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Use FEBA Soft
Proiectul Practică europeană în utilizarea softurilor de specialitate

pentru gestiunea financiara, economică și administrarea afacerii a fost

inițiat de Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi" Onești

pe o durată de doi ani școlari, 01.09.2020-30.08.2022,

scopul fiind să plaseze 30 elevi

de clasa a XI-a  - specializarea «Tehnician în activități economice», în 

firme din Salamanca, SPANIA,  în două fluxuri, 

pentru a dobândi competențe profesionale la un nivel european, în 

vederea integrării pe piața muncii europene.



Organizația de primire

Legal name: Tellus Spain SL

Address: CALLE SAN VICENTE FERRER 7, 
BAJO 4

Country: Spain

City: Salamanca

Website:

HTTP://WWW.TELLUSSPAIN.COM/

Type of Organisation: 

School/Institute/Educational centre –
Vocational Training (secondary level)

http://www.tellusspain.com/


OBIECTIVE PRINCIPALE

O1. Adaptarea a minim 26% din elevii de clasa a 11-a, calificarea
Tehnician activități economice, la un mediu profesional europenizat,
organizând pentru ei 30 de mobilități în Spania, a câte 3 săptămâni, în 2
ani școlari, pentru formarea de competențe de utilizare a softurilor
specializate;

O2. Implicarea în mobilitățile de formare, de 3 săptămâni în Spania,
a minim 20 de elevi vulnerabili social, cu nevoi de incluziune și sprijin în
educație.



Site proiect: https://gasachi.ro/erasmus-vet/

https://gasachi.ro/erasmus-vet/


Domeniile cheie vizate
1. Tranziția de la școală la viața activă a elevilor:

organizarea de experiențe practice centrate pe formarea de competențe
de bază, digitale și transversale relevante pentru piața muncii precum și
pe cetățenia activă;



Domeniile cheie vizate

2. Măsuri de incluziune socială: 
combaterea fenomenului de 
abandon școlar a celor din 
medii dezavantajate;

3. Dezvoltarea competențelor 
lingvistice și de comunicare;



4. Recunoașterea și 
transferul 

rezultatelor învățării 
la nivel european, 

oferind 
participanților la 
final documente 

Europass și CV-uri 
îmbunatățite ce 

cresc 
angajabilitatea 
participanților.

Domeniile cheie vizate



Produsul proiectului este intangibil
Rezultatele proiectului:

Competențele noastre, ale elevilor participanți la mobilitate, competențe pe care le putem 

manifesta în utilizarea softului Aplifisa.

Abilitatea de a transmite ce am exersat, ce am învățat, ce ne-a interesat în stagiu, către un coleg, 

precum și cunoștintele tehnice de utilizare a softului pe care le putem utiliza în practică. 

În urma stagiului de practică 15 elevi am învățat să utilizăm softul Aplifisa – soft modular de 

specialitate tip ERB.

Fiecare dintre noi a devenit „suport de curs” și „instrument de transmitere” a competențelor 

dobândite, prezentând și demonstrând altora, făcând astfel pentru ei, ceea ce a făcut stagiul 

pentru noi.



Rezultatele învățării sub formă de cunoștințe, abilități, atitudini sunt:

1. Cunoașterea elementelor definitorii ale softului de contabilitate 
Aplifisa, analizarea meniului, asumarea alegerii unei ferestre din meniu



2. Analizarea structurii softului, înțelegerea structurii 
softului Aplifisa



3.Introducerea și prelucrarea datelor de tip 
cantitativ și valoric cu ajutorul softului Aplifisa



4.Utilizarea responsabilă a softului Aplifisa și 
asumarea responsabilității în prelucrarea 

documentelor



5. Înregistrarea evenimentelor și 
tranzacțiilor cu ajutorul softului

contabil Aplifisa



6. Utilizarea corectă a Planului de conturi pentru 
diverse operații economice- financiare



7.Prezentarea corectă, informatizată
a articolelor contabile, pe baza documentelor contabile



PEDIDO de 
COMPRAS
Comanda 



Introducere date client



Întocmire FACTURĂ



LIBRO MAYOR
(Cartea Mare)



LIBRO 
DIARIO 

(Registrul 
Jurnal)



Cuenta de 
Pedida y 

Ganancias

(Contul de profit
și pierdere)



Echipele își prezintă firma înființată



LOGO-ul proiectului 
(realizat și ales prin vot 

de elevi )



Flyer
întocmit de 

elevi 
pentru 
elevi



Pagina de Facebook și Roll-up



Clubului Economistas - elevii participanți la mobilitate  
împartășesc colegilor experiențele dobândite, 

realizând astfel un transfer al rezultatelor învățării



Impact pe termen mediu și lung
Elevii Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi-Onești și-au format abilități de a

utiliza corect softul contabil Aplifisa, de a lucra cu o varietate de tehnologii
moderne și de a întocmi situații financiar-contabile și registre contabile.

Competențele formate și confirmate, ca urmare a absolvirii stagiului de
practică, au adus un plus de valoare educației elevilor, care au aflat ce
presupune un loc de muncă și vor aplica cu succes cele învățate.

Au fost create contexte de învățare propice unei educații relevante pentru
o integrare facilă pe piața muncii.

Proiectul a contribuit la Creșterea motivației pentru performanță școlară,
cu efect asupra reducerii abandonului școlar, întrucât elevii și-au amplificat stima
de sine, au devenit conștienți de cunoștințele acumulate și au căpătat
independența de acțiune și sentimentul responsabilității.


