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Proiectul ERASMUS+ 2018-1-RO01-KA102-047585 

“ABC- ul formării viitorilor specialiști europeni” 

 

Prof. Ileana Daniela Moculescu 

 

Proiectul ”ABC-ul formarii viitorilor specialiști europeni” își propune pentru 30 elevi 

de la Liceul ”Traian Vuia” Craiova, dezvoltarea de competențe tehnice generale și 

dobândirea de abilități practice în domeniile mecanică și informatică, precum și dezvoltarea 

competențelor lingvistice și culturale, a capacității de adaptare la muncă și viață într-un 

context cultural european.        

         Scopul proiectului: facilitarea inserției tinerilor pe piața muncii prin accesul acestora la 

formare profesională inițială de calitate și dobândirea de competențe și experiențe europene. 

Prin acest proiect se realizează unul dintre obiectivele inițiativei europene “Noi competențe 

pentru noi locuri de munca”, având scopul de a crea punți de legătură între mediul 

educațional și cel economic și corespondența între competențele dobândite în educația și 

formarea profesională și cele cerute pe piaţa muncii. Cadrele didactice au nevoie de 

dezvoltare profesională și schimbări în natura formării lor profesionale, în raport cu realitatea 

pieței muncii. Dificultățile trecerii de la teorie la metode inovative trebuie depășite, învățarea 

trebuie bazată pe practică și adaptată la cerințele concrete din viața socio-economică. 

Deschiderea spre cunoașterea unor sisteme de formare profesională europene, de 

exersare a unor tehnici eficiente de proiectare și management al programelor de formare, de 

exersare a competenţelor lingvistice și multiculturale, sunt esențiale în dezvoltarea personală 

și profesională. 

Obiectivele specifice ale formării profesionale sunt: 

    1. Dezvoltarea și aprofundarea rezultatelor învățării tehnice generale prin cunoștințe, 

abilități și atitudini în domeniul mecanică, pentru 15 elevi participanți la mobilitate, prin 

realizarea de asamblări mecanice într-un mediu economic, corespunzător domeniului lor de 

formare profesională. 

   2. Dezvoltarea și aprofundarea competențelor specifice în domeniul informatică, pentru 15 

elevi participanți la mobilitate, prin particularizarea, configurarea şi modificarea aplicațiilor 

software, în scopul adaptării la nevoile clientului, într-un mediu economic corespunzător 

domeniului lor de formare profesională. 

   3. Îmbunătățirea competentelor culturale și lingvistice într-o limbă de circulație europeană 

pentru cei 30 elevi participanți în stagiile de formare. 
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   4. Dezvoltarea competentelor sociale, civice și antreprenoriale prin participarea elevilor în 

activitățile proiectului în vederea formarii și orientării lor în carieră. 

         Stagiile de pregătire practică se derulează în două fluxuri, conform Acordului de 

formare, astfel: 

    I. Primul flux -15 elevi clasa a X-a, domeniul Mecanică, vor participa la stagiu de pregătire 

practică de 2 săptămâni la operatorul economic Charalambos Michael Metal Works din 

Paphos în perioada 13.05-24.05.2019. La clasa a X-a mecanică pregătirea practică este de trei 

săptămâni (90 ore), din care prima săptămână se desfășoară în atelierul școlii, iar următoarele 

două săptămâni în mobilitate. 

    II. Al doilea flux - 15 elevi clasa a X-a, profil matematică - informatică - intensiv 

informatică, vor participa la stagiu de pregătire practică de 2 săptămâni, la operatorul 

economic L. Lazarou CTC din Paphos în perioada 24.06-05.07.2019. 

 

PARTENERI: 

  

        Michael Metal Works este o companie din Paphos specializată în asamblări metalice. 

Compania realizează structuri metalice de înaltă calitate, oferind o gamă largă de produse și 

servicii pentru construcții metalice. Principalele activități sunt concentrate în Paphos dar și în 

insula Cipru. Compania si-a creat de-a lungul anilor o reputație foarte bună realizând lucrări 

fiabile, de calitate, prin cooperare cu dezvoltatorii din construcții, departamente 

guvernamentale locale. Gama extinsă de servicii include executarea de structuri metalice, 

scări de incendiu, balustrade, balcoane, uși de securitate, porți, garduri, terase, hale. Clienții 

deserviți sunt firme de construcții locale, constructori independenți, autorități locale, 

companii, școli, departamente guvernamentale, precum și proprietari de case individuale. 

Combinația între profesionalismul produselor executate și promptitudinea în livrare a ajutat la 

construirea unei baze largi de clienți și a permis dezvoltarea unor noi afaceri în afara zonei 

Paphos, permițând extinderea activității firmei. S-a adaptat la noile tehnologii în domeniu, 

investind în mașini și utilaje moderne. Firma are experiență în asigurarea stagiilor de 

pregătire practică pentru elevi și studenți, în proiecte europene de mobilitate VET. 

       Lazarou CTC este un important furnizor de servicii IT și de consultanță din zona Paphos. 

Are o amplă experiență în domeniu, punând accentul pe formarea permanentă a angajaților, 

garantând clienților suport pentru produsele și serviciile executate. Axat pe dezvoltarea și 

instruirea hardware și software, oferă o gamă largă de cursuri pentru Microsoft, CISCO și 

Adobe, menite să sporească productivitatea pentru utilizatori și pregătește cursanți pentru 

examenele ECDL. Dispune de angajați profesioniști și competenți în software și hardware, 

design grafic, oferind soluții pentru rețele de calculatoare și reparații PC, dezvoltând site-uri 

web pe baza nevoilor clienților. A dezvoltat un sector de imprimare, design și e-business ce 

oferă soluții clienților pentru materiale tipărite și promoționale. Are experiență în formarea și 

pregătirea elevilor și studenților prin programe europene.  
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CÂTEVA DATE CONTABILE 

Economist Popa Niculina 

 Finanțarea pe proiect este în sumă de 72490 eur din care 80% adică 

57992eur a fost încasată ca avans și cheltuită conform bugetului aprobat, iar 

diferența de 20%  adică 14498 eur se va încasa în urma raportului final  sau  a 

cererii de plată a soldului justificând eligibilitatea acestor cheltuieli. 
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CIPRU, OPORTUNITATE DE ÎNVĂȚARE ȘI EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 

Prof. Dreșcă Rodica 

 Stagiul de practică, efectuat în Paphos Cipru, pentru cei 15 elevi ai clasei a X-a E a 

existat datorită programului ERASMUS+ prin proiectul “ABC-ul formării viitorilor 

specialiști europeni”. La început, pentru întregul colectiv de elevi ai clasei, participarea la 

acest stagiu a fost un vis, care după o luptă de durată, susținută și corectă a devenit realitate 

doar pentru cei 15 participanți. 

 Munca depusă din momentul de start și până la revenirea în țară a fost una de echipă, 

implicarea tuturor a fost la cote mari, entuziasmul și determinarea ne-au susținut activitatea zi 

de zi.   

 Preselecția a fost una cu pretenții, candidați bine pregătiți, subiecte cel puțin 

interesante, emoții extraordinare, dar bucuria reușitei nu poate fi descrisă în cuvinte. A urmat 

apoi etapa de pregătire profesională, lingvistică, culturală. Profesori noi, informații multe, 

vise, așteptări ... 

 Timpul și-a urmat cursul și iată-ne în ziua plecării. Pe toți ne învăluie un amalgam de 

sentimente: bucurie, entuziasm, teamă de zborul cu avionul, curiozitatea, ne transpune parcă 

într-o stare euforică. 

 Nu bifăm bine experiența zborului cu avionul 

(pentru cei mai mulți chiar prima), că iată-ne la 

destinație, la aterizare pe aeroportul din Larnaca. 

Suntem preluați de către un microbuz pentru a ne 

îndrepta spre orașul Paphos, capitala insulei în 

vremurile romane. Superb!! Eram în 12 mai 2019, o 

duminică frumoasă și călduroasă  și miros de mare.  

 Insula este de o frumusețe aparte, cu o așezare 

strategică (se află între trei continente Europa, Asia și 

Africa) și cu bogății naturale (zăcăminte de bronz). 

 Prima dimineață în Cipru, locul unde s-a născut zeița 

Afrodita, entuziasm maxim. Cum deschidem ochii, vedem marea, 

soarele și frumoasele flori specifice insulei. E vis sau realitate? Nu 

este timp prea mult pentru a contempla, căci intrăm repede în 

activitatea de organizare a programului zilnic de stagiu.  

 Ca și clima însorită, oamenii de aici sunt mereu bine dispuși, 

veseli, deschiși și pregătiți să te întâmpine cu un zâmbet. Noi ne-am 

bucurat de o primire excelentă din partea organizației intermediare, 

Organization for Promotion of European Issues, prin domnul 

Michalis Papatherapontos. 

