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GRANT APROBAT : 225.204 euro 
BENEFICIAR:  Liceul Tehnologic  "Francisc Neuman" Arad 
COORDONATOR PROIECT : prof. Hlihor Ramona Adriana 
ORGANIZAȚIA INTERMEDIARĂ : MEP Europrojects Granada 
ORGANIZAȚII DE PRIMIRE :  
 Coleg Cambria, Wrexham, UK 
 Confecciones Montilla SL, Granada 
 Escuela de peluquería y estética Grupo 7 S.L., Granada 
 Industrias Cárnicas Zurita S.A., Granada 
GRUPUL ŢINTĂ :  
 80 de elevi din clasa a X-a , aflaţi în formare profesională  iniţială (IVT)   în 

domeniile pregătirii de bază:  Industrie textilă şi pielărie, Comerţ şi Estetica şi 
igiena corpului omenesc 

 10 profesori insotitori  
DURATA PROIECTULUI : doi ani școlari 2014-2016  
 Flux 1 : 26 ianuarie 2015- 17 februarie 2015 
 Flux 2 : 25 ianuarie 2016 – 16 februarie 2016 
 



OBIECTIVELE PROIECTULUI  

- îmbunătăţirea cunoştinţelor în domeniile textil, servicii, estetică 
- dezvoltarea competenţelor de specialitate şi abilităţilor practice astfel încât să fie 

mai facilă integrarea pe piaţa muncii 
- dezvoltarea cunoașterii și înțelegerii diversității , culturii, limbii și valorilor 

europene 
- dezvoltarea atitudunii de viitori angajați sau antreprenori , importantă pentru 

funcționarea optimă a pieței transnaționale și pentru dezvoltarea economică a 
Uniunii Europene 

-  dezvoltarea personală a elevilor, lărgirea orizontului personal (comunicare, 
relații personale și profesionale, independență crescută prin necesitatea de a 
descurca într-un mediu străin lor) prin contactul cu un mediu de muncă 
transnațional 

- creșterea respectului de sine și dobândirea unui avantaj competitiv pe piața 
forței de muncă prin dobândirea certificatului Europass, a Certificatelor 
eliberate de organizațiile de primire și a Cetificatelor de competenţe 
profesionale  eliberate de şcoală la finalizarea studiilor de către participanţi. 
 



ACTIVITĂȚI  

 Pentru specializarea Tehnician designer vestimentar 

• Folosirea aparaturii din laboratoarele fizico-mecanice pentru recepţia materialelor 
textile  

• Proiectarea şi confecţionarea produselor de îmbrăcăminte cu utilaje moderne,  
• Planificarea şi organizarea producţiei  
• Realizarea de produse de îmbrăcăminte utilizând instrumente şi metode pentru 

asigurarea calităţii  
Pentru specializarea Tehnician în achiziţii şi contractări 
• Utilizarea  noilor programe informatice necesare completării documentelor contabile  
•  Recepţia şi stocarea mărfurilor  
• Utilizarea de instrumente şi metode pentru asigurarea calităţii produselor finite la 

nivelul exigenţelor spaţiului European 

Pentru specializarea Coafor-stilist 

• Dobândirea de competenţe şi abilităţi practice în realizare lucrărilor estetice și de 
îngrijire în frizerie și coafuri 

• Dobândirea de competenţe cu privire la tehnicile de tuns și coafare 

 



REZULTATE ASTEPTATE 

• Creşterea prestigiului şcolii în comunitatea locală, promovarea imaginii unei școli care susține profesionalizarea  

• Conştientizarea necesităţii formării continue atât a elevilor cât şi a 
profesorilor 

• Câștigarea unei imagini internaționale la nivelul instituției școlare prin 

cuprindere în baze de date europene 

• Creșterea atractivității ofertei educaționale în domeniilor specifice școlii 

• Experiențe multi-culturale valoroase și o viitoare posibilă internationalizare a 
forței de muncă 

• Impulsuri /stimuli și idei noi, cunoașterea de noi piețe de muncă 

• Posibilitatea introducerii pe parcursul de pregătire profesională , a unor noi 
abordări și a unor noi metode (de lucru) 

 



 Bordea Monalisa-Gabriela 

• Lapohoș A a-Maria 

• Muscan Renata-Kinga 

• Oarcea Atina-Lorina 

• Szabo Sava-Armando 

• Berbecel Iasmina-Roxana 

• Korodi Izabela-Andreea 

• Lingurar Paula-Le uța 

• Oală Paul-Daniel 

• Paș alău A dreea-Claudia 

• Peter Alexandru 

• Savin Florina-Patricia 

• Ardelean Denisa-Mihaela 

• Borbely Alexandra-Andreea 

• Bur uşel Natalia-Aurelia 

• Cocian David-Andrei 

• Corbei Andreia-Maria 

• Frasin Lavinia 

• Glodoreanu Roxana 

• Ianc Bianca-Loredana-Raluca 

• Kotulics Florina-Nicoleta 

• Munteanu Sergiu-Mihai 

• Nan Raluca-Mădăli a 

• Păioșa u Dia a-Cosmina 

• Petri ă Alexa dra-Denisa 

• Silaghi Denisa-Claudia 

 

