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Prezentare
Universitatea Valahia din Târgovişte a fost şi este în permanenţă preocupată de
conceperea şi implementarea unor proiecte de cooperare transnaţionale şi europene, de
introducerea în România a standardelor europene de certificare, de promovarea conceptului de
învăţare pe tot parcursul vieţii.
Proiectul Phare 2004/016-772.04.02.02.01.01.309 cu titlul „Dezvoltare şi certificare de
competenţe sociale / organizaţionale la standarde Europene” , iniţiat în ianuarie 2007 şi aflat
la final, se înscrie pe linia acţiunilor de dezvoltare a resurselor umane din regiunea Sud Muntenia,
acţiuni pe care Universitatea Valahia din Târgovişte le-a derulat şi în anii anteriori prin intermediul
programului Phare şi în care se poate spune că universitatea are deja o „tradiţie”.
Proiectul a fost organizat ca un parteneriat, care s-a dovedit extrem de benefic, între :
 Universitatea VALAHIA din Targoviste,

Asociatia `EUROED` (Bucuresti), reprezentantul pentru România a sistemului de
certificare Xpert PBS şi Xpert IT.
 Uniunea Nationala a Patronatului Roman (Bucuresti),
Atât Universitatea Valahia cât şi partenerii săi din cadrul acestui proiect dispun de o
bogată experienţă în derularea de programe de formare profesională, parteneriatul realizat fiind
o garanţie a calităţii activităţilor de instruire derulate.
Valoarea totală a proiectului a fost de 90.000 Euro din care:
 Fonduri nerambursabile (Phare şi Guvernul României) 72.000 Euro
 Universitatea Valahia din Târgovişte : 18.000 Euro
Obiectivul principal al proiectului l-a constituit ridicarea nivelului de pregătire profesională
a managerilor şi a personalului din întreprinderile din Regiunea Sud Muntenia şi implementarea
unui sistem de formare profesională continuă şi certificare Europeană în domeniul
competentelor sociale şi al cunostinţelor de baza în domeniul informatic.
Ca obiective specifice, proiectul a avut drept ţinte structurarea, în cadrul Universităţii
Valahia din Târgovişte, a unui Centru de Formare Profesională şi Certificare Europeană, bazat
pe sistemul European de certificare Xpert Personal Bussiness Skills(Xpert PBS) promovat de
Europäische Prüfungszentrale din Dortmund, Germania şi introducerea şi promovarea în
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România şi la nivelul regiunii Sud-Muntenia a standardelor europene de certificare Xpert PBS şi
Xpert IT.
Prin intermediul proiectului Phare 2004/016-772.04.02.02.01.01.309 au beneficiat de
instruire şi au obţinut certificare europeană Xpert PBS şi/sau Xpert IT peste 80 de persoane
din cadrul a peste 50 de IMM-uri din regiunea Sud-Muntenia.
Activităţile cuprinse în proiect vor continua şi după încetarea finanţării nerambursabile şi vor
urmări susţinerea formării continue a adulţilor în domeniile implementate cu ajutorul
proiectului(Xpert PBS: Negociere, discutare şi argumentare, Managementul proiectelor ,
Formarea şi conducerea echipelor de succes şi Xpert IT –Bazele Informaticii) precum şi
extinderea rezultatelor prin oferirea de instruire şi certificare europeană de competenţe şi în alte
domenii Xpert IT. Modulele cuprinse în sistemul de certificare europeană Xpert IT pentru care
se vor extinde activităţile de instruire realizate la Universitatea Valahia sunt Procesare
profesională de text (Microsoft WORD), Baze de date (Microsoft Access), Calcul tabelar
(Microsoft Excel), Prezentari profesionale (Microsoft Powerpoint), Utilizare Internet şi
Comunicare (Microsoft Outlook). Fiecare modul se va finaliza cu câte un examen unitar pentru
toate ţările europene care au adoptat acest sistem. Pentru fiecare examen promovat se emite
câte un certificat.
Fiind caracterizat prin proceduri de examinare corecte, multiple instrumente de asigurare a
calităţii, personal certificat, care garantează păstrarea standardelor înalte de calitate, evaluare
obiectivă, realizată cu ajutorul unor persoane independente şi examene axate mult pe aplicaţii
practice, certificatele obţinute prin Sistemul de certificare europeană Xpert atestă competenţa
candidaţilor şi cresc valoarea acestora în organizaţiile în care lucrează.
Certificarea Xpert conferă o recunoaştere publică a competenţei angajatilor din cadrul unei
organizaţii. Obţinerea certficatului măreşte şansele promovării în plan profesional şi creşte
încrederea în valoarea proprie a angajaţilor din companie.
Alegerea sistemului de certificare europeană Xpert pentru activităţile din cadrul proiectului
PHARE menţionat a avut la bază câteva aspecte importante şi anume:
 Xpert PBS şi Xpert IT reprezintă componente importante a ofertelor de formare oferite de
către statele Europene angajatilor şi antreprenorilor;
 Xpert PBS şi Xpert IT sunt susţinute de numeroase state Europene din fonduri publice;
 Xpert PBS este integrat în planul de invăţământ al unor şcoli şi facultăţi publice din ţările
Uniunii Europene;
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 Sistemul de certificare Xpert PBS şi Xpert IT este inclus in formarea profesională a
marilor corporaţii Europene .
În contextul actual, în care România este membru cu drepturi depline în UE, mediul economic
suportă transformări profunde. Forţa de muncă trebuie să urmeze aceste transformări în
sensul actualizării cunoştinţelor dobândite în perioada de formare iniţială şi certificarea acestor
cunoştinte printr-un sistem recunoscut pe plan European.
Mobilitatea forţei de muncă va creşte, iar persoanele active pe piaţa muncii vor fi capabile să
facă faţă cu succes competiţiei permanente. În acest fel se va realiza şi o aliniere a firmelor cu
capital românesc la standardele comunitare pentru a fi competitive.
Mobilitatea pietei muncii si necesitatea adaptarii la ea sunt realităţi de la care nu ne putem
eschiva. O mare provocare pentru contextul actual o constituie anticiparea cât mai exactă a
cerinţelor viitoare de calificare şi asimilarea mentală a ideii de învăţare la standarde UE.
Formarea profesională înseamnă, din acest punct de vedere, adaptarea la cerinţele noi ale
pieţei. Proiectul Phare derulat la Universitatea Valahia şi-a atins principalul obiectiv, acela de a
contribui la dezvoltarea resurselor umane din Regiunea Sud-Muntenia, fiind orientat spre
dezvoltarea potenţialului uman şi a capacităţii acestuia de a se adapta la cerinţele pieţei în
contextul integrării în UE.
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