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       Titlul proiectului                                                                               
Cooperare europeană pentru îmbunătățirea 

competențelor  profesionale tehnice la 
elevi, în proiectarea asistată de calculator  

2D / 3D CAD  
 

• CONTRACT  NUMĂRUL :  2014-1-RO01-KA102-000691 

• GRUP ȚINTĂ:  30 elevi (2 fluxuri, 15 elevi/ flux/an școlar) 

• Perioada de desfășurare - 2ani , 2014-2015, 2015-2016 

• Perioada mobilităților: 5-18. 05. 2015, 25.04-08.05.2016 

• Buget finanțat  de Comisia Europeană: 57 940 Euro 

• Coordonator proiect: prof. Popa- Ion Olguța 
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• ORGANIZAȚII IMPLICATE 
• 1.ORGANIZAȚIA BENEFICIARĂ/ ORGANIZAȚIE DE TRIMITERE ASOCIATIA 

ȘCOLARĂ SUCEVEANĂ PENTRU EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE -ASSED 

• 2. ORGANIZAȚIA DE PRIMIRE 

• ALFATRAINING BILDUNGSZENTRUM e.K, KARLSRUHE,  GERMANIA  

• 3.ORGANIZAȚII PARTENERE/ ORGANIZATII DE TRIMITERE 

• 1.COLEGIUL TEHNIC ”MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI 

• 2.COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA 

• 3.COLEGIUL TEHNIC ”PETRU MUȘAT” SUCEAVA 

• 4.COLEGIUL TEHNIC "SAMUIL  ISOPESCU" SUCEAVA 

• 5.COLEGIUL TEHNIC  ”ALEXANDRU IOAN CUZA” SUCEAVA  
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OBIECTIVE SPECIFICE 

•   îmbunătățirea competențelor tehnice de utilizare a 
aplicațiilor 2D CAD, pentru crearea, editarea, modelarea de 
planuri/schițe/obiecte/instalații, folosind programe CAD 
/programul Inventor; 

•   îmbunătățirea competențelor tehnice pentru vizualizarea și 
interpretarea unor prezentări 3D;   

•    îmbunătățirea competențelor de utilizare a unor   
instrumente software pentru planificarea, realizarea și 
prezentarea unui proiect  tehnic  informatizat; 

•    îmbunătățirea competențelor lingvistice și de incluziune 
socială. 
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GRUPUL  ȚINTĂ -30 de elevi 

• Proiectul se adresează elevilor de liceu din clasa a -XI - a, 
înscriși  în colegii tehnice din Suceava și Fălticeni în clase de  
profil tehnic: 

• domeniul Electronică - automatizări cu calificările 
profesionale: tehnician tehnică de calcul  și technician în 
automatizări;   

• domeniul  Mecanică cu calificările profesionale : technician 
mecatronist,  tehnician proiectant CAD, technician mecanic 
pentru întreținere și reparații; 

• domeniul Electromecanică cu calificarea profesională 

technician în electromecanică. 
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REZULTATE AȘTEPTATE 

-  îmbunătățirea competențelor tehnice de utilizare a aplicațiilor CAD 

pentru crearea  și editarea de obiecte 2D; 

- îmbunătățirea competențelor tehnice  pentru vizualizarea și 

interpretarea unor prezentări 3D; 

-  îmbunătățirea competențelor privind managementul informatizat al 

proiectelor folosind diverse programe de realizare (PPT, Prezi); 

-   îmbunătățrea competențelor de comunicare în limba engleză; 

-  îmbunătățirea unor competențe personale de incluziune socială , 

legate de atitudinea față de muncă, sănatate și securitatea 

muncii, munca în echipă, relaționare, spiritul de cooperare și 
colaborare, managementul grupului, flexibilitate, dezvoltare a 

carierei profesionale. 
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  După emoţiile  concursului de selecţie, a urmat o lungă aşteptare 

…. de câteva luni, dar, în sfîrşit,  iată-ne ajunşi în Germania. Primele 
noastre gazde, aeroportul din Stuttgart şi Hostelul  Kettelerheim -
Karlsruhe. 
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Prima zi la Centrul de formare Alfatraining, aşteptând  echipa  
coordonatoare.  Ne- au primit cu multă prietenie şi ospitalitate. 
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Primele informatii despre Alfatraining , despre oraşul  

Karlsruhe, despre programul la care urmează să participăm. 
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La pas prin centrul oraşului, pentru o primă impresie şi 

familiarizare. 



                       CECAD  
     Impresionant Badisches Landesmuseusum, cel mai mare  

               palat- muzeu al landului Baden-Württemberg 
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 Începem lecțiile, împreună cu profesorul  nostru de AUTOCAD . 
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     După programul de lucru zilnic de 6-8 ore,  ne relaxăm  şi nu 

pierdem nimic din ceea ce vrem să vizităm.  Prima vizita la  
Botanischer gard din jurul palatului. 
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 În vizita la Tumberger Tour 
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 În vizita la Tumberger Tour 
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Karlsruhe - 1 Mai 2016, Paște Fericit ! 
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Hristos a Înviat! Gazdele noastre de la hotel, de origine română 
au vrut să ne simţim ca acasă, cu ouă roşii şi cozonac. 
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Din nou la muncă- AUTOCAD 2D 
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         AUTOCAD 2D 
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Şi la o felie de pizza !!!! 
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 AUTOCAD 3D 
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Vizita la ZKM Museum 
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La ZKM -noile tehnologii multimedia 
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Dar şi artă plastică … 
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Și în sfârșit, mult așteptatul- Mercedes Benz Museum- Stuttgart 
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Continuăm  programul  - CAD 3D 
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Și iarași muncă…proiecte tehnice  3D 
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Incepem proiectele tehnice - Un Obiect/Maşină Zburătoare (OZN).  
Ne folosim de competenţele dobândite şi de creativitatea noastră. 
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Și în șfârșit emoții mari …… Evaluarea finală 
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Cu mari emoţii facem prezentările ……… 
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Au urmat felicitările şi diplomele……. Cele mai aşteptate şi 
frumoase momente!   
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Întoarcerea acasă în Romania…… Amestec de tristeţe cu şi 
bucurie… 
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ECHIPA   CECAD -2016 

COLEGIUL TEHNIC ”MIHAI BACESCU ” FALTICENI 

•       ADOCHITI CONSTANTIN 

•      ANISIMOAE IULIAN 

•      CURCA BOGDAN  

•      PETRACHE MARIUS ADRIAN 

•      TANASE CODRIN 

•      TODICA VASILICA  MARIUS  

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA 

• GROSU SEBASTIAN-EDUARD 

• MORARIU-DUBĂU RADU-ANDREI 

• CHIOARȚĂ ALEXANDRU-VICTOR 

• BOSANCU TUDOR-ILIE 

COLEGIUL TEHNIC ”SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA 

• SILITRĂ MIHAI-ANDREI 

• BUCACIUC CORNEL 

• POPOVICI  ANDREI 

• COROAMĂ GHEORGHIȚĂ -OVIDIU 

• TRIFO  MARIUS-ILIE 

Prof.POPA ION OLGUȚA-  coordonator proiect 

Ing.WALTRAUD KOGER- EU proiect coordonator 

Prof.DUMITRIU BOGDAN- tutore 
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