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 PARTENERI 

 

Organizația de trimitere - COLEGIUL NAȚIONAL “NICOLAE TITULESCU” 

(http://www.cnnt-puc.net/) 

Colegiul Naţional  “Nicolae Titulescu” este Școală Europeană începând din 2007, 

certificare obținută în cadrul competiției naționale cu același nume, lansată de 

Ministerul Educației Naționale. Această certificare este o recunoaştere a dimensiunii europene a 

instituţiei: coerenţa activităţilor de cooperare europeană cu politica generală a instituţiei şcolare, 

integrarea activităţilor de cooperare europeană în programul curent al şcolii, varietatea grupurilor 

implicate în activităţi, continuitate şi constanţă în activităţi, strategie şi modalităţi de evaluare şi 

diseminare, calitatea parteneriatelor.  

        Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu” a fost beneficiar în Programul Erasmus+ pentru proiecte de 

tip KA1 și KA2.  

• Colegiul a derulat patru proiecte de mobilitate de formare profesională Erasmus+, KA1-VET: 

o “Mobilitate Europeană pentru Viitori Creatori de Pagini Web”; septembrie 2014 – august 2015;  

o “Competențe de Întreținere și Depanare PC, prin 

Mobilitate Europeană”; septembrie 2015 – august 

2016;  

o “EuRoCompetențe de Întreținere și Depanare PC” (“PC 

EuRoCom”); perioada septembrie 2017 – august 

2018. 

o “Mobilitate europeană pentru o carieră în domeniul 

IT ”(MOB 4 IT); perioada septembrie 2019-august 

2022.  

• Colegiul a dezvoltat trei proiecte Eramus+, KA2:   

o “BE, ACT, LIVE: Being Aware, Discovering the Quality of Life, Acting for Living!” (KA2, 2014-

2016): 

o "Creative vibrations in planning a career path with the use of innovative teaching methods: 

gamification, Design Thinking and Project Based Learning" (KA229, 2019-2022) 

o Proiect Erasmus+ KA201 – Parteneriate strategice pentru educația școlară “INSTRUCTION – 

upskilling school teachers for education-work transition” (KA201, 2019-2022). 

Toate proiectele dezvoltate în cadrul Programului Erasmus+  au promovat echitatea și a 

incluziunea prin facilitarea accesului participanților din toate mediile, inclusiv cele defavorizate și 

http://www.cnnt-puc.net/


 

 
 
 

valorile europene comune: incluziune, echitate, egalitate de șanse, nediscriminare, respect pentru 

diferențe, multiculturalitat, toleranță. Toate proiectele s-au adresat deopotivă fetelor și băieților, de 

orice etnie, din orice mediul social sau religios. 

Organizația de primire - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

BARCELOS (http://www.esbarcelos.pt/) are o vastă experiență în 

derularea de programe europene în cadrul programelor Erasmus+ - 

proiecte KA1 și proiecte KA2. Instituția coordonatoare a grupului,  

Escola Secundaria de Barcelos a inițiat și derulat peste 100 de proiecte europene.  

Pentru Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, Escola Secundaria de Barcelos a 

fost partener în șase proiecte europene:  

• "Through Universal Myths, towards Eternal Truths” (4 Myths 4 Truth), parteneriat multilateral 

Comenius, derulat în cadrul Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții (Lifelong Learning 

Programme), în perioada septembrie 2013-august 2015; 

• "BE, ACT, LIVE: Being Aware, Discovering the Quality of Life, Acting for Living!”, derulat în cadrul 

Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2- parteneriate strategice în domeniul școlar, în perioada 

septembrie 2014 - august 2016;  

• “Mobilitate Europeană pentru Viitori Creatori de Pagini Web”, derulat în cadrul Programului 

Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-VET/ septembrie 2014 – august 2015; 

• “Competențe de Întreținere și Depanare PC, prin Mobilitate Europeană”, 

derulat în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-VET/ septembrie 

2015 – august 2016. 

• “EuRoCompetențe de Întreținere și Depanare PC”; septembrie 2017 – august 

2018. 

• “Mobilitate europeană pentru o carieră în domeniul IT”; septembrie 2019-august 2022.  

Organizația coordonatoare a 

grupului de școli, Escola Secundaria de 

Barcelos, are experiența, expertiza, 

resursele materiale, umane și 

comunitare care îi permit să poată 

găzdui stagii de formare profesională în 

domeniul întreținerii și depanării 

computerelor, la nivelul așteptărilor 

beneficiarilor proiectelor.  

http://www.esbarcelos.pt/


 

 
 
 

OBIECTIVUL PRINCIPAL AL PROIECTULUI  

 

  Obiectivul principal al proiectului a fost oferirea de sprijin elevilor de la 

specializarea matematică-informatiă pentru dezvoltarea și recunoașterea 

competențelor de utilizare a ultimelor tehnologii software și hardware, 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 pentru 

internship), atât pentru asigurarea succesului școlar imediat – obținerea atestatului de competențe 

profesionale în informatică, cât și pentru a oferi perspective îmbunătățite de carieră.  

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI  

 

Pregătirea: aranjamentele practice, selecția participanților, stabilirea de contracte și acorduri 

cu partenerii și participanții, pregătirea culturală, pedagogică și generală a participanților și 

profesorilor însoțitori înainte de mobilitate;  

Implementarea: activitatea de mobilitate - stagiul de formare profesională în domeniul 

asamblării, întreținerii și depanării PC-ului, în Escola Secundaria de Barcelos  și companii IT (2 fluxuri; 

16 participanți stagiari/flux I; 16 participanți stagiari/flux II; 2 profesori însoțitori/flux); 

Follow-up: evaluarea activităților, recunoașterea competențelor participanților, diseminarea 

și valorizarea rezultatelor proiectului.  

 

SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ AL PROIECTULUI 

 

Grupul țintă al proiectului a fost format din 32 elevi din clasele a XII a, profil real, 

matematică-informatică, care au susținut examenul de atestare la informatică, în anul școlar 2021-

2022. Cei 32 participanți și cele patru rezerve, au fost selectionați, în cadrul unui proces complex, 

care a inclus și o etapă de preselecție, în perioada de pregătire a aplicației.  

În vederea selecției participanților, s-au realizat următoarele: 

• 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;  



 

 
 
 

• 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. 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 . 



 

 
 
 

Doi dintre membrii grupului țintă au pierdut (transfer în altă instituție) sau au renunțat la această 

calitate - Ilie S.G.  Andreea Georgiana  și Bădoiu  N. Gabriel Octavian, fiind înlocuiți cu Dobrescu  I. 

Corneliu Sebastian și  Ifrim  G. Sergiu Gabriel. 

 

     PREGĂTIREA MOBILITĂȚII 

 
În vederea organizării optime a fluxurilor de mobilității, în C.N. “Nicolae Titulescu” s-au  

organizat 18 întâlniri cu participanții și/sau cu susținătorii legali ai acestora, pentru pregătire 

generală, culturală și pedagogică.  

Pregătire generală: S-au organizat 10 sesiuni de pregătire generală, timpul total alocat fiind 

de 17 ore. 

▪ 13.12.2019 - întâlnire cu susținătorii legali ai participanților/ 2 ore/față în față: prezentarea 

proiectului de mobilitate în domeniul formării profesionale “Mobilitate europeană pentru o 

carieră în domeniul IT ”(MOB 4 IT), finanțat în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-

VET; prezentarea cadrului conceptual în care s-a desfășurat selecția grupului țintă și a 

rezultatelor selecției; prezentarea contractului 2019-1-RO01-KA102-062396, din care a derivat 

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); lector – Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator proiect. 

