
Stadiul implementarii proiectului 

 Activitatea 1.1. Activitati de invatare prin actiune a membrilor Consortiului regional: 

 
• Seminar „Management strategic si dezvoltare organizationala”, Craiova, 8 – 10 noiembrie, 28 

participanti. 

• Seminar „Parteneriat pentru planificarea strategica in educatie si formare profesionala - roluri si 

responsabilitati institutionale in cadrul CR”, Olanesti, 6 - 8 decembrie, 22 participanti. 

• Seminar de formare „Dezvoltarea resurselor umane in contextul dezvoltarii durabile”, Calimanesti, 

25 – 27 martie 2011. 

 
 
Activitatea 2.1.  

Vizita de studii organizata in Spania, la Madrid si Barcelona, 14 - 20 noiembrie 2010. 

Au participat 22 de persoane (membri ai grupului tinta, Grupului Consultativ si ai echipei de 

management/implementare a proiectului). 

Institutiile vizitate: 
 

• Universitatea Politehnica din Catalonia; 

• Oficiul de Ocupare pentru Tineret; 

• Serviciul de Ocupare din Catalonia; 

• Consortiul pentru Formare Continua din Catalonia; 

• Consiliul pentru Munca, Economic si Social din Catalonia; 

• Universitatea Internationala Schiller; 

• Fundatia Tripartita pentru formare profesionala continua; 

• Centrul Regional pentru InovaŃie si Formare „Las Acacias”.  

 
 
●  Conferinta de lansare a proiectului, 21 ianuarie 2011, Craiova 
 

La eveniment au participat 100 de persoane, reprezentanti ai Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, reprezentanti ai 
partenerilor implicati in implementarea proiectului, membri ai Grupului Consultativ in cadrul Consortiului 
Regional, membrii Consortiului Regional pentru dezvoltarea invatamantului profesional si tehnic  Sud-
Vest Oltenia, membri ai Consortiului Regional Sud-Muntenia, precum si reprezentanti ai mass-media din 
regiune. 
 

 Vizita de studiu organizata in Marea Britanie, 13 – 19 februarie 2011 
Au participat 22 de persoane, membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, 
membri ai Consortiului regional SV Oltenia, precum si membri ai echipei de implementare a proiectului. 
 
Au avut loc intalniri de lucru la urmatoarele institutii:  

• Departamentul pentru Educatie; 

• Departamentul pentru Afaceri, Inovare si Formare Profesionala; 

• Consiliul pentru Finantarea Invatamantului Superior din Anglia; 

• Edexcel- unul din cele mai importante organisme responsabile cu certificarea performantelor 

educationale in Regatul Unit; 

• Primaria orasului Coventry; 

• Comisia pentru ocuparea si pregatirea fortei de munca din Regatul Unit; 

• Serviciul de Imbunatatire a Educatiei in Scoli, Educatia Cambridge; 

• OFSTED- reglementeaza si  monitorizeaza serviciile de ingrijire a copiilor si a tinerilor, precum si 

servicii de educatie si formare profesionala pentru toate categoriile de cursanti. 


