectului în cadrul consiliului profesoral al colegiului/ Mihaela, 

Diaconescu   co ordonator proiect. 

 

ELABORAREA DOCUMENTELOR CONTRACTUALE  

 02.12.2019: Elaborarea Contractului cu partenerul Agrupamento de Escolas de Barcelos nr. 

57/02.12.2019/ Mihaela Diaconescu, coordonator și Victoria Voicu, director. 

 31.01.2020: Elaborarea și trimiterea spre partener, a Anexei 1 a Contractului cu partenerul 

referitoare la transfer, transport local, cazare și masă, vizite culturale, training, tutorat și 

certificare, pentru primul flux de mobilități de se va desfășura în perioada 22.03.2020-

04.04.2020.  

 03.02.2020: Validarea Anexei 1 a Contractului cu partenerul, prin semnare și ștampilare de către 

reprezentantul legal al  Agrupamento de Escolas de Barcelos. 

 19.01.2020: Elaborarea Acordului de formare și trimiterea sa la ANPCDEFP, spre validare; 

 20.02.2020: Validarea Acordului de formare de către expertul desemnat din ANPCDEFP. 

 06.02.2020: Elaborarea și semnarea Contractulelor financiare pentru mobilitate VET de către 

reprezentantul legal al colegiului, participant și susținătorul legal al participantului. 
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COMPLETAREA MOBILITY TOOL ȘI A DOCUMENTELOR DE MOBILITATE EUROPASS  

 10.01.2020: Înregistrarea participanților și a profesorilor însoțitori în Mobility Tool. 

 26.02.2020: Solicitarea Documentului de mobilitate Europass, pentru participanții din fluxul I, la 

Centrul Național Europass 

 
PREGĂTIRE GENERALĂ, CULTURALĂ ȘI PEDAGOGICĂ  
Pregătire generală 

 13.12.2019/ părinții elevilor selectați în grupul țintă al proiectului/ lectori: Mihaela Diaconescu, 

coordonator proiect, Victoria Voicu, responsabil monitorizare-evaluare și Carmen Andreiana, 

responsabil promovare-diseminare. Agenda întâlnirii: prezentarea proiectului de mobilitate în 

domeniul formării profesionale “Mobilitate europeană pentru o carieră în domeniul IT ”(MOB 4 

IT); prezentarea cadrului conceptual în care s-a desfășurat selecția grupului țintă și a rezultatelor 

selecției; prezentarea contractului 2019-1-RO01-KA102-062396, din care va derivă contractul cu 

participanții și a Anexelor I și II aferente contractului; prezentarea proiectului de mobilitate 

EuRoCompetențe de Întreținere și Depanare PC” (“PC EuRoCom”), finanțat în cadrul Programului 

Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-VET, implementat de colegiu în anul școlar 2017-2018; semnarea 

Acordului parental pentru participarea elevului minor la un anumit flux de mobilități, în cadrul 

proiectului de mobilitate “Mobilitate europeană pentru o carieră în domeniul IT ”(MOB 4 IT). 

 06.02.2020/ părinții elevilor selectați în grupul țintă al proiectului/ lector: Mihaela Diaconescu, 

coordonator proiect. Agenda întâlnirii: prezentarea stadiului proiectul de mobilitate de 

mobilitate; prezentarea proiectului de buget: bugetul alocat proiectului pe capitole, cheltuieli 

realizate de către beneficiar în numele participantului pentru transport (factură bilete de avion 

VTURISM / 1618361 ), cheltuieli ce se vor efectua de către beneficiar în numele participantului, la 

data primirii facturii de la organizația de primire (Anexa 1 a Contractului cu partenerul  

57/02.12.2019, referitoare la transfer, transport local, cazare și masă, vizite culturale, training, 

tutorat și certificare); prezentarea acordului de formare validat de ANPCDEFP la data de 

20.01.2020; prezentarea și semnarea contractului financiar pentru mobilitate VET de către 

susținătorul legal al participantului; sesiune de întrebări și răspunsuri.  
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ACTIVITATEA FINANCIARĂ DIN CADRUL PROIECTULUI: 

 Octombrie 2020: Achiziția de consumabile pentru implementarea proiectului. Elaborarea 

proiectului de buget al proiectului. 

 Decembrie 2020: Avizarea fișelor de pontaj pentru lunile septembrie – decembrie 

2019.Calcularea salariilor pentru personalul angajat în proiect, pentru perioada septembrie – 

decembrie 2019. Elaborarea fișelor colective de pontaj și a statelor de plată pentru lunile 

septembrie – decembrie 2019. Plățile pentru cheltuieli de personal s-au realizat pentru 

activitățile din perioada septembrie-decembrie. Modificarea tarifului orar pentru plata 

responsabilului financiar, conform ultimelor precizări de la ANPCDEFP. 

 Ianuarie 2020: Procurare bilete de avion – flux I. Transfer bancar. 

 Februarie 2020: Procurare bilete de avion – flux II. Transfer bancar. 

 

Mihaela Cristina Diaconescu,  

coordonator proiect  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


