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Obiectivul orizontal “Abordare inter-regională" aplicat în cadrul Proiectului  

"FPC – Formare pentru competitivitate”, în prezent şi până la finele lui 
  

Proiectul "FPC – Formare pentru competitivitate” are ca unul din obiectivele sale 
orizontale, înscrise de altfel în marea majoritate a proiectelor POS DRU, “Abordare inter-
regională". Celelalte obiective orizontale sunt: "Egalitatea de şanse", "Dezvoltarea durabilă", 
"Inovaţie şi TIC" şi "Îmbătrânirea activă" (pe acestea deja le-am prezentat în Newsletter-ele 
anterioare).. 

Definim mai întâi şi acest nou concept şi apoi îl explicăm pe înţelesul tuturor, prin 
aplicaţiile efectuate deja, până la această dată, în cadrul Proiectului FPC, în acest sens. 

Prezentul proiect este gândit din perspectiva obiectivului de coeziune economică și socială 
de reducere a disparităților de dezvoltare între regiunile României, ceea ce reprezintă un prim 
element de abordare inter-regională.  

Activitățile proiectului creează apoi sinergii, similitudini și puncte comune de interes între 
reprezentanții grupului țintă din regiunile vizate prin proiect. Astfel, proiectul propus devine un 
exercițiu complex de învățare colegială (Peer Learning), cooperare inter-regională şi de 
interferenţă comunicaţională. De exemplu, însăşi prezentare a obiectivelor orizontale ale 
Proiectului "FPC – Formare pentru competitivitate” reprezintă o modalitate concretă de a crea 
sinergii pentru grupul ţintă al proiectului.  

Cele doua conferințe, de deschidere şi de închidere, care vor fi organizate la nivel național 
(deja prima a avut loc îăn 19 mai 2015), precum şi cele 5 seminarii regionale (dintre care 4 au fost 
déjà organizate şi realizate), vor prezenta provocările și realizările din cele patru regiuni, stimulând 
abordarea comparativă și colaborarea intra- și inter- regională în vederea îmbunătățirii relevanței 
ofertei de educație și formare profesională în raport cu nevoile identificate. 

Mai mult decât atât, prin platforma online dezvoltată (www.lumina.org), se oferă un mediu 
propice pentru crearea unor grupuri la nivel regional şi national pentru cei interesaţi (grupul ţintă 
şi angajatorii de unde provine acesta). 

În plus, legarea acestui proiect de alte proiecte, precum FEMINIS, implementat tot de 
Fundaţia Lumina Instutuţii de Învăţământ, arată interesul managementului acestui proiect de a 
relaţiona proiectul FPC cu alte proiecte, mai ales în cele 4 regiuni unde este realizat proiectul FPC. 

Documentul Cadrul de Implementare a POSDRU 2007-2013, la Cap. I. Introducere, 
Punctul B. Teme şi Obiective Orizontale precizează că "scopul cooperării transnaţionale şi inter-
regionale este de a contribui la creşterea calităţii în politica de ocupare şi la implementarea unor 
reforme importante, folosind experienţa altor ţări prin activităţi comune ale persoanelor, 
administraţiilor, partenerilor sociali, ONG-urilor şi ale altor organizaţii cu atribuţii în domeniul 
ocupării, incluziunii sociale şi formării profesionale". 

De asemenea, în GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIŢII GENERALE, La 
subcapitolul 5.3.1 – Contribuţia proiectului la promovarea temelor şi obiectivelor orizontale, 
punctul privind Abordarea transnaţională şi interregională sunt aduse noi precizări privind 
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conţinutul activităţilor de cooperare: "FSE va sprijini iniţiative transnaţionale şi interregionale, în 
special prin schimbul de informaţii, experienţă, rezultate şi bune practici şi prin dezvoltarea 
abordărilor complementare şi acţiunilor coordonate sau comune. Finanţarea acţiunilor 
transnaţionale şi interregionale contribuie la promovarea şi susţinerea inovării prin schimbul de 
experienţe privind activităţile inovatoare în ceea ce priveşte ocuparea, identificarea şi 
implementarea celor mai bune practici privind crearea unor locuri de muncă mai multe şi mai bune, 
consolidarea politicilor şi practicilor în ceea ce priveşte ocuparea şi dezvoltarea reţelelor la nivel 
european, precum şi consolidarea capacităţii organizaţiilor de a se implica activ în promovarea 
ocupării şi incluziunii sociale. 
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