Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional
Competitivitate 2014-2020
„Competitivi Împreună”

Raport desfășurare
eveniment privind diseminarea rezultatelor proiectului
(Raport conferință Roma „7th International Conference on Sustainable
Development” 4 - 5 septembrie 2019)
1. DETALII PROIECT
Proiect:

Obiectiv general:

Finanțare:

Beneficiar:

„S.I.R.O. – Soluție inovativă de recrutare online”,
număr online 6, cod SMIS 115926
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de sporirea
capacității de cercetare – dezvoltare tehnologică și inovarea
a S.C. Structural Management Solutions S.R.L. în vederea
dezvoltării unei platforme de joburi online inovativă, cu
aplicabilitate în restul economiei românești pentru
integrarea pe verticală a soluțiilor TIC.
Proiectul este cofinanțat din Programului Operațional
Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2: Tehnologia
informației și Comunicațiilor (TIC), Obiectiv specific 2.2:
Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea
economica, Prioritatea de investiții 2b: Dezvoltarea
produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a
cererii de TIC, Acțiunea 2.2.1: Sprijinirea creșterii valorii
adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu
prin dezvoltarea de clustere.
S.C. Structural Management Solutions S.R.L.
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Proiectul propus se înscrie în obiectivele Strategiei
Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 –
2020 privind încurajarea antreprenorialului de a
susține specializarea inteligentă în domenii de
cercetare și inovare cu relevanță economică și de a
comercializa rezultatele de CD obținute. Domeniul de
specializare inteligentă vizat de proiect este
reprezentant
de:
tehnologia
informațiilor
și
comunicațiilor, noi metode manageriale, de marketing
și dezvoltare antreprenorială pentru competitivitate
organizațională, calitatea ocupării, capitalul uman,
cultural și social, tehnologie, organizație și schimbare
culturală, care în ultimul timp a cunoscut o evoluție
dinamică în România prin prisma aplicabilității
practice în economie.