 

▪ 21.09.2021 - întâlnire cu participanții și susținătorii legali ai participanților la fluxul I/ 2 

ore/online: prezentarea stadiului proiectul de mobilitate de mobilitate în domeniul formării 

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

cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-VET și a activităților imediat următoare în 

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

realizate de către beneficiar în numele participantului pentru transport, 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, referitoare la transfer, transport local, cazare și 

masă, vizite culturale, training, tutorat și certificare), cheltuieli pentru polița de asigurare 

Anularea călătoriei storno; prezentarea recomandărilor ANPCDEFP pentru gestionarea situațiilor 

de criză; prezentarea condițiilor de călătorie în UE https://www.mae.ro/node/51759/ în 

Portugalia; https://www.mae.ro/travel-conditions/3736; identificarea cazurilor în care se vor afla 

participanții la mobilitate, în momentul efectuării călătoriei: număr elevi vaccinați/nevaccinați; 

sesiune de întrebări și răspunsuri; lector – Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator proiect. 

▪ 29.09.2021 - întâlnire cu participanții la fluxul I/ 2 ore/față în față și întâlnire cu participanții la 

fluxul II/ 2 ore/față în față: prezentarea și semnarea angajamentului de calitate de către 

participanți; prezentarea acordului de formare validat de ANPCDEFP la data de 20.01.2020 și 

semnarea acordului de către participanți; informare în legătură cu completarea raportului 

participantului; verificarea datelor introduse în Mobility Tool; sesiune de întrebări și răspunsuri; 

moderator – Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator proiect. 

▪ 30.09.2021: întâlnire cu participanții și susținătorii legali ai 

participanților la fluxul II/2 ore/online prezentarea 

stadiului proiectul de mobilitate de mobilitate în domeniul 

formării profesionale “Mobilitate europeană pentru o 

carieră în domeniul IT ”(MOB 4 IT), finanțat în cadrul 

Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-VET și a 

activităților imediat următoare în proiect; prezentarea proiectului de buget: bugetul alocat 

proiectului pe capitole, cheltuieli realizate de către beneficiar în numele participantului pentru 

transport (factură bilete de avion), cheltuieli ce se vor efectua de către beneficiar în numele 

participantului, la data primirii facturii de la organizația de primire (Anexa 2 a Contractului cu 

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

tutorat și certificare), cheltuieli pentru polița de asigurare Anularea călătoriei storno; prezentarea 

recomandărilor ANPCDEFP pentru gestionarea 

situațiilor de criză; prezentarea condițiilor de călătorie 

în UE https://www.mae.ro/node/51759/ în Portugalia 

https://www.mae.ro/travel-conditions/3736; 

identificarea cazurilor în care se vor afla participanții 

la mobilitate, în momentul efectuării călătoriei: 

număr elevi vaccinați/nevaccinați; sesiune de întrebări și răspunsuri; moderator – Diaconescu 

Mihaela Cristina, coordonator proiect.  

https://www.mae.ro/node/51759
https://www.mae.ro/travel-conditions/3736
https://www.mae.ro/node/51759
https://www.mae.ro/travel-conditions/3736


 

 
 
 

▪ 07.10.2021 - întâlnire cu participanții și susținătorii legali ai participanților la fluxul I/ 1 oră/  

online: prezentarea noului contract financiar pentru mobilitate VET; prezentarea condițiilor 

specificate în polițele de asigurare – storno, medicală, în caz de accident, asigurare de răspundere 

civilă; sesiune de întrebări și răspunsuri; moderator – Diaconescu Mihaela Cristina,  coordonator 

proiect. 

▪ 13.10.2021 - întâlnire cu participanții și susținătorii legali ai participanților la fluxul II/ 1 oră/ 

online: prezentarea noului contract financiar pentru mobilitate VET; prezentarea condițiilor 

specificate în polițele de asigurare – storno, medicală, în caz de accident, asigurare de răspundere 

civilă; sesiune de întrebări și răspunsuri; moderator – Diaconescu Mihaela Cristina,  coordonator 

proiect. 

▪ 14.10.2021 - întâlnire cu participanții și susținătorii legali ai participanților la fluxul I/ 2 ore/ 

față în față: prezentarea angajamentului de plată ce se va încheia în cadrul proiectului între 

instituție și participant; distribuirea cardurilor de sănătate; informarea privind descărcarea 

Certificatul Digital COVID al UE și completarea formular de localizare a pasagerilor înainte de 

plecarea spre Portugalia continentală la adresa https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-

locator-card sau la bord; stabilirea modului și a datei la care se vor testa cei doi elevi 

nevaccinați/vaccinați, dar cu schema de vaccinare finalizată în mai puțin de 14 zile până la data 

plecării, care nu vor fi în posesia certificatului digital COVID; organizarea deplasării din Pucioasa 

la București și din București la Pucioasa, pentru zilele de călătorie; acordarea sumelor pentru 

sprijin individual; semnarea, de către participanți și susținătorii lor legali a statului de plată și a 

angajamentului de plată; informare în legătură cu eliberarea documentului de mobilitate 

Europass; instruirea elevilor și semnarea procesului verbal de instruire; sesiune de întrebări și 

răspunsuri; moderator – Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator proiect 

▪ 26.10.2021 - întâlnire cu participanții la fluxul II/ 1 oră/ online: prezentarea condițiilor în care se 

derulează stagiul de formare profesională – primul flux; informare privind documentele notariale 

necesare pentru mobilitatea minorilor; informare privind pregătirea documentelor necesare 

pentru călătorie; împărtășirea experienței de către participanții la primul flux de mobilitate 

moderator – Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator proiect. 

▪ 04.11.2021 - întâlnire cu participanții la fluxul II/ 2 ore/față în față: prezentarea angajamentului 

de plată ce se va încheia în cadrul proiectului între instituție și participant; distribuirea cardurilor 

de sănătate; informarea privind descărcarea Certificatul Digital COVID al UE și completarea 

formularului de localizare a pasagerilor înainte de plecarea spre Portugalia continentală la 

adresa https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card sau la bord; stabilirea 

modului și a datei la care se va testa elevul nevaccinat; organizarea deplasării din Pucioasa la 

https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card
https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card
https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card


 

 
 
 

București și din București la Pucioasa, pentru zilele de călătorie; acordarea sumelor pentru sprijin 

individual; semnarea, de către participanți și susținătorii lor legali a statului de plată și a 

angajamentului de plată; informare în legătură cu eliberarea documentului de mobilitate 

Europass; instruirea elevilor și semnarea procesului verbal de instruire; sesiune de întrebări și 

răspunsuri; moderator – Diaconescu Mihaela Cristina,  coordonator proiect. 

 

Pregătire culturală: S-au organizat 2 sesiuni de pregătire culturală, timpul total fiind de 8 ore. 

