
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

CURSUL ORGANIZAȚIEI METEOROLOGICE MONDIALE PENTRU FORMATORI ȘI EVALUATORI DE 

COMPETENȚE “On-the-Job Trainers (OJT) and Competency Assessors(CA)” 
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București, 25-29 iulie 2022 

În perioada 25-29 iulie 2022, va avea loc la sediul Administrației Naționale de 

Meteorologie din București, cursul de pregătire profesională “On-the-Job Trainers (OJT) and 

Competency Assessors(CA)” sub egida Organizației Meteorologice Mondiale (OMM) și găzduit de 

Administrația Națională de Meteorologie. 

La acest eveniment vor participa personalități din cadrul Organizației Meteorologice Mondiale,  

invitați din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, experți din cadrul Administrației 

Române a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA), Administrației Naționale de Meteorologie, 

reprezentanți ai Serviciilor Meteorologice și Hidrologice Naționale și a Administrațiilor Serviciilor 

de Trafic Aerian din Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bosnia și Herțegovina, Croația, Georgia, 

Grecia, Israel, Italia, Iordania, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Macedonia de Nord, 

Muntenegru, Polonia, Serbia, Spania si Turcia.              

 

Considerăm că o continuă specializare profesională pentru Formatori și Evaluatori de Competențe 

are o importanță deosebită, conceptul de competență fiind unul amplu, legat de activitățile 

specifice experților din domeniu și trebuie să fie foarte bine înțeles și corect implementat. Există 

o nevoie constantă ca specialistul să continue să evolueze și să umple golul dintre teorie și 

practică, în special în ceea ce privește aplicarea cunoștințelor acumulate în activitatea curentă 

din cadrul instituțiilor lor.   

 

În cadrul festivității de deschidere, vor fi prezentate progresele efectuate cu privire la 

înființarea Centrului Agrometeorologic Regional pentru RA VI (Europa) în România, unul dintre 

obiectivele specifice ale proiectului ”Modernizarea infrastructurii de monitorizare si avertizare a 

fenomenelor hidrometeorologice severe în vederea asigurării protecției vieții și a bunurilor 
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materiale – INFRAMETEO, cod SMIS 2014+ 152610”,  proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune 

prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Acest Centru va contribui la 

consolidarea colaborării între Serviciile Naționale de Meteorologie și Hidrologie și va facilita 

parteneriate benefice la nivel european și internațional, cu scopul de a implementa cu succes 

proiecte și programe de cercetare orientate spre atenuarea efectelor încălzirii globale și 

schimbărilor climatice. Centrul va oferi țărilor europene date și informații agrometeorologice 

relevante, cum ar fi umiditatea solului și fenologia plantelor, buletine și produse/servicii 

agrometeorologice, precum și activități suport de formare profesională.  

 

Cursul va fi o oportunitate excelentă de a împărtăși exemple de bune practici și expertiză. Este 

bine cunoscut faptul că instruirea capătă un plus de valoare prin aplicații practice, iar abilitățile 

dobândite pot fi adaptate în funcție de necesități pentru a crea coerență în abordarea 

implementării competențelor atât în diferitele activități operaționale din cadrul Serviciilor 

Meteorologice și Hidrologice Naționale și Administratiilor Serviciilor de Trafic Aerian din Regiunea 

a VI-a a OMM cât și pentru asigurarea unei mai bune colaborări între acestea la nivel regional. 
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