Introducere

Prin proiectul de față, Structural Management
Solutions S.R.L. dorește implementarea unei platforme
inovative de joburi online, axată pe competențe și
certificări tehnice. Platforma propusă se va distinge de
jucătorii actuali printr-o serie de inovări la nivelul
întregului proces de angajare: pre-selecția, selecția,
intervievarea și testarea candidaților. Lansarea unei
platforme de joburi online inovativă, unde se vor avea
în vedere necesitățile companiilor și se va pune accent
pe identificarea și angajarea candidaților care dețin
competențe tehnice dovedite, certificate și specific
industriilor viitorului: BigData, IOT, Cloud, Robotică,
Inteligență Artificială, Web-Automation, Programare,
etc este un pas mic însă esențial pentru piața forței de
muncă din România.
Acest tip de platformă reprezintă un nou trend al pieței
de resurse umane atât în Romania, cât și la nivel
mondial data fiind amploarea pe care a cunoscut-o în
ultimul timp aceasta piață. În acest context,
solicitantul își va alinia activitatea la noile tendințe ale
pieței, va absorbi tehnologie de ultimă generație și va
furniza un serviciu inovativ în concordanță cu nevoile
pieței.
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Platforma propusă în cadrul proiectului, în comparație
cu platformele curente, se va adresa mai multor
categorii de utilizatori, respectiv: angajatorilor,
candidaților, furnizorilor de training și certificare și
creatorilor
de
content
digital
instrucțional
(instructori). Pentru fiecare dintre aceștia platforma
va include o serie de funcționalități noi pe piața
românească și va inova prin modul în care acestea sunt
legate/interdependente și cum se întrepătrund pentru
a forma un ciclul complet al procesului de angajare și
croire carieră, deservind simultan interesele tuturor
categoriilor de utilizatori menționați.
Platforma propusă va fi simultan: un instrument
eficient, un partener corect, un punct de acces la
conținut digital de calitate, un mijloc de testare,
verificare și validare a cunoștințelor, o metodă de
promovare, un mijloc de autocunoaștere, o sursa
suplimentară de venituri și un răspuns la problemele și
solicitările actorilor din piața forței de muncă.
Proiectul propus se află în concordanță cu Strategia
Europa 2020 întrucât răspunde priorității tematice ce
vizează creșterea economică inteligentă: dezvoltarea
unei economii bazate pe cunoaștere și inovare.
Proiectul propus urmărește o revigorare a sectorului
tradițional prin dezvoltarea unor activități cu o mai
mare valoare adăugată, prin introducerea unor noi nișe
de piață, dar și prin exploatarea unor noi forme de
inovare, precum inovarea deschisă și orientate către
utilizator, inovarea socială și inovarea în materie de
servicii.
România se situează în urma altor state membre ale UE
în ceea ce privește cercetarea, dezvoltarea și
capacitatea de inovare. În 2012, cheltuielile
întreprinderilor în materie de cercetare și dezvoltare
au echivalat cu 0,19 % din PIB, cifra de șapte ori mai
mică decât media UE. Acestea au continuat să scadă în
2013, ajungând la 0,12 % din PIB (în ciuda stimulentelor
fiscale existente pentru costurile eligibile de cercetare
și dezvoltare). De asemenea, România se numără,
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printre statele cu rezultatele cele mai slabe în tabloul
de bord al Uniunii inovării și este singurul stat membru
al UE care nu a înregistrat nicio îmbunătățire în
legătura cu acest indicator în perioada 2008-2013.
Conform Raportului de țară al României pentru 2015
(COM (2015) 85 final), rezultatele României sunt cu
mult inferioare mediei UE în ceea ce privește cota de
întreprinderi care au introdus inovații tehnologice (34
% din media UE) și inovații fără caracter tehnologic (63
% din media UE) pe piață sau în cadrul structurilor lor,
în 2014 înregistrându-se un declin puternic în
comparație cu anul precedent în cazul IMM-urilor care
inovează folosind resursele interne (a se vedea Tabloul
de bord al Uniunii inovării 2014). Capacitatea României
de a atrage investiții pentru cercetare și dezvoltare din
partea întreprinderilor este îngreunată de calitatea
globală slabă a bazei științifice (cel mai scăzut nivel de
calitate din UE, pe baza indicatorului sintetic al
Comisiei privind excelența în cercetare).
Prin intermediul proiectului propus, solicitantul
contribuie la creșterea economică inteligentă prin
introducerea unei inovații tehnologice pe piața
românească cu aplicabilitate largă în societate
(tehnologia informațiilor și comunicațiilor, noi metode
manageriale,
de
marketing
și
dezvoltare
antreprenorială
pentru
competitivitate
organizațională, calitatea ocupării, capitalul uman,
cultural și social, tehnologie, organizație și schimbare
culturală).
Proiectul propus contribuie la îndeplinirea Priorității 3
– Factori și servicii suport a Strategiei Naționale pentru
Competitivitate 2014 – 2020, Direcția de acțiune Cercetare, dezvoltare și inovare: asigurarea unei
finanțări publice echivalente de 1% care să permită
efectul de antrenare asupra cererii de cercetare în
sectorul privat, respectiv Direcția de acțiune Cercetare, dezvoltare și inovare: Sprijinirea IMM-urilor
în vederea lansării de produse sau servicii inovative
prin fonduri de capital de risc, granturi, proiecte
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colaborative. Astfel, solicitantul va angaja cheltuieli
de cercetare în vederea dezvoltării unei platforme
inovative de joburi online, axată pe competențe și
certificări tehnice.
Proiectul propus se află în concordanță cu Programul
Național de Reformă 2015 întrucât răspunde
angajamentului de reformă privind Stimularea creșterii
investițiilor private în CDI, principalele masuri ce vor fi
întreprinse de solicitant în acest sens vizând
dezvoltarea activităților de CDI bazate pe tehnologii
avansate, relevante pentru sectoarele economice.
Proiectul se înscrie în direcțiile de acțiune ale
Programului de Guvernare 2013 – 2016 vizând
cercetarea – dezvoltarea – inovarea întrucât
solicitantul, prin intermediul proiectului propus, va
investi în domeniul cercetării - inovării în vederea
furnizării de servii de recrutare a forței de muncă
axată pe competențe tehnice, prin intermediul unei
platforme inovative de joburi online. Pe termen lung,
solicitantul va contribui, prin proiectul propus, la
creșterea ponderii serviciilor inovative în economia
României, pentru asigurarea competitivității și
stimulării productivității.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Obiectivele specifice

Obiectiv specific 1 – Creșterea capacității de cercetare
– dezvoltare – inovare a solicitantului, într-o perioadă
de 36 de luni, în domeniul TIC prin activități de
cercetare – dezvoltare experimentală ce vor avea ca
rezultat un serviciu TIC semnificativ îmbunătățit ce va
consta într-o platformă de joburi online care va aduce
o serie de inovări la nivelul întregului proces de
recrutare / angajare
Obiectiv specific 2 – Implementarea în cadrul
platformei a Cadrului European pentru Competențe
Digitale (European e-Competence Framework v.3) ca
instrument online pentru implementarea și utilizarea
„profilului tehnic IT&C european” în procesul de
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recrutare și angajare a candidaților cu competențe și
abilități tehnice și manageriale din domeniul IT&C
Obiectiv specific 3 – Cercetarea și dezvoltarea unei
platforme online în România care să unifice întreg
ciclul de „pregătire continuă profesională” din
domeniul IT&C privind piața serviciilor electronice de
plasare a forței de muncă

