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PROIECTUL EXPOVET 

Proiectul Erasmus+ KA3 cu titlul „Curs VET comun pentru experți 
în export” și acronimul EXPOVET are ca scop dezvoltarea unei ca-

lificări de formare continuă la nivel de calificare superioară (EQF 6) în 
domeniul comerțului internațional, destinat absolvenților de facultate și 
șomerilor, precum și consolidarea relației transnaționale dintre instituți-
ile de învățământ superior și de educație și formare profesională (VET) 
la nivel terțiar, pe de o parte, și companii, pe de altă parte. Universitățile 
sau institutele de formare afiliate universităților vor derula programul în 
cooperare cu diverse companii. Calificarea combină învățarea teoretică, 
pe de o parte, cu practica și instruirea, pe de altă parte.

Obiectivele specifice ale proiectului EXPOVET sunt următoarele:
▶ dezvoltarea unui curs superior VET comun, pe probleme legate de 

internaționalizarea afacerilor;
▶ consolidarea colaborării transnaționale bazate pe proiecte între 

IMM-uri și furnizorii de VET la nivel terțiar;
▶ îmbunătățirea și validarea competențelor antreprenoriale și de 

comunicare transversale ale studenților;
▶ utilizarea componentelor de învățare prin muncă (stagiu de for-

mare) și mobilitate.
Parteneriatul proiectului EXPOVET include șapte parteneri:

- Universitatea Aristotel din Salonic – Centrul pentru Educație și 
Învățare Continuă a UAS (Grecia), în calitate de partener principal;

- Institutul Federal pentru Educație și Formare Profesională (Ger-
mania);

- Asociația Exportatorilor Greci (Grecia);
- Consultanți EURICON (Grecia);
- Universitatea de Economie Națională și Mondială – Institutul de 

Studii Postuniversitare (Bulgaria);
- Academia de Studii Economice din București (România);
- Asociația Universităților Economice din Europa de Sud-Est și zona 

Mării Negre (Grecia).
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Raportul de cercetare privind necesitățile și 
abilitățile de formare

Raportul de cercetare identifică și înregistrează cererea de competențe 
specifice a IMM-urilor și nevoile de formare ale studenților și absolven-

ților din învățământul superior, ca viitori angajați, în domeniul comerțului 
internațional. Două chestionare separate au fost distribuite de parteneriat 
pentru a investiga cererea de competențe a IMM-urilor și nevoile de formare 
ale studenților, în Bulgaria, Grecia și România. Mai mult, au fost organizate 
trei focus grupuri în cele trei țări chestionate pentru a examina rezultatele 
sondajelor de mai sus, la nivel național. În cele din urmă, partenerii de proiec-
tul au validat rezultatele cercetării în timpul unui atelier tematic transnațio-
nal organizat la Bonn într-o perspectivă transnațională.

Mai precis, principalele constatări ale sondajelor de mai sus sunt: 

▶ reprezentanții angajatorilor bulgari, greci și români identifică trei ne-
voi principale de competențe pentru creșterea vânzărilor internaționa-
le ale unei companii: 

- export/marketing internațional și dezvoltarea pieței, 
- competențe de limbi străine, 
- cercetare și selecție a piețelor externe;
▶ majoritatea studenților și absolvenților respondenți sunt interesați de 

o activitate profesională în domeniul exportului;
▶ percepția studenților și a absolvenților asupra sarcinilor și abilităților 

necesare pentru a promova încorporarea IMM-urilor nu se identifică 
întru totul cu așteptările angajatorilor;

▶ există diferențe semnificative între ocupațiile solicitate și cele oferite;
▶ între IMM-uri și studenții-absolvenții din cele trei țări există diferențe 

de percepție, dar sunt de acord cu privire la importanța și relevanța 
competențelor specifice pentru potențialul lor de angajare;

▶ analiza datelor câștigă relevanță pentru experții în export, forței de 
muncă existente îi lipsesc aceste abilități, așa cum este evidențiat de 
către focus grupuri.
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Profilul comun de calificare 
al expertului în export

Dezvoltarea unui profil comun de calificare pentru experții în export se 
bazează pe nevoile specifice de instruire și cerințele de calificare iden-

tificate, așa cum sunt ele compilate și analizate în Raportul de cercetare 
privind necesitățile și abilitățile de formare. În plus, acest produs include 
o revizuire și o analiză a: 

▶ reglementărilor de formare relevante (existente și recent actuali-
zate) selectate în domeniul comerțului exterior din cele patru țări;

▶ anunțurilor recente de locuri de muncă din Grecia, Bulgaria și Ro-
mânia, cu scopul de a identifica posibile cerințe suplimentare de 
competență ale firmelor în domeniul comerțului internațional;

▶ rezultatelor celui de-al doilea workshop de la Sofia;
▶ publicațiilor europene privind abordarea rezultatelor învățării, EQF, 

ECVET și ESCO. 