• 01.10.2021 - întâlnire cu participanții la fluxul I/ 4 ore/ față în față și 02.11.2021 - întâlnire cu 

participanții la fluxul II/ 4 ore/ online: prezentarea  caracteristicilor fizico - geografice și a 

principalelor repere istorice, culturale și economice ale Portugaliei; prezentarea zonei în care se 

desfășoară stagiul: topografia specifică locului, condițiile sociale, climatice și economice; 

prezentarea “cărții de vizită” a Portugaliei elaborată de către elevii portughezi parteneri în cadrul 

proiectului în cadrul proiectului “Through Intercultural Dialogue, from Cultural Diversity to Unity” 

(7 I.D. 4 U),  finanţat prin Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii 

(Lifelong Learning Program), acţiunea Comenius; prezentarea 

experienței culturale din cadrul proiector de mobilitate KA1-VET, 

derulate în anii 2014-2015, 2015-2016 și 2017-2018, în același 

parteneriat; prezentarea Jurnalului de vizite culturale, ce se va 

completa de către participanți; sesiune de întrebări și răspunsuri; 

moderator - Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator proiect. 

 

Pregătire pedagogică: S-au organizat 6 sesiuni de pregătire pedagogică, timpul total fiind 24 ore 

• 09.03.2020 - întâlnire cu participanții la fluxul I/ 4 ore/ față în față: etapele procesului de 

dezvoltare a unei interfeţe Web; aspecte generale ale proiectării interfeţelor Web; prezentarea 

generală a unui editor de pagini Web; formatare text la nivel de caracter, paragraf, secţiune; 

sesiune de întrebări și răspunsuri; lector - Baicu Izabel – asistent de proiect cu responsabilități de 

formare profesională. 

• 16.03.2020:  întâlnire cu participanții la fluxul I/ 4 ore/ față în față:  etapele procesului de 

dezvoltare a unei interfeţe Web; inserarea hiperlegăturilor; inserarea şi formatarea listelor; 

inserarea şi formatarea tabelelor; inserarea obiectelor hipermedia: imagini, secvenţe audio şi 

video; maparea imaginilor; sesiune de întrebări și răspunsuri; lector - Baicu Izabel – asistent de 

proiect cu responsabilități de formare profesională. 



 

 
 
 

• 12.10.2021 - întâlnire cu participanții la fluxul I/ 4 ore/ online: prezentarea, de către 

participanti, a template-ului paginii web care va ilustra experiența de mobilitate; instruirea 

elevilor cu privire la respectarea programului de lucru și a regulamentelor interne de organizare a 

instituțiilor de primire: școală VET și companie; prelucrarea unor norme generale de protecție și 

securitate a muncii în laboratoare de informatică/companii IT; prelucrarea normelor de 

comportament în organizațiile de primire și în societate, având în vedere respectarea 

particularităților specifice zonei (sociale, culturale, religioase); sesiune de întrebări și răspunsuri; 

moderatori - Diaconescu Mihaela Cristina – coordonator proiect, Baicu Izabel – asistent de 

proiect cu responsabilități de formare profesională. 

• 13.10.2021 - întâlnire cu participanții la fluxul II/ 4 ore/ față în față:  etapele procesului de 

dezvoltare a unei interfeţe Web; aspecte generale ale proiectării interfeţelor Web; prezentarea 

generală a unui editor de pagini Web; formatare text la nivel de caracter, paragraf, secţiune; 

sesiune de întrebări și răspunsuri; lector - Baicu Izabel – asistent de proiect cu responsabilități de 

formare profesională. 

• 15.10.2021 - întâlnire cu participanții la fluxul II/ 4 ore/ online:  etapele procesului de 

dezvoltare a unei interfeţe Web; inserarea hiperlegăturilor; inserarea şi formatarea listelor; 

inserarea şi formatarea tabelelor; inserarea obiectelor hipermedia: imagini, secvenţe audio şi 

video; maparea imaginilor; sesiune de întrebări și răspunsuri; lector - Baicu Izabel – asistent de 

proiect cu responsabilități de formare profesională. 

• 03.11.2021 - întâlnire cu participanții la fluxul II/ 4 ore/ online: prezentarea, de către 

participanti, a template-ului paginii web care va ilustra experiența de mobilitate; instruirea 

elevilor cu privire la respectarea programului de lucru și a regulamentelor interne de organizare a 

instituțiilor de primire: școală VET și companie; prelucrarea unor norme generale de protecție și 

securitate a muncii în laboratoare de informatică/companii IT; prelucrarea normelor de 

comportament în organizațiile de primire și în societate, având în vedere respectarea 

particularităților specifice zonei (sociale, culturale, religioase); sesiune de întrebări și răspunsuri; 

moderatori - Diaconescu Mihaela Cristina – coordonator proiect, Baicu Izabel – asistent de 

proiect cu responsabilități de formare profesională.        

 

 



 

 
 
 

STAGIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ 

 

PRIMUL FLUX DE MOBILITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI, 17-30.10.2021 

• Au participat 16 elevi din clasa a XII a A, profil real, specializarea matematică-informatică, 

intensiv limba engleză: Ana Adrian Valentin, Banu Constantin Adrian, Budoiu  Aura Ioana, 

Burcioiu Miruna Elena, Casandroiu  Adelina Maria, Ciobanu Angelo Ștefan, Cotescu Agata 

Alexandra, Deak Gheorghe Dănuț Cristian, Dobra  Diana Smaranda, Dogărel  Andrei, Gurgu 

Răzvan Florin, Leotescu  Albert Florian, Neaga Ioana Teodora, Stanciu Andrei Cristian, Stoian  

Denisa Gabriela, Ursaiche  Dimitrie Daniel. Profesorii însoțitori care au avut și atribuții de 

monitorizare a stagiului de formare au fost Diaconescu Mihaela Cristina - coordonator proiect și  

Baicu Izabel Elena - asistent de proiect cu responsabilități de formare profesională  

 

▪ Stagiul de formare profesională în domeniul asamblării, întreținerii și depanării PC-ului, a durat 

14 zile: 12 zile de activitate și două zile pentru călătorie. În primele cinci zile, elevii au  participat 

la activități teoretice și practice de formare profesională în Escola Secundaria de Barcelos, iar în 

următoarele patru zile au lucrat în companii care desfășoară activități de întreținere și reparare 

PC: INFORCÁVADO-INFORMÁTICA, LDA – Barcelos și MEGABARCELOS  Informática, LDA – 

Barcelos. Ultima zi a stagiului a fost dedicată evaluării finale în organizația gazdă, Escola 

Secundaria de Barcelos. 

 



 

 
 
 

• Pe parcursul stagiului s-au realizat activități de evaluare, atât a participanților, cât și a calității 

activității de formare profesională: 

o evaluarea inițială a participanților, realizată de către tutor: prin aplicare/completare de 

chestionar pentru evaluarea cunoștințelor participanților despre structura și funcționarea 

componentelor hardware și software ale unui PC; printr-o probă practică, având drept scop 

evaluarea competențelor participanților de a identifica componentele hardware și software 

ale unui PC și de a asambla un PC sau laptop.   

 

o evaluarea participanților în timpul stagiului, de către tutor: evaluare formativă prin observații 

individuale și discuții frontale asupra realizării sarcinilor primite; evaluare sumativă 

individuală dupa prima săptămână de stagiu, prin chestionar; 

o evaluarea finală a participanților, de către comisia de evaluare formată din tutor și monitori:  

evaluarea competențelor participanților de întreținere și depanare a unui PC, prin 

intermediul unei probe practice; evaluarea întregii activități a participantului, prezentată sub 

forma unei pagini web în care s-au inserat datele despre mobilitate (informații și fotografii 

despre activitățile zilnice realizate de catre participant in stagiu, informații despre PC). 

