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Declaraţia comună din iunie 2013 privind 
consolidarea cooperării în domeniul formării 
profesionale şi a cooperării României cu 
Camerele de comerţ şi meşteşugăreşti (IHK 
şi HWK) din Germania în vederea promovării 
IMM-urilor

OMEN nr. 3081 / 06.02.2014 privind 
aprobarea constituirii a 3 grupuri de lucru 
româno – germane şi a unui Comitet de 
coordonare pentru cooperarea în 
învăţământul profesional şi tehnic dintre 
România şi Baden Wurttemberg, Germania

Colaborarea dintre Ministerul Educaţiei, 
Centrul Naţional de Dezvoltare a 
Învăţământului Profesional şi Tehnic şi 
Academia de Formare Profesională din 
Essligen, Germania 

Context



Detalii proiect

• Programul: ERASMUS +

• Acţiunea: KA3 – Support for Policy Reform

• Titlul proiectului: Dezvoltarea programelor de tip ucenicie în 
formarea profesională iniţială în România

• Acronimul proiectului: DALIVET

• Beneficiar: Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului 
Profesional și Tehnic, România

• Partener: Landesakademie für Fortbildung und 
Personalentwicklung an Schulen rAöR, Esslingen, Germania

• Perioada de implementare: 01.11.2014 – 31.10.2016

• Buget: 254.215,95 euro (190.661,96 euro EU-grant; 63.553,99 
euro cofinancing)



Obiectivul general al proiectului este 
acela de a consolida învăţarea la locul de 

muncă în formarea profesională iniţială 
prin programe de tip dual / ucenicie

SO1: 
Dezvoltarea 

cadrului legal 
de organizare 
a programelor 

de tip dual / 
ucenicie în 
formarea 

profesională 
iniţială

SO2: Îmbunătăţirea 
competenţelor 
profesorilor, 

formatorilor şi a 
tutorilor pentru 
organizarea şi 

furnizarea programelor 
de învăţare la locul de 

muncă, prin 
intermediul unui 

program de formare 
pilot

SO3: 
Creşterea 

gradului de 
implicare a 

actorilor 
cheie 

implicaţi în 
programe de 

învăţare la 
locul de 
muncă

SO4: Creşterea 
nivelului de 

conştientizare al 
factorilor interesaţi 
privind beneficiile 

programelor de 
învăţare la locul de 

muncă în scopul 
reducerii şomajului în 

rândul tinerilor şi a 
creşterii 

competitivităţii 
economice



Comitetul consultativ DALIVET
În cadrul proiectului DALIVET a fost constituit un Comitet consultativ, cu rolul de a analiza, de a 

face propuneri de îmbunătăţire şi de a valida principalele rezultate care se vor obţine în cadrul 

proiectului. Această structură este formată din reprezentanţi ai următoarelor instituţii:

•Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

•Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

•Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

•Ministerul Economiei, Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi 

Turism

•Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

•Institutului Naţional de Cercetare în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale

•Schaeffler Romania SRL

•Camera de Comerţ şi Industrie a României

•Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România

•Confederaţia Patronală “Concordia”

•Uniunea Generală a Industriaşilor din România

•Blocul Naţional Sindical

•Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfa”

•Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România - Frăţia

•Confederaţia Sindicatelor Democratice din România

Au mai fost invitate, dar nu au răspuns afirmativ: Ministerul Finanţelor şi Ministerul Sănătăţii.



Activităţi



WP 1 – Management de proiect
 1 Procedură internă pentru implementarea proiectului şi monitorizarea 
rezultatelor acestuia, care cuprinde:

 Procedură pentru raportare – Realizată

Procedură pentru subcontractarea activităţilor – Realizată

Procedură pentru asigurarea calităţii – Realizată

8 Rapoarte de  de monitorizare  (L3,  L6,  L9,  L12,  L15,  L18,  L21,  L24)  –
7 rapoarte realizate, 1 raport ce urmează a fi realizat în luna octombrie 2016

1 Raport final – urmează a fi realizat în luna octombrie 2016

2 Rapoarte după întâlnirile de lucru – 1 Raport realizat după întâlnirea din 24-25 
iunie 2015 la Esslingen, Germania, 1 Raport urmează a fi realizat după întâlnirea 
din octombrie 2016

4 Rapoarte după participarea la întâlnirile solicitate de Comisia Europeană – 2 
rapoarte realizate  pentru întâlnirile din 26 ianuarie 2015 (Bruxelles, Belgia) şi 30 
september 2015 (Vilnius, Lituania)

Rezultate proiect



WP 1 – Management de proiect
1 Decizie de stabilire a Comitetului Consultativ DALIVET – Realizată

1 Raport al primei întâlniri cu echipa de management – Realizat pentru 
întâlnirea din 17 decembrie 2014 (Bucureşti, România)