Prima întâlnire managerială

Bonn, Germania (BIBB)
4 și 5 iulie 2019
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Profilul comun de calificare include patru domenii principale de activitate:

1. dezvoltarea, desfășurarea și implementarea marketingului internați-
onal, inclusiv observarea și cercetarea pieței internaționale;

2. implementarea managementului afacerilor internaționale și asigu-
rarea managementului riscurilor și al schimbărilor;

3. implicarea în afaceri de comerț exterior și satisfacerea piețelor in-
ternaționale;

4. folosirea cunoștințelor de limbi străine și a competențelor intercul-
turale în ceea ce privește comunicarea internațională.

Fiecare domeniu principal de activitate dintre cele enumerate mai sus este 
definit în termeni de rezultate ale învățării (cunoștințe, abilități și compe-
tențe), bazate pe o abordare orientată spre acțiune care integrează cele 
trei elemente. 
Partenerii EXPOVET sunt de acord să recomande o durată de instruire de 
600 de ore. Durata este calibrată astfel încât să se potrivească persoane-
lor care caută în prezent un loc de muncă și celor care lucrează în prezent. 
Perioada de timp prevăzută de EXPOVET evaluează modulele specifice de 
formare conform cu cerințele privind cunoștințele, abilitățile și competen-
țele principalelor domenii de activitate. 

Domenii de activitate
Perioadă de timp (ore)

50 100 150 200

1.   Dezvoltarea, desfășurarea și 
implementarea marketingului 
internațional, inclusiv observarea și 
cercetarea pieței internaționale

2.   Implementarea managementului 
afacerilor internaționale și asigura-
rea managementului riscurilor și al 
schimbărilor

3.   Implicarea în afaceri de comerț 
exterior și satisfacerea piețelor 
internaționale

 

4.   Folosirea cunoștințelor de limbi 
străine și a competențelor intercul-
turale în ceea ce privește comuni-
carea internațională
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Curriculumul comun în domeniul 
comerțului internațional

Cursul comun VET pentru experții în export, situat la nivelul 6 al Cadrului 
european de calificare, dezvoltat pe baza Profilului de calificare comun 

al expertului în export elaborat, a cercetării cursurilor VET superioare re-
levante existente în Grecia, Bulgaria și România, a elementelor de bază 
pentru cursuri VET superioare relevante din Germania și a concluziilor celui 
de-al treilea workshop tematic organizat online la București. 
Cursul de 600 de ore are patru module și include învățarea prin muncă și 
faze de mobilitate europeană, conform descrierii din următorul tabel:

Cursul mixt VET pentru experții în export

MODULE DE 
FORMARE ORE UNITĂȚI 

DE CREDIT

ÎNVĂȚARE 
PRIN MUNCĂ 

(%)

Racord 
e-clasă 
(clasă 

electronică)/
e-mobilitate 
(mobilitate 
electronică)

Mobilitate

Managementul 
afacerilor 
internaționale

150 25 40 de ore 
(26,7%)

DA DA

Marketing 
internațional

150 25 40 de ore 
(26,7%)

DA DA

Tranzacții 
străine

200 33 80 de ore 
(40%)

DA DA

Abilități mul-
tilingvistice și 
competențe 
interculturale

100 17 80 de ore 
(80%)

DA DA

Total 600 100 240 de ore 
(40%)

Tipul cursului Formare continuă/Specializare profesională

Cerințe de admitere
Diplomă de licență și/sau cursuri VET 
absolvite și experiență profesională până la 
nivelul 5 EQF.

Limba de instruire și de 
examinare

engleză
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Furnizorii de formare afiliați instituțiilor de învățământ superior (HEI) și alți 
furnizori de VET la nivel postliceal în întreaga Uniune Europeană, împreună 
cu companiile, ar putea să adere la parteneriatul furnizorilor EXPOVET.

Mai mult, cursul comun de mai sus este însoțit de:
- un mecanism adecvat de asigurare a calității (criterii și proceduri), 

bazat pe principiile EQAVET;
- o schemă de certificare reciprocă (standarde, criterii și proceduri) a 

competențelor dobândite, în compatibilitate cu procedurile naționa-
le de certificare.