 

o evaluarea calității stagiului de formare profesională, realizată de către tutor, monitori și 

participanți: prin completarea de către participanți, a chestionarului intermediar și final 

pentru evaluarea calității stagiului de formare profesională; prin prezentarea propriilor 

aprecieri în legătură cu activitatea grupului de participanți în cele două săptămâni de stagiu, 

de către tutor și monitori, prin acordare de feedback formal și informal, de către participanți. 



 

 
 
 

 
 

Stagiul, în ansamblul său, a fost evaluat pozitiv, după o săptămână de stagiu și la finalul acestuia. 

Tutorul din organizația gazdă, Marco Barbosa a fost unanim apreciat de către participanți, pentru 

modul în care  a coordonat activitățile teoretice și practice de formare, pentru suportul și atenția 

acordată fiecăruia dintre stagiari. 

 

FLUXUL II DE MOBILITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI, 07-20.11.2021  

 

▪ La cel de-al II- lea flux de mobilități, au participat 6 elevi din clasa a XII a A - specializarea 

matematică-informatică, intensiv limba engleză și 10 elevi din clasa a XII a B - specializarea 

matematică-informatică: Anghel  Ștefania Alexandra, Csikos  Alina Mariana, David  Elena Miruna, 

Dobrescu  Corneliu Sebastian, Ifrim Sergiu Gabriel, Istrătescu Remus Ștefan, Miu Silviu Gabriel, 

Negulescu Marian, Oprescu  Robert Constantin, Sandu Ana Maria, Sîrboiu Filip Marin, Tebeică 

Iuliana Raluca, Teleș  Florin Ciprian, Topliceanu  Adriana Izabela, Tudor Ioana Antonia, Vasile  

Mihai Gabriel. Profesorii însoțitori care au avut și atribuții de monitorizare a stagiului de formare 

au fost Voicu Victoria , responsabil monitorizare-evaluare și Costin Cristina Monica. 

  



 

 
 
 

▪ Stagiul de formare profesională în domeniul asamblării, întreținerii și depanării PC-ului, a durat 

14 zile: 12 zile de activitate și două zile pentru călătorie. În ziua 1 și zilele 6-9, elevii au  participat 

la activitățile teoretice și practice de formare profesională în Escola Secundaria de Barcelos, iar în 

zilele 2-5, au lucrat în compania  PAQ, LDA – Barcelos. Ultima zi a stagiului a fost dedicată 

evaluării finale în organizația gazdă, Escola Secundaria de Barcelos. Modificarea perioadei de 

internship în companie, față de planificarea inițială (internship în prima săptămână, în loc de 

săptămâna a doua), a fost datorată indisponibilității celor doi tutori din școală, pentru nevoile 

proiectului, în prima săptămână a mobilității. În contextul pandemiei COVID 19, aceștia au fost 

nevoiți să participe la cursurile dedicate formării profesorilor pentru îmbunătățirea actului 

educațional în acest context, recuperarea materiei și dezvoltarea competențelor elevilor la 

nivelul preconizat; schimbarea nu a produs impact asupra scopului și obiectivelor proiectului. 

  

 
• Ca și în primul flux, pe parcursul stagiului s-au realizat activități de evaluare, atât a participanților, 

cât și a calității activității de formare profesională: 

o evaluarea inițială a participanților, realizată de către tutor: prin aplicare/completare de 

chestionar pentru evaluarea cunoștințelor despre PC; printr-o probă practică, constând în 

identificarea componentele hardware și software ale unui PC și asamblarea unui PC/ laptop.   

 



 

 
 
 

o evaluarea participanților în timpul stagiului, de către tutor: evaluare formativă prin observații 

individuale și discuții frontale asupra realizării sarcinilor primite; evaluare sumativă 

individuală dupa prima săptămână de stagiu, prin chestionar; 

o evaluarea finală a participanților, de către comisia de evaluare formată din tutor și monitori: 

evaluarea competențelor participanților de întreținere și depanare a unui PC, prin 

intermediul unei probe practice; evaluarea întregii activități a participantului, prezentată sub 

forma paginii web în care s-au inserat datele despre mobilitate (informații și fotografii despre 

activitățile zilnice realizate de catre participant in stagiu, informații despre PC). 

  
o evaluarea calității stagiului de formare profesională, realizată de către tutor, monitori și 

participanți: prin completarea de către participanți, a chestionarului intermediar și final 

pentru evaluarea calității stagiului de formare profesională; prin prezentarea propriilor 

aprecieri în legătură cu activitatea grupului de participanți în cele două săptămâni de stagiu, 

de către tutor și monitori, prin acordare de feedback formal și informal, de către participanți. 

 

  
▪ În școală, participanții au fost formați supravegheați și îndrumați de către doi tutori din 

organizația gazdă, Antonio Trigo (1 zi) și Marco Barbosa (5 zile); ambii au fost apreciați de către 

participanți, pentru modul în care au planificat, realizat și coordonat activitățile teoretice și 

practice de formare, dar și pentru sprijinul acordat fiecărui stagiar. 



 

 
 
 

 În ambele fluxuri de mobilități, stagiul de formare profesională: 

 

▪ a constat în activități, prin care, participanții si-au dezvoltat:  

- cunoștințele referitoare la structura și funcționarea 

componentelor hardware și software ale unui PC, 

proceduri și metode de întreținere și depanare pentru 

acestea, protecția mediului/ măsuri de siguranță în lucru 

cu echipamentele IT; 

- abilitățile de: a pune în practică cunoștințele teoretice/ a 

utiliza instrumente specifice lucrului cu un PC, conform procedurilor standard de protecție a 

muncii/ a asigura securitatea informației/ de a depana și a manevra corect componentele 

fizice ale PC-ului/ a lucra în echipa/a folosi software specializat/ a monitoriza activitățile cu 

privire la design-ul produsului final (pagina web ilustrând experiența de mobilitate); 

- competențele pentru: utilizarea ultimelor tehnologii software și hardware/ asamblarea unui 

PC și a unui laptop/ instalări de programe, dispozitive periferice și componente de 

securitate/ a face o prezentare publică. 

▪ a cuprins activități de evaluare, atât a participanților, cât și a calității activității de formare 

profesională: evaluarea inițială a participanților, realizată de către tutor; evaluarea 

participanților în timpul stagiului, de către tutor; 

evaluarea finală a participanților, de către comisia de 

evaluare formată din tutor și monitori; evaluarea 

calității stagiului de formare profesională, realizată 

de către tutor, monitori și participanți, prin 

completarea de către participanți, a chestionarului intermediar și final pentru evaluarea calității 

stagiului de formare profesională, prin prezentarea propriilor aprecieri în legătură cu activitatea 

grupului de participanți în cele două săptămâni de stagiu, de către tutor și monitori, prin 

acordare de feedback formal și informal, de către participanți. 

▪ a fost monitorizat folosind instrumente de monitorizare 

completate de către participanți (Fișa zilnică de reflecție, 

Jurnalul de stagiu, Jurnalul de stagiu - vizite culturale) și 

instrumente de monitorizare completate de către profesorii cu 

atribuții de monitori (Centralizatorul fișelor zilnice de reflecție 

completate de elevi și Jurnalul de monitor).  



