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Scopul proiectului şi grupul ţintă 



 dobândirea şi dezvoltarea de competenţe practice 

necesare şi esenţiale pentru pregătirea profesională a 

unui număr de 14 elevi care urmează calificarea 

tehnician electrician electronist auto în vederea 

adaptării la tehnologiile şi practicile de muncă aflate 

în continuă schimbare în cadrul stagiului de practică 

ce se va desfăşura la întreprinderea AUDI,  

în Germania, Neckarsulm. 



Obiective specifice 



 Perfecţionarea abilităţilor practice ale beneficiarilor specifice 

calificării tehnician electrician electronist auto datorită 

echipamentelor şi tehnologiei folosite de către întreprinderea 

Audi în producţia de automobile. 

 

 Formarea de abilități practice privind : 

 evaluarea performanţelor circuitelor electronice analogice şi 

digitale ale automobilelor; 

 conectarea circuitelor electronice în echipamentele şi 

instalaţiile sistemelor tehnice ale automobilelor în cadrul 

proceselor de întreţinere şi service a automobilelor, 

repararea şi instalarea sistemelor tehnice ale  

automobilelor ... 



 Formarea de abilităţi legate de dezvoltarea relaţiilor 

interpersonale (lucru în echipă, relaţii de cooperare). 

 

 Îmbogăţirea vocabularului cu termeni specifici domeniului 

electric şi îmbunătăţirea competenţelor de comunicare într-o 

limbă străină (limba engleză), comunicare cu membrii echipei, 

disciplina la locul de muncă. 



Echipa de gestiune/implementare a proiectului 



Vîlceanu Daniela Manager proiect 

Coroianu Liana Coordonator proiect 

Ene Florina Responsabil formare profesională elevi 

Sidea Daniela Responsabil financiar 



Perioada şi locul de desfăşurare a stagiului de practică 



3 săptămâni, oraşul Neckarsulm 

19 mai – 08 iunie 2014 



Parteneri  



Şcoala Tehnică  

„Christian Schmidt” 
AUDI  



Participanţi la mobilitate 



Alexa  Sebastian-Ioan 

Barabas  Milan-Balazs 

Borzan  Călin-Andrei 

Fodor  Ioan-Bogdan 

Hepeş  Vlad-Ştefan 

Tamaş Călin-Alex 

Vlaicu  Adrian-Marian 

Vincze  Cristian Gavril 

Bara  Daniel-George 

Ciupitu  Tudor-Alin 

Fildan-Madar  Cristian 

Mîţa  Ioan-Alin 

Păcurar  David 

Vancea  Cătălin-Andrei 

Elevi 



Coroianu Liana Monitor  

Moţ Nicolae Însoţitor  

Profesori  



Desfăşurare stagiu de practică 



 Modul de lucru: grupe mixte formate din elevi 

români şi germani 

 Evaluare iniţială, intermediară şi finală 

 Săptămâna I: verificarea, întreţinerea şi service-ul 

automobilelor 

 Săptămâna a II-a: Conectarea circuitelor electronice, 

diagnoza / repararea sistemelor pentru controlul şi 

optimizarea funcţionării automobilului 

 Săptămâna a III-a: Evaluarea performanţelor circuitelor 

electronice analogice şi digitale ale automobilelor 

 Timp de lucru: 6 h / zi, de luni până vineri 

 



Oraşul Heilbronn 



 Heilbronn este un oraș în sud-

vestul Germaniei (landul Baden-

Württemberg), situat pe malul 

râului Neckar.  

 Are cca. 120.000 locuitori.  

 A fost fondat în 781. În sec. XIX 

devine un important centru industrial.  

 În 1944-1945 orașul a suferit mult în 

urma bombardamentelor aviației 

anglo-americane (e cunoscut mai ales 

bombardamentul din 4 decembrie 1944 

în care au murit peste 6 500 civili).  

 După război orașul redevine un centru 

industrial și comercial dinamic 

(industrie electrotehnică, alimentară). 









