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The project

Rear Window “Transparent qualifications in the engineering sector”
is one of the pilot projects approved in the ambit of the Leonardo da
Vinci EU Programme. The project involves Ial Emilia Romagna (Italy), which plays the role of project
leader, and 6 other partners representing 5 European countries: BEST Training (Austria), KTP (Czech
Republic), Fundación Red Andalucía Emprende (Spain), CEDIT (Italy), ANUP and CNFPA (Romania).
The project has a duration of 24 months (from October 10/2006 to 09/2008), and has 2 main objects:
Creating tools and instruments directed to the comparison of the national/regional qualification
System in the engineering area of the countries involved
Creating and testing a device for the transparency and validation of the competences (inherent in
The engineering area) acquired during the training courses and on the job.

Proiectul

Rear Window “Calificări transparente în sectorul ingineriei” este unul
dintre proiectele pilot aprobate în cadrul Programului European
Leonardo da Vinci. Proiectul este coordonat de IAL Emilia Romagna (Italia) alături de alţi 6 parteneri reprezentând 5 ţări europene : BEST Training (Austria), KTP (Republica Cehă), Fundacion
Red Andalucia Emprende (Spania), CEDIT (Italia), ANUP şi CNFPA (România).
Proiectul are o durată de 24 luni ( Octombrie 10/2006 - Septembrie 09/2008 ) şi are două obiective
Dprincipale :
Crearea de instrumente şi unelte care să permită compararea sistemelor de calificare din sectorul
ingineriei la nivel naţional/regional din ţările implicate
Crearea şi testarea unui dispozitiv care să faciliteze transparenţa şi validarea competenţelor (din
acelaşi sector al ingineriei ) dobândite în timpul cursurilor de formare şi la locul de muncă

Services for the workers

70 persons can obtain the
Certification of their own
professional competences, which will be recognised in every European country involved in the project.
This is possible thanks to the devices and instruments developed throughout the project phases. The
activation and management of certification paths for employed people of the engineering sector and
for unemployed ones who intend to enter this sector, through the filling up of the Europass CV, will
facilitate an easy professional mobility.
For information about the services for the workers:
Miss Natascia Schieri
Phone number +39 059 821459 (internal 327)
natasciaschieri.mo@ialemiliaromagna.it

Servicii pentru muncitori

ROMÂNĂ

70 de persoane pot obţine
certificarea propriilor lor
competenţe profesionale, care vor fi recunoscute în fiecare din ţările implicate în proiect. Acest lucru
este posibil datorită dispozitivelor şi instrumentelor dezvoltate în cadrul fazelor de proiect. Activarea
şi managementul parcursurilor de certificare pentru angajaţii din sectorul ingineriei, cât şi pentru
şomerii care doresc să se anagajeze în acest sector, prin completarea Europass-ului, vor facilita o mai
mare mobilitate profesională.
Pentru informaţii în legatură cu serviciile oferite muncitorilor:
Domnişoara Natascia Schieri
Telefon +39 059 821459 (internal 327)
natasciaschieri.mo@ialemiliaromagna.it