 

 
 
 

▪ S-a finalizat cu înmânarea a două documente: certificatul de participare la mobilitate, emis de 

Escola Secundaria de Barcelos și certificatul Europass Mobility. 

Mobilitatea în Portugalia a oferit participanților experiențe culturale deosebite, atât în Portugalia 

(Barcelos, Braga, Viana de Castelo, Valença, Esposende, Nova de Gaia, Porto), cât și în Spania 

(Tui). 

 

 
 

COMPLETAREA RAPORTULUI PARTICIPANTULUI LA MOBILITATE 

 

▪    Conform prevederilor contractului încheiat între organizația de trimitere și participant, după 

încheierea perioadei de mobilitate, fiecare participant a completat și a transmis online chestionarul 

UE - Participant Report Form – Call 2019 – KA1 – VET Learning Mobility of Individuals – Learners' 

mobility for training in vocational education and training, la  10.11.2021 (pentru primul flux), 

respectiv, la 25.11.2021 (pentru cel de-al II-lea flux). 

▪    Rapoartele participanților au fost folosite de către echipa de implementare a proiectului, pentru 

evaluarea impactului produs de proiect asupra participanților, pentru elaboarea raportului final, pe 

baza unui feedback obiectiv și pentru inițierea de viitoare parteneriate în cadrul Programului 

Erasmus+, în condiții îmbunătățite.  

 

RECUNOAȘTEREA COMPETENȚELOR PARTICIPANTILOR  

 

▪ La întoarcerea din mobilitate, participanții au prezentat proiectele realizate în timpul mobilității, în 

cadrul unor seminarii deschise, realizate în colegiu la data de 19.11.2021, 25.11.2021, cu scopul 



 

 
 
 

recunoașterii competențelor dobândite prin stagiul de formare. Au participat: profesorul de 

informatică, elevi din grupul țintă, elevi din afara grupului țintă al proiectului.   

▪ În cadrul examenului de obținere a atestatului de competențe profesională la informatică, 

susținut în anul școlar 2021-2022, cei 32 elevi participanți la stagiu au obținut rezultate foarte bune 

la proba de prezentare a proiectului elaborat în mobilitate:  media grupului de participanți a fost 

9,90,  dovedind atingerea obiectivului general al proiectului (30 note de 10, o notă de 9 și o notă de 

8) 

 

          IMPRESIILE PARTICIPANȚILOR LA MOBILITATE  

 

“Pentru mine acest proiect a reprezentat o experiență inedită, în care am 

reușit să îmi dezvolt abilitățile pe plan profesional. Am avut oportunitatea 

să vizitez locuri noi, am interacționat cu alte persoane în limba engleză și 

mi-am îmbunătățit abilitățile de comunicare”.               Ana Adrian Valentin 

 

“MOB 4 IT a reprezentat pentru mine prima oportunitate de a vizita o altă 

țară, de a cunoaște o altă cultură, de a experimenta o altă climă, de a îmi realiza pasiunea pentru 

calculatoare într-o atmosferă profesională, de a îmi face prieteni noi, de a trăi clipe de neuitat. Mă 

bucur că am putut face parte dintr-un astfel de proiect alături de colegii mei”.                    Banu Adrian 

 

“Fiind primul proiect Erasmus la care am participat, am fost plăcut surprinsă de modul în care s-au 

desfășurat activitățile. A fost o experiență foarte bună pentru viitorul nostru profesional ! Am invățat 

multe lucruri noi din acest domeniu foarte interesant și multțumesc Programului Erasmus+, pentru 

șansa de a participa în acest proiect european!”                                                                         Budoiu Aura 

 

“A fost o experiență constructivă și unică, în care am avut șansa să ne dezvoltăm aptitudini și abilități 

în domeniul informaticii. A fost interesant faptul că am putut interacționa cu elevii unei școli dintr-o 

altă țară.” - Burcioiu Miruna 

 

“Una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea a fost proiectul MOB 4 IT. Am avut ocazia de 

a călători împreună cu prietenii și colegii mei, de a descoperi Portugalia în toată frumusețea ei și de a 

învăța mai multe despre calculatoare.”                                                                            Casandroiu Adelina 

 



 

 
 
 

“Acest proiect a fost o experiență de neuitat. Am avut ocazia sa cunosc o nouă cultură, care m-a 

fascinat.”                                                                                                                                        Ciobanu Ștefan 

 

“A fost un proiect în care am lucrat mult, dar m-am distrat în aceeași măsura. Am învățat foarte 

multe lucruri noi atât despre poporul protughez, cât și despre componentele, funcționarea, 

asmablarea și repararea unui PC.”                                                                                              Cotescu Agata 

 

“Participarea în cadrul unui proiect Erasmus+, în special destinat tehnologiei informației, este o 

experiență pe car o doresc tuturor elevilor. Reprezintă o posibilitate impresionantă de lărgire a 

orizontului de cunoaștere. Am participat la mobilitatea profesională din Portugalia unde m-am aflat 

în situația de a comunica și interacționa cu persoane noi și diferite din punct de vedere cultural. 

Cunoștințele IT acumulate reprezintă o bază foarte solidă în ceea ce înseamnă domeniul viitorului, 

adică informatica.“                                                                                                                             Deak Dănuț 

 

“Pentru mine, proiectul Erasmus a reprezentat o modalitate extraordinară de a mă dezvolta și de a 

învăța lucruri noi, care cu siguranță mă vor ajuta pe viitor. Am cunoscut oameni noi și am vizitat 

locuri minunate care m-au marcat în mod plăcut. Dacă aș avea posibilitatea să merg în alte proiecte 

Erasmus, aș face-o făra ezitare!”                                                                                            Dobra Smaranda 

 

“Acest proiect Erasmus a reprezentat o experiență deosebită pentru mine , fiind totodată și primul în 

care am participat. Am dobândit o mulțime de abilități noi, care mă vor ajuta mult pe viitor. Am 

cunoscut, de asemenea, o mulțime de oameni deosebiți , iar dacă voi mai avea ocazia să îi întâlnesc 

din nou, o voi face fără ezitare!”                                                                                                Dogărel Andrei 

 

“Pentru mine, prezența în proiectul Erasmus a fost o experiență unică. De-a lungul acestui proiect am 

reușit să îmi dezvolt o serie de aptitudini și abilități care mă vor ajuta pe viitor. Aș repeta oricând 

această experiență!”                                                                                                                      Gurgu Răzvan 

 

“Mă bucur că am reușit să particip în acest proiect care mi-a oferit o oportunitate unică de a învăța 

peste granițele României. Am reușit să dezvolt noi abilități și mi-am putut îmbunătăți abilitățile de 

lucru în echipă.”                                                                                                                            Leotescu Albert 

 



 

 
 
 

“Proiectul a reprezentat o experiență unică și mă bucur că am participat. Această oportunitate m-a 

ajutat să îmi dezvolt orizonturile cunoașterii. Cursurile au fost captivante, iar partea practică a 

întregit parcursul nostru.”                                                                                               Neaga Ioana-Teodora 

 

“Proiectul MOB4IT mi-a adus beneficii atât pe plan profesional, cât și pe cel personal. Așadar, 

această mobilitate mi-a oferit oportunitatea de a deprinde informații interesante și utile din 

domeniul IT. De asemenea, prin intermediul acestei experiențe mi-am dezvoltat capacitatea de a 

socializa și spiritul de echipă. În plus, am putut descoperi unele dintre cele mai frumoase peisaje ale 