A doua întâlnire managerială

Sofia, Bulgaria (IPS) 
14 și 15 noiembrie 2019
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Asigurarea calității EXPOVET (QA) 

Sistemul de asigurare a calității EXPOVET susține planificarea, imple-
mentarea și evaluarea sau revizuirea curriculumului comun în domeniul 

comerțului internațional. Acesta include procedurile convenite pentru dez-
voltarea și actualizarea cursului de formare (conținut, metodologii pedago-
gice), implementarea activităților de predare și formare în două spații de 
învățare (clasă, loc de muncă) și în spații de învățare situate în străinătate 
(e-mobilitate/mobilitate electronică sau mobilitate fizică), precum și revi-
zuirea relevanței cursului pentru nevoile pieței muncii. Astfel, sistemul EX-
POVET QA transpune cercul central de asigurare a calității EQAVET către 
toate organizațiile și procesele implicate în EXPOVET.

Următoarele cadre de calitate și scheme de asigurare a calității au fost 
examinate și adaptate la EXPOVET:

1) EQAVET în calitatea sa de Cadru european de asigurare a calității în 
învățământul și formarea profesionale;

2)  EQAVET pentru învățarea prin muncă;
3)  abordarea europeană pentru asigurarea calității programelor comu-

ne;
4)  prevederile existente pentru asigurarea calității în sistemele de uce-

nicie.
Sistemul EXPOVET QA include liste de verificare pe care trebuie să le urme-
ze organizațiile EXPOVET (organizațiile care țin cursul, organizațiile care îl 
planifică, precum și coordonatorul EXPOVET care supraveghează cursul și 

Al doilea atelier tematic

Sofia, Bulgaria (IPS) 
14 noiembrie 2019
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care susține organizațiile furnizoare). Parteneriatul EXPOVET prevede ca 
EXPOVET să urmeze principalele obiective stabilite în comun. Parteneriatul 
numește un manager de calitate atașat sau care face parte din coordo-
narea EXPOVET. Coordonatorul EXPOVET din cadrul ASECU este unitatea 
de afaceri principală a EXPOVET și, prin urmare, are o responsabilitate de 
asigurare a calității.
Toate organizațiile sunt supuse cerințelor QA și procedurilor de acreditare 
stabilite de contextele lor de reglementare regionale sau naționale. Toate 
organizațiile implicate sunt acreditate în propriul cadru de reglementare 
național și cursul este acreditat conform specificațiilor ISO 17204. Compa-
niile implicate în EXPOVET își respectă, de asemenea, propriile cerințe de 
calitate sectoriale sau organizaționale.

Abordarea EQAVET este implementată în măsura în care:
1.  asigurarea calității în planificarea cursului EXPOVET și a parteneri-

atului existent/aflat în expansiune include, între altele, analiza nevo-
ilor de calificare, acordurile privind organizarea și bugetul care stau 
la baza ofertei de curs; 

2.  asigurarea calității în implementarea EXPOVET include personalul 
didactic și administrativ al universităților sau al organizațiilor de for-
mare continuă, companiile, faza de mobilitate, precum și unitatea de 
management transnațional. De asemenea, include cerințe specifice 
de calitate pentru învățarea prin muncă și fazele de mobilitate;

3.  asigurarea calității în evaluare implică existența unor mecanisme de 
colectare și analiză a datelor, precum și de definire a indicatorilor;

4.  asigurarea calității în revizuirea EXPOVET înseamnă că rezultate-
le analizei datelor sunt discutate în comun și conduc la propuneri 
fezabile de îmbunătățire, aprobate de organele de decizie din cadrul 
parteneriatului EXPOVET.
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Conferință de presă

Sofia, Bulgaria (IPS)
14 noiembrie 2019

Memorandumul de înțelegere pentru stabilirea 
Structurii comune de cooperare

Se instituie o rețea comună de cooperare durabilă între universitățile 
participante/furnizorii VET (la nivel terțiar) și asociațiile/întreprinderile 

de afaceri pentru a se asigura transparența, comparabilitatea și recunoaș-
terea reciprocă a calificărilor între instituțiile de învățământ superior parti-
cipante, pe baza principiilor ECVET, precum și pentru a se asigura proprie-
tatea și managementul comun al EXPOVET.
Memorandumul de înțelegere EXPOVET, așa cum este modificat în cadrul 
celui de-al patrulea atelier tematic online organizat la Salonic, formalizează 
acordul dintre diferitele părți implicate, care au ajuns la o rețea comună de 
cooperare prin descrierea așteptărilor reciproc acceptate și a înțelegerii 
mutuale dintre toate părțile implicate în parteneriatul EXPOVET.
La început, parteneriatul existent semnează Memorandumul de înțelegere 
EXPOVET, dar orice alte instituții de învățământ superior, furnizori VET la 
nivel terțiar, organisme reprezentante ale IMM-urilor și exportatorilor pot 
adera la această rețea comună de cooperare durabilă, dacă îndeplinesc o 
anumită listă de cerințe.
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Mai precis, pentru a le asigura cursanților o calificare de calitate, orientată 
spre piața muncii, precum și o livrare de calitate și eficientă a acesteia, 
părțile convin următoarele:

