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șiși
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Proiecte cu finanțare Europeană



INIȚIEREA ŞI FORMAREA PROFESIONALĂ DURABILĂ 
PENTRU PERSOANE  CU DIZABILITĂȚI

ECO TRAINING

2004 – 2006
Proiect pilot

ECO‐TRAINING

Şanse reale pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități:

Obiective &  Rezultate inovative : 

 metode/metodologii de evaluare continuă a abilităților şi capacitatea de muncă a persoanelor cu dizabilități;
 consiliere şi orientare şi către o formare vocațională eficientă care să ofere şanse de angajare
 metodologie de formare vocațională şi curriculum de formare vocațională pentru persoane cu dizabilități.

MEDIU PERSONAL DE ÎNVĂȚARE PENTRU RECRUTAREA EFICIENTĂ 
A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎN VEDEREA ANGAJĂRII 

PwDEmploy

2008 – 2010
Proiect 

transfer de inovare

Obiective &  Rezultate inovative :
Îmbunătățirea cunoştințelor personalului responsabil cu inserția pe piața muncii a persoanelor
cu dizabilități.ț

Recunoaşterea importanței inserției persoanelor cu dizabilități pe piața muncii

Autoevaluarea companiilor/firmelor cu privire la contribuția pentru o mai bună inserție pe
piața muncii a persoanelor cu dizabilități

Monitorizarea bunelor practici în domeniul inserție pe piața muncii a persoanelor cu
di bilități



dizabilități

Schimbarea atitudinii cu privire la recrutarea persoanelor cu dizabilități

Creşterea ratei de ocupare a persoanelor cu dizabilități

Îmbunătățirea managementului la nivelul firmelor în legătură cu angajarea persoanelor cu
dizabilități

 Colecție de bune practici de recrutare a persoanelor cu 
dizabilități
 Mediu Personal de Învățare PLE 
http://www.pwdemploy‐ple.net

dizabilități



COOPERARE PENTRU DERULAREA METODOLOGIILOR INOVATIVE
DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ PE PIAȚA MUNCII EUROPEANĂ

DeInTRA

2008 – 2010
Proiect parteneriat

Obiective &  Rezultate inovative : 
DeInTRA

Parteneriatul DeInTRA, format din 8 organizaţii implicate direct în pregătirea profesională, mediul antreprenorial şi social, şi-a propus
să ajungă la un consens asupra definiţiei Metodologiilor inovative în învăţarea continuă, să identifice principalele bariere:culturale,
tehnologice economice etc care împiedică derularea acestor metodologii şi să facă recomandări privind adaptarea şi aplicarea lor în

Glossary on innovative training methodologies 
Guidelines for the identification of Innovative Training Methodologies 
Report on Innovative Training Methodologies

tehnologice, economice, etc., care împiedică derularea acestor metodologii şi să facă recomandări privind adaptarea şi aplicarea lor în
diferite sectoare colective şi nivele educaţionale.

Report on Innovative Training Methodologies 
Comparative Analysis of National Training Systems 
Report on Good Practices for the implementation of Innovative Training Methodologies 
Report on gaps and barriers hindering the implementation of Innovative Training Methodologies 
in European Training Systems for workers. 
Toolkit aimed at overcoming the existing gaps and barriers hindering the implementation ofToolkit aimed at overcoming the existing gaps and barriers hindering the implementation of 
innovative training methodologies. 
Recommendations for the valorisation of the toolkit among stakeholders and decision makers. 
Report on the recommendations for overcoming the gaps and barriers hindering the 
implementation of innovative training methodologies.

2009– 2011
Proiect 

transfer de inovare

E‐ CHANCE 2.0   PENTRU FEMEILE ANTREPRENOR
E‐CHANCE 

transfer de inovare

Stimularea mentalităţii antreprenoriale a femeilor,
Promovarea accesului la formare profesională şi îmbunătăţirea abilităţilor şi calificărilor femeilor în ceea ce priveşte utilizarea tehnologiilor bazate pe web 2.0.
Promovarea inovaţiei şi creativităţii în rândul colectivităţilor feminine,

Obiective &  Rezultate inovative : 

Promovarea inovaţiei şi creativităţii în rândul colectivităţilor feminine,
Îmbunătăţirea auto-ocupării femeilor

 PLATFORMĂ DE INSTRUIRE bazată pe Web 2.0 care este un instrument flexibil şi deschis de formare care promovează mentalitatea antreprenorială
la femei, îmbunătăţind abilităţile personale şi favorizând capacităţile referitoare la societatea cunoaşterii. E-Chance 2.0 ar putea sprijini femeile cu privire la
ideea de antreprenoriat, ar putea promova acest proces în rândul femeilor şi în acelaşi timp le-ar îmbunătăţi abilităţile şi capacităţile pentru viaţă.



