
"Competenţe practice de nivel european - 

profesionalism şi competitivitate în formarea 

iniţială a elevilor" 

 "COMPETENT-EU”nr. proiect: 2015-1-RO01-

KA102-014927  
Consorţiu naţional: 

 
Coordonator consorţiu - Liceul Tehnologic Costeşti, AG        – dir. Adrian Diaconescu 

Parteneri: Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleşoianu”, Râmnicu Vâlcea, VL  

                                                                                                       - dir. Adrian Boureci 

                  Liceul Tehnologic “Dinu Brătianu” Ştefăneşti, AG – dir. Vergiliu Gorgoi 

Organizaţia gazdă - Tellus Ltd din Marea Britanie, Plymouth. 

 

Valoare proiect – 234928 euro 

Responsabil proiect – prof. Ion ANCA 

Responsabili şcoli: 

Maria ANCA, LT Costeşti, AG 

Mihaela TOMA – LT “Căpitan N. Pleşoianu”, Rm. Vâlcea, VL 

Renate RAICEA – LT “Dinu Brătianu”, Ştefăneşti, AG  



Obiectiv general: 

• Proiectul "COMPETENT-EU” a avut ca 

obiectiv general dobândirea de 

competenţe profesionale practice de 

către elevi, în calificările profesionale 

mecanic auto şi tehnician transporturi, 

astfel  încât aceştia să devină competitivi 

pe piaţa europeană a muncii, dezvoltarea 

personală a elevilor şi pregătirea pentru 

tranziţia de la şcoală la viaţa activă. 



Obiective specifice: 

 1. Dezvoltarea competenţelor profesionale 

 

 2. Dezvoltarea competenţelor lingvistice de specialitate 

şi comunicare în limba engleză 

 

3. Dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC (utilizarea 

standurilor automatizate pentru diagnosticare) 

 

4. Dezvoltarea competenţelor interculturale 

 

5. Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale 



Beneficiari direcţi 

     76 elevi 

 

 Lic. Tehnologic Costeşti, 
AG: 

-    16 mecanic auto, 

- 14 tehnician transporturi; 

 

 Lic. Tehnologic “Dinu 
Brătianu” Ştefăneşti, AG: 

-    16 mecanic auto, 

- 14 tehnician transporturi; 

 

 Lic. Tehnologic “Căpitan N. 
Pleşoianu” Rm. Vâlcea, VL: 

-    8 mecanic auto, 

-    8 tehnician transporturi. 

     FLUXURI 

 
• flux 1: 31.01 - 20.02.2016, 8 elevi 

calificarea profesională mecanic 
auto 14 elevi calificarea 
profesională tehnician transporturi 

                                  TOTAL 22 elevi 

• flux 2: 03.04. - 23.04.2016, 8 elevi 
calificarea profesională mecanic 
auto 14 elevi calificarea 
profesională tehnician transporturi 

                                   TOTAL 22 elevi 

• flux 3: 08.05 - 28.05.2016, elevi 
calificarea profesională mecanic 
auto    

                                   TOTAL 16 elevi 

• flux 4: 26.06. - 16.07.2016, 8 elevi 
calificarea profesională mecanic 
auto 8 elevi calificarea profesională 
tehnician transporturi  

                                   TOTAL 16 elevi. 

 



• Informare cu privire la selecţia proiectului: 

 - la clasă, CP, CA, ISJ, şedinţe cu părinţii, presa, TV . 

  

 
 

 

 

 

 



Diseminare  

proiect 



Selecţia elevilor participanţi la MOBILITATE 
concurs selecţie: proba practică, test limba engleză, interviu 

 



Rezultate selecţie, 

liste afişate 

Pregatirea pentru  

mobilitate 

Pregatire lingvistică 

Pregatire culturală 

Pedagogia stagiului 



Deplasarea în stagii 



Derulare stagii de practică 

proba de evaluare,  

prima zi  

Practică – la lucru ... 



Ne-am pus  

mintea cu ...  

Practică ... 



şi iar practică ... 









Vizite obiective 



Alte obiective vizitate 



Festivitate înmânare certificate 



Certificate obţinute de participanţi: 

 Certificat Europass Mobility  

 

 

 

 

 Certificat credite Ecvet 

 

 

 

 

 Certificat participare Tellus 



Întâlnire  

feed-back 



Despre proiect ... 

Marin Daniel:  

 
  “Este un proiect reuşit 

din care am învăţat multe prin  
practică, unde am fost nevoiţi 
să ne punem mintea la 
contribuție pentru a ne da 
seama de problemă şi de 
rezolvarea ei. Sunt foarte 
bucuros şi norocos că am 
făcut parte dintre beneficiarii 
acestui proiect.”  

 

Vasile Bogdan FLOREA : 

 
  “Sunt bucuros că am participat la acest 

proiect numit “Competent-EU”. Acest proiect m-
a ajutat să-mi dezvolt competenţele profesionale 
în domeniul mecanicii de motoare. În UK 
(Plymouth) am stat 3 săptămâni, în acel oraş 
foarte frumos am petrecut zile de neuitat atât la 
practică cât şi în timpul liber. În timpul practicii 
am efectuat  asamblări şi dezasamblări pe 
motoare diferite, de Ford şi Jaguar. Pe viitor aş 
vrea să îmi găsesc un job în Anglia deoarece 
este bine plătit acolo şi datorită certificatelor 
primite în cursul proiectului am şanse mai mari 
de a fi angajat. Şi menţionez că mi-am 
îmbunătăţit vocabularul meu lingvistic în limba 
engleză. Acolo mi-a plăcut foarte mult, familia la 
care am locuit - o doamnă foarte primitoare!” 

 

https://www.facebook.com/Marin.Daniel1997?fref=ufi
https://www.facebook.com/Marin.Daniel1997?fref=ufi
https://www.facebook.com/Marin.Daniel1997?fref=ufi


Alte impresii: 
     Florina Cristina CĂPRARU: 

 

 

 

  “A fost, pentru mine acest proiect, o experienţă de viaţă şi o provocare 
căreia consider că i-am făcut faţă cu succes, că îmi va folosi în viitor foarte 
mult atât din punct de vedere profesional dar şi personal. La atelierul de 
practică am lucrat pe autoturisme moderne, pe standuri de diagnosticare, cu 
computere, am completat documente specifice calificării de Tehnician 
Transporturi. Am obţinut certificate care mă vor ajuta foarte mult în viitor 
pentru angajare. Am luat decizii de una singură când a fost cazul, am lucrat în 
echipă şi mi-am identificat locul şi rolul foarte bine, am comunicat în limba 
engleză şi mi-am îmbogaţit vocabularul în limba engleză. Îmi doresc să mai 
am posibilitatea de a participa la asemnea proiecte care pentru noi, tinerii, ne 
sunt de foarte mult folos. Recomand şi altor prieteni şi elevi să participe la 
proiecte europene şi în şcoală să se mai desfăşoare asemenea proiecte”. 



“Cred că secretul reuşitei constă în dorinţa  

de a învinge, credinţa în Dumnezeu şi în tine.  

În plus, trebuie enorm de multă muncă. 

 Şi dragoste, multă pasiune pentru ceea ce faci.  

Fără pasiune, nimic nu este posibil.”  

                                             Peter Imre 

 