 1 Evaluare intermediară a proiectului – Realizată după primul an de 
implementare al proiectului

1 Raport de audit – urmează a fi realizat după finalizarea activităţilor din proiect

1 Raport de evaluare final – urmează a fi realizat după finalizarea activităţilor 
din proiect

Rezultate proiect



WP 2 – Elaborarea unui studiu de fezabilitate în 
vederea dezvoltării programelor de tip dual /
ucenicie în formarea profesională iniţială
 6 Rapoarte după atelierele de lucru 

1 Raport după Atelierul de lucru al echipei de implementare cu Comitetul 
consultativ DALIVET  din 18 decembrie 2014 (Bucureşti, România) – Realizat

1  Raport după întâlnirea cu echipa de implementare petru discutarea 
structurii Studiului de Fezabilitate din 16 ianuarie 2015 (Bucureşti, România) –
Realizat

1 Raport de sinteză a celor 42 de întâlniri ale Comitetelor Locale de 
Dezvoltare a Parteneriatului Social realizate în perioada 16 – 23 februarie 
2015 – Realizat

1 Raport după întâlnirea în care s+a discutat progresul înregistrat pentru 
realizarea studiului de fezabilitate, întâlnire realizată în data de 28 ianuarie 
2015(Bucureşti, România) - Realizat

Rezultate proiect



WP 2 – Elaborarea unui studiu de fezabilitate în 
vederea dezvoltării programelor de tip dual /
ucenicie în formarea profesională iniţială
 6 Rapoarte după atelierele de lucru (continuare)

1 Raport după întâlnirea cu Comitetul consultativ DALIVET din 26 februarie 
2015 (Bucureşti, România) – Realizat

1  Raport după întâlnirea de validare a Studiului de Fezabilitate din 28 mai 
2015 (Bucureşti, România) – Realizat

1 Studiu de fezabilitate “Termeni de referinţă pentru introducerea de programe 
de tip dual/ucenicie în formarea profesională iniţială din Romania” – Realizat

Rezultate proiect



WP 3 – Schimb de bune practici în Germania 
pentru Comitetul Consultativ al proiectului, factori 
de decizie şi alţi actori relevanţi

Rezultate proiect

 2 Rapoarte  realizate după schimburile de experienţă din 19 – 22 aprilie 
2015 şi 26 – 29 aprilie 2015 - Realizate



WP 4 – Dezvoltarea unui Master plan pentru 
perioada 2015 – 2020 în vederea implementării 
programelor de tip ucenicie în sistemul de 
formare profesională iniţială

Rezultate proiect

 1 Model de Chestionar – Realizat

160 chestionare aplicate în cadrul seminarelor – Realizate

9 Rapoarte după cele 9 seminare în care s-a discutat propunerea de Master 
plan – Realizate

 1 Master plan – Realizat



WP 4 – Dezvoltarea unui Master plan pentru 
perioada 2015 – 2020 în vederea implementării 
programelor de tip ucenicie în sistemul de 
formare profesională iniţială

Rezultate proiect

Nr. 

crt.

Regiunea de 

dezvoltare

Locul derulării 

seminarului

Data derulării 

seminarului

Nr. 

participanţi

Nr. persoane 

care au răspuns 

la chestionare

1 Bucureşti Ilfov Bucureşti 31 iulie 2015 34 22

2 Nord Est Iaşi 30 septembrie 2015 23 26

3 Sud Est Brăila 29 septembrie 2015 36 23

4 Sud Muntenia Târgovişte 30 septembrie 2015 25 24

5 Sud Vest Oltenia Craiova 30 septembrie 2015 26 24

6 Vest Timişoara 30 septembrie 2015 20 20

7 Nord Vest Cluj Napoca 30 septembrie 2015 27 26

8 Centru Braşov 30 septembrie 2015 28 26

9 Bucureşti Ilfov Bucureşti 28 septembrie 2015 17 15

Total 236 206



WP 4 – Dezvoltarea unui Master plan pentru perioada 2015 – 2020 
în vederea implementării programelor de tip ucenicie în sistemul 
de formare profesională iniţială

Rezultate proiect



WP 5 – Proiectarea şi implementarea unui program pilot 
pentru profesori, formatori şi tutori pentru organizarea şi 
furnizarea programelor de învăţare la locul de muncă
1 Program de formare „Împreună construim punți – Stagiile de 
pregătire practică în învățământul profesional și tehnic”, acreditat prin 
OMENCŞ nr. 3633/12.04.2016 (24 ore/ 6 credite profesionale transferabile)
- Realizat

1 întâlnire cu echipa de implementare – Realizată

1 Prcedură de selecţie a grupului ţintă – Realizată

23 echipe de profesor + tutore selectate – Realizat

23 profesori + 22 tutori formaţi în perioada 15-17 aprilie 2016 la Predeal 
– Realizat