Oraşul Neckarsulm 



Aşezare geografică 

 Suprafaţă: 24,94 km² 

 Nr. locuitori: 26.511 

 Regiunea: Baden-

Württemberg, nord 

 Districtul: Heilbronn 

 Oraşul cel mai 

apropiat: Stuttgart, 

aprox. 60 km 



Şcoala Tehnică “Cristian Schmidt” 









Locaţie: Neckarsulm 

Audi 









Locaţie: Stuttgart 

Muzeul Mercedes-Benz 













Locaţie: Stuttgart 

Muzeul Porsche 











Locaţie: Bad Friedrichshall 

Salina Bad Friedrichshall 









Sustenabilitatea proiectului 



 Datorită pregătirii profesionale, a îndeplinirii 

sarcinilor şi a seriozităţii cu care elevii 

beneficiari au tratat acest proiect şi stagiul de 

practică în sine, oficialităţile din oraşul 

Neckarsulm (primăria), firma Audi şi Şcoala 

Tehnică “Cristian Schmidt” doresc să continue 

colaborarea cu noi. Se are în vedere chiar o 

înfrăţire a celor două oraşe, Oradea-Neckarsulm. 



Opinii despre mobilitate / proiect 



 Nu credeam vreodată că o să ajung să fac practică 

la firma Audi din Germania. A fost o şansă unică 

pentru mine, dar şi pentru colegii mei. Această 

şansă o datorăm în primul rând profesorilor care au 

reuşit prin competenţa lor ca acest proiect să fie 

realizat. 

 La practică m-a impresionat tehnologia de ultimă 

generaţie folosită pentru a ne forma. 

Fodor Bogdan 



 Participarea la acest proiect mi-a dat posibilitatea să 

învăţ foarte multe lucruri pe care nu le ştiam. Tot 

ceea ce am învăţat la Audi aş vrea să pun în 

practică şi la noi în ţară. Mi-am făcut prieteni noi şi 

chiar aş vrea să mă întorc în Germania. 

Vincze Cristian 



 Participând la acest proiect m-am dezvoltat din 

punct de vedere personal, dar şi profesional. Am 

luat contact cu o altă cultură şi pot spune că această 

experienţă mi-a deschis ochii cu privire la ce vreau 

sa fac în viaţă. 

Bara Daniel 



Rezultate aşteptate 



Participanţi  

 Portofoliu cu materialele prezentate şi realizate la pregătirea 

culturală, lingvistică înainte de plecarea în plasament. 

 DVD care să includă:  

 descrierea mobilităţii (obiective, parteneri);  

 pozele şi filmuleţele realizate în timpul plasamentului în vederea 

prezentării la orele de instruire drept exemple de bune practici. 

 Dobândirea de competenţe lingvistice şi profesionale. 

 Dezvoltarea capacităţii de relaţionare, de integrare în colective 

noi de lucru. 



Şcoală  

 Creşterea gradului de inserţie a viitorilor absolvenţi pe piaţa 

muncii la nivel local, regional, naţional şi european; 

 Conştientizarea de către comunitatea locală, cadrele didactice 

a importanţei rezultatelor acestui proiect; 

 Creşterea prestigiului şcolii; 

 Atragerea unui număr mai mare de elevi în şcoală, la profilele 

tehnice; 

 Continuarea parteneriatului pe termen lung cu actualii 

parteneri şi realizarea de noi parteneriate cu alte instituţii 

europene. 



Recunoaştere competenţe 



Certificat de Mobilitate Europass  

 atestă: 

 competenţele profesionale dobândite în cadrul 

stagiului, precum şi  

 competenţele lingvistice şi socio-culturale.  

 emis de: 

 Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Oradea şi 

  completat şi validat de către unităţile de primire: 

 Şcoala Tehnică „Christian Schmidt” şi  

 Compania Audi din Neckarsulm 



Certificat de participare la stagiu  

 eliberat de Şcoala Tehnică „Christian Schmidt” . 

 

 După încheierea plasamentului, Colegiul Tehnic 

„Constantin Brâncuşi” validează, transferă şi 

recunoaşte oficial competenţele şi abilităţile 

dobândite de elevii participanţi la stagiul de 

practică. Transferul şi validarea competenţelor se 

va face conform ordinului MEC 4931/29.07.2008. 

 

 



prof. Coroianu Liana 

Vă mulţumesc pentru timpul, atenţia şi răbdarea  

de care aţi dat dovadă. 