 În prima zi de stagiu am fost preluați de doamna  Demetra  

Panaretou și conduși la sediul  organizației intermediare, 

Organization for Promotion of European Issues. Această primă zi de 

stagiu a fost dominată de curiozitate, emoții și multe întrebări ale 

căror răspunsuri au venit firesc de la tutorele de stagiu, Charalambos Michael, directorul 



8 
 

operatorului economic, Michael Metal Works, sau chiar de la participanți. Michael Metal 

Works este o companie din Paphos specializată în asamblări metalice. Compania realizează  

structuri metalice de înaltă calitate, oferind o gamă largă de produse și servicii pentru 

construcții metalice. Firma are experiență în asigurarea stagiilor de pregătire practică pentru 

elevi și studenți în proiecte europene de mobilitate VET. 

 Zilnic, de-a lungul celor 2 săptămâni de 

stagiu, tutorele de practică a explicat, demonstrat 

și îndrumat practicanții astfel încât aceștia au 

executat pas cu pas lucrările practice cu mult 

interes. Experiența practică derulată a facilitat 

participanților acumularea de noi cunoștințe, 

formarea de noi abilități de utilizare a sculelor, 

dispozitivelor si verificatoarelor necesare 

executării asamblărilor mecanice demontabile și 

nedemontabile. 

 Întreaga perioadă de stagiu dar şi programul cultural de la sfârşitul săptămânii 

reprezintă, pentru elevii participanţi, un cumul de informaţii noi, interesante, chiar unice, 

care, fără doar şi poate, le vor ghida paşii spre orizonturi noi. 

 S-au legat prietenii și am reușit să ne solidarizăm în ciuda faptului că suntem foarte 

diferiți unii de ceilalți. Am fost o echipă adevărată atât în cursul programului de pregătire 

practică, dar și în activitățile din timpul liber. 

 Soarele a fost laitmotivul șederii noastre în 

Cipru. A fost soare pe cer și soare în sufletele 

noastre.  

 Stagiul de practică a avut şi o componentă 

culturală şi personală foarte frumoasă. Toate acestea 

fiind presărate cu excursii culturale la: Portul Paphos, 

Mănăstirea St.Neophitos, Muzeul Etnografic din 

Steni, Băile Afroditei și Situl arheologic Paphos. 

 Experiența tehno-culturală în Cipru a fost una deosebit de frumoasă, educativă, utilă și 

de recomandat.  
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O parte din documentele elaborate pe parcursul 

derulării proiectului: 

 Documentele necesare elevilor pentru înscrierea la mobilitate 

 Modele de teste grilă utilizate pentru selecția participanților 

 Model de interviu 

 Modele de caiete de practică 
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SELECȚIA PARTICIPANȚILOR 

 În selecția grupului țintă de participanți la stagiul de practică s-a promovat o politică 

de informare și o metodologie clară,care a asigurat participarea fără discriminare, respectând 

principiul egalității de șanse, al transparenței și al evitării conflictului de interese. 
Condiţiile de înscriere la  concurs au fost următoarele: 

 Elevi înscrişi în Liceul ”Traian Vuia” în clasa a X-a, profil tehnic, domeniul de 

pregătire de bază MECANICĂ/ calificarea TEHNICIAN MECATRONIST și 

specializarea MATEMATICĂ - INFORMATICĂ 

 Cunoştinţe de limba engleză – nivel mediu; 

 

Documentele necesare înscrierii au fost:  

1. Cerere de înscriere 

2. Scrisoare de intenţie; 

3. Paşaport lingvistic Europass; 

4. CV în format Europass; 

5. Copie după actul de identitate; 

6. Adeverinţă de elev cu media generală și media la purtare din clasa a IX-a; 

7. Recomandări de la diriginte cât și de la un cadru didactic al clasei; 

8. Adeverință medicală.  

 

Calendarul desfășurării concursului de selecție a participanților la stagiu: 

- 05 noiembrie 2018 Afișarea bibliografiei pentru probele de concurs 

- 12-16 noiembrie 2018 Depunerea dosarului de candidatură 

- 19-20 noiembrie 2018 Evaluarea dosarelor și afișarea rezultatelor 

- 20 noiembrie 2018 Afișarea repartizării pe săli a candidaților și a graficului de desfășurare a 

probelor 

- 21 noiembrie 2018  Desfășurarea probelor scrise 

-22 noiembrie 2018 Afișarea rezultatelor la avizierul școlii și pe site-ul  proiectului 

- 23 noiembrie 2018  Depunerea contestațiilor la secretariat 

- 26 noiembrie 2018  Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 

 
Probele de concurs au constat în: 

1. Test grilă - privind cunoştinţele profesionale conform programei și bibliografiei, 

afișate anterior, notat cu note de la 10 la 1; 

2. Test grilă - privind competenţele de comunicare: limba engleză conform 

programei si bibliografiei, afișate anterior, notat cu note de la 10 la 1; 

3. Interviu structurat - notat cu note de la 10 la 1. 

 

Selecţia s-a făcut în ordinea descrescătoare a mediei obţinute la cele 3 probe. 

Criteriile de departajare în cazul mediilor egale au fost: 

 Media generală în  anul şcolar 2017/2018 

 Media la purtare în anul şcolar 2017/2018 

Rezultatele au fost afișate în 24 ore de la finalizarea selecției. 
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TEST–specializarea Matematică - Informatică 

Prof. Popescu Cristiana, 

 Prof. Neacșu Claudia 

 

 

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. 

          Se acordă 1p din oficiu. 

          Timp de lucru: 1 oră 

 

1. Care dintre următoarele expresii C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul 

real memorat în variabila x se află în intervalul (-2,2)?                  1(p)  

a.   x*x-4<=0 b.   4-x*x>0  

c.   (2<x)&&(x<-2) d.(x-2)*(x+2)>0 

     2.  Care este valoarea expresiei următoare:  11 mod 3*6 div 5+1? 1(p) 

     3. Variabila x este de tip real. Care dintre următoarele expresii are valoarea A dacă şi numai dacă 

numărul real memorat în variabila  x nu aparţine intervalului (2,9]? 1(p)  

a.   (x>2) && (x<=9)              b.  (x<=2) && (x>9)  

c.   (x<=2) | | (x>9)                  d.  (x<2) | | (x>9)  

    4. Se citește o matrice pătratică de dimensiune n x n, din fișierul intare.txt. Se cere: 

a. să se afișeze elementul maxim din linia k, unde k și n sunt citite de la tastatură; 

b. să se determine numărul elementelor din matrice care se află deasupra 

diagonalei secundare și sunt divizibile cu 3; 

c. să se construiască un vector folosind toate elementele aflate pe diagonala 

principală a matricei; 

 Toate rezultatele vor fi afișate în fișierul iesire.txt.    6(p)(2p+2p+2p) 
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BAREM DE CORECTURĂ ȘI NOTARE 

 

Subiectul 1  

Răspuns corect  - 1p 

Subiectul 2  

Răspuns corect  - 1p 

Subiectul 3  

Răspuns corect  - 1p 

Subiectul 4 

a) 

Declarații corecte de date - 0.5p 

Citirea corectă din fișier – 0,5p 

Rezolvarea corectă a cerinței – 1p 

b) 

Condiții corecte de parcurgere a matricei – 1p 

Calcul corect al sumei – 1p 

c)  

Construcția corectă a șirului 1p 

Scrierea corectă în fișier 1p 
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TEST GRILĂ- domeniul Mecanică 

Prof. Stoineac Mariana 

 

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. 

          Se acordă 1p din oficiu. 

          Timp de lucru: 1 oră 

I.  Încercuiți răspunsul corect: 

1. Asamblarea prin nituire este o îmbinare:  

a. fixă  

b. mobilă  

c. elastică  

d. demontabilă parţial  

2. Lagărele cu rostogolire se recomandă la:  

a. turaţii foarte mari  

b. arbori în medii cu impurităţi  

c. maşini cu porniri şi opriri dese  

d. asamblări standardizate  

3. Sudarea în puncte este o sudare prin:  

a. topire  

b. presiune  

c. refulare  

d. scântei  

4. Elasticitatea  este proprietatea metalelor  

a) de a se deforma sub acțiunea unor forțe exterioare și de a nu mai reveni la forma 

inițială după îndepărtarea forței 

b) de a rezista la temperaturi înalte 

c) de a se prelucra prin așchiere 

d) de a se deforma sub acțiunea forței exterioare și de a reveni la forma inițială după 

îndepărtarea forței. 

5. Duritatea este o proprietate: 

a) de a rezista la zgârieturi 

b) de a rezista la temperaturi înalte 

c) de a se prelucra prin așchiere 

d) de a rezista la zgârieturi și frecări, respectiv de a se opune pătrunderii unui corp în 

masa lor. 
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6. Axa de simetrie a unei piese se reprezintă prin                                           

a) linie punct subțire 

b) linie întreruptă subțire 

c) linie punct mixtă 

d) linie continuă subțire. 

II. Completați următoarele: 

a. pentru rulmenţii de mai jos denumirile a 4 corpuri de rulare:  

 

 

       b. denumirile elementelor vizate în asamblarea de mai jos: 

                        1                                                                                         3  

                     2            4 

 

NOTĂ : Se acordă 1 punct din oficiu. 
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BAREM DE CORECTARE 

 

 

I………………………………………………………………. 3 puncte (0,5x6=3 puncte)  

1-a,  2-c, 3-b, 4-d, 5-d , 6-a 

II……………………………………………………………………………….… 4 puncte  

a-4 puncte (1 x 4=4 puncte) 

 

b-2 puncte (0,50 x 4=2 puncte) 
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TEST PAPER 
* 

Prof. Dorovschi Elena Irina 

 

1.You have received an email from your English-speaking friend, Jack, who is coming to 

visit your country with some friends. Read Jack's email and the notes you have made. Then 

write an email to Jack, using all your notes.   

