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VALOAREA ADĂUGATĂ IN PRIVINŢA COOPERĂRII EUROPENEN
• Parteneriatul KorrAll a întărit relaţiile dintre organizaţiile
implicate în domeniul pregătirii şi dezvoltării profesionale şi a
protecţiei anticorozive.
• Prin activităţile desfăşurate s-au realizat contacte noi cu parteneri internaţionali din domeniul industriei (firme din domeniile
protecţiei anticorozive şi construcţiilor), dar şi cu formatori/
lectori.
• Schimburile de experienţă le-au permis partenerilor să acumuleze noi cunoştinţe şi perspective referitoare la protecţia
anticorozivă a construcţiile metalice şi la formarea şi dezvoltarea
profesională pe plan internaţional.
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Principalul obiectiv al Parteneriatului KorrAll a fost realizarea unui
schimb de experiență și crearea unui know-how reciproc între experții
din țările partenere în domeniul protecției la coroziune, precum și în
domeniul formelor de formare profesională și al ofertelor de formare.

Coroziunea provoacă frecvent daune materiale și structurale. Ca o
consecință, apar efecte colaterale care sunt asociate cu costuri extrem de ridicate. Acestea au un impact atât economic, cât și ecologic și
reprezintă o amenințare pentru economie și mediul.
Această stare de fapt necesită, astfel, nevoia pentru o aplicare la un
înalt nivel calitativ a lucrărilor de protecție anticorozivă. Calitatea de
execuţie a lucrărilor de protecție anticorozivă depinde foarte mult de
personalul executant.

În funcţie de ţelurile principale ale proiectului, paşii de urmat au
fost împărţiţi în mai multe pachete de lucru:

• Pachetul de lucru 5 (PL5):
Analiza EXISTENT-NECESAR (analiza cerinţelor naţionale în
comparaţie cu cele europene în domeniul calificării)
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• Pachetul de lucru 1 (PL1):
Modul de lucru în domeniul construcţiilor metalice (printre altele,
existenţa unor instituţii şi autorităţi în domeniul construcţiilor,
autorizaţie în construcţii şi reglementări legislative, cerinţe referitoare la protecţia anticorozivă în construcţiile metalice etc.)

• Pachetul de lucru 6 (PL6):
Stabilirea condiţiei NECESAR- dezvoltarea şi finalizarea curriculei
(Responsabil al lucrărilor de protecţie anticorozivă)- elaborarea
unui concept pentru <Reglementări privind realizarea unui curs
de formare>

• Prezentarea nivelurilor/ formelor existente de formare în domeniul
protecției la coroziune (la nivel național, internațional)
• Analiza cadrului național / european al calificărilor, standardelor,
procedeelor, reglementărilor tehnice

• Analiza metodelor și posibilităților pentru transparența calificărilor

Asociatia de Sudura din Romania (ASR)
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• Implicarea ţărilor partenere în mentalitatea germană, respectiv
europeană de formare profesională şi asigurare a calităţii (în domeniul protecţiei anticorozive)
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• Pachetul de lucru 8 (AP8):
Pregătirea şi completarea evaluării – liste de control şi protocoale

• Compararea posibilitatilor de conectare la stadiul formării şi
prefecţionării profesionale ale partenerilor

ROMÂNIA

Universitatea „Eftimie Murgu“ din Resita,
România (UEMR)
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Polska

În cadrul activităților realizare în cadrul proiectului s-au abordat mai
multe teme:

• Pachetul de lucru 7 (PL7):
Relaţii publice – coordonarea proiectului – managementul
proiectului

• Pachetul de lucru 2 (PL2):
Măsuri de protecţie anticorozivă şi realizarea lucrărilor de
protecţie anticorozivă, respectiv existenţa şi aplicarea măsurilor
de protecţie anticorozivă, procesele de lucru din ţarile partenere
• Pachetul de lucru 3 (PL3):
Norme în domeniul protecţiei anticorozive, respectiv standarde
europene/ internaţionale şi naţionale aplicabile etc.
• Pachetul de lucru 4 (PL4):
Şcolarizare şi metode de calificare în domeniul protecţiei
anticorozive în Germania / Polonia / România (ocupaţii specifice,
şcolarizare şi calificare, nivele de calificare, existenţa sa nu a unor
oferte de pregătire/ dezvoltare profesională pentru personalul din
domeniul protecţiei anticorozive etc.)
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