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Sustenabilitatea proiectului şi transferabilitatea rezultatelor post-proiect 

 
Introducere 

 
Pe parcursul implementării proiectului FPC, echipa de implementare a căutat aplicarea 

celor mai bune practici pentru asigurarea continuă a calităţii serviciilor de formare profesională, 
aspect considerat unul extrem de important pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ale 
proiectului: asigurarea calităţii programelor de formare pentru beneficiari (angajaţi şi cursanţi 
concomitent) şi dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru beneficiarii grup ţintă.  

Transferabilitatea rezultatelor post-proiect şi în alte judeţe se va efectua pe baza unui Plan 
de Transferabilitate, care să prezinte raportări asupra evaluării de impact şi va avea ca scop 
diseminarea rezultatelor proiectului şi valorizarea acestora după finalizarea lui (post-implementare, 
pe o perioadă de 3 ani, începând cu 31 decembrie 2013). 

Sperăm ca prezentarea rezultatelor si a impactului proiectului să trezească interes, să 
constatăm, cu toţi cei interesaţi, o creştere a interesului şi a gradului de utilizare a produselor şi 
rezultatelor proiectului FPC, pentru a realiza transferabilitatea rezultatelor acestora şi pentru alte 
categorii de beneficiari, cu precădere din rândul grupurilor de angajaţi cu pregătire profesională 
precară sau necalificaţi, dar şi în alte judeţe, în cadrul progamelor finanţate prin Fondul Social 
European sau în cadrul noului Program Operaţional Capital Uman pentru perioada 2014-2020.  
 

Metodologia tranferării rezultatelor proiectului şi modul efectiv de transfer 
 

Transferul rezultatelor oricărui proiect către alte sectoare, grupuri ţint[ sau contexte socio-
culturale, precum şi garantarea exploatării lor viitoare se va realiza în mod optim printr-un Plan 
de Transferabilitate bine chibzuit. De exemplu, prin atragerea de partea proiectului a factorilor de 
decizie, a altor parteneri, care sa fie motivaţi să rămână implicaţi şi după finalizarea proiectului 
FPC, sub egida Fundaţiei Lumina Instituţii de Învăţământ (FLII). Apoi, prin implicarea 
comunităţii locale în relaţii de parteneriat, precum şi prin integrarea de proiecte care au ca scop 
creşterea nivelului de calificare al angajaţilor în toate judeţele şi implicit în regiunile de dezvoltare 
economic ale României. 

Transferabilitatea la nivelul altor proiecte (mai ales ONG-uri precum FLII, care pot prelua 
activităţi şi instrumente din proiect şi le transferă către alte instituţii care le vor utiliza), se va 
constitui într-un instrument de planificare continuă, care va suporta permanent evaluări, auto-
evaluări şi eventuale corecturi pe parcursul acestui process. 

Rezultatele proiectului se vor transfera ulterior către persoanele angajate cu contract de 
muncă (mai ales necalificaţi, dar şi cu calificări scăzute) din alte localităţi din cele 4 judeţe, iar la 
acestea se vor adăuga alte judeţe, asigurându-se acestora resursele informative electronice produse 
prin acest proiect. 

Beneficiarul proiectului, va planifica transferabilitatea programelor proprii de formare 
profesională pentru persoanele angajate cu contract de muncă (mai ales necalificaţi, dar şi cu 
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calificări scăzute) – deja realizate, prin experţii săi – către alte grupuri-ţintă de acelaşi fel, care nu 
au beneficiat anterior de formare in domeniile specifice FPC, cu asistenţa sa şi a experţilor săi, 
care se obligă să asiste şi să sprijine efectiv indirect  
şi direct eforturile a ltor proiecte europene, ONG - uri cu acelaşi profil cu cel al FLII sau oricărei 
alte entităţi juridice  care solicită acest lucru în România 

Experienţa acumulată prin implementarea proiectului va fi ulterior integrată în strategia de 
organizare a altor cursuri desfăşurate de Beneficiar în calitate de furnizor de program de formare 
continue pentru alte judeţe vecine celor 4 în care au avut loc operaţiunile de suport pentru 
persoanele angajate cu contract de muncă (mai ales necalificaţi, dar şi cu calificări scăzute).  

Transferul rezultatelor proiectului se va realize şi către diverşi factori de decizie si 
organisme, potenţiali beneficiari responsabili din domeniul proiectului.  

Marketing-ul proiectului în comunitate si la nivel județean va viza: 
a. Organizarea de noi conferinţe de presă şi prezentarea proiectelor/ activităţilor/ 

produselor specifice;  
b. Atragerea factorilor de decizie judeţeni (Prefecturi, Consilii Judeţene, AJOFM-uri) şi 

locali (Primării, instituţii publice descentralizate şi organizaţii private, alţi stakeholderi 
– factori socio-economici interesaţi în problematica socială şi de diminuare a sărăciei 
în zonele rurale), în organizarea/ participarea la diverse evenimente specifice; 

c. Folosirea rezultatelor acestui proiect într-un proiect nou, cu valoare adăugată mai mare 
în politicile de reducere a şomajului şi a sărăciei şi în dezvoltarea comunităţilor rurale 
prin antreprenoriat. 

d. Implicarea în implementarea şi în sustenabilitatea proiectelor asumate de Consiliile 
Locale din comune şi / sau de Consiliile Judeţene ori Municipale;  

e. Eficientizarea comunicării pe orizontală; 
f. Subventionarea formarii persoanelor angajate cu contract de muncă (mai ales 

necalificaţi, dar şi cu calificări scăzute); 
g. Coerenţă in procesul abordării formării cu principiile strategiei de la Lisabona; 
h. Trasparenţa acţiunilor; 
i. Cheltuieli limitate. 
Planul de fezabilitate pentru punerea în aplicare a iniţiativei va fi testat în cel puţin alte 2  

Regiuni din România (altele decât cele în care a fost aplicat proiectu FPC), apoi în toate. 
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