Email   

From:  Jack Shaw   

Sent:  20 February   

Subject: Activity weekend  

 

 

 

 

(42 points) 

2.You will hear people talking in eight different situations. For questions 1- 8, choose the best 

answer (A, B or C).   

1. You hear two friends talking about attending a motor-racing event.   

What do they agree was the best thing about it?   

A. the race   

B. the facilities   

C. the atmosphere   

2. You hear a football coach talking about a match.   

Why does he think the team lost?   

A. They lacked concentration.   

B. They hadn't practiced enough.   

I need your help! I'm visiting your country with a group of friends 

and we'll be staying in a youth hostel in your town from 1-7 April. 

  

I've read there are many great places to explore in your area. 

Which do you think are the best? Should we use public transport 

or hire bikes to get there?   

 

We'd like to learn a bit more about your country. Are there any 

interesting museums or exhibitions we could visit? Nothing 

boring, please!   

  

Of course, if you are free, it would be great if you could join us!  

  

I'm travelling light but I'd like to bring you something from the 

UK - perhaps a DVD you can't get over there?   

  

Please write back soon.   

Jack   

 

Give opinion 

Yes, give details 

Only for the 

weekend, 

because..... 

Yes! 
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C. They weren't very fit.   

3. You hear two people talking about a computer game.   

Why does the boy dislike it?   

A. It's boring.   

B. It's expensive.   

C. It's complicated.   

4. You hear a woman talking about judging a poetry competition.   

What surprised her?   

A. how nature was seen in the poems   

B. how many poems some people wrote   

C. how humorous the poems were   

5. You hear a young man talking about travelling alone for the first time.   

How did his parents react to the idea?   

A. They were helpful.   

B. They were worried.   

C. They were angry.   

6. You hear part of a talk by a nurse.   

What is she doing?   

A. giving instructions to a new colleague   

B. explaining how patients should be treated   

C. outlining the good and bad points of the job   

7. You hear a man talking about a long-distance journey he made.   

How did he travel?   

A. by bus   

B. by motorbike   

C. by car   

8. You hear two friends talking about listening to the radio.   

What did the girl like about the programme she mentions?   

A. It was amusing.   

B. She learned something.   

C. The presenter was good.  

 (24 points) 
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3.You are going to read part of an article about an Arctic explorer. For questions 1-8, choose 

the answer (A,B, C or D) witch you think fits best according to the text.  

ALONE TO THE NORTH POLE 

Photographer Christina Franco wants to become the first woman to reach the 

Geographic North Pole solo and on foot. She tells Emma Smith about it.  

 Sixty days walking over ice and snow in temperatures as low as -45ºC, with nothing 

to keep you company except the occasional polar bear. This is no small achievement. Only a 

few people have ever walked to the North Pole unassisted, and if Christina succeeds, she will 

have earned a place in the history books and met one of the few remaining challenges of 

exploration left to women. 

 Her 480-mile journey will begin in northern Canada, dragging a sledge that weights as 

much as she does. At the end of each day’s waking or skiing, she will pitch her tent in sub-

zero temperatures, get into a sleeping bag filled with ice, and attempt to sleep to the 

unsettling background sounds of howling wind and cracking ice, which may or may not 

signal the approach of one of those polar bears. “I’ll carry a pistol to scare any bears away”, 

says Franco, 42. “The bears that live far north won’t have had contact with humans, 

fortunately, so they won’t associate me with food, but they will be curious and that’s 

dangerous. If it uses a paw to see what you are, it could damage your tent –or your arm. I 

imagine I’ll have quite a few sleepless nights”. 

 Many of the early polar explorers suffered from disease and injuries, and while 

modern technology (lightweight materials, satellite phones, planes on stand-by to carry out 

rescue missions) has lessened the dangers, it can never make such an inhospitable landscape 

anything approaching safe. It can take just five minutes for any uncovered skin to become 

frostbitten and, once the sun has risen, Franco will only be able to remove her sunglasses 

inside her tent, otherwise the intensity of the sunlight reflecting off the snow would cause 

snow blindness. Just to heighten the danger, the cold will slow down her brain functions, so it 

will be more difficult to make split-second decisions in the event of a sudden crisis. 

 She will use about 8.000 calories a day, losing nearly half a kilogram every 24 hours. 

“The problem is the human body can only take on about 5.500 calories a day”, she says. “So 

you have to fatten up before you set off or you’ll run out of energy”. Franco is currently 

trying to put on 19 kilos. She may complain about not fitting into any of her dresses, but 

when Franco weighs herself in front ofme and finds she’s lost one kilo rather than gained 

two, as she’d expected, she’s very upset. “I hope my scales are wrong because, if not, I’ve 

lost weight”, she says, reaching for one of many bars of chocolate lying around her kitchen. 

 Born in Italy, Franco moved to New York and then to London. She has become well 

known locally, thanks to a training routine that involves dragging a tractor tyre around the 

streets, fastened by a rope around her waist. When I meet her she is about to head out along 

the canal near her home. “I get a lot of comments,” she says laughing. “Cars stop and people 

take pictures. They think it’s really funny. Occasionally people sit on it when I’m not 

looking, or pull on it, to make it more difficult.” 

 Franco who hopes her walk will raise money to fund research into motor neurone 

disease, has long been fascinated by exploring. “I remember, as a child, learning about the 

Italian Arctic explorer Umberto Nobile”, she explains. “There are certain things that catch 

your imagination. The idea of people getting into frozen sleeping bags. It was remarkable to 

me, the idea of pushing the body like that and you just die. These things get hold of you, and 

if one day the opportunity comes your way, you can’t help yourself. Now, when I think how 

horrible it’s going to be, I know I’ve only got myself to blame!”. 
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 And if she gets there, will she celebrate? “Yes, my mum’s going to come in the plane 

to pick me up. She’s very worried and she hates the cold, but she’s going to conquer her fears 

to come and celebrate with me… If I make it”. 

 

1.What does the writer say about the history of exploration? 

1. Walking to the North Pole used to be considered easier than other journeys. 

2. No woman has ever competed the journey to the geographic North Pole. 

3. Female explorers have already done most of the world’s difficult journeys.  

4. Christina is already an important historical figure for her previous journeys. 

2.Unsettling means: 

1. Comforting 

2. Worrying 

3. Exciting 

4. Surprising 

3.What does Christina say about the danger from polar bears?  

1. They could injure her without meaning to 

2. If they are hungry, they might attack her 

3. In that part of the Arctic they are harmless 

4. She will have to shoot any that attack her 

4.Which of these is a real risk to Christina during her walk? 

1. She won’t be able to think very quickly in emergencies. 

2. Sunlight reflected by the snow could quickly burn her skin. 

3. She will need to protect her eyes, even during the night. 

4. If she’s ill or has an accident, there will be no medical care. 

5.Why, when she is talking to the writer, does Christina want to eat chocolate?  

1. She feels that she has little energy at the moment 

2. She’s just found out her weight has gone down 

3. She knows that her weight is actually going up 

4. She always eats chocolate when she is upset 

6.Some people are amused when they 

1. Realise that she trains next to the canal 

2. Hear the funny remarks she often makes 

3. Learn that she intends to walk to the North Pole 

4. See her pulling a heavy object behind her 

7.She decided to walk to the North Pole when she 
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1. Managed to survive a night in freezing conditions 

2. Was at last able to do something she felt she had to do 

3. Realised she was ill and she needed to pay for her treatment 

4. First heard about a famous explorer from her country 

8.What impression do we get of Christina’s attitude towards the walk?  

1. She now regrets deciding to go 

2. She wants to do it, but not alone 

3. She knows how tough it will be 

4. She’s sure she will reach the Pole 

(24 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Notă: 

Subiecte preluate din Cambridge First Certificate in English (FCE) 

 

  

https://www.examenglish.com/FCE/index.php
https://www.examenglish.com/FCE/index.php
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MARKING SCHEME 

1) 42 points 

1. Style:   informal choices at the level of grammar and vocabulary............10p 

2. Content:         a. suggest places to explore and best public transport options .....8p 

     b. details of interesting museums or exhibitions...........................8p 

     c. agree but explain limited time...................................................8p 

     d. accept DVD idea and say which one.........................................8p 

2)  8X3=24 points 

1. C 

2. A 

3. B 

4. B 

5. A 

6. C 

7. B 

8. B 

 

3) 8X3= 24 points 

1. C 

2. B 

3. A 

4. A 

5. B 

6. D 

7. B 

8. C 

 

10 p granted 

GENERAL TOTAL 100 points 
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PROBA DE INTERVIU  

 
Prof. Lazăr Luminița Elena 

 

Numele si prenumele candidatului__________________________________ 

 

Întrebarea 1 

De ce dorești să participi la acest program? 