2009– 2011
Proiect 

transfer de inovare
ANALIZA RAȚIONALĂ A ÎNTREPRINDERILOR VULNERABILE EUROPENE

E‐ RACE +

Obiective &  Rezultate inovative : 
realizarea un instrument inovativ de management ale
întreprinderilor celor mai vulnerabile 

Factori/ indicatori de risc: întreprinderile care depind de profesiile care
tind să dispară; întreprinderile care sunt situate în zonele defavorizate;
managerii cu roluri multiple în afaceri şi fără formare specifică; o scară
medie/ mică de producţie; companii "Tinere"; companii, având un client/
beneficiar (dependenţă directă fata de entităţile publice); companii cu
personal / angajaţi necalificaţi.

Metoda de benchmarking E-RACE+ a fost construita pe baza Modelului
de Excelenta in Afaceri, creat de Fundatia Europeana pentru
Managementul Calităţii (FEMC). Aceasta metoda furnizează
întreprinderii o oportunitate de a realiza o evaluare obiectiva aîntreprinderii o oportunitate de a realiza o evaluare obiectiva a
performantelor proprii in zece arii de interes, care includ realizarea
proceselor întreprinderii. Metoda E-RACE+ se concentrează asupra a
doua aspecte ale activității de afaceri: PRACTICĂ ŞI PERFORMANŢĂ

 Set de indicatori inovativi de management
Platformă de formare  şi evaluare performanțe manageriale E – RACE+



2011– 2013
Proiect 

transfer de inovaref

Obiective &  Rezultate inovative : 
încurajarea participării femeilor pe piața forței de muncă prin 
promovarea opțiunii de muncă la distanță, oferind abilități 
transversale esențiale şi   competențele‐cheie pentru lucrul la 
distanță;
promovarea opțiunii de muncă la distanță, la nivel instituțional,promovarea opțiunii de muncă la distanță, la nivel instituțional, 
ca program de flexibilitate la locul de muncă şi a beneficiilor 
sale potențiale pentru societate.

Femeile şi telelucrul– compararea experienţelor din UE şi Raport 
privind Bune practici
Concluzii şi recomandări pentru acţiuni ce se impun pentru promovarea
telelucrului şi a participării şi mobilităţii femeilor pe piaţa muncii.
Instrument de auto-evaluare (chestionar online pentru identificarea ( p
competenţelor necesare pentru telelucru )
Itinerariu de formare profesională : competenţe transversale necesare
telelucrului
Mediu virtual de învăţare şi formare profesională 



2011– 2013
Proiect  strategic

Grundtvig
JUCÂND PENTRU INTERCULTURALITATE

P4I – Playing for Interculturality

Obiective &  Rezultate inovative : 
Acest joc social inovativ oferă posibilitatea adulţilor dinAcest joc social inovativ oferă posibilitatea adulţilor din

Europa să-şi dezvolte abilitatile multiculturale, motivându-i să
participe în mod activ şi să interacţioneze cu alţi utilizatori,
stimulându-le competenţele cheie, cum ar fi socializarea digitală şi
abilităţile de utilizare a calculatorului.

P4I Pl i f I t lt lit (j ăP4I - Playing for Interculturality (joacă pentru
Interculturalitate) se adresează tuturor adulţilor beneficiari de
formare, precum şi profesorilor, formatorilor şi experţilor în utilizarea
de metodologii de predare inovative, din diferite sectoare ale
educaţiei. Obiectivul jocului este de a obţine un loc de muncă într-oţ j ţ
organizaţie internaţională. Participantii isi pot testa competenţele
interculturale în 3 etape: un interviu de recrutare, selectarea unei
echipe multiculturale si organizarea unei întâlniri de lucru cu echipa.
Urmeaza, apoi, o serie de interacţiuni la birou cu oameni aparţinând
unor culturi diferite

“Toti suntem diferiți, iar când aceste diferențe amenință să iți influenteze 
capacitatea de muncă şi relațiile interumane este bine să fii pregătit”

unor culturi diferite.

