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Publicaţia a fost realizată la sfârşitul proiectului ,,Internaţionalizarea în 
alimentaţie publică şi mecanică prin formare la agenţi economici din Europa” 
proiect finanţat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene conform 
contractului 2016-1-Ro01-KA102-023823 , beneficiar Liceul Tehnologic 
,,Marmaţia” din Sighetu Marmaţiei. 
 
Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autoarei,  
prof.Bologa Anuta , responsabil de proiect. 
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Scopul proiectului 

 

Proiectul a fost conceput pentru a satisface nevoile de formare ale participanţilor, 

dar şi o parte din priorităţile cheie ale planului de acţiune al şcolii, oferind 

participanţilor oportunitatea dezvoltării competenţelor profesionale şi lingvistice 

necesare accesului pe piaţa muncii locale şi europene.  

Nevoile de formare ale participanţilor au fost identificate aplicând măsuri 

proactive (analiza SWOT, observarea directă, anchetă pe bază de chestionar), 

cele mai importante fiind următoarele: 

- creşterea performanţelor profesionale în concordanţă cu standardele europene; 

- îmbunătățirea competențelor lingvistice și IT ; 

- cunoașterea directa a pieței muncii europene; 

- dezvoltarea capacității de adaptare la schimbare. 

 
Obiectivele generale ale proiectului 
 
1.  Îmbunătățirea nivelului de competențe și aptitudini cheie, în special în ceea ce 

privește relevanța acestora pentru piața muncii, prin creșterea oportunităților de 

mobilitate în scop educațional și prin consolidarea cooperării între domeniul 

educației si al formării și domeniul muncii. Realizarea competentelor de format 

pentru piata muncii se realizează prin faptul că temele de formare sunt selectate 

din curriculumul național specific specializării, modulele de instruire practică, care 

sunt legate de nevoile formulate de agenții economici români. De asemenea 

selecția temelor a fost discutată cu partenerii de primire, agenții economici din 

UK si DE. 
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2. Obținerea unei finanțări Erasmus + în vederea  îmbunătățirii dimensiunii 

internaționale a educației și formării profesionale, în special prin cooperarea și 

dezvoltarea de parteneriate între instituții de formare și firme din România, 

Marea Britanie și Germania. Pentru scoala noastră ar fi prima finanțare Erasmus 

+ și ar permite înțelegerea și promovarea în școală a spațiului european de 

învățare, îndeplinind astfel o prioritate națională a Agenției Erasmus + din 

România pe 2016. 

Obiective specifice 
 
 

1.Dezvoltarea competențelor cheie și abilităților profesionale a celor 60 de 

participanți la proiect, validarea lor prin Europass Mobility și prin obținerea 

Cerificatului de competențe profesionale în iunie – iulie 2017 și iunie – iulie 2018. 

2.Creșterea respectului de sine al elevilor, sporirea încrederii în formarea școlară 

și creșterea capacității de inserție profesională a celor 60 de participanți la 

proiect, facilitarea tranziției acestora către piața forței de munca. 

Parteneri externi 

 

1. BBF sustain GmbH,  Marie-Curie-Straße 1, 26129 Oldenburg, Germania; 

2. COLEG CAMBRIA, Grove Park Road, LL12 7AB, Wrexham, United Kingdom 

,region: UKL2 - East Wales  ; 

3. BBZ Mitte GmbH,  Goerdelerstr.36100 Petersberg( Fulda ),Germania. 

Bugetul proiectului: 137.224 Euro 
 
Durata proiectului: 12 luni între 1 iunie 2016 şi 31 mai 2018 
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Echipa de implementare 

 

Vasile Mih – coordonator proiect an 1; 

Anuţa Bologa– coordonator proiect an 2; 

Maria Tomoiaga – responsabil de specialitate pe domeniul mecanic; 

Mihaela Simona Melania Ona – resonsabil de specialitate pe domeniul economic; 

