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Proiectul POSDRU/93/3.3/S/61944 “Consolidarea capacității instituționale a 

Consorțiului Regional pentru educație și formare profesională” 
 

 

 

 
 
 

●  Conferinta de lansare a proiectului, 21 ianuarie 2011, Craiova 
La eveniment au participat 100 de persoane, reprezentanți ai Ministerului Educatiei, Cercetării, 
Tineretului și Sportului, membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, 
reprezentanți ai partenerilor implicați în implementarea proiectului, membri ai Grupului 
Consultativ în cadrul Consorțiului Regional, membrii Consorțiului Regional pentru dezvoltarea 
invățământului profesional și tehnic  Sud-Vest Oltenia, membri ai Consorțiului Regional Sud-
Muntenia, precum și reprezentanți ai mass-media din regiune. 
 
Activitatea 1. Formarea profesională ”invăţare prin acţiune” a grupului ţintă (membri ai 
Consorțiului regional şi ai partenerilor sistemului de Învăţământ Profesional şi Tehnic) se 
desfăşoară în scopul dezvoltării şi implementării planurilor de acţiune care sprijină 
formarea profesională în vederea creşterii ocupării. 
 
În cadrul activităţii 1.1. Activităţi de învăţare prin actiune a membrilor Consorțiului 
regional, au fost organizate până în prezent 5 seminarii: 

 „Management strategic şi dezvoltare organizaţională”, Craiova, 8 – 10 noiembrie 
2010; 

 „Parteneriat pentru planificarea strategică în educatie și formare profesională - 
roluri și responsabilități instituționale în cadrul CR”, Olăneşti, 6 – 8 decembrie 
2010; 

  „Dezvoltarea resurselor umane în contextul dezvoltării durabile”, Călimăneşti, 25 – 
27 martie 2011;  

Stadiul implementării activităţilor proiectului 



  „Managementul comunicării, negocierea și managementul conflictelor”, Râmnicu-
Vâlcea, 27-29 mai 2011; 

 „Criza economică şi efectele ei asupra planificării ofertei educaţionale”, Rînca, 28-
30 septembrie 2011; 

 „Creşterea capacităţii de operare cu evidenţe complexe”, Călimănești, 9 -11 
decembrie, 9 -11 decembrie 2011. 

 
În cadrul activităţii 1.2.„Învăţare prin actiune” a partenerilor sociali, reprezentanţi ai Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, a fost organizat seminarul cu tema „Rolul 
parteneriatului în educaţie şi formare profesională”, la Eşelniţa, la data de 30 iunie 2011. 
 
 
În cadrul activităţii 1.3.  - Seminarul “Flexicuritatea, formarea profesională  și rolul 
parteneriatului”, structurat in 4 grupuri, s-au desfășurat primele 3 întâlniri: 

 Călimănești, 9 -11 decembrie 2011; 
 Rânca, 20 -22 ianuarie 2012; 
 Govora, 29-31 martie 2012. 

  
  
Activitatea 2 „Vizite de studiu” (peer learning) şi schimb de bune practici şi expertiză în 
vederea dezvoltării şi menţinerii parteneriatelor este realizată şi organizată de solicitant 
şi partenerul transnaţional în state membre UE.  
 

Până in prezent, în cadrul Activităţii 2.1. „Vizite de studiu” pentru grupul ţintă (membri ai 
Consorţiilor Regionale, membri ai Consiliilor pentru Dezvoltare Regională şi reprezentanţi ai 
altor parteneri sociali pentru educaţie şi formare profesională), s-au desfăşurat două vizite de 
studii: 

 Vizita de studii organizată in Spania, la Madrid şi Barcelona, 14 - 20 noiembrie 2010. 
Au participat 22 de persoane (membri ai grupului ţintă, Grupului Consultativ şi ai echipei de 
management/implementare a proiectului). 