Răspuns 

 

 

 

 

Întrebarea  nr. 2  

Ce așteptări ai de la stagiul de practică în străinătate?  

Răspuns 

 

 

 

 

Întrebarea nr. 3 

Cum crezi că va influența aceastăexperiență cariera ta viitoare?  

Răspuns 

 

 

 

 

Întrebarea nr.4 

De ce ar trebui să  te selectăm  pe tine și nu pe ceilalțicandidați? 

Răspuns 

 

 

 

 

Întrebarea nr. 5  

Ești mai motivat lucrând în echipă sau în mod individual? 

Răspuns 
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CAIET  DE PRACTICĂ 

Prof. Lazăr Luminița Elena 

 Prof. Stoineac Mariana 

 

Proiect ERASMUS + 2018-1-RO01-KA102-047585 

             „ABC-ul formării viitorilor specialiști europeni” 

 

Numele elevului:   

 ………………………………..………..……..………….. 

An şcolar: 2018-2019 

Clasa: a X-a 

Profilul:Tehnic 

Domeniul de învățământ profesional: Mecanică 

Unitatea de învăţământ: Liceul ”Traian Vuia” Craiova 

  Denumirea agentului economic: Charalambos Michael Metal Works 

Locație agent economic: Paphos, Cipru 

 

 

 

 

 

 

 Liceul ”Traian Vuia” 

Adresă: Strada Rovinari 1A, 

Craiova 200533, Dolj 

Telefon: 0351 407 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

STAGIUL DE PRACTICĂ 

 

1. Durata pregătirii practice: 10 zile 

2. Calendarul pregătirii: 13.05.2019-24.05.2019 

3. Perioada stagiului, timpul de lucru și orarul: luni ÷ vineri; între orele 8:00-14:00. 

4. Adresa unde se va derula stagiul de pregătire practică: Attatourk 6, Paphos, Cipru  

5. Condiții de primire a elevului în stagiul de practică:  

a. Angajament de confidențialitate asumat – dacă e cazul. 

b. Contract practică semnat. 

c. Reguli de protecția muncii însușite – fișa de protecția muncii semnată. 

6. Modalități prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobândită de elev în 

instituția de învățământ preuniversitar și în cadrul stagiului de practică:  

a. Elevul va fi repartizat într-o secție cu specializarea compatibilă cu tematica 

parcursă în cadrul modulelor de practică. 

b. Partenerul de practică va stabili atribuții care să permită exersarea abilităților ce 

trebuie însușite în cadrul stagiului de practică. 

7. Numele și prenumele cadrului didactic care asigură supravegherea elevului pe perioada 

stagiului de practică: ………………………………….. 

8. Drepturi și responsabilități ale cadrului didactic din unitatea de învățământ - organizator 

al practicii, pe perioada stagiului de practică:  

a. Cadrul didactic monitorizează modul de desfășurare a stagiului de practică. 

b. Cadrul didactic participă la evaluarea competențelor dobândite de practicant pe 

durata stagiului de pregătire practică. 

9. Numele și prenumele tutorelui desemnat de întreprindere care va asigura respectarea 

condițiilor de pregătire și dobândirea de către practicant a competențelor profesionale 

planificate pentru perioada stagiului de practică: 

………………………………………….…. 

10. Drepturi și responsabilități ale tutorelui de practică desemnat de partenerul de practică:  

a. Tutorele va asigura îndrumarea elevului pe tot parcursul stagiului de practică. 

b. Tutorele va stabili sarcini concrete pentru elev în concordanță cu tematica de 

practică și competențele profesionale. 

c. Tutorele participă la evaluarea competențelor dobândite de practicant pe durata 

stagiului de pregătire practică. 

11. Cunoştinţe, abilitați şi competenţe ce urmează a fi achiziţionate:  

 11. 1.Cunoștințe 

a. Organe de mașini utilizate în asamblări 

b. Asamblări nedemontabile și demontabile 

 11.2.Abilitați 

c. Alegerea și utilizarea SDV-uri folosite în asamblări 

d. Verificarea asamblării  

e. Remedierea defectelor 

f. Utilizarea corectă a vocabularului comun și de specialitate 
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g. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale 

 11.3.Atitudini 

h. Colaborarea cu membrii echipei 

i. Asumarea responsabilităților în cadrul echipei  

j. Preocupare pentru documentare folosind TIC 

k. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 

l. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 

m. Respectarea normelor și regulilor SSM 

n. Respectarea măsurilor de prevenire a accidentelor 

 11.4.Competențe tehnice  

o. Realizează produse prin asamblări nedemontabile; 

p. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. 
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INSTRUCTAJUL ELEVILOR PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR 

 DE SECURITATE ŞI PROTECŢIA MUNCII  

 Fiecare practicant trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi 

instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea partenerului de practică, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria 

persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul 

procesului de practică, drept pentru care îi revin următoarele obligaţii: 

- să participe la instruirile privind securitatea şi sănătatea muncii, efectuate de către 

partenerul de practică; 

- să utilizeze corect maşinile, aparatura, substanţele periculoase, echipamentele de transport 

şi alte mijloace de producţie; 

- să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi după utilizare, să-l pună 

la locul destinat pentru păstrare; 

- să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea 

arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, 

uneltelor, instalaţiilor tehnice, clădirilor şi să utilizeze corect aceste dispozitive;  

- să comunice imediat partenerului de practică şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de 

muncă pe care o consideră un pericol pentru securitatea şi sănătatea practicanţilor, precum 

şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

- să aducă la cunoştinţa coordonatorului de practică şi/sau partenerului de practică 

accidentele suferite de propria persoană; 

- să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

Cadrul legislativ privind igiena şi securitatea muncii: 

  Codul muncii – Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 

  Legea nr. 319 / 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr. 646 din 26 iulie 2006 

 Hotărârea de Guvern 1425/ 2006- Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006 

 Hotărârea de Guvern nr. 1146 / 2006 cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă 

 Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005privind protecţia 

mediului. 
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SARCINA DE LUCRU: 

 

Completaţi acest caiet  la sfârşitul fiecărei zile de practică cu următoarele 

informaţii: 

- activităţile desfăşurate pe perioada stagiului de pregătire practică; 

- sarcinile de lucru realizate; 

- temele de lucru realizate 

Săptămâna 1 

Ziua 1 

Elev:…………………………………. 

Locul de desfășurare a activităţii:  Charalambos Michael Metal Works 

Tema: Prezentarea unității de către tutorele de practică și a membrilor echipelor de lucru, a 

Regulamentului de ordine interioară și a Normelor de sănătate și securitate în muncă. 

Sarcini de lucru: 

 Identificarea organelor asamblărilor demontabile si nedemontabile; 

 Identificarea sculelor așchietoare; 

 Identificarea mijloacelor de măsurat si verificat; 

Completează următoarele informații în caietul de practică: 

1. Care sunt activitățile relevante pe care le-ai desfășurat, în data de 13.05.2019? 

……………………………………………………………………………… 

2. Care sunt aspectele care ți-au plăcut? 

……………………………………………………………………………… 

3. Care sunt aspectele care nu ți-au plăcut în ceea ce privește activitatea desfășurată la 

agentul economic partener? 

……………………………………………………………………………… 

 

Semnătură participant, 
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CAIET  DE PRACTICĂ 

Proiect ERASMUS + 2018-1-RO01-KA102-047585 

             „ABC-ul formării viitorilor specialiști europeni” 

 

Prof. Popescu Cristiana  

Prof. Neacșu Claudia 

 
 

Numele elevului: 

 ………………………………………………………   

An şcolar: 2018-2019 

Clasa: a X-a 

Profilul: Matematică - Informatică 

 

Unitatea de învăţământ: Liceul ”Traian Vuia” Craiova 

Denumirea operatorului economic: L. Lazarou CTC 

Locație operator economic: Paphos, Cipru 

 

 

 

 

 

 Liceul ”Traian Vuia” 

Adresă: Strada Rovinari 1A, 

Craiova 200533, Dolj 

Telefon: 0351 407 200 
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STAGIUL DE PRACTICĂ 

 

1. Durata pregătirii practice: 10 zile 

2. Calendarul pregătirii: 24.06.2019-05.07.2019 

3. Perioada stagiului, timpul de lucru și orarul: luni ÷ vineri; între orele 8:00-14:00. 

4. Adresa unde se va derula stagiul de pregătire practică: ALEXANDROU PAPAGOU 

99 SHOP 2, Paphos, Cipru 

5. Condiții de primire a elevului în stagiul de practică:  

a. Angajament de confidențialitate asumat – dacă e cazul 

b. Contract practică semnat  

c. Reguli de protecția muncii însușite  

6. Modalități prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobândită de elev 

în instituția de învățământ preuniversitar și în cadrul stagiului de practică:  

a. Elevul va fi repartizat într-o secție cu specializarea compatibilă cu tematica 

parcursă în cadrul modulelor de practică  

b. Partenerul de practică va stabili atribuții care să permită exersarea abilităților 

ce trebuie însușite în cadrul stagiului de practică  

7. Numele și prenumele cadrului didactic care asigură supravegherea elevului pe 

perioada stagiului de practică: ………………………………….. 