Danut Tamas- responsabil de specialitate pe domeniul alimentatie publica si 

turism ; 

Adriana Maria Grigor- responsabil cu pregătirea lingvistică; 

Loredana Simona Hincu – responsabil financiar;  

Adriana Ioana Vescan – responsabil cu diseminarea ; 

Maria Turda- responsabil cu evaluarea externa si responsabil cu managementul 

calitatii . 
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În cadrul proiectului s-au desfăşurat 4 fluxuri de mobilităţi , în care participanţii 

au efectuat stagii de instruire practică cu durata de 2 săptămâni ( 14 zile ) în 

instituţii de formare relevante, acreditate pe evaluarea competenţelor 

profesionale şi autorizate pentru emiterea de certificate. 

 

1. Flux I in perioada 20 02 2017 – 03 03 2017 la BBF sustain GmbH,  Marie-

Curie-Straße 1, 26129 Oldenburg, Germania. Au participat 15 elevi din clasa a 

XII-a liceu specializarea Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații si 

tehnician prelucrari pe mașini cu comandă numerică, au parcurs modulele 

Întreținere planificată și Detectarea defectelor. Profesori însoțitori Meseșan 

Marcela și Filimon Gabriela, tutori de practică : Kurt Lehmann ( responsabil cu 

protecția muncii ) , Nils Timme si Heiner Folkerts. 

 

2. . Flux II în perioada 15 05 2017 – 26 05 2017 la COLEG CAMBRIA, Grove Park 

Road, LL12 7AB, Wrexham, United Kingdom ,region: UKL2 - East Wales  au 

primit un număr de 16 elevi din clasa a a XI-a a școala profesională, specializarea 

Ospătar (chelner), lucrător în unitațile de alimentație publică au  efectua 60 de 

ore de instruire practică din modulul Decorarea sălii de servire. Profesor însoțitor 

Tisăliță Cristian, tutore de practică- Jane Lloyd . 

 

3. Flux III în perioada 12 02 2018 – 23 02 2018 BBZ Mitte GmbH,  

Goerdelerstr.36100 Petersberg( Fulda ), Germania au primit un număr de 16 

elevi din clasa a XI-a liceu specializarea Tehnician mecatronist au parcurs 

modulul Circuite electronice. Profesorii însoțitori Meseșan Marcela și Pătrăuș 
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Victor, tutori de practică : Albert Berger ( responsabil cu protectia muncii ) și 

Marc Weibenborg. 

 

4. Flux IV în perioada 12 03 2018 – 23 03 2018 COLEG CAMBRIA, Grove Park 

Road, LL12 7AB, Wrexham, United Kingdom ,region: UKL2 - East Wales au primit 

un număr de 16 elevi din clasa a X-a și a XI-a școala profesională, specializarea 

Ospătar (chelner), lucrător în unitățile de alimentație publică au  efectua 60 de 

ore de instruire practică din modulul Decorarea sălii de servire. Profesor însoțitor 

Tisăliță Cristian, tutore de practică - Jane Lloyd. 

 

Organizațiile participante la proiect împreună au negociat Acordul de formare, 

adaptat pentru fiecare participant, care cuprinde toate acțiunile care s-au  

desfășurat, atribuțiile și obligațiile participanților, evaluare și validare, au stabilit 

mecanismele de monitorizare și mentorat, stabilesc cele mai potrivite căi de 

comunicare, au evaluat continuu proiectul si au luat măsurile necesare, atunci 

când a fost  cazul. 

 

Acordurile de învățare cuprind informații privind participanții , datele organizației 

de trimitere și de primire , precum și datele persoanelor de contact ,compețente 

cheie, competențe specifice, competențe derivate, abilități și criterii de 

performanță, valori și atitudini , cunoștințe necesare, activitățile de învățare , 

sarcinile de lucru , informații privind monitorizarea participanților, sarcinile 

coordonatorului de stagiu și a tutorelui de practică din cadrul organizației de 

primire , metodele de evaluare inițială , pe parcurs și finală și modalitatea de 

certificare a stagiului efectuat. Notele de la evaluarea finală au fost trecute în 

catalog la întoarcerea în țară. 