1)  sprijinirea coordonatorului de structură prin desemnarea unui ofițer de 
legătură pentru coordonatorul de structură, ofițer care să supraveghe-
ze și să faciliteze punerea în aplicare a oricăror acorduri care decurg 
din prezentul Memorandum de înțelegere;

2)  participarea activă la reuniunile Adunării Generale și ale Comitetului 
Director;

3)  menținerea ofertei de calificare în conformitate cu nevoile pieței mun-
cii;

4)  asigurarea livrării programului prin resurse adecvate de predare și 
formare;

5)  cooperarea cu companiile care oferă învățare prin muncă și oferirea 
de sprijin companiilor prin intermediul structurii de coordonare;

6)  urmarea procedurilor convenite de comun acord pentru admiterea și 
selecția cursanților;

7)  asigurarea mobilității de învățare virtuală sau fizică a cursanților;
8)  angajamentul de a respecta regulile de examinare, metodele de evalu-

are a studenților, așa cum au fost ele convenite în programa comună 
EXPOVET;

9)  angajamentul de a recunoaște rezultatele învățării obținute de cur-
sanți în perioadele lor de mobilitate în străinătate, în companii sau la 
universități sau centre de învățare continuă;

10) informarea părților semnatare cu privire la orice schimbări în cadrul 
juridic pentru învățământul superior sau pentru educația și formarea 
profesională, care ar putea afecta programul comun.

În ceea ce privește mobilitatea, asigurarea calității și recunoașterea reci-
procă, în anexa la Memorandumul de înțelegere există următoarele: 

1) un șablon pentru acordul de învățare;
2) o cartă comună a calității pentru activitățile din cadrul companiei;
3) o cartă comună a calității pentru învățarea și formarea de nivel uni-

versitar.
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Conferință de presă

Salonic, Grecia (SEVE)
10 decembrie 2019 

Prin ce anume este unic proiectul EXPOVET?

Principalele elemente atractive ale cursului EXPOVET sunt următoarele:

- Structura flexibilă a cursului în module
- Combinația de învățare la clasă și la locul de muncă/în companie
- Recunoașterea reciprocă a abilităților dobândite
- Participarea comună a cursanților din diferite țări
- Existența clasei comune de e-învățare (învățare electronică) 
- Existența fazei de mobilitate europeană
- Engleza ca limbă comună a cursului
- Subiecte de învățare care vin în întâmpinarea exigențelor moderne 

privind formarea și competențele
- Învățarea bazată pe proiecte
- Specificații de înaltă calitate a materialelor de instruire
- Utilizarea metodelor pedagogice inovatoare și interactive
- Utilizarea sistemelor de asigurare a calității
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În consecință, valoarea adăugată a acestui curs este foarte mare deoarece:

▶ Nu există o astfel de calificare comună, în acest domeniu, la acest 
nivel de calificare, în Grecia, Bulgaria sau România.

▶ Calificarea comună elaborată integrează faze de mobilitate și 
e-mobilitate (mobilitate electronică) recunoscute, prin oferirea de 
cursuri online în limba engleză pe subiecte selectate sau prin for-
marea unor grupuri alcătuite din studenți de la cele trei universități.

▶ Calificarea comună elaborată integrează învățarea la locul de mun-
că și, mai precis, învățarea prin muncă, în urma stagiilor de formare 
în afara țării de origine a studenților.
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Parteneriatul proiectului EXPOVET

Grecia

Universitatea Aristotel din Salonic (AUTH)- 
Centrul pentru Educație și Învățare 
Continuă a UAS (CELL)
www.auth.gr

Germania
Institutul Federal pentru Educație și 
Formare Profesională (BIBB)
www.bibb.de

Grecia
Asociația Exportatorilor 
Greci (SEVE)
www.seve.gr

Grecia
Consultanți EURICON 
www.euricon.gr

Bulgaria

Universitatea de Economie Națională 
și Mondială – Institutul de Studii 
Postuniversitare (IPS)
www.ips.bg

România
Academia de Studii Economice din 
București (ASE)
www.ase.ro

Grecia

Asociația Universităților Economice din 
Europa de Sud-Est și zona Mării Negre 
(ASECU)
www.asecu.gr

 



Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei 
publicațiinu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar 
opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru 

orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.
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