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FINANȚAREA PROIECTULUI

• Proiectul este finanțat din fondurile UE, buget aprobat de Agenția 
Națională pe durata a 12 luni de proiect și 21 zile de mobilitate. 

• Buget aprobat: 65029 EURO

• Perioada de desfășurare a proiectului: 2021-2022



SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul “În pas cu lumea verde!” are ca scop

îmbunătățirea nivelului de formare

profesională, dezvoltarea competențelor

tehnice și formarea aptitudinilor practice ale

viitorilor tehnicieni în construcții și protecția

mediului, prin participarea la stagii de formare

în companii din Italia, în scopul facilitării

inserției viitorilor absolvenți pe piața muncii.



OBIECTIVELE 
PROIECTULUI

O1

• susținerea elevilor în însușirea și îmbunătățirea competentelor de 
învățare și a deprinderilor practice din Standardele de Pregătire
Profesională (SPP), la modulele "Casa verde" și "Armonie și
culoare la lucrările de construcții", din specializările "Tehnician
ecolog și protecția mediului" și "Tehnician desenator pentru
construcții și instalații", a unui număr de 21 de elevi

O2

• creȘterea interesului elevilor pentru activitatea profesională
pentru care urmează a fi specializați prin punerea la dispoziția
elevilor de stagii de pregătire practica relevante pentru viitoarea
lor activitate profesională

O3

• facilitarea moblitiătii în formarea inițială a elevilor în vederea
inserției pe piața muncii incluzând și elevii proveniți din medii
defavorizate



GRUPUL ȚINTĂ

21 de elevi de la profilele
"Tehnician ecolog si protecția

mediului" și "Tehnician desenator
pentru construcții si instalații" 

provenind atât din mediul
urban, cât mai ales din cel rural.



COMPETENȚE TEHNICE ȘI ABILITĂȚI 
PRACTICE



ORGANIZAȚIILE DE PRIMIRE

• CPA di Giuseppina Bomba ConnectAbruzzo1

• Comune Lanciano Comune di Lanciano

• Mario Paoluni Manutenzione e Impianti idrotermici Paolini Mario 
Manutenzione Impianti Idrotermici e Gas - Lanciano - Via Brigata 
Maiella, 4 (bluaziende.com)

• Geom Fontana Mario

• Geo. Michele Colantonio

• Geo. Umberto Nasuti

• Ecolan SpA ECOLAN S.p.A. (ecolanspa.it)

• Legambiente Legambiente – È ora!

http://connectabruzzo.it/
https://www.lanciano.eu/hh/index.php
https://www.bluaziende.com/azienda/abruzzo/ch/lanciano/paolini_mario_manutenzione_impianti_idrotermici_e_gas/
https://www.ecolanspa.it/
https://www.legambiente.it/


REZULTATE/ 
FINALITĂȚI ELEVI



INSTRUMENTE/CERTIFICĂRI

CURRICULUM 
VITAE 

EUROPASS

CERTIFICATUL 
DE MOBILITATE 

EUROPASS

CERTIFICATUL 
ECVET



REZULTATE AȘTEPTATE

TANGIBILE
INTANGIBILE