 

După încheierea  mobilității , rezultatele au fost avizate de către Consiliul 

Profesoral și aprobate de Consiliul de Administrație. 
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Raporturile  de monitorizare , raporturile individuale ale participanților și raportul 

final , au relevat că activitățile desfășurate au respectat acordurile de învățare 

semnate între părți. 

 

Din rapoartele individuale ale participanților , din raspunsurile la chestionare , din 

impresiile de pe facebook , din prezentările făcute la ore,  a reieșit că acestia au 

fost foarte mulțumiți de cele două saptămâni petrecute la organizațiile de primire 

și consideră că acestea reprezintă un avantaj pentru dezvoltarea  lor ulterioara și 

pentru carieră. 

 

Participanții la proiect au apreciat în primul rând faptul că au lucrat în ateliere și 

laboratoare foarte bine dotate cu utilaje de ultima generație , au apreciat 

metodele activ participative de predare-învatare și obiectivitatea evaluarii. 

De asemenea și-au îmbunătățit abilitățile și competențele  tehnice și profesionale 

, au avut oportunitatea de a experimenta diferite tehnici de învățare , de a 

dezvolta abilități personale , cum ar fi adaptabilitatea , de a întâlni oameni noi , 

de a învăța într-o limbă străină , de a-și îmbunătăți capacitatea de angajare pe 

viitor atât în România cât și în străinătate. 

 

În această perioadă au reușit să interacționeze mai bine cu ceilati  participanti la 

proiect reusind să lucreze ca o echipă să gândească logic , să gasească soluții 

logice în rezolvarea unor probleme mai dificile, au cunoscut noi obiceiuri , au 

dezvoltat relații de prietenie cu elevi din alte țări. 
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Fluxul 1 de mobilitate 

 

Participanţi 

 

o Ardelean Ioan Vasile 

o Ardelean Gheorghe Florin 

o Bălin Cosmin Petrică 

o Bledea Gheorghe Sorin 

o Bledea Pantelimon 

o Bococi Adrian gheorghe 

o Dudaş Ionuţ Cătălin 

o Fodoruţ Vasilică Andrei 

o Opriş andrei Alexandru 

o Pop Ioan Marin 

o Rednic Dorel daniel 

o Şofineţ Florin Mihai 

o Trifoi Ionuţ vasile 

o Tuşnea Alexandru Cristian 

o Vinţu Vasile Codruţ 

 

 

 

 

 

 

Profesori insotitori : 

 Meseșan Marcela  

 Filimon Gabriela 
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Activităţi desfăşurate 

 

Cei 15 elevi din clasele a XII-a liceu specializările Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații și Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică, au 

parcurs modulele Întreținere planificată și Detectarea defectelor,  la  BBF sustain 

GmbH. 

Tutori de stagiu:  Kurt Lehmann ( responsabil cu protectia muncii ) , Nils 

Timme si Heiner Folkerts 

Coordonator al activităţilor practice din timpul stagiului: Stephan 

Rammelmann - Project officer 

Activităţi de învăţare: 

o Organizarea locului de muncă; 

o Identificarea documentelor tehnice pentru punerea în practică a planului 

de întreţinere în funcţie de specificul domeniului; 

o Stabilirea termenele de realizare a obiectivelor; 

o Realizarea lucrărilor de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor 

specifice domeniului; 

o Testarea mijloacelor şi aparatelor de măsură şi control; 

o Identificarea defectelor şi stabilirea cauzelor. 
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 Competenţe cheie şi specifice dobândite 