Institutiile vizitate: 
- Universitatea Politehnică din Catalonia; 
- Oficiul de Ocupare pentru Tineret; 
- Serviciul de Ocupare din Catalonia; 
- Consorţiul pentru Formare Continuă din Catalonia; 
- Consiliul pentru Muncă, Economic şi Social din Catalonia; 
- Universitatea Internaţională Schiller; 
- Fundaţia Tripartită pentru formare profesională continuă; 
- Centrul Regional pentru Inovaţie şi Formare „Las Acacias”.  

 
 Vizita de studii organizată în Marea Britanie, la Londra, 13 – 19 februarie 2011 

Au participat 22 de persoane, membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 
Oltenia, membri ai Consorţiului Regional SV Oltenia, precum şi membri ai echipei de 
implementare a proiectului. 



Au avut loc întâlniri de lucru la următoarele instituţii:  
 Departamentul pentru Educaţie: departament al Guvernului britanic cu atribuţii şi 

responsabilităţi în ceea ce priveste educaţia şi protecţia copiilor şi tinerilor cu vârste 
până la 19 ani; 

 Departamentul pentru Afaceri, Inovare şi Formare Profesională: departament ministerial 
al Guvernului britanic; 

 Consiliul pentru Finanţarea Invăţământului Superior din Anglia: organism public non-
departamental al Departamentului pentru Afaceri, Inovare şi formare Profesională, cu 
atribuţii în distribuirea fondurilor către universităţi şi colegii din Anglia, pentru a le sprijini 
în furnizarea serviciilor de educaţie, cercetare şi alte servicii conexe; 

 Edexcel: unul din cele mai importante organisme responsabile cu certificarea 
performanţelor educaţionale în Regatul Unit, ce acordă atestate academice şi 
profesionale pentru scoli, colegii, angajatori şi alte forme de invăţământ, atât în Regatul 
Unit, cât şi pe plan international. 

 Primăria oraşului Coventry, al 9-lea ca mărime din Anglia, situat în regiunea West 
Midlands din Anglia.  

 Comisia pentru ocuparea şi pregătirea forţei de muncă din Regatul Unit, organism non-
departamental public, ce oferă consultanţă cu privire la politicile ocupării forţei de 
muncă. 

 Serviciul de îmbunătăţire a Educaţiei în Şcoli, Educaţia Cambridge. 
 OFSTED (Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills), organizaţie 

monitorizată direct de către Parlament, care reglementează şi  monitorizează serviciile 
de îngrijire şi educare a copiilor şi inspectează şcoli, colegii, centre de formare iniţială a 
profesorilor, centre de învăţare la locul de muncă şi de formare de competenţe 
profesionale la adulţi, comunităţi de învăţare, de educaţie şi formare în închisori etc. 

 
Activitatea 4. Cercetări, studii şi sondaje, planificare strategică prin implicarea actorilor 
locali pentru dezvoltarea economică locală, din domeniul ocupării şi incluziunii sociale, a 
partenerilor sociali şi organizaţiilor societăţi civile şi dezvoltarea parteneriatelor 
institutionale la nivel sectorial şi teritorial. 
Această activitate are ca scop creșterea capacității de actualizare a documentelor de planificare 

strategică pentru educație și formare profesională, în cadrul ei fiind organizate până în prezent 
urmatoarele ateliere de lucru tematice:  

 Rolul membrilor grupului țintă în dezvoltarea capacității administrative a 
instituțiilor participante la parteneriatul social, Eşelniţa, 29 iunie – 1 iulie 
2011; 

 Efectele crizei economice asupra planificării ofertei educaţionale, Govora, 
28 – 30 octombrie 2011. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitatea 1. Formarea profesională ”invăţare prin acţiune” a grupului ţintă (membri ai 
Consorţiului regional şi ai partenerilor sistemului Invăţământ Profesional şi Tehnic) 