Jocul este disponibil pentru orice persoana interesata in dezvoltarea 
competentelor interculturale, accesand aplicatia de pe pagina de 
FacebookFacebook 

https://apps.facebook.com/pfinterculturality/?fb_source=302&r
ef=bookmarks&count=0&fb_bmpos=2_0



2012– 2014
Proiect  

transfer de inovare

Proiectul Antreprenoriatul în Serios își propune să
îmbunătățească spiritul antreprenorial prin

ANTREPRENORIATUL ÎN SERIOS

îmbunătățească spiritul antreprenorial prin
dezvoltarea unor competențe‐cheie pentru
antreprenoriat, utilizând o metodologie nouă.
Proiectul se bazează pe jocuri și rețele sociale, care
permit construirea comunități de învățare, care
combină activitățile non‐formale și informale pentru a
îmbunătăți abilitățile de afaceri. Aceste metodologii,
bazate pe un fundal teoretic testat și realist, pot oferi
experiențe practice în domeniul de activitate a noilor
antreprenori.antreprenori.

RESURSELE DE ÎNVĂȚARE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA
COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE. ROLUL JOCURILOR
SERIOASE ȘI REȚELELOR SOCIALE

PLATFORMA DE ÎNVĂȚARE

DOUĂ VERSIUNI ALE JOCULUI

Jocul a fost conceput pentru a fi jucat în două versiuni: autonome on‐line
sau de formare la clasă. Scopul nostru este de a învăța principiile de a
face afaceri într‐un mod intuitiv, creând o experiență de afaceri reală
pentru utilizatori experiență care se adaugă cunoştințelor lor de bazăpentru utilizatori, experiență care se adaugă cunoştințelor lor de bază.
În afară de materialul de învățare, acest joc este un instrument
excelent pentru educația bazată pe competențe. Cunoștințele
acumulate se pune direct în practică într-o realitate virtuală,
consolidând astfel relația dintre teorie și practică.



2012– 2014
Proiect  

transfer de inovare

VALOAREA MUNCII PENTRU POZIȚIONAREA INDIVIDUALĂ PE PIAȚA MUNCII 
“VOW+IPLM”

schimbul de bune practici pentru recunoaşterea şi validarea competenţelor dobândite informal şi îmbunătăţirea, în acest mod, a calităţii
validării proceselor de învăţare non formală şi informală şi atractivitatea VET în ţările participante;

Obiective &  Rezultate inovative : 

validării proceselor de învăţare non-formală şi informală şi atractivitatea VET în ţările participante;
•dezvoltarea unei Metodologii inovative de validare şi a Instrumentului inovativ „E- evaluation Platform”,

Platforma E-Evaluare ete o aplcţie on-line multifuncţională bazată pe principiile ECVET, adaptată pentru evaluarea competenţelor dobândite la locul de muncă, unde profesioniştii şi experţii care

l ă î d i l lidă ii t ţ l d lţii î ţă i liştii î f i t lt lă ţii î tili t d l iil i t d f b t IT&C ibilit t d î ilucrează în domeniul validării competenţelor, adulţii care învaţă, specialiştii în formare interculturală, experţii în utilizarea metodologiilor inovatoare de formare bazate pe IT&C, au posibilitatea de a se înscrie ca

membri pentru a-şi împărtăşi experienţa lor, se pot informa referitor la alte bune practici, evenimente sau noi proiecte referitoare la temática proiectului VOW + IPL.

