PUNCT ….. SI DE LA CAPAT
14 fosti parteneri NELI plus inca patru noi parteneri din Austria, Serbia, Bulgaria si Romania
au marcat debutul Proiectului HINT – Transporturi Armonizate pe Ape Interioare prin
educatie si tehnologia informatiei, in data de 31 ianuarie 2013, ca proiect de continuare a
Proiectului NELI.
Proiectul HINT a fost lansat in prezenta a mai mult de 50 de participanti, reprezentanti ai
Ministerului Transporturilor, Secretariatului Tehnic SEE din Bucuresti, Ministerului Roman al
Dezvoltarii Regionale ca Autoritate de Management SEE, factori implicati si parteneri
institutionali.
HINT este implementat in cadrul Programului de Cooperare Transnationala Sud Estul Europei
(SEE), Axa Prioritara 3 – Cresterea gradului de accesibilitate, Aria de Interventie 2 ‐
Dezvoltarea strategiilor de diminuare a “diviziunii digitale” si este implementat in principal
pentru a dezvolta si a capitaliza rezultatele obtinute in cadrul ProiectuluI NELI, in vederea
extinderii cooperarii transnationale in scopul imbunatatirii si armonizarii educatiei si instruirii
personalului navigant de ape interioare de‐a lungul coridorului Dunarii.
Obiectivele HINT vizeaza implementarea masurilor identificate in Planul de Actiune
Transnationala conceput in cadrul Proiectului NELI, cum ar fi necesitatea de a avea
standarde armonizate pentru educatie si instruire, posibilitati de instruire practica,
platforme de e‐learning si autoevaluare, continuarea dezvoltarii centrelor de informare si
instruire, pentru o mai buna promovare a sectorului transporturilor pe ape interioare.
Prin intermediul standardelor comune pentru instruire si certificare pentru personalul
navigant fluvial, nu numai ca se va asigura armonizarea procesului de educatie la nivel
european, dar se va deschide, de asemenea, drumul catre sustenabilitate pe termen lung. Iar
daca acestea sunt sprijinite si de instrumente educationale avansate, practice – asa cum sunt
nava scoala, simulatoarele logistice si de navigatie si platfomele de autoevaluare, sau
virtuale ‐ cum sunt cursurile de instruire online, in final utilizatorii vor avea acces la
tehnologii de instruire moderne si experienta necesara ocuparii unui loc de munca.
Pentru o larga implementare a rezultatelor proiectului cooperarea transnationala este o
premisa obligatorie. In acest scop, partenerii HINT impreuna cu sase observatori (Ministerul
Roman al Transporturilor, Ministerul Federal al Transporturilor din Austria, OO
Wirthschaftsbund, Comisia Internationala a Raului Sava, Comisia Centrala pentru Navigatie
pe Rin si Comisia Dunarii) s‐au angajat pentru urmatorii doi ani sa isi impartaseasca
cunostintele si expertiza prin intermediul platformei de consultare online Danube
Knowledge Network pentru a dezvolta noi instrumente si metode de invatare.
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