- 14 participan i care se pregătesc pentru specializarea Coafor –stilist,  

- 7 participan i care se pregătesc pentru specializarea Tehnician în achizi ii şi contractări 
-5 participan i care se pregătesc pentru specializarea Tehnician designer vestimentar, elevi ai claselor a X-a 

liceu tehnologic, ruta directă 

Baltă Mariana — PROFESOR ÎNSO ITOR 

Puteriti Mariana –  PROFESOR ÎNSO ITOR 

Hlihor Ramona Adriana – COORDONATOR PROIECT  

 



ÎNTÂLNIRE CU REPREZENTANŢII ORGANIZAŢIEI 
INTERMEDIARE MEP EUROPROJECTS GRANADA 



 Escuela de peluquería y estética Grupo 7 S.L., Granada- http://www.grupo7granada.com/  este o școală privată 
în domeniul formarii profesionale. Este cea mai importanta scoala privată din Granada care organizeaza cursuri in domeniul 
coafurii si esteticii.  
 

http://www.grupo7granada.com/






  Industrias Cárnicas 
Zurita S.A.  
http://www.iczurita.es/# , 
este o afacere de familie, 
infiintata in 1970.  
Compania are o poziție 
proeminentă în segmentul 
de mezeluri. Misiunea 
companiei este de a oferi 
solutii inovatoare pentru 
clienti: produse usor de 
preparat, sanatoase si cu un 
nivel ridicat de calitate. Este 
o companie cu un 
angajament puternic pentru 
calitate și mediu. 

http://www.iczurita.es/




  Confecciones Montilla, S.L. este o intreprindere mică 
având 20 de angajaţi care activează în domeniul confectii-
textile la nivel regional din anul 1986.   

  Activitatea sa principală este bazată pe cea în domeniul 
textilelor, şi anume, repararea diverselor tipuri de defecte din 
textile.  
 Confecciones Montilla realizează reparaţii ale produselor 
de îmbrăcăminte de diverse tipuri. Lucrează cu fiecare fază a 
procesului de producţie din domeniul textile, din momentul 
recepţiei produselor defecte până în faza finală în care sunt 
eliminate defectele, urmărind să fie parcurse toate procedurile  
necesare pentru ca produsul finit să fie retrimis în magazine. 
 Dotarea tehnică a intreprinderii Confecciones Montilla 
este variată utilizând diverse tipuri de maşini de cusut şi 
utilaje (pentru cusut şi finisat produse textile). 





Colegiul galez "Coleg CAMBRIA", 
www.cambria.ac.uk s-a înființat in 1 Aug 2013 
prin fuziunea a doua colegii din nord - est wales: 
YALE College si DEESIDE College. Salonul de 
coafura "SALON IAL" unde s-a desfasurat stagiul 
de practica, apartine legal de Colegiul CAMBRIA 
(campusul din YALE, Wrexham).  
 CAMBRIA este un colegiu de 
excelenţă din Wales, renumit pentru oferta sa de 
formare profesională (învăţământ 
profesional/vocaţional). Nivelul de echipare 
tehnică şi competenţa cadrelor didactice atrage 
anual peste 20.000 de elevi, care dobândesc 
competenţele de care au nevoie pe piaţa forţei de 
muncă şi pentru a studia în continuare. În plus 
faţă de formarea profesională pentru elevii de 
peste 14 ani, colegiul oferă şi perfecţionare 
profesională pentru adulţi. 

http://www.cambria.ac.uk/


• 14 parti ipa ți are se pregătes  pe tru spe ializarea Coafor – stilist, elevi ai 
claselor a X-a li eu teh ologi , ruta dire tă: 

– Ba ța  A dreea 

– Drî ău Cătăli  Alexa dru 

– Lixandru Carina 

– Bruțiu Ca elia 

– Cioban Alexandru-Cristian 

– Cis aș Ari a-Celia-Petra 

– Dobrity Desanca 

– Făt Măli a 

– Kron Doris-Iasmina 

– Lezău Cristia -Daniel 

– Moga Alexandra-Denisa 

– Morschl Robert-Alexandru 

– Pitorac Goia Maria Alexandra 

– Rostaș Alexa dra-Gabriela 

 

– Brişa  Doi a — PROFESOR ÎNSOŢITOR 

– Marin-Dudu Elena - PROFESOR ÎNSOŢITOR 

 











SHOW-UL FINAL DE LA COLEG CAMBRIA 



PRODUSE FINALE: 

• ROLL-UP; 

• PLIANTE. 











PANOU 