 

o Dezvoltarea carierei profesionale; 

o Gândirea critică și rezolvarea de probleme; 

o Programează activitatea de întreţinere; 

o Monitorizează lucrările de întreţinere; 

o Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi 

instalaţiilor; 

o Selectează metode de control al semifabricatelor, pieselor, sistemelor 

tehnice; 
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  Abilităţi/ aptitudini  dobândite 

 

o comunicarea utilizând limbajul  tehnic de specialitate; 

o consultarea documentaţiei tehnice necesară pentru elaborarea unui plan 

de  întreţinere  şi termenele de realizare a acestuia; 

o Identificarea tipurilor de defecte macroscopic și microscopic ale unor piese 

și subansamble; 

o analizarea cauzelor apariției defectelor; 

o realizarea lucrărilor de întreținere ale unor echipamente și instalații de 

lucru; 

o analiza necesităţi lucrărilor de întreținere pentru prevenirea defectelor de 

funcționare ; 

o efectuarea controlului setului de piese folosind intrumentele de măsură 

adecvatelor dacă este cazul ; 

o identificarea cauzelor apariției defectelor, precum și posibilele defecțiuni 

ale echipamentelor cu care s-au produs piesele; 

o stabilirea unui plan de intreținere al echipamentelor pentru evitarea 
defectării lor 
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Fluxul 2 de mobilitate 

Participanţi 

 

o Began Florin Nuţu  

o Chiş Florin Marian  

o Ciceu Dănuţ Alexandru  

o Ciornei Florentina Anuţa  

o Cojocaru Bianca Letiţia  

o Covaci Janina Georgiana   

o Covaci Mariuta  

o Dragus Ioan  

o Fangli Mihai Vasile  

o Godja Mariana Florentina  

o Ierima Andreea  

o Mariş Grigore  

o Petrovics Adrian Cătălin  

o Trifoi Beatrice Ibolya Rodica   

o Uglea Alin Georgel  

o Zsigo Aurelia Violeta  

 

 

  

 

 

 

 

 

Profesori insotitori : 

 Tisăliţă Cristian 
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Activităţi desfăşurate 

 

Cei 16 elevi din clasa a XI-a a scoală profesională, specializarea Ospatar 

(chelner), lucrător în unitățile de alimentație publică au  efectuat 60 de ore de 

instruire practică din modulul Decorarea sălii de servire. 

 

Tutori de stagiu:  Jane Lloyd 

Coordonator al activităţilor practice din timpul stagiului: Natalie Roberts, 

International Officer 

Activităţi de învăţare: 

• Identificarea tipurilor de mese festive; 

• Stabilirea etapelor organizării meselor festive; 

• Realizarea etapelor de  servire a  meselor festive; 

• Identificarea preferinţelor turiștilor străini şi a tipurilor de meniuri; 

• Utilizarea diferitelor sisteme de servire a preparatelor si băuturilor pentru 

turiștii străini; 
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  Competenţe cheie şi specifice dobândite 

 

o Dezvoltarea personala în scopul obținerii performanței; 

o Satisfacerea cerințelor clienților; 

o Comunicare în limba engleză. 

o Pregătirea pentru integrarea la locul de munca; 

o Tranziția de la școală la locul de munca; 

o Identificarea tipurilor de decoruri; 

o Realizarea decorurilor diferite; 

o Decorarea estetică a sălii de servire. 
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Abilităţi/ aptitudini  dobândite 

 

o Participă în echipă la organizarea meselor festive; 

o Efectuează mis-en-place-ul pentru mese festive; 

o Execută diferite tipuri de decoruri florale; 

o Amplasează decorurile pe mese; 

o Amplasează și întreține decorurile; 

o Efectuează mis-en-place-ul; 

o Servește diverse tipuri de băuturi; 

o Servește diverse tipuri de preparate; 

o Efectuează debarasarea meselor, folosind metode specifice; 

o Demontează mis-en-place-ul, 

o Preia diverse comenzi de la clienți; 

o Utilizează formulele corecte de adresare în limba engleză. 
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Fluxul 3 de mobilitate 

