
Raport

cu privire la activităţile comisiei de proiecte europene

sem I. anul şcolar 2014-2015

Comisia pentru proiecte europene a fost constituit la începutul anului şcolar, având 
ca responsabil pe d-l profesor Baranyai Tiberiu. Membrii sunt selectaţi în funcţie de nevoile 
reieşite din natura activităţilor impuse de proiect.

Principalele direcţii în care Comisia a acţionat în perioada primului semestru al anului şcolar 
2014-2015 au fost:

 Continuarea proiectelor în derulare, asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a 
activităţilor propuse, participarea la şedinţele de consorţiu,

 Căutarea posibilităţilor şi utilizarea oportunităţilor apărute în cadrul Erasmus plus, 
încheirea de noi parteneriate cu alte instituţii şi organizaţii de peste hotare.

 Promovarea imaginii şcolii prin diseminarea activităţilor desfăşurate de profesorii 
şcolii.

  Principalele activităţi desfăşurate în această perioadă au fost: 

 Proiectul Leonardo Da Vinci, Transfer de inovaţie, desfăşurat în parteneriat cu 
organizaţii din ţările Belgia, Italia, Slovacia şi Ungaria având genericul ECVET -  HEALT 
TOURISM

 În 29 septembrie a avut loc o activitate de diseminare a rezultatelor, în 
organizarea noastră, invitaţii fiind semnatarii MoU (Memorandum of 
Understanding), directorii liceelor şi colegiilor tehnice din municipiul Satu 
Mare,

 În 16-17 octombrie echipa de proiect formată din Baranzai Tiberiu, Alexa 
Blanka a participat la Conferinţa de închidere organizată la Budapesta

 Managerul de proiect a realizat şi transmis Raportul tehnic şi financiar 
despre activităţile proiectului şi a transmis documentele beneficiarului. 

 Proiectul transfrontalier ENPI HUSKROUA/1101/041 cu titlul Competency Centres 
for Cross-Border Cooperation începută în ianuarie 2014 şi-a continuat activitate. Pe 
lângă cordonatorul proiectului, d-l Baranyai Tiberiu, coordonatorul pentru educaţia 
adulţilor D-na Roman Lenuţa au mai fost cooptaţi în activităţile proiectului profesorii 
Al Akel Eva, Bucs Ecaterina, Boghian Daniela  Makara Kinga şi bibliotecara Baranzai 
Rodica. Începând cu 01.11.2014 fucţia de coordonator financial a fost preluată de d-
na Demian Rodica contabila şcolii.
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 În 11-12 septembrie s-a desfăşurat activităţile de proiect planificate pentru 
partenerul din Slovacia, de la Velke Kapusany, la care a participat o delegaţie 
din partea şcolii, pe lângă cei amimtiţi a mai participat şi d-l profesor Silaghi 
Răzvan Alin.

 În 13-14 noiembrie 2014 a fost organizată la Satu Mare întâlnirea de 
Consorţiu, având 5 feluri de activităţi desfăşurată. Activitatea a avut un ecou 
important în presa locală.

 Au fost organizate două cursuri cu adulţi, una de dezvoltarea competenţelor 
generale şi una de ţesător manual. Cursul de ţesător a fost organizat în Sala 
de curs amenajat în Centrul de Competenţe Unio Traian Vuia, utilată din 
proiect şi inaugurată de conducerea şcolii cu ocazia întălnirii din luna 
noiembrie, cu participarea directorilor de Colegii tehnice din Satu Mare. 
Programele de pregătire au fost elaborate în cadrul proiectului.

 Coordonatorul proiectului a întocmit Raportul consolidat pentru primele 10 
luni de dsfîşurare a proiectului. Acesta a fost verificat şi aprobat de către 
autoritatea de control de prim nivel din ţara noastră, constatând încadrarea 
în prevederile legale a tuturor cheltuielilor efectuate în perioada respectivă.

 Responsabilul Comisiei a acţionat în mod continuu pentru includerea şcolii în parteneriate 
de peste hotare. Marea oportunitate o reprezintă proiectele Erasmus plus. 

În urma depunerii online a solicitărilor din perioada anului 2014, la care Colegiul Tehnic Unio 
– Traian Vuia s-a înscris ca partener, situaţia se prezintă după cum urmează:

 ERASMUS + Mobility project – Learning Mobility of Individuals

„European Youth Citizenship, Employment and Entrepreneurship – European youth 
exchange to develop entrepreneurship competences in non – formal and informal 
learning activities”

S-a aprobat finanţarea ,s-a semnat documentul de mandatare a beneficiarului, se 
aşteaptă semnare contractului de parteneriat. Pot fi începute activităţile necesare în 
vederea selectării cadrului didactic şi a elevilor participanţi (5 elevi)  la proiectul 
prezentat.

 ERASMUS + Collaborative partnership in the sport field 

„Steward in grossroots football” 

Nu s-a aprobat finanţarea. Se va pregăti depunerea in sesiunea din primăvara 2015.

 KA2 ERASMUS+  Colaborare între instituţii.

„ Certified Mediator in Education for Youth”

Nu s-a aprobat finanţarea. Se va pregăti depunerea in sesiunea din primăvara 2015. 
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Ţinem legătura cu parteneri.

Promovarea imaginii şcolii prin diseminarea activităţilor desfăşurate de profesorii 
şcolii se realizează prin prezentarea activităţilor în presa scrisă şi on-line, prin grija direcţiunii 
şcolii şi cu aportul d-nei prof Bălan Pop Cornelia.

Comisia pentru proiecte europene a organizat o activitate ECDAY, menită să 
marcheze importanţa cooperării europene. Desfăşurată în 22 septembrie 2014 în sala 
profesorală, au fost prezentate celor interesaţi toate proiectele realizate sau în derulare. A 
fost invitată şi presa la eveniment. 

Satu Mare,

La 02.03.2015

Responsabil proiecte internaţionale

Baranyai Tiberiu
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