8. Drepturi și responsabilități ale cadrului didactic din unitatea de învățământ - 

organizator al practicii, pe perioada stagiului de practică:  

a. Cadrul didactic monitorizează modul de desfășurare a stagiului de practică  

b. Cadrul didactic participă la evaluarea competențelor dobândite de practicant 

pe durata stagiului de pregătire practică. 

9. Numele și prenumele tutorelui desemnat de întreprindere care va asigura respectarea 

condițiilor de pregătire și dobândirea de către practicant a competențelor profesionale 

planificate pentru perioada stagiului de practică: ………………….. 

10. Drepturi și responsabilități ale tutorelui de practică desemnat de partenerul de 

practică:  

a. Tutorele va asigura îndrumarea elevului pe tot parcursul stagiului de practică. 

b. Tutorele va stabili sarcini concrete pentru elev, în concordanță cu tematica de 

practică și competențele profesionale. 

c. Tutorele participă la evaluarea competențelor dobândite de practicant pe 

durata stagiului de pregătire practică. 

11.  Cunoștințe, abilități, atitudini  și competențe ce urmează a fi achiziționate:  

11.1Cunoștințe 

a. Structurarea paginilor WEB 

b. Customizarea aplicațiilor software 

c. Utilizarea editoarelor grafice 

d. Realizarea site-urilor prin tehnologii moderne 

e. Tehnici de programare 

  11.2. Abilități 

a. - Identifică și  interpretează informațiile 

b. - Utilizează strategii de modularizare, abstractizare 

c. - Însușirea noilor tehnologii 

d. - Utilizarea documentației tehnice 

e. - Comunicare lingvistică, vocabular de specialitate 

f. - Lucrul în echipă, rezolvare de probleme, networking 

g. - Documentare prin TIC 
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  11.3. Atitudini 

a. Colaborare cu membrii echipei 

b. Înțelegere, acceptare și  adaptare la noile condiții de lucru 

c. Preocupare pentru documentare folosind TIC 

d. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 

e. Responsabilitate asumată față de sarcinile realizate 

f. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 

g. Conștientizarea respectării  NTSM 

h. Conștientizarea respectării măsurilor de prevenire a accidentelor 

 11.4. Competențe   

a. Dezvoltă aplicații WEB 

b. Realizează și prelucrează imagini, folosind editoare grafice 

c. Utilizează resurse web și tehnologii noi de realizare a site-urilor 

d. Utilizează diferite  aplicații software 

e. Utilizează funcții specifice în prelucrarea datelor 

f. Concepe, proiectează, elaborează, implementează, testează și  dezvoltă aplicații 

informatice. 
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INSTRUCTAJUL ELEVILOR PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR 

 DE SECURITATE ŞI PROTECŢIA MUNCII  

Fiecare practicant trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi 

instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea partenerului de practică, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria 

persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul 

procesului de practică, drept pentru care îi revin următoarele obligaţii: 

- Să participe la instruirile privind securitatea şi sănătatea muncii efectuate de către 

partenerul de practică; 

- Să utilizeze corect tehnica de calcul;  

- Se interzice lucrătorilor să utilizeze echipamentele de calcul pe care nu le cunosc și pentru 

care nu au instruirea necesară. 

- Punerea sub tensiune a tablourilor de distribuție va fi efectuată numai de către personal 

specializat în acest scop. 

- Se interzice personalului de deservire a echipamentelor de calcul sa intervină la tablouri 

electrice, prize, ștechere, cordoane de alimentare, grupuri stabilizatoare, instalații de 

climatizare sau la orice alte instalații auxiliare specifice. 

- La punerea sub tensiune a calculatoarelor electronice se vor respecta, în ordine, 

următoarele prevederi: 

i. verificarea temperaturii și umidității din sală; 

ii. verificarea tensiunii la tabloul de alimentare; 

iii. punerea sub tensiune a unității centrale, prin acționarea butonului corespunzător de pe 

panoul unității centrale; 

iv. punerea sub tensiune a echipamentelor periferice prin acționarea butoanelor 

corespunzătoare de pe panourile de comandă, în succesiunea indicată în documentația 

tehnică a calculatorului. 

- să comunice imediat partenerului de practică şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de 

muncă pe care o consideră un pericol pentru securitatea şi sănătatea practicanţilor, precum 

şi orice deficienţă a sistemelor de calcul; 

- să aducă la cunoştinţa coordonatorului de practică şi/sau partenerului de practică 

accidentele suferite de propria persoană; 

- să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

Cadrul legislativ privind igiena şi securitatea muncii: 

  Codul muncii – Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 

  Legea nr. 319 / 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr. 646 din 26 iulie 2006 

 Hotărârea de Guvern 1425/ 2006- Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006 

 Hotărârea de Guvern nr. 1146 / 2006 cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă 

 Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005privind protecţia 

mediului. 
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SARCINI DE LUCRU: 

Completaţi acest caiet la sfârşitul fiecărei zile de practică cu următoarele informaţii:  

- activităţile desfăşurate pe perioada stagiului de pregătire practică; 

- sarcinile de lucru realizate; 

- temele de lucru realizate 

Săptămâna 1 

Ziua 1 

Locul de  desfășurare a activităţii:  L. Lazarou CTC 

Tema: Prezentarea unității de către tutorele de practică și a membrilor echipelor de lucru, a 

Regulamentului de ordine interioară și a Normelor de sănătate și securitate în muncă. 

Sarcini de lucru: 

Evaluarea inițială a participantului va consta dintr-o probă practică unde se vor evalua 

cunoștințe despre: 

 Structură document HTML,  

 Editare pagină HTML prin utilizarea operațiilor de bază necesare realizării acesteia.  

Completează următoarele informații în caietul de practică: 

Care sunt activitățile relevante pe care le-ai desfășurat, în data de 24.06.2019? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Care sunt aspectele care ți-au plăcut? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

Care sunt aspectele care nu ți-au plăcut în ceea ce privește activitatea desfășurată la 

operatorul economic partener? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Semnătură participant, 

 

 

 

 



33 
 

 

”Săptămâna Europeană a competențelor profesionale - 2018” 

Prof. Lazăr Luminița Elena 

 

CUM SĂ-MI ALEG CORECT CARIERA! 

 În cadrul Săptămânii Europene a Competențelor Profesionale 2018, ”Descoperă-ți 

talentul”, Liceul ”Traian Vuia” a organizat activitatea "Cum să-mi aleg corect cariera!" în 

cadrul căreia, a avut loc o vizită de documentare la Operatorul economic S.C. SOFTRONIC 

S.R.L., a unui grup de elevi. 

 Obiectivul vizitei a fost acela de a familiariza elevii cu activitatea dintr-o întreprindere 

care prestează servicii în domeniul pe care ei îl studiază.      

 Întreprinderea are ca scop modernizarea și construcția locomotivelor electrice.  

 Fabrica este capabilă să ofere o locomotivă bi-sistem modernă și sigură numită 

TRANSMONTANA, perfect adaptată pentru transport. Cel mai nou produs este rama 

electrica HYPERION ce îndeplinește toate normele Europene de siguranță și confort. 

 În cadrul vizitei am prezentat informații despre activitățile proiectului Erasmus + 

"ABC-ul formării viitorilor specialiști europeni", care se derulează în cadrul liceului nostru în 

acest an școlar. 

 

   

. 
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”Good practices in European projects” - 03.06.2019-07.06.2019 

Prof. Moculescu Ileana Daniela 

Organizatori: Liceul ”Traian Vuia” Craiova, Școala Gimnaziala Ghindeni, USII Dolj 

 

În data de 05.06.2019, s-a desfășurat în Liceul ”Traian Vuia” Craiova, cu ocazia 

Zilei Educatorului, activități non-formale. 

 Pentru a sărbătorii această zi importantă,școala noastră a organizat,împreună cu 

Școala Gimnazială Ghindeni și cu USII Dolj, o vizită de studiu în cadrul „Good practices in 

European projects” 03.06.2019-07.06.2019. Ca invitat din Olanda îl avem pe  domnul 

profesor Atte van Haastrecht de la școala RSG Ter Apel. În cadrul întâlnirii de lucru 

invitaților le-a fost prezentată școala, activitățile pe care le desfășurăm în cadrul cabinetelor, 

laboratoarele și atelierelor școlare. Au avut loc întâlniri cu elevii și discuții pe tema 

educației. De asemenea, ca școli europene și ca ambasadori europeni, am diseminat 

activități și rezultate ale proiectelor europene pe care le derulăm în acest an școlar. 

Echipa de proiect Erasmus + 2018-1-RO01-KA102-047585 “ABC-ul formarii 

viitorilor specialiști europeni”, a prezentat rezultatele activităților după întoarcerea 

primului flux din mobilitate. 
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Site-ul proiectului 

Prof. Popescu Cristiana, Prof. Neacșu Claudia 

 Site-ul/ blog-ul proiectului a fost realizat cu ajutorul platformei SIMPLESITE.COM. 

Platforma este un instrument gratuit pentru realizarea unor pagini de internet interactive.  