Grup țintă

Obiectiv specific 4 – Cercetarea, dezvoltarea și
lansarea unui serviciu TIC inovativ constând într-o
platformă inovativă, capabilă din punct de vedere
tehnic și funcțional să acopere o gamă largă de
funcționalități din cele solicitate de angajatori atunci
când utilizează o platformă de joburi online pentru
identificarea candidaților cu competențe și abilități
tehnice și manageriale din domeniul IT&C
• 300 Angajatori care necesită forță de muncp cu
competențe, expertiză și certificări din
domeniul IT&C
• 800 Candidați la locuri de muncă care necesită
angajați cu competențe, expertiză și certificări
din domeniul IT&C
• 50 Furnizori de training și certificări în domeniul
IT&C
• 10 Creatori de conținut instrucțional

2. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII - PROMOVAREA REZULTATELOR
PROIECTULUI PE SCARĂ LARGĂ ȘI A PRODUSULUI REALIZAT PRIN
PROIECT
S UB - ACTIVITATEA – P ROMOVAREA

REZULTATELOR PROIECTULUI PE SCARĂ LARGĂ

Această sub-activitate cuprinde:
o 3 articole științifice diseminate în cadrul a 3 conferințe internaționale
o 2 articole publicate în cadrul a 2 publicații de specialitate
o 3 articole științifice publicate în registre cu acces liber
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o 1 banner web de prezentare a serviciului rezultat prin proiect realizat
pe pagina web a solicitantului
o 1 pagină web dedicată prezentării serviciului rezultat prin proiect
realizată
o 2 mese rotunde organizate pentru prezentarea rezultatelor proiectului
stakeholderilor interesați
o 1 conferință de presă organizată pentru prezentarea rezultatelor
proiectului
În cadrul sub-activității 7.1 – Promovarea rezultatelor proiectului pe scară largă,
reprezentanții Structural Management Solutions au participat la conferința de la
Roma „7th International Conference on Sustainable Development”.
Conferința internațională pentru dezvoltare durabilă a fost organizată de Centrul
European de Dezvoltare Durabilă în colaborare cu Universitatea CIT. Cea de-a 7-a
conferință ICSD a fost inspirată din provocările sustenabilității umane, de mediu și
economice referitoare la generațiile prezente și viitoare, într-un context la scară
globală.
Tema conferinței a fost crearea unei fundații unificate pentru dezvoltarea durabilă:
cercetare, practică și educație.
Locul conferinței: Roma Eventi, Universitatea Pontificală Gregoriana, Piazza della
Pilotta, 4, Roma, Italia, în perioada 4- 5 septembrie 2019.
Derularea activității privind participarea la conferința de la Roma „7th International
Conference on Sustainable Development” a fost realizată prin parcurgerea
următoarelor sub activități:
•

•
•

Realizarea lucrării „Development of an integrated Game Based Assessment approach – the next generation of psychometric testing”, publicată în „European
Journal of Sustainable Development”. Lucrarea a fost realizată de:
o Dan Florin STĂNESCU - Psiholog în specialitatea psihologia muncii și
organizațională
o Cătălin Gabriel IONIȚĂ - Manager proiect informatic
o Alina Stanciu - Manager proiect informatic
o Adrian TOȘCĂ - Coordonator tehnic – Director departament cercetare
dezvoltare
Realizare prezentare PowerPoint pentru lucrarea ce a fost prezentată la
conferința „7th International Conference on Sustainable Development”
Participare în cadrul conferinței „7th International Conference on Sustainable
Development” și prezentarea lucrării „Development of an integrated Game
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Based Assessment ap-proach – the next generation of psychometric testing”
privind diseminarea rezultatelor proiectului
Prezentările în cadrul evenimentului au fost susținute de:
•
•

Cătălin Gabriel IONIȚĂ - Manager proiect informatic
Alina Stanciu - Manager proiect informatic

Participanții au primit mapa evenimentului ce a cuprins programul conferinței,
prezentat în Agenda evenimentului.
Prezentarea a fost interactivă, fiind realizată în Power-point cu imagini, tabele,
diagrame ce au un efect cognitiv recunoscut, toate stimulând și facilitând procesarea
informației. Tema prezentate în cadrul evenimentului a fost privită cu interes de
participanți, ce au contribuit cu un feedback eficient.
La sfârșitul evenimentului au fost eliberate certificatele de apreciere către autorii
lucrării „Development of an integrated Game Based Assessment ap-proach – the next
generation of psychometric testing”, publicată în „European Journal of Sustainable
Development” (Anexa 1 - Certificate participare).
În cadul evenimentului au fost făcute poze (Anexa 2 - Poze eveniment).
Anexe:
Anexa 1 - Certificate participare
Anexa 2 - Poze eveniment

