
 

O soluție inovativă, care urmează noile recomandări EQAVET, 
s-a elaborate în cadrul parteneriatului și care constă în:   

 Cadrul de referință eQvet-us – stabilește o serie de 61 
indicatori care se adresează furnizorilor EFP care au 
implementat deja SMC în propriile organizații și doresc să 
îmbunătățească în mod continuu eficacitatea sistemului de 
management al calității, prin adoptarea de indicatori ai 
calității care să monitorizeze și să promoveze dezvoltarea lor 
durabilă. 

Acesta are la bază cei trei piloni ai dezvoltării durabile: social, 
economic și de mediu, încorporați în cele 7 subiectele de 
bază ale responsabilității sociale menționate în ISO26000, 
adaptate la contextul furnizării de formare profesională: 
guvernarea organizațională, drepturile omului, practicile de 
muncă, mediu, practici de operare corecte, aspecte legate de 
consumatori, implicarea în comunitate și dezvoltare. 

 Seria de practici eQvet-us – un ghid de implementare, 
evaluare, revizuire este un instrument de autoevaluare care 
servește la implementarea și folosirea cadrului de referință 
eQvet-us pentru îmbunătățirea organizației cu aspecte 
referitoare la noile competențe eco și economia de mediu 
durabilă. 
Se compune din trei părți: cadrul de referință pentru 
dezvoltare durabilă, instrument de autodiagnostic, ghid de 
implementare.  

 Ghidul cu recomandări eQvet-us, conține activități 
referitoare la mentenanța sistemelor de asigurare a calității 
implementate de furnizorii EFP: bune practici, strategii care 
susțin implementarea. Este un rezultat al implementării și 
testării cadrului de referință eQvet-us și a seriei de practici în 
organizațiile partenere, precum și a evenimentelor de 
multiplicare organizate în cele șase țări partenere.  

La adresa http://eqvet-us.upm.ro/results-downloads/ 
puteți descărca produsele eQvet-us în cele șase limbi. 
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Ce s-a întâmplat între timp? 

În februarie 2015, într-o sesiune comună de mediere care a avut loc la Viena, Austria a început dezvoltarea 

cadrului de referință eQvet-us. Acesta a fost dezbătut de parteneri în iunie 2016 la Sofia, în Bulgaria. Forma 

finală a cadrului de referință eQvet-us și a serie de practici s-a stabilit în noiembrie 2016 la întâlnirea 

partenerilor de la Berlin, Germania.  

În intervalul noiembrie  2015 – ianuarie 2016 partenerii au implementat cadrul de referință eQvet-us în 

propriile organizații, printr-un proces de autoevaluare cu ajutorul seriei de practici eQvet-us.  

În februarie 2016 s-au organizat evenimente de multiplicare în cele șase țări partenere.  

Pe site-ul proiectului la dresa http://eqvet-us.upm.ro  puteți urmări activitățile noastre. 
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