SIMPLESITE  are o mulțime de teme gratuite pe care le puteți aplica Site-ului/ blog-ului. De 

asemenea vă ușurează adaptarea site-ului în funcție de dorințe. Meniul este unul ușor și 

intuitiv, iar domeniul  arată ceva de tipul: http://erasmusvuia.simplesite.com/. Nu este necesar 

să aveți cunoștințe de programare, pentru a realiza un site, pe această platformă. 

 Înainte de a vă apuca de lucru, este necesar să creați un cont pe acest site. Crearea 

contului este extrem de ușoară și nu este cu mult diferită de modul de creare uzual. Iată pașii:

 

 Selectați mai întâi opțiunea ”Make a free website or blog”. Vi se vor deschide, pe 

rând, următoarele ferestre și vi se va cere să urmați etapele necesare creării, atât a tipului de 

site cât și a contului, respectiv domeniului.   

 

 

 

 

http://erasmusvuia.simplesite.com/
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După crearea contului puteți administra site-ul după cum doriți. 

 

Butoanele necesare administrării paginilor: 

 Editarea paginii curente: 

 Adăugarea unei pagini noi urmată de alegerea tipului de pagină: 
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 Efectuarea setărilor necesare: 

 

 

Setările presupun: administrarea paginilor, editarea design-ului precum și administrarea 

contului (schimbare de parole, nume cont, etc.). 

 În varianta gratuită, platforma vă permite să creați 15 pagini pentru site-ul 

dumneavoastră. Dacă doriți mai multe trebuie să plătiți un abonament lunar. În plata 

abonamentului va intra și un domeniu dedicat pentru site-ul dumneavoastră, așa cum ar fi fost 

și în cazul nostru: www.erasmusvuia.com, dacă nu alegeam varianta gratuită. Site-ul poate 

avea și o pagină blog încorporată. 

 Iată câteva imagini cu activitățile derulate în cadrul proiectului regăsite pe site-ul 

nostru: 
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TESTIMONIALE 

Cipru – o experienţă unică 

 

 Pentru mine, plecarea în Cipru, a 

fost o experiență foarte frumoasa, am 

învățat să mă descurc, să fiu mai 

responsabilă. Alături de doamnele 

profesoare și colegii mei, am petrecut cele 

mai frumoase două săptămâni. Fiind primul 

meu zbor cu avionul am avut câteva emoții, 

dar pe parcurs mi-au trecut. Ajunși la hotel, 

ne-am despachetat lucrurile. Toți erau 

obosiți din cauza drumului, dar eu eram 

plină de entuziasm și nu aș mai fi dormit 

deloc. Așa au decurs și următoarele zile pentru mine.  

 În afară de faptul că am vizitat multe locuri, cum ar fi: Stâncile Afroditei, orașul 

Limassol, Coral Bay, moscheea Lala Mustafa Pasa din Famagusta și multe altele, am petrecut 

timp și la firma unde lucram, am învățat lucruri noi pe care tutorele nostru de practică era 

încântat să ni le explice. Paphos este un oraș plin de oameni prietenoși și amabili.   

 A însemnat mult pentru mine, deoarece am legat prietenii pe care nu le voi uita 

niciodată. Ciprul ne-a făcut să fim ca o familie unită. Cu ceva timp înainte să plecăm, toți 

spuneam “Doamne, mai e puțin și o să plecăm în Cipru” și pe cât am așteptat asta, atât de 

repede s-a și dus, din păcate.  

 Când am plecat din camera hotelului nostru, am simțit cum o parte din mine va 

rămâne mereu acolo, cum toate momentele noastre frumoase s-au petrecut în acea cameră, cu 

toate râsetele și chiar și mici certuri, pentru mine și colegii mei au însemnat mult. Dacă aș 

mai avea posibilitatea să vin acolo, aș face-o cu mare plăcere, fiindcă această experiență ne-a 

schimbat pe toți, am devenit mai buni.  

 Cipru este o insulă foarte frumoasă și trebuie parcursă toată pentru că nu se știe când 

mai ajungi acolo. Fără colegii și doamnele mele profesoare nu ar mai fi fost la fel, a fost o 

experiență de neuitat... 

 

Alexandra Georgiana Voicu 

Clasa a X-a B 

 

 Experienţa avută în Cipru, în cadrul proiectului, mi-a schimbat în mod radical viaţa, 

m-a responsabilizat, m-a maturizat, am câştigat enorm atât din puncte de vedere profesional, 

dar şi cultural şi spiritual. Datorită profesoarelor noastre şi a tutorelui cipriot dl. Lazarou, pe 

tot parcursul proiectului am dobândit nu doar cunoștințe multiple despre HTML, pagini Web, 

dar şi capacitatea de a lucra în echipă, de a mă integra în grup. Întreaga echipă de proiect a 

avut grijă ca fiecare dintre noi să se simtă în permanenţă bine. A fost în mod armonios 

îmbinat utilul cu frumosul, munca cu relaxarea, iar rezultatul a fost că am beneficiat de o 

practică şi o vacanţă, doi în unu!  
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 Momentul Cipru este cel mai important 

pas pe care l-am făcut eu până acum în formarea 

mea emoţională şi profesională. Dar nu doar atât, 

mi-a oferit şi şansa de a cunoaşte o altă cultură, 

oameni noi, şi de a mă cunoaşte pe mine însumi. 

Cele două săptămâni au fost unice. Am descoperit 

oameni frumoşi în jurul meu şi locuri minunate. 

Excursiile organizate au fost toate foarte reuşite, 

dar impresia cea mai profundă mi-a lăsat-o oraşul 

Famagusta din Cipru de Nord, cu cartierul său fantomă. 

 Am fost profund impresionat de partea “turcă” a Ciprului, de oamenii săi şi de 

ospitalitatea lor.  

 Acum Cipru nu mai este doar un punct pe hartă, iar Paphos, Limassol, Larnaca sunt 

mai mult decât simple nume de oraşe. Cipru a fost prima destinaţie din formarea mea 

profesională şi ca om. Sunt recunoscător profesoarelor mele care mi-au fost alături atunci 

când am făcut acest pas mic (văzut din exterior), dar uriaş pentru mine.  

 

Alexandru Florin Caramavrov 

Clasa a X-a B 

 

 Paphos este un orășel din Insula Cipru, unde am locuit 

și noi, o parte din elevii Liceului "Traian Vuia" Craiova, 

profilul matematică-informatică, împreună cu doamnele 

profesoare care ne-au îndrumat timp de 2 săptămâni. Am fost 

cazați la Hotelul Paphiessa. Am avut parte de experiențe 

frumoase, a fost primul meu zbor cu avionul, a fost super, chiar 

dacă la început am avut emoții. Dacă ar trebui să descriu Orașul 

în câteva cuvinte aș spune "soare, nisip și mare". Acest oraș are 

o mulțime de atracții istorice care te lasă cu amintiri de neuitat. 

  

 Am vizitat și alte locuri din această insulă cum ar fi: 

Stâncile Afroditei, Mormintele Regilor, Coral Bay și multe 

altele. M-am atașat foarte repede de acest loc minunat, am trăit experiențe frumoase și 

plăcute. M-aș întoarce oricând acolo, împreună cu colegii mei de care m-am atașat și mai 

mult în această perioadă petrecută împreună. 

 

Ionela Simona Coadă 

Clasa a X-a B 

   

 Am avut șansa să petrec două săptămâni extraordinare, alături de colegii și prietenii 

mei, într-o țară splendidă plină de locuri frumoase. 

 Această experiență m-a ajutat pe mine să văd viața cu alți ochi și să fiu conștient că 

trebuie să studiez cât mai mult pentru a avea un viitor mai bun. 
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 Faptul că ne-am dus acolo să studiem și să 

învățăm lucruri noi, care țin de meseria pe care ne-

am ales-o pentru viitor, m-a ajutat să mă dezvolt ca 

om și să știu ce înseamnă munca și 

responsabilitatea pentru viitorul meu. 

 Mulțumesc dascălilor care ne-au fost alături 

și care ne-au îndrumat spre acest drum, spre această 

șansă și pentru oportunitatea de a fi și eu prezent. 

 

Laurențiu Țăpor 

Clasa a X-a E 

 

 Oo, scumpul meu Paphos .. chiar îmi este dor de zilele fierbinți și pline de liniște…. ! 

 Această experiență de neuitat m-a 

ajutat să îmi îmbunătățesc abilitățile 

lingvistice și să-mi dezvolt abilitățile 

tehnice și practice. Am avut ocazia să 

vizităm diverse obiective turistice precum: 

“Băile Afroditei“, “Castelul din Paphos “, 

“Parcul Arheologic Paphos “, etc. Acest 

oraș mic este plin de istorie, foarte vechi și 

cu multe lucruri ascunse, gata de a fi descoperite. Lucrul în echipă, alături de colegii mei, a 

fost minunat, plin de adrenalină și de bucurie.  

 Mi-a plăcut foarte mult această experiență și aș dori să o repet, în orice moment al 

vieții de licean. Plaja cu nisipul fin, cald, apa cristalină și calmă, întinsă pe mii de metri, 

adâncurile apei pline de emoții mă face să devin nostalgică și plină de dor. Ciprul, țara viselor 

mici și catifelate! 