Portugaliei, locuri care m-au impresionat prin vasta cultură pe care o dețineau, dar și prin măreția 

lor.”                                                                                                                                    Stanciu Andrei Cristian 

 

“Portugalia a fost o experiență de neuitat, o amintire care o să rămână în inima mea și o călătorie de 

vis, care m-a ajutat să mă dezvolt profesional și emoțional. Sunt recunoscătoare pentru că am avut 

oportunitatea de a participa într-un astfel de proiect, deoarece am descoperit o țară și o cultură 

nouă, impresionantă.”                                                                                                                    Stoian Denisa 

 

“Participarea la acest proiect a reprezentat o oportunitate unică în viața mea. A fost un mod plăcut 

de a-mi dezvolta anumite abilități care îmi vor fi folositoare în viitorul apropiat! Modul de organizare 

și colectivul cu care am lucrat în Portugalia a fost unul excelent, reușind să îmbine utilul cu plăcutul, 

indiferent de situație. Am fost  plăcut surprins de modul în care atât profesorii, cât și elevii, ne-au 

primit și ne-au sprijinit în școala lor. Mulțumesc coordonatorului de proiect, care a organizat, 

coordonat și monitorizat mobilitatea, într-un context atât de dificil – pandemia COVID 19.”        

                                                                                                                                                         Ursaiche Daniel 

 

 Mă bucur foarte mult că am avut ocazia să particip în acest proiect. Pe parcursul celor două 

săptămâni am învățat foarte multe lucruri noi care o să îmi fie folositoare în viitor.  

                                                                                                                                    Anghel Ștefania Alexandra  

 

Participarea la acest proiect m-a ajutat să cunosc oameni noi, să-mi dezvolt abilitățile în anumite 

domenii și să învăț lucruri care mă vor ajuta în viitor. A fost o experiență de neuitat, pe care aș 

repeta-o oricând, cu plăcere.                                                                                                           Csikos Alina  

 



 

 
 
 

Consider că experiența aceasta a fost una dintre cele mai frumoase din viața mea. Pe lângă lucrurile 

pe care le-am învățat, am creat conexiuni mai puternice cu colegii mei și am văzut peisaje și locuri 

superbe.                                                                                                                                  David Elena Miruna  

 

Mă bucur că am reușit să particip în acest proiect care mi-a oferit o oportunitate unică de a învăța în 

acest domeniu, peste granițele României. În acest proiect am reușit să dezvolt noi abilități și am 

putut îmbunătăți lucrul în echipă, ce îmi va fi de folos în viitor.                  Dobrescu Corneliu Sebastian  

 

Prin participarea la acest proiect am reușit să acumulez informații utile și să-mi dezvolt noi aptitudini. 

De asemenea, a fost o experiență unică, de neuitat.                                                      Ifrim Sergiu Gabriel  

 

Acest proiect a fost o experiență complet nouă pentru mine şi mă bucur că am participat. Am avut 

ocazia să călătoresc, să învăț în mai multe locuri și să mă distrez în același timp.     

                                                                                                                                         Istrătescu Remus Ștefan  

 

Mă bucur că am avut ocazia să particip în acest proiect. Am reușit să învăț lucruri noi și să-mi 

îmbunătățesc abilitățile în domeniul IT.                                                                                             Miu Silviu  

 

Pentru mine acest proiect a fost o experiență foarte plăcută. Am reușit să îmi dezvolt abilitățile cu 

privire la depanarea unui PC și am vizitat locuri noi.                                                        Negulescu Marian  

 

Mă bucur enorm că am reușit să particip în acest proiect. Nu doar că mi-am făcut prieteni noi, dar am 

dezvoltat noi abilități care îmi vor fi de folos în viitor.                                                           Oprescu Robert  

 

Cu ocazia acestui proiect am avut ocazia să vizitez locuri noi, să cunosc persoane și să îmi 

îmbunătățesc abilitățile de comunicare în limba engleza și cunoștințele în domeniul IT. Această 

experiență va rămâne una de neuitat!                                                                                  Sandu Ana Maria  

 

A fost o experiență cu totul nouă pentru mine, care mi-a oferit oportunitatea de a-mi face prieteni 

noi. De asemenea, am reușit sa îmi dezvolt abilitățile de lucru în echipă și de comunicare.  

                                                                                                                                                    Sîrboiu Filip Marin  

 

Această experiență m-a ajutat să mă dezvolt atât pe plan profesional, cât și cultural. Cursurile mi-au 

captat în permanență atenția și am învățat lucruri care mă ajută și în viața de zi cu zi. De asemenea, 



 

 
 
 

plimbările și interacțiunile cu oamenii mi-au oferit șansa să mă exprim în altă limbă față de cea 

maternă, dar și să văd locuri minunate care acum sunt o amintire frumoasă.    Tebeică Iuliana Raluca  

 

A fost unul dintre cele mai frumoase proiecte din viața mea și mi-a plăcut foarte mult faptul că am 

avut șansa de a vizita locuri noi și de a învăța multe lucruri utile, atât în viața de zi cu zi cât și pe piața 

muncii. Totodată, a fost și un prilej de a lega prietenii, de a cunoaște oameni minunați și de a ne 

bucura de momente unice și frumoase.                                                                             Teleș Florin Ciprian  

 

Mă bucur foarte mult că am reușit să particip în acest proiect. Mi-am făcut prieteni noi, am învățat 

lucruri ce îmi vor fi de folos în viitor și am vizitat locuri noi și am văzut peisaje superbe.    

                                                                                                                                                  Topliceanu Adriana  

 

A fost o experiență de neuitat, din care am învățat multe lucruri noi și interesante despre 

calculatoare, dar și despre istoricul Portugaliei. M-am bucurat de toate clipele petrecute alături de 

colegii mei, am rămas cu amintiri plăcute și sunt sigură că tot ceea ce am practicat îmi va fi util și în 

viitor.                                                                                                                                     Tudor Ioana Antonia  

 

Experiența mea în Portugalia a fost una unică, am învățat multe lucruri noi și m-am dezvoltat ca 

persoană, mai ales pe plan profesional.                                                                          Vasile Mihai Gabriel   

 

     DOCUMENTE: CONTRACTE, ACORDURI, ANGAJAMENTE 

 

▪ Acordul de formare/ Learning agreement: elaborat de Diaconescu Mihaela Cristina - 

coordonator proiect și Baicu Izabel – asistent de proiect cu atribuții de formare profesională; 

acordul de formare a fost validat de ANPCDEFP la data de 20.01.2020. 

▪ Contractul financiar cu partenerul: elaborat de Diaconescu Mihaela Cristina - coordonator 

proiect la data de 02.12.2019 și revizuit ulterior, ca urmare a amânării celor două fluxuri de 

mobilități, în condițiile pandemiei COVID 19.  

▪ Contractul financiar pentru mobilităţi ale stagiarilor VET: elaborat de Diaconescu Mihaela 

Cristina - coordonator proiect și Andreiana Carmen Elena – reprezentant legal; semnat de către 

reprezentantul legal al instituției, participantul la primul flux de mobilitate și/sau susținătorul 

legal al participantului la 07.10.2021, respectiv participantul la fluxul II de mobilitate și/sau 

susținătorul legal al participantului la 13.10.2021. 



