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Un Studiu de impact realizat în cadrul Proiectului QQVET arată că directorii de companii apreciază 
programele de mobilitate si doresc să se implice în organizarea și desfășurarea proiectelor de 
educație și formare profesională, în vederea formării unui personal calificat, capabil să aducă 
valoare adaugată companiilor care au participat la acest studiu 
 
 

Confederația Sindicală Națională MERIDIAN este partener în proiectul european “Calificări de 

calitate pentru educația profesională” (Quality Qualification for VET – QQVET), finanțat prin 

Erasmus+. Prin acest proiect, coordonat de ESMOVIA în perioada 1 septembrie 2017 – 31 august 

2019, partenerii își propun să promoveze în rândul furnizorilor de educație și formare profesională 

(VET), atât învățarea bazată pe instruirea la locul de muncă a elevilor care urmează cursurile școlilor 

profesionale și a liceelor tehnice, precum și consolidarea dialogului dintre companii și actorii relevanți 

în domeniul educației și formării profesionale. 

Studiul de impact privind experiența directorilor de companii care participă la programe de 

educare și formare profesională (VET) a fost realizat pe baza rezultatelor chestionarelor completate 

de directorii a 10 companii din România, care își desfășoara activitatea în domenii precum  „Inginerie, 

electronică și tehnologii”, „Transport”, „Construcții și lucrări publice”, „Extracția şi valorificarea minereurilor 

feroase și neferoase”, „Extracția și prelucrarea minereurilor neferoase”, „Activități de conservare, proiectare, 

închidere subterană, ecologizare, monitorizare, valorificarea materialelor recuperate, asistență tehnică”, 

„Silvicultură”, „Instalații și amenajări interioare”. 

Deși principala problemă a directorilor de companii chestionaţi a constat în lipsa de informaţii despre 

cooperarea dintre compania pe care o conduc și scoli, 4 dintre cele 10 persoane chestionate ar fi interesate 

să participe la proiecte europene de formare profesională care să permită elevilor efectuarea unor stagii 

practice în cadrul companiei pe care o conduc, iar alte 5 persoane chestionate ar fi participat dacă ar fi 

beneficiat de informații corespunzătoare. 
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Interesul persoanele chestionate se justifică cu ajutorul a două argumente esențiale: 

calitățile dobândite de participanții în proiectele de mobilități transnaționale și nevoia de personal 

calificat.  

Experiența acumulată la nivel european a demonstrat că elevii care au participat la proiecte 

de tip VET în cadrul companiilor partenere, își îmbunătățesc capacitatea de a gestiona eficient 

timpul, își dezvoltă abilitățile de comunicare, abilităţile tehnice/practice, dar și abilitatea de a lucra 

în echipă. 

 

 
 

Angajarea unor asemenea persoane aduce valoare adaugată companiilor implicate în 

programe de tip VET, aceasta observându-se din intenția directorilor companiilor care au participat 

la sondaj de a oferi locuri de muncă elevilor care au participat la programe de educație și formare 

profesională. 

 

                 
 

Studiul de impact indică lipsa de informare și de cooperare între companii și școli, ca fiind 

una dintre problemele principale. Cu toate astea, companiile au nevoie de forță de muncă 

pregătită în acest mod, iar din această perspectivă, doresc să se implice în organizarea și 

desfășurarea unor programe de educație și formare profesională, in vederea formarii unui 

personal calificat, necesar dezvoltării economice și capabil să se adapteze și să se integreze 

modului de lucru al acestor companii.  