Participanţi 

 

o Begy Edina Timea 

o Boroica Ionuţ Andrei 

o Contor Daniel 

o Covaci Liliana Mihaela 

o Drob Viorel Nicolae 

o Hotea Ioan Andrei 

o Iura Bogdan Ioan 

o Marchiş Ionuţ Adrian 

o Mariş Ioan Florin 

o Negre Bogdan Andrei 

o Onişa Marius 

o Paşca Cătălin Ştefan 

o Petrar Andrei 

o Petrovan Alexandru George 

o Simion Ionuţ Florin 

o Vraja Gabriel Gheorghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesori insotitori : 

 Meseșan Marcela  

 Pătrăuş Victor 
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Activităţi desfăşurate 

 

Cei 16 elevi din clasa a XI-a liceu specializarea Tehnician mecatronist au parcurs 

modulul Circuite electronice la BBZ Mitte GmbH,  Fulda ,Germania 

Tutori de stagiu:  Albert Berger ( responsabil cu protectia muncii ) si Marc 

Weibenborg  

Coordonator al activităţilor practice din timpul stagiului: Shadi AMIRI,  

Project officer  

Activităţi de învăţare: 

o Prezentarea organizației și a locului de efectuare a stagiului; 

o Identificarea componentelor electronice din schema unui circuit; 

o Intrări și ieșiri din circuitul electronic; 

o Testarea componentelor în scopul verificării funcționării circuitului; 

o Realizarea circuitelor electronice după o schema dată ; 

o Conectarea circuitelor electronice  în echipamente și instalații; 

o Verificarea corectitudinii unui circuit; 

o Masurarea și evaluarea parametrilor specifici ai circuitelor executate ; 

o Determinarea erorilor absolute și relative; 
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Competenţe cheie şi specifice dobândite 

 

 

o Managementul relațiilor interpersonale; 

o Comunicare în limbi străine , engleza și germană; 

o Gândirea critică și rezolvarea de probleme; 

o Identificarea tipurilor de circuite electronice ; 

o Evaluarea performanțelor circuitelor electronice ; 

o Conectarea circuitelor  electronice în ehipamente si instalații; 

o Crearea și menținerea relațiilor profesionale . 
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Abilităţi/ aptitudini  dobândite 

 

o Identificarea circuitelor electronice după simbol ; 

o Precizarea rolului funcțional al circuitelor electronice; 

o Identificarea intrărilor și ieșirilor circuitelor electronice; 

o Precizarea parametrilor specifici circuitelor electronice; 

o Masurarea parametrilor specifici folosind AMC-uri adecvate; 

o Interpretarea rezultatelor măsurătorii prin comparare cu valorile 

standard și datele de catalog; 

o Selectarea tipului de circuit electronic utilizat în echipamente/instalații 

din domeniu; 

o Executarea operațiilor de conectare a unui circuit electronic în 

echipamente/instalatii conform documentației tehnice; 

o Verificarea funcționalității echipamentului/instalației, după conectarea 

circuitului electronic; 

o Realizarea dialogului constructiv și a relațiilor de cooperare; 

o Susținerea muncii în echipa și aplicarea modalității de îmbunătățire a 

relațiilor interpersonale; 
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Fluxul 4 de mobilitate 

Participanţi 

 

o Bognar Amalia Narcisa 

o Drăgun Cosmin Dorin 

o Duma Alexandra Florina 

Georgiana 

o Hasas Ionela Etelke 

o Muntean Alin Petrică 

o Petrovics Ana Andreea 

o Rabecz Istvan Gyorgy 

o Varga Marin 

o Apşan Mihaela 

o Covaci Adrian Petrică 

o Fangli Marius 

o Pop Daniel 

o Stan Ştefania Alexandra 

o Turda Alexandra Lorena 

o Zemba Mark Alexandru 

 

 

  

 

 

 

 

 

Profesori insotitori : 

Tisăliţă Cristian 

Tămaş Dănuţ 
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Activităţi desfăşurate 

 

Cei 15 elevi din clasa a X-a și a XI-a școală profesională, specializarea Ospătar 

(chelner), lucrător în unitățile de alimentație publică, au efectuat 60 de ore de 

instruire practică din modulul Decorarea sălii de servire.  