 

 
 
 

▪ Contractul financiar pentru persoanele însoțitoare: elaborat de Diaconescu Mihaela Cristina - 

coordonator proiect și Andreiana Carmen Elena – reprezentant legal; semnat de către 

reprezentantul legal al instituției și profesorul însoțitor al participanților la primul flux de 

mobilitate, la 12.10.2021, respectiv, la 13.10.2021 – pentru profesorul însoțitor al participanților 

la fluxul II de mobilitate. 

▪ “Angajamentul de calitate”/„Quality Commitment”: elaborat de Diaconescu Mihaela Cristina - 

coordonator proiect și Andreiana Carmen Elena – reprezentant legal; semnat de către 

reprezentantul legal al instituției și participantul la primul și al II-lea flux de mobilitate, la 

29.09.2021. 

▪ “Europass Mobility”: completarea formularului de solicitare privind emiterea unui document de 

mobilitate Europass de către Centrul Național Europass, la 22.09.2021 – pentru fluxul I, respectiv, 

a 03.10.2021 – pentru fluxul II, de către Diaconescu Mihaela Cristina - coordonator proiect; 

solicitarea a fost aprobată la data de 24.09.2021 – pentru fluxul I, respectiv, 04.10.2021 – pentru 

fluxul II.  

 

PROMOVAREA  PROIECTULUI 

 

Până la data finalizării broșurii (31 august 2021), s-au realizat:  

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

▪ Articol 1_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 Dâmbovița: 

responsabili_programe_db@yahoogroups.com/ Mihaela 

Diaconescu, coodonator proiect; 

▪ Articol 2_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. Articolul a fost publicat în Buletinul 

Informativ al orașului Pucioasa numărul 5, decembrie 2019: http://www.primpuc.ro/wp-

content/uploads/2017/04/BULETIN-DE-INFORMARE-NR-5_DEC-2019.pdf; 

▪ Articol 3_29.12.2019 – postarea Buletinului de Informare nr. 1 elaborat în cadrul proiectului, pe 

grupul de discuții dedicat responsabililor cu proiectele comunitare din unitățile de învățământ 

mailto:responsabili_programe_db@yahoogroups.com/
http://www.primpuc.ro/wp-content/uploads/2017/04/BULETIN-DE-INFORMARE-NR-5_DEC-2019.pdf
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din județul Dâmbovița: responsabili_programe_db@yahoogroups.com; buletinul a fost dedicat 

prezentării celor mai importante activități derulate în perioada  septembrie-decembrie 2019/ 

Mihaela Diaconescu, coordonator proiect; 

▪ Articolul 4_02.11.2021 – postarea  Buletinului Informativ nr. 2 elaborat în cadrul proiectului pe 

grupul de discuții dedicat responsabililor cu proiectele comunitare din unitățile de învățământ 

din județul Dâmbovița:  proiecteeuropenedambovita@googlegroups.com; buletinul a fost 

dedicat prezentării activităților de pregătirire  a celor două fluxuri de mobilități, din octombrie, 

respectiv, noiembrie 2021/ Mihaela Diaconescu, coodonator proiect; 

▪ Articolul 5_23.11.2021 – postarea  Buletinului Informativ nr. 3 elaborat în cadrul proiectului pe 

grupul de discuții dedicat responsabililor cu proiectele comunitare din unitățile de învățământ 

din județul Dâmbovița:  proiecteeuropenedambovita@googlegroups.com; buletinul a fost 

dedicat prezentării primului flux de mobilitate, din perioada 17-30.10.2021/ Mihaela Diaconescu, 

coodonator proiect; 

▪ Articolul 6_09.01.2022 - postarea  Buletinului Informativ nr. 4 elaborat în cadrul proiectului pe 

grupul de discuții dedicat responsabililor cu proiectele comunitare din unitățile de învățământ 

din județul Dâmbovița:  proiecteeuropenedambovita@googlegroups.com; bulentinul a fost 

dedicat prezentării fluxului II de mobilitate, din perioada 07-20.11.2021/ Mihaela Diaconescu, 

coodonator proiect; 

▪ Articolul 7_31.01.2022 - elaborarea și trimiterea, spre publicare în Buletinul Informativ al 

orașului Pucioasa, a articolului “ Mobilități profesionale în Portugalia, în proiectul de formare 

profesională “MOB 4 IT”, derulat în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-VET”/ 

Mihaela Diaconescu, coordonator proiect. Articolul nu a fost publicat încă, Buletinul Informativ al 

orașului Pucioasa fiind suspendat temporar.  

▪ Articolul 8_29.08.2022 – promovarea rezultatelor proiectului, prin postarea pliantelor de 

prezentare a celor două fluxuri de mobilități și a Buletinul Informativ nr. 5 pe grupul de discuții 

dedicat responsabililor cu proiectele comunitare din unitățile de învățământ din județul 

Dâmbovița:  proiecteeuropenedambovita@googlegroups.com/ Diaconescu Mihaela Cristina, 

coodonator proiect; 

▪ Articolul 9_30.08.2022 - postarea  Broșurii de bune practici elaborată în cadrul proiectului pe 

grupul de discuții dedicat responsabililor cu proiectele comunitare din unitățile de învățământ 

din județul Dâmbovița:  proiecteeuropenedambovita@googlegroups.com/ Diaconescu Mihaela 

Cristina, coodonator proiect; 
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▪ Articolul 10_30.08.2022 – promovarea rezultatelor proiectului, prin postarea Broșurii de bune 

practici, pe comunitatea online a cadrelor didactice didactic.ro/ Diaconescu Mihaela Cristina, 

coordonator proiect. 

 

       Activități  de   promovare  –  diseminare   a   rezultatelor   proiectului   în   mediul  online,  prin 

       intermediul paginii Facebook al colegiului:  

▪ S-au postat 14 articole pe pagina Facebook a colegiului https://www.facebook.com/cnntpuc/:     

1 articol de promovare a proiectului (15.07.2019), 7 articole pentru prezentarea primului flux de 

mobilități (câte o postare la datele: 18.10.2021, 20.10.2021, 22.10.2021, 25.10.2021, 30.10.2021 

și două postări la data de 28.10.2021), 5 articole pentru prezentarea fluxului II de mobilități (câte 

o postare la datele: 11.11.2021, 13.11.2021, 15.11.2021, 19.11.2021, 23.11.2021), 1 articol 

pentru prezentarea rezultatelor  obținute la Concursul național “Made for Europe” (02.04.2021)/ 

articolele au fost trimise spre publicare de către Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator 

proiect; 

 

Activități de promovare-diseminare a proiectului în instituție 

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

colegiului/ Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator proiect; 

▪ 20.12.2019 - promovarea proiectului în cadrul consiliului profesoral al colegiului/ Diaconescu  

Mihaela Cristina, coordonator proiect; 

▪ 03.02.2020 - informarea consiliului de administrație despre activitățile realizate în cadrul 

proiectului, până la data prezentării/ Diaconescu  Mihaela Cristina, coordonator proiect; 

▪ 26.11.2021 - prezentarea primului flux de mobilități în cadrul consiliului profesoral al colegiului/ 

Diaconescu  Mihaela Cristina, coordonator proiect; 

▪ 26.11.2021 - prezentarea activităților de pregătire a mobilităților și a rezultatelor primului flux de 

mobilități, în cadrul consiliului de 

administrație al colegiului/ Diaconescu 

Mihaela Cristina, coordonator proiect; 

▪ 14.01.2021 - prezentarea celui de-al II-

lea flux de mobilități în cadrul consiliului 

profesoral al colegiului. 