Destinatarii direcţi / beneficiarii potenţiali: persoanele interesate în evaluarea şi validarea competenţelor dobândite la locul de muncă şi stabilirea unui itinerariu de dezvoltare profesională sau de învăţare;
instituţiile de evaluare / validare (publice -private), gestionari ai resurselor umane din cadrul companiilor care au propriul departament de formare şi sistem de evaluare a competenţelor; furnizorii de formare care

doresc îmbunătăţirea modelului lor de evaluare a competenţelor; responsabilii politici din domeniul educaţiei şi formării; profesioniştii, experţii, experţii în evaluarea domeniul formării; alte părţi interesate,

sindicate, asociaţii profesionale, etc,

http://vow.pnt-grp.com/    



2012– 2014
Proiect  

transfer de inovare

INSTRUMENT DE ÎMBUNĂTĂȚIRE ŞI EVALUARE A 
COMPETENȚELOR 

VTeCOACH – Instrument de îmbunătățire şi evaluare a competențelor pentru elevi şi profesori din învățământ şi formare profesională 
pentru noile cerințe de lucru " este un proiect de doi ani LLP finanțat de Agenția spaniolă Leonardo da Vinci. 

CADRUL COMUN AL COMPETENȚELOR NECESARE PE  PIAȚA MUNCII : 
DEFINIȚIE ŞI IDENTIFICARE 
METODOLOGIA EVALUĂRII LA 360 º BAZATĂ PE PARADIGMA COACHING‐ULUI
RESURSE VIDEORESURSE VIDEO
SOFTWARE DE EVALUARE A COMPETENȚELOR



2012– 2014
Proiect  

transfer de inovare

MĂSURI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A ABANDONULUI ŞCOLAR ŞI A 
FORMĂRII PROFESIONALE

SaVED

 Diminuarea abandonului şi a fenomenului absenteismului prin adaptarea şi transferul în ţările partenere

a rezultatelor proiectului "Stop Abandonului!"

Obiective &  Rezultate inovative : 

a rezultatelor proiectului Stop Abandonului!

 Îmbunătăţirea calităţii procesului şi a condiţiilor de învăţare

 Întărirea cooperării în cadrul Sistemului de Asistenţă şí Prevenţie Flexibil (Flexible Prevention and 

Support System  - FPSS), între părţile şi organismele relevante. 

DETECTORUL DE RISC
" Detectorul de Risc", destinat profesorilor şi consilierilor, include un chestionar pentru elevi, care colectează
informaţii privind factorii de risc şi un program de calculator pentru identificarea elevilor cu risc de abandon.

PROFILUL PERSONAL 
Profilul Personal " pentru utilizarea de către consilieri include instrumente pentru aplicarea tehnicii povestirii înProfilul Personal ,pentru utilizarea de către consilieri, include instrumente pentru aplicarea tehnicii povestirii în
timpul consilierii şcolare şi pentru carieră în scopul prevenirii potenţialelor abandonuri şi întărirea capacităţii de
decizie a elevilor.

PROFILUL INSTITUŢIONAL 
" Profilul Instituţional " este un instrument pentru utilizare de către şcoli pentru a le
ajuta să identifice punctele slabe şi direcţiile de acţiune pentru o mai bunăajuta să identifice punctele slabe şi direcţiile de acţiune pentru o mai bună
gestiune a abandonului şcolar şi a celorlalte fenomene conexe.

SISTEMUL DE ASISTENŢĂ ŞI PREVENŢIE FLEXIBIL FPSS
este un instrument destinat prevenirii abandonul şcolar de către tineri şi sprijinirii 
celor care deja au abandonat şcoala.
M t d FPSS f ă b d l b lă ă i di id i t ităţilMetoda FPSS oferă o abordare globală care se axează pe individ şi oportunităţile 
sale viitoarele. 

PLATFORMA ONLINE SaVED
Platforma on-line SaVED pentru consolidarea FPSS este o aplicaţie
multifuncţională, permiţând instituţiilor şi profesioniştilor care lucrează în domeniuţ p ţ ţ ş p ş
să afle despre bunele practici, evenimente, iniţiative şi / sau pentru a găsi
parteneri.



Dezvoltarea capitalului uman formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții

2004 – 2015

11 ani de continuitate în aria tematică:

Dezvoltarea capitalului uman, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții

Achiziții /beneficii:
• Schimb de experiență/ bune practicip ț / p
• Rețea de parteneri /organizații din Statele Membre UE şi nu numai:  Spania,  Germania, Austria, Italia, 
Portugalia, Grecia, Marea Britanie, Republica Cehă, Polonia, Letonia,  Bulgaria, Belgia, Danemarca, Turcia, 
Islanda şi SUA
• Acumulare de cunoştințeş ț
• Dezvoltare de competențe

Proiecte cu finanțare Europeană


