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Să realizeze comparații între practicile profesionale din sectorul local de industrie

energetică pentru a le îmbogăți și pentru a veni în sprijinul zonelor din care provin

partenerii proiectului, sensibilizând publicul larg față de cultura științifică, tehnică și

industrială.

SCOP



OBIECTIVE
Pentru domeniul universitar, 
preuniversitar și organizațiile de 
training profesional 

▪ Adaptarea la nevoile firmei
▪ Descoperirea de locuri de muncă și noi 

competențe în domeniul energetic 
▪ Atragerea tinerilor către domeniul 

energetic

Pentru firme

▪ Anticiparea modificării 
locurilor de muncă din 
domeniul energiei

▪ Atragerea persoanelor 
talentate în acest domeniu

▪ Crearea de legături  între 
diferite firme europene din 
domeniul energiei și 
universități

Pentru organizații publice

Stabilirea de politici publice pentru a
asigura o dinamică a resurselor 
umane în domeniul energetic

Pentru colaboratorii și partenerii europeni

▪ Adoptarea metodologiei Uniunii Europene cu privire la managementul 
proiectelor

▪ Cunoașterea aprofundată a evoluției locurilor de muncă în vederea 
asigurării unei mai bune inserții sociale 

▪ Crearea unei hărți la nivel european a locurilor de muncă și a 
competențelor din domeniul energetic



PARTENERI

▪ MIFE of Territory of Belfort, Franța – Coordonator

▪ Cite des Metiers, La Reunion, Franța

▪ Consorci de la Ribera, Spania

▪ EDF – Electricity of France

▪ EnAIP – Ente Acli Instrutzione Profesionale Piemonte, Italia

▪ HOU – Hellenic Open University, Grecia

▪ Horizon Reunion (SPL – Local public company)

▪ ISJ – Inspectoratul Școlar Județean Iași, România

▪ ITS Energie Piemonte, Italia

▪ KTH – (royal university), Suedia

▪ TREXIMA, Slovacia

▪ UTBM – University of Technology Belfort – Montbeliard, Franța



STADIUL PROIECTULUI

Fiecare partener a asigurat:

▪ O diagnoză a locurilor de muncă din domeniul

energetic al regiunii;

▪ O descriere a competențelor profesionale a

ocupațiilor din domeniul energetic al regiunii.



A PATRA REUNIUNE A 
PROIECTULUI

▪ ateliere de lucru - elaborarea formatului care va permite accesarea

facilă a rezultatelor cercetărilor efectuate pe parcursul proiectului;

▪ participare la Conferința ”Experiences of sustainable development

through municipal solid waste management and promotion of the

social economy and green jobs” (Alzira, 25 noiembrie 2021).
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PROIECTULUI
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REZULTATE AȘTEPTATE

APRILIE 2022

▪ elaborarea unei diagnoze a locurilor de muncă din domeniul energetic din fiecare regiune, completată

de profilul competențelor profesionale.

▪ prezentarea acestora în cadrul unei conferințe la care vor participa reprezentanți ai domeniului

energetic din sectorul public și privat, ai sindicatelor, universităților, mediului preuniversitar, precum și

ai organizațiilor de formare profesională.