 

 

 

https://www.facebook.com/cnntpuc/


 

 
 
 

Activități de promovare a proiectului în afara instituției 

▪ 09.12.2021 - prezentarea activităților proiectului, în cadrul cercului metodic Proiecte 

educaționale de la nivelul Inspectoratului Școlar Dâmbovița; materialul prezentat a fost 

“Mobilitățile proiectului: provocări, pregătire, implementare, monitorizare, evaluare”/ 

Diaconescu  Mihaela Cristina, coordonator proiect. 

▪ 04.03.2022 - prezentarea activităților proiectului MOB4IT, în cadrul 

emisiunii radio dedicate proiectelor europene derulate în cadrul 

Colegiului Național “Nicolae Titulescu” – realizator   Dan Țopa – 

directorul Centrului Cultural European Pucioasa, invitați: elevii 

participanți la primul flux de mobilitate organizatăîn cadrul proiectului 

MOB4IT - Dănuț Deak, Andrei Stanciu, Daniel Ursaiche și coordonatorul 

proiectului  Mihaela Cristina Diaconescu; Radio Pucioasa. 

▪ 31.03.2022 - prezentarea website-ului proiectului 

MOB4IT, în cadrul Concursului Național de produse 

ale proiectelor europene Made for Europe 2022, 

etapa județeană/  Banu Adrian – elev în clasa a XII a A, 

participant la stagiul de formare profesională 

organizat în proiect. Elevul a obținut premiul II la 

etapa judeană a concursului.  

▪ 24.05.2022 – prezentarea rezultatelor proiectului în cadrul “Zilele Colegiului”, eveniment în 

cadrul căruia s-a prezentat oferta educațională a instituției, pentru anul școlar 2022-2023, 

găzduit de Centrul Cultural European. Au participat peste 200 de elevi și profesori din școlile 

gimnaziale din nordului județului Dâmbovița/ Diaconescu  Mihaela Cristina, coordonator proiect. 

 

      Activități de promovare – diseminare prin mijloace de diseminare create în cadrul proiectului: 

▪ elaborarea, editarea și difuzarea a 200 pliante de prezentare a proiectului (beneficiari: elevii și 

profesorii din școlile județului și din colegiu);  

▪ elaborarea și editarea a 100 broșuri Bune practici în proiectul “Mobilitate europeană pentru o 

carieră în domeniul IT ”(MOB 4 IT) (viitorii beneficiari: directori, inspectori, responsabili 

programe europene); 

▪ elaborarea și editarea periodică bilingvă a unui Buletin Informativ/Newsletter în format 

electronic; până la data finalizării proiectului, s-au elaborat toate cele cinci numere prevăzute în 

proiect (beneficiari: directori, inspectori, responsabili programe europene, partenerul din proiect, 

posibilii parteneri ai acestuia).  



 

 
 
 

▪ elaborarea/completarea paginii web a proiectului accesibilă din site-ul colegiului http://cnnt-

puc.net/erasmus2019/index.html 

▪ elaborarea de prezentări PPT/informări: 

o trei prezentări PPT dedicate proiectului în CP – 20.12.2019, 26.11.2021, 14.01.2022 

o o prezentare PPT destinată cercului metodic Proiecte educaționale de la nivelul 

Inspectoratului Școlar Dâmbovița – 09.12.2021  

o o prezentare  PPT dedicată proiectelor europene, destinată promovării ofertei educaționale a 

colegiului pentru anul școlar 2022-2023, în cadrul Zilelor Colegiului – 25.05.2022 

o trei informări  despre progresul proiectului  adresate consiliului de administrație al 

colegiului: 25.10.2019, 03.02.2022, 26.11.2021 

 

ACTIVITĂȚI DE EVALUARE A REZULTATELOR ȘI A IMPACTULUI PROIECTULUI 

 

▪ Monitorizarea proiectului, pe tot parcursul său, folosind grila de monitorizare a implementării 

proiectului, grila de monitorizare a activității de promovare-diseminare și instrumentele specifice 

pentru evaluarea calității stagiului de formare și a impactului acestuia; 

▪ Completarea și verificarea portofoliului letric al proiectului; 

▪ Completarea și verificarea portofoliului electronic al proiectului; 

▪ Studierea documentelor de monitorizare corespunzătoare celor două fluxuri de mobilități; 

▪ Colectarea și prelucrarea de feedback informal de la participanți, în vederea raportării finale; 

▪ Studierea rapoartelor participanților; 

▪ Colectarea și prelucrarea rezultatelor obținute de elevii participanți la mobilitate, în cadrul 

examenului de obținere a atestatului de competențe profesionale la informatică; 

▪ Studierea documentelor din portofoliul proiectului, în vederea elaborării unui raport final, 

obiectiv, realist, bazat pe dovezi.   

 

BUGETUL APROBAT: 79712 EURO  
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Post Scriptum 

MOB 4 IT a fost un proiect planificat să se desfășoare un an, care s-a derulat 

trei ani, din pricina COVID 19.  A fost despre determinarea de a finaliza 

lucruri începute, în contexte diferite și neprietenoase, despre modificarea 

duratei proiectului de două ori, despre replanificarea fluxurilor de mobilități, 

de trei ori, despre  achiziționarea și anularea de bilete de avion, fără riscuri 

financiare, de trei ori, despre nenumărate asigurări, despre certficat verde, PLF sau așteptarea 

rezultatului negativ,  despre distanțare socială, interacțiuni limitate, dar și despre bucuria 

extraordinară că toate mobilitățile planificate au fost realizate, despre satisfacția că nu am apelat la 

asigurările storno, medicale, de răspundere civilă sau de accident, despre recunoștință pentru a fi fost 

inspirată să ne planificăm mobilitățile în octombrie și noiembrie 2021, în Portugalia verde la început, 

galbenă la sfârșit, roșie după încă o săptămână... 

MOB 4 IT a fost cel mai drag proiect, pentru că s-a lăsat  așteptat și, în ciuda provocărilor, a 

avut un final fericit! A fost despre optimism, perseverență, organizare și minimizare de risc, dar mai 

ales, despre satisfacția de a fi bucurat 32 de elevi.  

Sper ca această broșură să fie inspiratoare pentru  colegii care doresc să inițieze și să 

implementeze cu succes proiecte Erasmus+ de mobilitate de formare profesională. Sper ca 

participanții la proiect să valorifice abilitățile și competențele dezvoltate prin experiența de formare 

profesională dar și experiența de viață din cele două săptămâni de Portugalia,  în viitorul apropiat 

sau îndepărtat. Sper ca membrii echipei de proiect să continue să dezvolte proiecte potrivit 

așteptărilor și nevolilor elevilor colegiului. 

 

Mihaela Cristina Diaconescu, coordonator proiect 

                                                                                                                   Colegiul Național “Nicolae Titulescu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest proiect este  finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai punctul de 

vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine . 


	Colegiul Naţional  “Nicolae Titulescu” este Școală Europeană începând din 2007, certificare obținută în cadrul competiției naționale cu același nume, lansată de Ministerul Educației Naționale. Această certificare este o recunoaştere a dimensiunii euro...
	Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu” a fost beneficiar în Programul Erasmus+ pentru proiecte de tip KA1 și KA2.
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