Raluca Puținelu 

Clasa a X-a E 

 

 Experiența din Cipru a fost una unică și de 

neuitat. Fiind prima oară când am călătorit cu 

avionul, acest lucru  a făcut-o și mai interesantă.  

 Tot ce pot să spun despre Cipru și despre 

locuitorii acestei insule, într-un cuvânt, este 

”amabilitate”. Oameni prietenoși, zâmbitori, 

ospitalieri,  în cea mai mare parte din timp, iar 

insula, în esența sa, este ceva ce rar găsești 

altundeva.  

 Activitatea la firmă a fost extrem de 

interesantă, personalul firmei fiind plăcut și ospitalier, tutorele de practică o persoană 

amuzantă, un vorbitor excelent, un îndrumător adevărat, un bun "profesor". 

 Am vizitat stâncile Afroditei, orașul fantomă Famagusta, și mi-aș fi dorit să 

prelungesc experiența cât mai mult. 
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 Pe scurt…..o experiență frumoasă și de neuitat! 

 

Combii Izabela 

Clasa a X-a B 

 

Experiența pe care am acumulat-o în Cipru nu se 

compară cu nimic. Am avut parte de un tutore minunat, care ne-

a învățat și explicat foarte bine totul. Domnul Lazaru ne-a ținut 

la începutul cursului un discurs motivațional care pe mine m-a 

impresionat foarte tare.  

Pe lângă acest discurs, am descoperit împreună limbajul 

Java, CSS, fotoshop-ul și multe altele, la final domnul Lazaru a 

avut grija să ne dea un ultim sfat și anume că trebuie să fim 

calmi în orice situație. Țin să-i mulțumesc domnului Lazaru 

pentru tot ce am învățat acolo, nu voi uita niciodată. 

Atmosfera a fost ca într-o familie, mulțumesc colegilor 

mei și doamnelor profesoare. Am vizitat locuri unice cu multă 

tradiție și multă cultură, locuri păstrate de-a lungul anilor.  

Totul a fost ca o poveste ce voiam să nu ia sfârșit! 

Maria Frumosu 

Clasa a X-a B 

 

În perioada 24.06.2019 şi 07.07.2019 am fost participant la o experienţă care mi-a 

schimbat gândirea. A fost prima mea ieşire din ţară, dar mai ales, a fost prima dată când am 

fost singur,departe de părinţi. Începutul schimbărilor s-a produs odată cu urcarea în avion, o 

experienţă pe care nu o  mai trăisem până atunci. La coborârea din avion, am fost plăcut 

impresionat  să descopăr o altă lume și un alt stil de viaţă. În timp ce ne îndreptam spre locul 

unde urma să îmi petrec următoarele două săptămâni, m-a uimit totul; de la clădiri și peisaje 

și până la modul lor de viaţă. La hotel am fost primiţi cu ospitalitate de către personalul 

cipriot. 

Programul amănunţit a 

început de a doua zi,când ghidul 

ne-a prezentat locul unde noi 

trebuia să ne desfășurăm 

activitatea. Ne-a prezentat foarte 

bine și în detaliu,  astfel încât să 

putem înțelege foarte bine ceea ce 

avem de făcut. M-am integrat 

foarte bine în programul care ne-a fost stabilit, iar zilele păreau a fi foarte scurte. Dotarea de 

la locul de muncă era una de calitate superioară,iar eu m-am familiarizat foarte repede. 

După ce ne terminam activitatea la firmă, împreună cu doamnele profesoare, vizitam 

diferite obiective turistice,cu o mare valoare istorică dar și religioasă. 

Apa limpede a mării, asemenea cristalului, nisipul fin care îți intra printre degete și 

soarele arzător te făceau să nu te mişti ore întregi de pe plajă. 
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În cele două săptămâni, am acumulat informaţii utile și interesante, am legat prietenii 

și pot spune că, această experienţă mi-a întărit convingerea că mai pot participa și la 

viitoarele proiecte. 

 

Tufiș Alexandru Gabriel 

Clasa a X-a B 

 

Prin intermediul schimbului de experiență  în cadrul  Proiectului Erasmus +”ABC-ul  

formarii viitorilor specialiști  europeni”, desfășurat în Cipru am descoperit o mulțime de  

lucruri interesante și am căpătat  multe cunoștințe noi despre cultura cipriotă, dar am petrecut 

și momente frumoase alături de colegi, lucrând în echipă pentru a îndeplini sarcinile de lucru.  

În aceste două săptămâni extraordinare, alături de colegi și profesori, am învățat să fiu 

mai responsabil, să am grijă de lucrurile mele și să îmi dezvolt abilitățile de comunicare într-o 

limbă străină. Fiind prima dată când am părăsit țara am rămas impresionat de frumusețea 

locurilor, de plantațiile de portocali și măslini, de vestigiile antice.  

Excursiile organizate ne-au ajutat să ne îmbogățim cultura generală, vizitând diverse 

obiective interesante și frumoase. 

 

Gheorghe Adrian Pescaru 

Clasa a X-a E 

 

Sunt mândru că am putut participa în acest proiect, în care am dobândit diferite 

cunoștințe care mă vor ajuta în viitorul apropiat atât pe 

mine cât și pe colegii mei. Pe lângă faptul că am învățat 

lucruri noi, am vizitat și am creat amintiri alături de 

colegii mei cât și de doamnele noastre profesoare. Mă 

bucur că am întâlnit un om excepțional care ne-a învățat 

o mulțime de lucruri, acesta fiind Dl. Lazarou. Am trăit 

într-o nostalgie în ultimele zile deoarece se apropia 

plecarea noastră înapoi în țară iar dacă aș mai avea o 

oportunitate ca aceasta, nu aș ezita nici o clipă în a mă 

duce. 

    

Ploșoianu Gabriel 

Clasa a X-a B 

 

În perioada 24.06.2019 şi 06.07.2019 am participant la o experienţă care mi-a 

schimbat gândirea asupra modului în care se câștigă banii. A fost prima mea ieşire din ţară 

dar mai ales a fost prima dată când am fost singur, departe de părinţi. Începutul schimbărilor 

s-a produs odată cu urcarea în avion, o experienţă pe care nu o  mai trăisem până atunci. La 

coborârea din avion am fost plăcut impresionat să descopăr o altă lume și un alt stil de viaţă. 

 În timp ce ne îndreptam spre locul unde urma să îmi petrec următoarele două 

săptămâni, m-a uimit totul; de la clădiri, peisaje și până la modul lor de viaţă. La hotel am 

fost primiţi cu ospitalitate de către personalul cipriot. 
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Programul amănunţit a început de a doua zi, când tutorele de practică ne-a prezentat 

locul unde noi trebuia să ne desfășurăm activitatea pentru care eram aduşi acolo. Ne-a 

prezentat foarte bine și în detaliu atât cât să putem înțelege foarte bine ceea ce avem de făcut. 

M-am integrat foarte bine în programul care ne-a fost stabilit, iar zilele păreau a fi foarte 

scurte. Aparatura de la locul de munca era una de calitate superioară, iar eu m-am familiarizat 

foarte repede. După ce ne terminam activitatea, împreună cu doamnele profesoare, vizitam 

diferite obiective turistice, care au o mare valoare istorică cât si religioasă. Apa limpede a 

mării asemenea cristalului, nisipul fin care îți intra printre degete și soarele arzător te făceau 

sa nu te mişti ore întregi de pe plajă. 

În cele două săptămâni am acumulat 

destulă informaţie, am legat prietenii și pot spune 

că această experienţă mi-a întărit convingerea că 

mă pot descurca și singur. 

 

Cristian Constantin 

Clasa a X-a B 

 
 

Experiența mea în Cipru, prin intermediul 

proiectului Erasmus+ „Abc-ul formării viitorilor 

specialiști europeni.” a fost una dintre cele mai 

frumoase din viața mea! Oamenii, obiceiurile, 

mâncarea, peisajul, toate acestea m-au fascinat.  

Cursurile cu tutorele de practică au fost 

interesante, interactive, amuzante, dar și educative. 

Așteptam fiecare curs cu entuziasm, știind că acest 

tutore era mai mult un prieten, un amic pentru noi.  

Însă cel mai frumos lucru petrecut acolo este 

prietenia care s-a legat între noi, participanții la proiect, o prietenie mai puternică decât cea de 

dinainte, una care tinde către frăție. 

 

Andrei Ungur 

Clasa a X-a B 

 

Implicându-se într-un proiect Erasmus +, Liceul ”Traian 

Vuia” Craiova a demonstrat încă o dată că școala îi pregătește pe 

tineri pentru integrarea în societate și pe piața muncii, o integrare 

deplină, socială și profesională. În Cipru, am învățat să 

relaționăm cu echipa de lucru din  organizația de primire - OPEI. 

Am descoperit cum se rezolvă anumite probleme legate de 

organe de mașini utilizate în asamblări, de asamblări 

nedemontabile și demontabile  și am dobândit abilităţi de 

comunicare într-o limbă străină, căci am luat parte la cursuri de limbă engleză în țară. Cu 

siguranță că am pus în practică informațiile dobândite la orele de curs la liceu şi am devenit 
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mai încrezător în capacitatea mea de a lucra în viitor în firme performante. Mai mult, am 

explorat o țară europeană, am descoperit cultura ei, o bună parte din tradițiile sale, am vizitat 

obiective turistice importante din Cipru, lucruri pe care nu mi le-am fi permis pe cont propriu. 