Tutori de stagiu:  Jane Lloyd 

Coordonator al activităţilor practice din timpul stagiului: Natalie Roberts, 

International Officer 

Activităţi de învăţare: 

• Identificarea tipurilor de mese festive; 

• Stabilirea etapelor organizării meselor festive; 

• Realizarea etapelor de  servire a  meselor festive; 

• Identificarea preferinţelor turiștilor străini şi a tipurilor de meniuri; 

• Utilizarea diferitelor sisteme de servire a preparatelor și băuturilor pentru 

turiștii străini; 
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Abilităţi/ aptitudini  dobândite 

 

o Participă în echipă la organizarea meselor festive; 

o Efectuează mis-en-place-ul pentru mese festive, 

o Execută diferite tipuri de decoruri florale; 

o Amplasează decorurile pe mese; 

o Amplasează și întreține decorurile, 

o Efectuează mis-enplace-ul; 

o Servește diverse tipuri de băuturi; 

o Servește diverse tipuri de preparate; 

o Efectuează debarasarea meselor, folosind metode specifice; 

o Demontează mis-en-place-ul; 

o Preia diverse comenzi de la clienți; 

o Utilizează formulele corecte de adresare în limba engleză; 
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Rezultatele proiectului 

1.Rezultate intangibile 

 

• Dezvoltarea abilităților practice și ale competențelor cheie ale 

participanților; 

• Dezvoltarea respectului față de formarea profesională, sporirea încrederii 

privind șansele obținerii unui loc de muncă; 

• Îmbunătăirea competențelor lingvistice; 

• Îmbunătățirea capacității de reactie la diversitatea socială, lingvistică și 

culturală; 

• Dezvoltarea capacității școlii de operare la nivel european; 

• Întărirea legăturilor și interconexiunilor dintre educația formală și non-

formală, dintre formarea profesională și piața muncii; 

• Îmbunătățirea capacității școlii de a integra bune practici și metode noi în 

viața de zi cu zi; 

• Parteneriate durabile cu organizațiile de primire. 

 

2.Rezultate tangibile: 

 

• 62 acorduri parentale elaborate de Mih Vasile si Bologa Anuta – 

coordonatori proiect; 

• 62 acorduri de invatare( Learning Agreement) elaborate de Mih Vasile si 

Bologa Anuta – coordonatori proiect, Maria Tomoiaga – responsabil de 

specialitate pe domeniul mecanic, Danut Tămaș- responsabil de 

specialitate pe domeniul Alimentație publica si turism împreuna cu 

reprezentanții organizațiilor de primire; 

• 62 contracte cu participanții elaborate de Mih Vasile si Bologa Anuta – 

coordonatori proiect ; 
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• 6 contracte cu profesorii însoțitori elaborate de Mih Vasile si Bologa Anuta 

– coordonatori proiect; 

• 68 angajamente de calitate ( Quality commitment) elaborate de Mih Vasile 

si Bologa Anuta – coordonatori proiect; 

• 62 certificate Europass elaborate de Mih Vasile si Bologa Anuta – 

coordonatori proiect; 

• 4 articole in presa locală;  

• 4 emisiuni la televiziunea locală; 

• 1 articol in revista școlii ”Pași în Doi; 

• 2 prezentări PowerPoint în cadrul cercului pedagogic de specialitate; 

• 2 prezentări în cadrul consiliului de administrație; 

