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Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 ,‚EducaŃia si formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăŃii bazate pe
cunoaştere ”
Domeniul major de intervenŃie 1.4. ,,Calitate în FPC’’
Titlul proiectului: ,,Centrul de Evaluare a CompetenŃelor angajaŃilor din domeniul construcŃiilor”
Contract nr: 325/25.09.2009.
Operator date peronale 585/2008
Nr. 7839/27.04.2010
RAPORT DE EVALUARE
a implementării activităŃilor din proiect in perioada 01.10.2009 - 23.04.2010
A.J.O.F.M. OLT a fost selectată şi a demarat în cadrul Programului OperaŃional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, procedura de implementare a Proiectului
”CENTRUL DE EVALUARE A COMPETENłELOR ANGAJAłILOR DIN DOMENIUL
CONSTUCłIILOR”
PERIOADA: 01.10.2009 - 30.09.2010
VALOARE: 410.089 lei.
PARTENER: COLEGIUL TEHNIC ION MINCU SLATINA
LOCAłIA PROIECTULUI: Regiunea Sud-Vest Oltenia
OBIECTIVUL GENERAL: înfiinŃarea unui centru de evaluare în domeniul construcŃiilor pentru regiunea
Sud-Vest Oltenia şi folosirea mai eficientă a capitalului uman în sensul certificării competenŃelor dobândite
anterior. Acestea vor duce la îmbunătăŃirea competitivităŃii persoanelor certificate şi dezvoltarea de
parteneriate pentru promovarea unor medii de lucru care stimulează învăŃarea.
REZULTATE AŞTEPTATE :
• Autorizarea centrului de evaluare în două ocupaŃii;
• Certificarea a 4 specialişti ca evaluatori de competenŃe pentru două ocupaŃii:
o zidar, pietrar, tencuitor;
o dulgher, tâmplar, parchetar;
• Întocmirea a 20 de dosare de evaluare pentru angajaŃii din domeniul construcŃiilor, finalizate cu diplome
de absolvire;
STADIUL REALIZĂRII ACTIVITĂłILOR ELIGIBILE ALE PROIECTULUI:
Rezultate anticipate realizate pana la aceasta data :
•
•
•
•

•
•

Echipa administrativă şi tehnică a proiectului constituită;
SpaŃiul funcŃional pentru echipa de implementare;
SpaŃiul funcŃional pentru testarea instrumentelor de evaluare în conditii reale de lucru;
Au fost realizate instrumentele de evaluare (întrebari orale, teste scrise, observare directă/simulare,
rapoarte de la angajatori) pentru fiecare competenŃă (cunoştinŃe teoretice şi practice specifice ocupaŃiei)
conform standardului ocupaŃional în cele 2 ocupaŃii propuse spre autorizare respectiv pentru 10 unităŃi
de competenŃă specifice în ocupaŃia de zidar, pietrar, tencuitor şi 6 unităŃi de competenŃă specifice în
ocupaŃia de dulgher, tâmplar, parchetar.
Au fost aprobate instrumentele de evaluare de CNFPA;
S-au eloborat instrucŃiuni pentru întocmirea dosarelor de evaluare;
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Au fost înscrise în grupul Ńintă 4 participanŃi, femei, specialişti cu experienŃă recentă în domeniul în
care se solicită autorizarea, respectiv cadre cu studii superioare în domeniul construcŃiilor, persoane
care vor fi evaluate şi certificate ca evaluatori de competenŃe dobândite în alte contexte decât cel
formal în domeniul construcŃiilor;
S-a depus prima cerere de rambursare a cheltuilor eligibile ale proiectului la OIPOSDRU MECTS;
Mediatizarea proiectului s-a realizat prin postarea de informaŃii pe website-ul A.J.O.F.M. OLT
www.olt.anofm.ro, prin articole în publicaŃii locale, rapoarte către agenŃiile judeŃene din regiunea
Sud-Vest Oltenia cu informaŃii privind demararea şi rezultatele de progres ale proiectului, respectiv
activităŃile şi obiectivele proiectului, prezentarea în Consiliul Consultativ al agenŃiei;
S-au realizat design-ul şi concepŃia grafică pentru produsele de mediatizare (afişe, pliante, banner, plăci
fixe şi etichete) conform Manualului de Identitate Vizuală;
Conform graficului de activităŃi eligibile ale proiectului toate activităŃile au fost realizate .

ActivităŃi în desfasurare :
• Testarea instrumentelor de evaluare şi certificarea viitorilor evaluatori de competenŃe a angajaŃilor din
domeniul construcŃiilor, prin realizarea a câte 5 procese de evaluare pe candidaŃi voluntari, angajaŃi ai
societăŃilor din construcŃii care au dobândit competenŃe în alt context decat cel formal (de exemplu: în
practica de zi cu zi, din familie etc);
• Certificarea evaluatorilor de competenŃe profesionale de către CNFPA;
• Întocmirea documentaŃiei de autorizare a centrului de evaluare;
• La testări pot participa candidaŃi voluntari, salariati ai unor societăŃi de construcŃii, fără calificare, dar
care au desfşăurat lucrări care se înscriu în unităŃile de competenŃă ale celor două ocupaŃii, iar în
funcŃie de rezultate, pot obŃine certificate de competenŃe de recunoastere naŃională într-o
competenŃă, grup de competenŃe sau dupa caz în toate competenŃele standardului ocupaŃional.
Evaluarea constă în parcurgerea urmatoarealor etape:
1. Înscrierea candidatului pentru evaluarea competenŃelor
2. Asistarea candidatului pentru realizarea autoevaluării
3. Stabilirea unităŃilor de competenŃă pentru care candidatul solicită evaluarea
4. Pregătirea candidatului pentru evaluare
5. Planificarea şi organizarea procesului de evaluare
6. Culegerea dovezilor de competenŃă
7. Analizarea dovezilor şi luarea deciziei privind competenŃa
8. Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării
9. Eliberarea certificatului de competenŃă.
Până la acestă dată s-au înscris un numar de 15 candidaŃi care se află în diverse etape ale procesului de
evaluare .
Cei interesaŃi se pot adresa la Agentiile judetene din regiunea Sud-Vest Oltenia sau la sediul
A.J.O.F.M. OLT – Proiect, număr de telefon 0249/430080.

DIRECTOR COORDONATOR
CONSTANTIN CÎTU
Manger proiect,
Grigorie Teodora