Recomand tuturor liceenilor să valorifice o astfel de șansă și să se implice cu încredere, că au 

doar de câștigat.  

 

Suleyman Ștefan Ant 

Clasa a X-a E 

 

Experiența din Cipru a fost una memorabilă. Am vizitat locuri frumoase, am cunoscut 

multe persoane, iar cursurile de informatică m-au ajutat foarte mult. M-am dezvoltat personal 

cunoscând și altă cultură. Aștept cu nerăbdare să repet o astfel de experiență. 

 

Gabi Brătășanu 

Clasa a X-a B 

 

Participarea la proiectul Erasmus+ a fost o 

experiență minunată în care am acumulat cunoștințe 

în domeniul mecanic, am învățat să am mai multă 

încredere în mine, dar nu numai atât, am vizitat 

diverse obiective turistice din Cipru. Unul dintre 

lucrurile care mi-au plăcut în mod special a fost 

modul în care am fost primiți de către cei care au fost 

mentorii noștri timp de două săptămâni, căldura și 

ospitalitatea localnicilor.  

 Claudiu Cosmin Bădoi 

Clasa a X-a E 

 

Stagiul de practică m-a ajutat să îmi depășesc 

niște limite. Am învățat ce înseamnă seriozitatea la 

locul de muncă, cât este de important este să fii 

punctual, să fii responsabil și să lucrezi în echipă. Am 

trăit intens fiecare moment al stagiului, așa încât m-am 

bucurat de toate ieșirile, de excursii, de jocurile de 

echipă, de serile frumoase pe care ni le-au pregătit 

reprezentanții organizației de primire și am înțeles cât 

este de important să îmbini utilul cu plăcutul. Datorită 

acestui proiect m-am dezvoltat din punct de vedere lingvistic, îmbunătățindu-mi capacitatea 

de vorbire într-o limbă străină. 

 

Denis Adrian Buia 

Clasa a X-a E 

 



46 
 

Prin participarea la acest proiect am avut șansa de a lua parte la noi experiențe. A 

trebuit să mă acomodez unui nou stil de viață față de cel cu care eram obișnuit, am văzut ce 

înseamnă să muncești pentru a întreține o familie și să poți avea un trai decent. Am fost 

integrați destul de repede în colectivul din cadrul firmei, însă cel mai plăcut a fost modul în 

care am fost tratați și plăcerea cu care angajații ne învățau câte puțin și din cultura cipriotă. 

Pentru mine această experiență este de neuitat și reprezintă un prim pas în dezvoltarea mea ca 

viitor adult și angajat ce va trebui să se descurce pe cont propriu. 

Fettah Marian Cernea 

Clasa a X-a E 

 

Pentru mine, acest proiect a fost ca o portiță 

spre lumea reală. Părinții m-au protejat mereu și 

chiar dacă îmi ziceau că viața nu e creionată doar în 

roz, nu prea înțelegeam aceste vorbe. Participarea la 

acest proiect a fost o experiență extraordinară, 

deoarece am trăit acolo emoția "primului meu loc de 

muncă". Am înțeles ce înseamnă un program de 

lucru, să ai un șef, solidaritatea și că banii nu se 

câștigă ușor. Am cunoscut noi persoane pe care nu le 

voi uita niciodată așa cum nu voi uita toată această aventură din viața mea. Obiectivele 

turistice vizitate, plimbările cu colegii, descoperirea unei alte țări, a unei alte culturi m-au 

determinat să exclam: aș repeta oricând această experiență pentru că este o cale spre 

maturizare și determinare pentru viitorul meu și pentru bunăstarea mea. 

 

Georgiana Cătălina Coandă 

Clasa a X-a E 

 

Experiența din timpul stagiului de pregătire în cadrul proiectului Erasmus în 

localitatea Paphos din Cipru a fost uimitoare. Am avut ocazia de a învăța lucruri noi, am 

asamblat panouri solare împreună cu colegii mei și am 

realizat multe alte lucruri învățând să lucrăm în echipa. 

Doamnele profesoare ne-au îndrumat și ne-au 

fost de ajutor în timpul stagiului de practică. 

În timpul liber am vizitat diferite obiective 

turistice pline de istorie, de frumusețe precum Băile 

Afroditei. Am văzut foarte multe mozaicuri care m-au 

fascinat. 

Am avut parte de una dintre cele mai frumoase 

experiențe ale vieții din care am învățat o mulțime de lucruri folositoare și uimitoare, sper să 

mai avem parte de asemenea experiențe. 

       Nicolaescu Ovidiu Constantin 

Clasa a Xa E 
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Prin intermediul schimbului de experiența din perioada 13.05.2019 – 25.05.2019 am 

avut parte de o minunată perioadă în care am învățat să lucrez cu un colectiv și cel mai 

important am căpătat o deosebită experiență în asamblări mecanice. În tot acest interval de 

timp am cunoscut culturi noi, mâncăruri deosebite, oameni frumoși. Alături de sprijinul 

profesoarelor coordonatoare și al colegilor am avut parte de o experiență unică, o experiență 

pe care aș vrea să o mai trăiesc odată. 

Oana Alina Stepan 

Clasa a X-a E 

 

Pentru mine plecarea în Cipru a fost o experiență deosebită. Alături de doamnele 

profesoare și evident de colegi am petrecut foarte multe momente frumoase începând cu 

plecarea din Craiova până la întoarcere. În afară faptului că am vizitat multe locuri am 

petrecut timp și la firma unde am făcut practică, loc 

unde am învățat lucruri noi. Cu mult timp înaintea 

plecării eram foarte nerăbdători să ajungem acolo, 

din păcate s-a sfârșit prea repede. Când am părăsit 

orașul Paphos am simțit o nostalgie datorită tuturor 

momentelor frumoase pe care le-am petrecut acolo. 

Dacă aș mai avea această oportunitate aș merge din 

nou fără niciun dubiu. 

Pentru mine a fost o experiență de neuitat. 

 

Luca Mrejuică 

Clasa a X-a B 

 

Perioada petrecută în Cipru este una de neuitat, 

am petrecut clipe minunate alături de colegii cât și de 

profesorii îndrumători care ne-au fost alături tot timpul 

pregătirii. Această experiență ne-a făcut să ne apropiem 

mult mai mult de colegi și am legat prietenii mult mai 

strânse. În Cipru oamenii sunt foarte calzi și primitori, te 

întâmpină cu un zâmbet larg și îți transmit o stare plăcută. 

A fost o experiență frumoasă din care am învățat multe 

lucruri. 

Veronica Borțoi 

Clasa a X-a B 

 

În perioada 23.06.2019 - 06.07.2019 aflat în fermecătoarea țară Cipru am reușit să 

capăt cunoștințe noi legate de HTML și CSS. Totul datorită tutorelui de practică, domnul 

Lazaros care pe lângă lecții ne-a împărtășit experiențe din viața lui personală. Cele mai 

captivante momente au fost când ne-a arătat cum putem folosi Adobe Photoshop și Adobe 

Illustrator. Sunt foarte fericit că l-am întâlnit pe domnul Lazaros și că am putut face parte din 

acest proiect. 

Marius Stoianof 

Clasa a X-a B 
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În perioada 23.06.2019 – 06.07.2019 am călătorit în cadrul proiectului Erasmus + 

într-o țară complet nouă. Am făcut parte din cel mai tare grup, plin cu oameni frumoși și pe 

care îi simpatizez și mai mult ca înainte pentru că am ajuns să îi cunosc mai bine și am legat 

prietenii pe care sper să le ținem toată viața, grup condus de cele mai responsabile și cool 

profesoare care s-au comportat asemenea unor mame.  

Proiectul a fost plin de experiențe noi precum zborul cu avionul, structura caselor și 

oameni extrem de amabili și primitori, cu tradiții și meșteșuguri frumoase, de la olărit și până 

la fabricarea dulciurilor, cu toți își au locul lor. Am fost uimit de cât de liniștit este locul și 

chiar plăcut surprins să găsesc grupuri de români stabiliți acolo.  

La firma de practică am fost primiți cu 

ospitalitate de domnișoara Georgia care ne-a adus 

gustări și a încercat să interacționeze cu noi prin 

diferite joculețe; mai departe domnul Lazarous ne-a 

surprins prin umor și carismă, o persoană extrem de 

cultă cu o poveste și o lecție de viață fascinantă  

demnă de urmat, cu ore de muncă depuse și cu o 

voință de fier a ajuns să conducă o firmă Europeană 

dotată cu o tehnologie de ultima generație.  

După terminarea activităților eram așteptați de un ghid binevoitor și dornic să ne 

prezinte cele mai frumoase atracții turistice de la mare până la cele mai înalte vârfuri, de la 

religie până la cele mai vechi construcții părea să știe totul și dădea dovadă că își iubește 

meseria.  

Am rămas plăcut surprins și m-aș întoarce de fiecare dată când aș avea ocazia. 

 

Marius Duduianu 

Clasa a X-a B 

 

 


