HINT CASTIGA SUPORT SI RECUNOASTERE
CA ACTOR IMPORTANT IN INITIATIVELE EUROPENE
Lunile aprilie si mai 2013 s‐au constituit ca repere importante pentru diseminarea si
promovarea proiectului HINT si in mod special a scopurilor acestuia, in ceea ce priveste
implementarea unui sistem de certificare si instruire omogen si unic pentru personalul
navigant si portuar din domeniul transporturilor pe ape interioare.
In primul rand, echipa proiectul HINT a fost invitata de catre Comisia Dunarii, in calitate de
observator al proiectului, pentru a informa membrii Grupului de Experti in Politica
Transporturilor pe Dunare in ceea ce priveste stadiul curent al proiectului si dezvoltarile
viitoare in domeniul educatiei si instruirii profesionale pentru personalul navigant fluvial.
Intalnirea a avut in vedere, de asemenea, Programul de actiune pe termen mediu al Comisiei
Dunarii care a oferit proiectului HINT oportunitatea de a‐si aduce contributia la aceasta,
intrucat importanta proiectului pentru navigatia pe Dunare este larg privita nu numai in
lumina rezultatelor proiectului anterior NELI, deja aprobat de catre comisia Dunarii, dar si a
obiectivelor curente cu referire la armonizarea calificarilor profesionale si introducerea de
noi instrumente de invatare in acest domeniu.
Intalnirea s‐a desfasurat cu participarea tuturor reprezentantilor statelor membre in Comisia
Dunarii, care au asigurat consortiului HINT de intregul lor suport si implicare in validarea
viitoarelor rezultate privind conceptele de instruire ce vor fi dezvoltate. In acest sens,
partenerii HINT sunt angajati sa dezvolte un studiu de fezabilitate care sa detalieze atributele
necesare ale conceptului de nava scoala pe Dunare si sa identifice cerintele tehnice pentru
simulatoarele de navigatie pe Dunare.
In al doilea rand, partenerii HINT direct implicati in activitatea de proiect adresata integrarii
regiunii Dunarea in procesul de educatie armonizata, au participat la cea de‐a 7‐a Adunare
Generala Edinna organizata la Constanta, in perioada 28 – 29 mai 2013. Cu aceasta ocazie,
echipa HINT a facut o prezentare a ultimelor progrese relevante, inclusiv contributia la
initiativa constanta a Comisiei Europene privind recunoasterea si modernizarea calificarilor
profesionale in navigatia fluviala si a indemnat participantii in a o sustine, cu scopul final de a
creste eficienta fortei de munca in domeniul navigatiei pe ape interioare precum si a
serviciilor furnizate.
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