
   

 
”Competency Based Inland Waterway Transport Education & Training (IWTCOMP)” 

 
Program: Erasmus+, acțiunea cheie KA2 Cooperarea în vederea inovării și a schimbului de bune practici 
(Cooperation for innovation and exchange of good practices), acțiunea Parteneriate strategice (Strategic 
partnerships) 
Rolul CERONAV: Partener   

Durata: 36 luni (sep 2016 – februarie 2019) 

Consortiu:  

STC-Group Olanda (coordonator);  

Ceronav, România;  

Universitatea din Craiova, Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice (IMST), România;  

Zilinska Univerzita v Ziline, Slovacia;  

Schiffer-Berufskolleg RHEIN, Germania; 

Stichting Dunamare Onderwijsgroep, Maritieme Academie Harlingen, Olanda 

Buget CERONAV: 9.851 euro  

Finanțare europeană: 7.881 euro 
Contribuţie CERONAV: 1.970 euro 

 
Competency Based Inland Waterway Transport Education & Training (IWTCOMP) va pregăti personalul care lucrează în 
transportul pe ape interioare precum şi în instituții de instruire, evaluare şi examinare în folosirea metodei învăţării şi 
educării pe bază de competenţe. STCIN (Standards of Training and Certification for Personnel in Inland Navigation) – 
Standardele de Instruire şi Certificare a Personalului din Transportul pe ape interioare va deveni standardul in educația pe 
ape interioare la nivel european. 
STCIN este elaborat pe baza tabelelor de competenţă pentru personalul care lucrează la bordul navelor atât la nivel 
operațional cât si managerial şi stabileste competentele cheie minime pentru personalul care lucrează la bordul navelor ce 
navigă pe ape interioare pe întreg teritoriul UE. Standardele vor deveni obligatorii pentru toate instituțiile de educație si 
instruire din Europa. Sistemul de educație si examinare și evaluare pe bază de competențe propus de Comisia Europeană 
este cea mai bună metodă de a pune bazele unui sistem educațional de instruire, evaluare și examinare armonizat în toată 
Europa, astfel pregătind personalul pentru a lucra pe o piaţă a muncii europene. 

Proiectul are următoarele obiective finale: 

 un tabel de competente conform Standardului de competente și nivelelor EQF- cadrului european de calificări; 

 o colecție de cele mai bune practici in educatia pe bază de competenţe; 

 un manual didactic și un curs train-the-trainer – de formare instructori in educația bazata pe competențe. 

Prin acest proiect, IWTCOMP, se vor pune bazele educatiei si formării profesionale la nivel European în transportul pe ape 
interioare în UE, se va asigura că fiecare cursant/candidat va beneficia de această metodă și va fi capabil să lucreze in 
transportul pe ape interioare in orice stat membru al UE. Candidatii vor beneficia de o instruire de inaltă calitate asigurată 
de instructori foarte bine pregătiţi și îşi vor forma competenţele necesare pentru a lucra în sectorul pe ape interioare cu 
șanse mai mari de angajare în acest sector. 
De asemenea, instructorii formaţi în cadrul proiectului IWTCOMP (cel putin 20 instructori) vor pregăti la rândul lor alţi 
viitori instructori folosind materialul elaborat în proiect, astfel facilitând introducerea educației si instruirii pe bază de 
competențe în toate instituțiile de educatie, instruire și formare pentru transportul pe ape interioare in UE. Pentru a realiza 
acest lucru, IWTCOMP va introduce competențele în programa analitică pentru transportul pe ape interioare. 

 

 


