
 

 

REZULTATE: 
 32 de elevi cu competențe profesionale 

obținute în context internațional  

 Participanții au obținut:  

 Certificat Europass  

 Certificat lingvistic  

 Diplomă de participare  

 

IMPACT: 
 

 certificate validate cu credite și note  

 motivație pentru învățare  

 alinierea la normele europene  

 creșterea numărului de elevi încadrați în 

câmpul muncii  

 lărgirea rețelei de contacte inter-

naționale  

 dezvoltarea dimensiunii europene în ca-

drul instituției  

 creșterea vizibilității instituției, prin 

diseminarea rezultatelor în mass-media  

 atragerea de fonduri extrabugetare 

 îmbunătățirea imaginii școlii  

 

 

OBIECTIVE 
 

 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, abil-

ități și competențe  profesionale a unui grup 

de 32 de participanți  

 Consolidarea dimensiunii internaționale a 

educației prin îmbogățirea   competențelor 

profesionale și lingvistice  

 Recunoașterea competențelor dobândite 

prin transferarea acestora în sistemul edu-

cațional românesc  

 

 

CONȚINUTURI TEMATICE 

 Circuite electronice de tip analogic 

 Circuite electronice de tip digital 

 Parametri specifici circuitelor electronice 

 Mărimi de măsurat 

 Aparate de măsură și control 

 Echipamente / instalații specifice  

 



Partener: 

Escolla Profissional do Montijo, 

Portugalia  

Beneficiar Proiect: 

Liceul Tehnologic de 

Transporturi Auto ”Henri 

Coandă” Arad 

Perioada de implementare a  

proiectului:  

septembrie 2014 – septembrie 2016 

 

Pentru mai multe informaţii privind 

proiectul  

Pregătire profesională la standarde 

europene – drum sigur către o carieră de 

succes 

puteţi contacta echipa la adresa:  

 

Str. Mărăşeşti nr. 34, cod 310032, Arad 

Tel.:0257280351  Fax. 0257255257 

e-mail: liccoanda@yahoo.com  

Program: Erasmus+  

Acțiune cheie 1: Proiecte de mobilitate 

Domeniul:  Formare profesională VET 

Titlu proiect: ”Pregătire profesională la 

standarde europene – drum sigur către o 

carieră de succes” 

Beneficiar: Liceul Tehnologic de 

Transporturi Auto ”Henri Coandă” Arad 

Nr. proiect: 2014-1-RO-01-KA102-001454 

Valoare proiect: 82.016 EUR  

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin   

programul Erasmus+ 

PREGĂTIRE 
PROFESIONALĂ LA 

STANDARDE 
EUROPENE – DRUM 

SIGUR CĂTRE O 
CARIERĂ DE SUCCES 

 

 

Flux 1: 

Specializare: Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

Perioada: 03.03 —23.03.2015 

 

Participanți: 16 elevi 

 

 

Flux 2: 
Specializare: Tehnician mecatronist 

Perioada: 18.02 — 09.03.2016 

 

Participanți: 16 elevi 