1 model de chestionar de feedback – Realizat

45 chestionare aplicate - Realizat

Rezultate proiect



WP 5 – Proiectarea şi implementarea unui program pilot pentru 
profesori, formatori şi tutori pentru organizarea şi furnizarea 
programelor de învăţare la locul de muncă
Scopul programului de formare este  promovarea calității în învăţământul 
profesional şi tehnic, prin dezvoltarea competențelor cadrelor didactice 

pentru activităţile integrate de pregătire practică la locul de muncă.
Obiectivele generale ale programului de formare sunt:
Aplicarea standardelor de pregătire profesională (SPP) şi curriculum în 
activitatea integrată de organizare şi desfăşurare a pregătirii practice a 
elevilor din unitățile de învățământ profesional şi tehnic;
Îmbunătăţirea competenţelor profesorilor/formatorilor pentru organizarea 
şi furnizarea programelor de învăţare la locul de muncă;
Creşterea relevanţei rezultatelor învăţării pentru piaţa forţei de muncă prin 
organizarea, monitorizarea şi evaluarea adecvată a stagiilor de pregătire 
practică la locul de muncă.

Rezultate proiect



WP 5 – Proiectarea şi implementarea unui program pilot pentru 
profesori, formatori şi tutori pentru organizarea şi furnizarea 
programelor de învăţare la locul de muncă
Competenţele generale dobândite de cursanţi în cadrul programului de 
formare sunt:
Proiectarea, evaluarea şi monitorizarea instruirii active în cadrul stagiilor de 
pregătire practică în învăţământul profesional şi tehnic;
Analiza şi utilizarea adecvată a standardelor de pregătire profesională (SPP) 
în activitatea de proiectare şi parcurgerea modulelor din cultura de 
specialitate şi pregătirea practică săptămânală;
Corelarea cerinţelor din standardele de pregătire profesională (SPP) la 
curriculum;
Coordonarea activităţilor de instruire practică desfăşurate la locul de 
muncă.
S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la completarea portofoliului personal.

Rezultate proiect



WP 5 – Proiectarea şi implementarea unui program pilot pentru 
profesori, formatori şi tutori pentru organizarea şi furnizarea 
programelor de învăţare la locul de muncă

Rezultate proiect



WP 6 – Diseminarea rezultatelor proiectului
1 Strategie de diseminare a rezultatelor proiectului - Realizată

1 Conferinţă Internaţională „Învăţarea la locul de muncă: provocări şi 

oportunităţi”, organizată în 19 – 20 octombrie 2015 – Realizată

2 comunicate de presă – Realizate

1 website actualizat www.proiectdalivet.ro – Realizat

4 neslettere – Realizate

1 pliant realizat în română, engleză şi germană – Realizate

1 broşură în română, engleză şi germană – Realizate

1 poster – Realizat

1 roll up – Realizat

1 Banner - Realizat

Rezultate proiect

http://www.proiectdalivet.ro/


WP 6 – Diseminarea rezultatelor proiectului
Conferinţa Internaţională „Învăţarea la locul de muncă: provocări şi 

oportunităţi”, 19 – 20 octombrie 2015 

Rezultate proiect



Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, Baden-

Württemberg, Stuttgart, prin intermediul Domnului 

Tobias Kazich

-Susţinere permanentă şi implicare în toate activităţile 

proiectului din partea Domnului Tobias Kazich

-Participarea în organizarea a 2 schimburi de bune 

practici în Germania pentru 20 persoane din România

-Participarea la Conferinţa Internaţională „Învăţarea la 

locul de muncă: provocări şi oportunităţi”, 19-20 

octombrie 2015, Bucureşti, România

Implicarea Ministerului Educaţiei din Baden-Württemberg în DALIVET



Implicarea Ministerului educaţiei din România în DALIVET

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,  

Romania

-Participarea în Comitetul consultativ DALIVET (Domnul 

Stelian Fedorca, Domnul Constantin Popescu)

-Participarea la schimburile de experienţă în Germania (8 

persoane)

-Participarea la Conferinţa Internaţională „Învăţarea la locul 

de muncă: provocări şi oportunităţi”, 19-20 octombrie 2015, 

Bucureşti, România (Domnul Ministru al educaţiei, Sorin 

Mihai Cîmpeanu, 2 consilieri ao ministrului, 5 alţi participanţi 

din cadrul ministerului)

Follow up:

-Documentul concept „Opţiunile pentru educaţie şi 

formare profesională pentru elevii de clasa a VIII-a” –

propunere lansată de domnul Ministru Adrian Curaj 

pentru implementarea învăţământului profesional dual 

în România

-Conferinţa Naţională ”Învăţământul profesional dual –

drumul de la idee la practică”, 21 iunie 2016, Bucureşti



Mulțumim pentru atenție!
Felicia Ioana Săndulescu

Manager de proiect

27 septembrie 2015