• 2 prezentări în cadrul consiliului profesoral; 

• 1 prezentare în cadrul asociației de părinți a liceului; 

• 2 expoziții cu materialele realizate în timpul stagiilor: colaje de fotografii, 

pliante și fluturași de informare și diseminare. 
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Impactul proiectului 

 

Asupra participanţilor la stagiu- producerea de rezultate ale învațării de 

înaltă calitate pentru participanți cum ar fi îmbunatățirea performanțelor școlare 

privind cultura de specialitate , limba engleză și limba germană , TIC , istorie și 

geografie , creșterea motivației elevilor școlii de a participa la educația 

(formală/non-formală) sau la formarea profesională în viitor, după perioada de 

mobilitate în străinătate , creșterea interesului pentru continuarea studiilor , 

creșterea disponibilităților pentru cunoașterea altor culturii și persoane( 70% 

dintre participanții la mobilități au prieteni pe facebook din Anglia sau Germania),  

a crescut încrederea în forțele propri și au participat la promovarea ofertei școlii 

și a proiectelor europene . 

 

La nivelul școlii – creșterea prestigiului și a imaginii pozitive a Liceului 

Tehnologic Marmația pe plan local a atras interesul autorităților locale, folosirea 

cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în portofoliile disciplinelor din Aria 

curriculara Tehnologii, pentru a asigura deschiderea europeană a învățământului 

profesional, dezvoltarea capacității organizaționale a școlii și dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale, ca urmare a contactelor cu școli europene , fapt 

care a dus la nominalizarea școlii noastre ca Școală Antreprenorială a anului 2018 

de către JA Romania. 

 

La nivelul agenților economici s-a realizat sensibilizarea acestora cu privire la 

proiect, care a contribuit la întărirea relațiilor de colaborare cu liceul  nostru.În 

urma implementării proiectului au crescut numarul de convenții de colaborare cu 

agenții economici din domeniul alimentației publice si al mecanicii de la 72 în 

anul 2016 , la 125 în anul 2018. De asemenea școala noastră este desemnată 

școală pilot pentru implementarea practicii de specialitate la clasele a XI-a liceu 
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pentru specializările :tehnician în activități economice; tehnician în administrație ; 

tehnician în comerț ; tehnician în industria textilă ;tehnician în tehnica de calcul, 

în anul școlar 2018-2019. 

 

La nivelul parinților s-a realizat creșterea încrederii acestora în capacitatea 

școlii de a asigura o pregătire profesională de calitate, cu deschidere europeană, 

motivarea acestora  de a recomanda Liceul Tehnologic Marmația ca formator de 

specialiști competitivi pentru piața muncii europene și creșterea încrederii 

parinților din medii sociale defavorizate ca și copiii lor pot beneficia de grant 

european. Ca urmare a implementării proiectului s-au completat locurile pentru 

clasa a IX-a atât în anul 2017 , cât și în 2018 și de asemenea  a crescut numarul 

elevilor care s-au transferat la liceul nostru dupa clasa a IX-a , de la alte licee din 

localitate sau din judet. 

 

La nivel național- promovarea recunoașterii învățării non-formale și informale, 

prin intermediul proiectelor finanțate din fonduri europene , asigurarea unei mai 

bune tranziții de la școală la viața activă, prin punerea în practică a experienței 

câștigate în proiectele europene , eficientizarea relațiilor comunitare și a 

parteneriatelor între școli la nivel local, regional, național. 

 

La nivel european/internațional- realizarea de parteneriate durabile între 

Liceul Tehnologic Marmația și școli de profil din Uniunea Europeana, ca urmare a 

experienței dobândite în proiectele derulate și a bunelor practici , creșterea 

capacității de a acționa la nivel european/internațional prin îmbunătățirea 

competențelor de gestionare și stabilirea unor strategii adecvate de 

internaționalizare, conform Planului de internaționalizare al școlii. 
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