
PROIECTE derulate 

 
1) HELP – Higher Education Learning Partnerships - Proiect TEMPUS IV 144596 

- Perioada de derulare: 3 ani (2009-2011) 

- Parteneri:  

  România: Universitatea Politehnica Timişoara 

  Ungaria: Tessedik Samuel College Szarvas  

  Serbia: University of Novi Sad 

  Croaţia: J. J. Strossmayer University of Osijek 

  Marea Britanie - în calitate de expert: Telford College for Arts and 

  Technology 

 

 

2) Actiuni formative pentru prsonalul de decizie din IMM-uri în contextul 

dezvoltării dinamice a afacerilor integrate în societatea bazată pe cunoaştere 

- Perioada de derulare: 2 ani (2005-2007) 

- Finanţator: Program PHARE 2003 Coeziune Economică şi Socială, Componenta       

Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea Capitalului Uman 

- Beneficiar: Universitatea Politehnica Timişoara 

- Partener: Federaţia Regionala a Intreprinderilor Mici şi Mijlocii din Regiunea V 

Vest 

 

 

3) Consolidarea capacităţii instituţionale a consorţiului regional vest 

Prezentul proiect are ca scop consolidarea competenţelor de acţiune colectivă a 

membrilor Consorţiului Regional Vest în scopul creşterii coeziunii şi eficienţei grupului. 

 

Obiectiv general 

Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional în vederea îmbunătăţirii 

corelării ofertei educaţionale a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi a Învăţământului 

superior cu cererea pieţei muncii în scopul creşterii gradului de ocupare şi a asigurării 

coeziunii economice şi sociale. 

 

În cadrul proiectului se vor derula activităţi care completează şi dezvoltă achiziţiile 

obţinute prin proiectele Phare TVET derulate anterior, precum: 

 

- Formare profesională pentru facilitarea transferului de competenţe în rândul 

partenerilor sociali; 

- Vizite de studiu, schimb de bune practici şi expertiză; 

- Seminarii şi conferinţe; 

- Campanii de conştientizare pentru stimularea dialogului social şi consolidarea 

rolului acestuia în realizarea unui management asociativ de performanţă. 

 



Proiectul se adresează membrilor Consorţiului Regional Vest, dar şi unor beneficiari 

indirecţi: instituţii guvernamentale, autorităţi publice şi organizaţii ale partenerilor sociali 

care vor fi implicate în procesul de consultare publică iniţiat pentru documentele 

elaborate. 

 

Grupuri ţintă: 

- Personalul partenerilor sociali: 16 persoane; 

- Personalul membrilor Consorţiului Regional Vest pentru educaţie şi formare 

profesională: 24 persoane; 

- Personalul membrilor Comitetelor Locale pentru Dezvoltarea Parteneriatului 

Social în Învăţământul profesional şi tehnic (CLDPS): 30 persoane. 

 

Rezultatele aşteptate în urma implementării proiectului: 

 

- Studiu privind gestionarea datelor regionale relevante pentru corelarea cererii şi a 

ofertei de formare profesională continuă (FPC); 

- 20 de parteneri sociali şi ONG-uri sprijinite; 

- 40 de reprezentanţi ai partenerilor sociali cu competente certificate în urma 

activităţilor de formare; 

 

Instituţii implicate în implementarea proiectului: 

 

Solicitant: Universitatea „Politehnica”  Timişoara 

 

Partener 1: Departamentul pentru Orientare, Educaţie, Formare şi 

Muncă al Regiunii Toscana, Italia 

 

Partener 2: Universitatea din Limoges, Franţa 

 

 
  

 