 
1.2. Activităţi „învăţare prin acţiune” a partenerilor sociali  

 Organizarea seminarului „Rolul documentelor de planificare strategica a educației și 
formării profesionale în dezvoltarea regională și județeană” 

1.3. Organizarea, derularea și evaluarea seminarului “Flexicuritatea, formarea profesională  
și rolul parteneriatului” (1 grup) 

1.3.6. Organizarea și derularea seminarului  “Rolul parteneriatului în anticiparea nevolilor de 

formare profesională și în dezvoltarea formării profesionale  inițiale și continue” 
1.3.7. Organizarea și derularea seminarului  “Rolul Consiliilor Locale și  Județene în 
formarea profesională” 
 
Activitatea 1.4. Crearea de rețele de multiplicatori de informație privind formarea profesională la 
nivelul bazinelor demografice 
 
Activitatea 2. Vizite de studiu (peer learning) și schimb de bune practici și expertiză în vederea 

dezvoltării și menținerii parteneriatelor.  
 2.1. Organizarea şi realizarea a două  vizite de studiu pentru grupul ţintă 
 2.2. Realizarea unei sinteze a activităţii după fiecare vizită de studii 

Activitatea 3.Organizarea şi derularea de schimburi de experienţă la nivel interregional şi 
multiregional  

3.1.Schimburi de experienţă prin cooperare interregională (schimb de experienţă cu 
regiunea Sud-Muntenia, materializat într-o întâlnire de lucru constând în împărtăşirea 
experienţelor şi diseminarea bunelor practici din activitatea CR ale celor 2 regiuni şi din 
vizitele de studii transnaţionale la care au participat membrii CR din regiunea 
solicitantului). 
3.2. Organizarea şi derularea schimbului de experienţă privind metodologiile şi 
instrumentele utilizate în planificarea strategică a IPT- cu participarea a câte 5 
reprezentanţi din toate Consorţiile Regionale pentru educaţie şi formare profesională din 
România.  

Activitatea 4. Cercetări, studii și sondaje, planificare strategică prin implicarea actorilor locali 
pentru dezvoltarea economică locală, din domeniul ocupării și incluziunii sociale, a partenerilor 

Activitățile prevăzute pentru perioada următoare 



sociali și organizațiilor societății civile și dezvoltarea parteneriatelor instituționale la nivel 
sectorial și teritorial.  

Vor fi organizate 3 ateliere de lucru tematice:  

 Parteneriatul pentru planificare strategică în educație și formare 

 Rolul comunicării și negocierii în menținerea parteneriatului social  

 Managementul asociativ de performanță- rol în implementarea și evaluarea 
strategiilor de dezvoltare regională 

De asemenea, se vor organiza stagii de formare/informare a partenerilor sociali pentru 
educație și formare profesionala la nivelul județelor regiunii solicitante.  

Activitatea 5. Activități de consolidare a Consorțiului Regional pentru educație și formare 
profesională  

5.1 Dezvoltarea/imbunătățirea tehnicilor de lucru pentru extinderea razei de 
acțiune a parteneriatului social pentru educație și formare profesională, 
revizuirea/imbunătățirea regulamentului de organizare și funcționare a Consorțiului 
Regional pentru educație și formare profesională, identificarea/desemnarea rolurilor și a 
responsabilităților viitoare; 
5.2. Elaborarea unui ghid de dezvoltare a parteneriatului interinstituțional pentru 
educație și formare profesională la nivel regional; 
5.3. Elaborarea unui plan de acțiuni pe termen lung și mediu care să asigure 
sustenabilitatea Consorțiului Regional pentru educație și formare profesională, respectiv 
a proiectului; 
5.4. Validarea planului de acțiuni pe termen lung și mediu și a regulamentului de 
organizare și funcționare a Consorțiului Regional pentru educație și formare 
profesională și a ghidului de dezvoltare a parteneriatului de către Grupul Consultativ. 

 
 
 


