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Comunicat de presă 

Proiect co-finanțat prin fonduri europene (FEDR,IPA) 

Sumar proiect Learning by Doing 

Proiectul Learning by Doing este finanțat 

de Uniunea Europeană  prin Programul 

Transnaţional Dunărea, care sprijină 

proiectele de cooperare transnaţională în 

conformitate cu priorităţile Strategiei 

Uniunii Europene pentru regiunea Dunării 

(EUSDR).   

Valoarea totală a proiectului strategic 

este de 2358967,8 EUR din care bugetul 

alocat CNDIPT este de 104369,30 EURO, cu 

surse de finanțare 85% prin Fondul 

European de Dezvoltare Regională și 15% 

co-finanțare națională.  

Durata de implementare a proiectului este 

de 30 luni, din ianuarie 2017 până la 

sfârșitul lunii iunie 2019. 

Proiectul se încadrează în a patra 

prioritate tematică specifică programului 

de cooperare transnaţională pentru 

regiunea Dunării: o regiune a Dunării bine 

guvernată prin oferirea de sprijin pentru 

punerea în aplicare a Strategiei UE pentru 

regiunea Dunării și îmbunătățirea cadrelor 

juridice și de politici pentru a aborda 

provocările societale majore, cum ar fi 

măsurile privind piața forței de muncă, 

sistemele de educație, schimbările 

demografice, etc. 

Obiectivul principal al proiectului este 

îmbunătățirea capacității tuturor 

actorilor relevanți în educație și formare 

profesională prin consolidarea 

parteneriatelor la nivel regional, 

național și transnațional pentru a 

facilita dezvoltarea și consolidarea 

sistemelor existente de educație și 

formare profesională din țările din 

Regiunea Dunării. Astfel, proiectul 

Learning by Doing al cărui partener 

principal este Camera de Comerț și 

Industrie din Budapesta, Ungaria, aduce 

laolaltă 24 de parteneri  din care 11 

parteneri sunt finanțați prin Fondul 

European de Dezvoltare Regională  (FEDR), 

4 parteneri beneficiază de sprijin prin 

Instrumentul de Asistenţă pentru Pre-

aderare (IPA) și 9 Parteneri Strategici 

Asociați.  

Centrul Național de Dezvoltare a 

Învățământului Profesional și Tehnic va 

contribui la realizarea obiectivului 

principal prin activitățile specifice 

stabilite la nivel de proiect: 

consolidarea parteneriatelor locale pentru 

sprijinirea reformei din educație și 

formare profesională, o analiză a 

provocărilor cheie din sistem, 

participarea la vizite de studii în 

statele partnere în proiect pentru 

împărtășirea practicilor existente în 

sistemele de educație și formare 

profesională (Vocational Education and 

Training-VET) și a provocărilor majore, 

elaborarea unei „viziuni” la nivel 

național cu privire la sistemul VET care 

include componenta de învățare la locul de 

muncă (work-based learning /WBL), 

contribuție la elaborarea unui ghid comun, 

transnațional, pentru eficientizarea 

componentei de învățare la locul de muncă 

pe baza studiilor de caz elaborate la 

nivel național precum și a unor scenarii 

care să permită modernizarea sistemelor 

VET cu WBL, activități de creștere a 

capacității, stabilirea unui centru 

observator pentru învățarea la locul de 

muncă, ca organism transnațional, al cărui 

sediu va fi la Budapesta și care va avea 

câte o reprezentanță la nivel național în 

fiecar stat partener la proiect. Scopul 

acestui centru observator este să 

urmărească tranziția sistemelor VET din 

Regiunea Dunării, să sprijine acest proces 

cu expertiză necesară și să permită 

sistemelor naționale VET să răspundă mai 

bine cerințelor companiilor. La finalul 

proiectului vor fi elaborate strategii la 

nivel național și recomandări de politici 

pentru modernizarea VET.  

Mai multe informații pot fi accesate la 

adresa:http://www.interreg-

danube.eu/learning-by-do

 


