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Integrarea europeana s-a concentrat initial pe chestiunile economice. Garantarea comertului liber 
prin eliminarea diferitelor obstacole si restrictii  si consolidarea economiilor nationale si a competi-
tivitatii lor au reprezentat interesul primar al politicii europene. Chestiunile sociale aveau clar mai 
putina importanta. Politica sociala europeana s-a limitat multa vreme la simpla evitare a denatu-
rarilor intr-o competitie, creata din cauza unor standarde sociale diferite, si la sporirea mobilitatii 
angajatilor.
De la infiintarea pietei unice si de cand Uniunea Europeana s-a dedicat crearii unei uniuni eco-
nomice si monetare, importanta relativa a chestiunilor sociale din cadrul politicilor Uniunii Europene 
a crescut considerabil. 

Responsabilitatile socio-politice ale UE au fost considerabil extinse prin Actul European Unic (1986), 
prin adoptarea Cartei Sociale Europene (in 1989), si prin Protocolul privind Politica Sociala care, ca 
o anexa la Tratatul de la Maastricht, a fost aplicat de toate statele membre. 
 
Prevederi referitoare la politicile sociale instituite de tratatele europene

Tratatul de la Roma
• salarii egale pentru barbati si femei (Art. 119) 
• libertate de miscare (Art. 48 - 52) 
• realizarea pietei comune (Art. 100)

Actul European Unic 
• protectia locurilor de munca 

Protocolul privind politica sociala 
• conditii de munca 
• schimb de informatii cu angajatii in ambele sensuri 
• oportunitati egale pentru femei si barbati 
• integrarea persoanelor excluse de pe piata muncii 
• protectia angajatilor la sfarsitul contractului de munca 
• reprezentarea si protectia colectiva a intereselor angajatilor si a patronilor 
• conditii de angajare pentru rudele din terte tari 
• contributii financiare pentru promovarea locurilor de munca

Tratatul de la Maastricht
• „un nivel inalt de ocupare a fortei de munca si de protectie sociala, si asigurarea egalitatii intre 

barbati si femei” – obiectiv al UE (Art.3)
• interzicerea discriminarii pe baza de cetatenie (Art.12)
• institutiile europene pot intreprinde actiuni de sine statatoare pentru combaterea diverselor 

forme de discriminare (Art.13)
• promovarea masurilor de combatere a excluderii sociale (Art.136, 137)
• promovarea egalitatii privind persoanele cu deficiente ( Art. 95)

1 
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Politica sociala europeana 
si rolul sau in economie si societate
RESPONSABILITATILE UE IN DOMENIUL POLITICII SOCIALE 
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Tratatul de la Amsterdam
• este recunoscut rolul partenerilor sociali (Art. 137),  statele membre trebuind sa asigure un di-

alog intre angajati si angajatori
• Comisia Europeana are sarcina de a promova consultarile cu patronatele si sindicatele si sa ia 

masurile considerate necesare pentru facilitarea dialogului prin acordarea unui sprijin echilibrat 
partilor (Art. 138).

Tratatul de la Nisa a stabilit obiective punctuale ale politicii sociale:
• cresterea numarului de locuri de munca prin cresterea rolului masurilor active de combatere a 

somajului
• imbunatatirea accesului la sistemele de educatie si formare si cresterea calitatii acestora 
• imbunatatirea mobilitatii fortei de munca accelerarea peocesului de recunoastere reciproca a 

diplomelor, certificatelor si calificarilor profesionale 
• combaterea oricarei forme de saracie si promovarea egalitatii si integrarii sociale

Tratatul de la Lisabona 
• protectia cetatenilor UE in intreaga lume, diversitatea economica, coeziunea sociala si terito-

riala, impreuna cu obiectivele sociale sunt obiectivele fundamentale ale politicii UE
• misiunea UE este crearea unei piete “interne” si indeplinirea obiectivelor legate: de protectia 

muncii, progresul social, nivelul ridicat de protectie a mediului, lupta impotriva discriminarii, 
justitia sociala, protectia copiilor, etc.

UE promoveaza politica sociala din anumite considerente:
 
sociale 
• constientizarea responsabilitatii ce le revine de catre toate statele membre ale UE pentru 

nevoile sociale ale cetatenilor lor - ideea unui model social european 

economice 
• evitarea denaturarilor intr-o competitie aparuta datorita nivelurilor sociale diferite 
• promovarea competitivitatii, de exemplu prin cresterea nivelului educatiei generale si a 

invatamantului vocational sau prin cresterea mobilitatii angajatilor 

politice
• cetatenii UE nu ar accepta integrarea politica si economica fara o politica sociala activa 

In conditiile unei piete cu o moneda unica, pentru ca o actiune politica menita sa sporeasca numarul 
locurilor de munca sa fie incununata de succes, este necesara o politica a pietei muncii si a locurilor 
de munca coordonata la nivel european, pentru toate statele membre.     
 
Toate tarile UE se confrunta cu faptul ca societatile lor imbatranesc. Aspecte sociale precum sana-
tatea, securitatea sociala si cea a persoanelor in varsta si conditiile de munca fac necesara remod-
elarea sistemelor prospere existente. In acest domeniu exista schimb de experienta si informatie la 
nivel european.     
 
Crearea tehnologiilor moderne de informare si comunicare a schimbat radical societatile Europei  si 
le-a transformat in societati bazate pe informatie.     
Diviziunea globala a muncii, globalizarea curentelor financiare si efectele folosirii de noi tehnologii 
vor duce, in cele din urma, la o schimbare masiva a muncii in Europa. 
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Este esentiala combaterea efectelor negative ale acestei schimbari - somajul in Europa - si este 
necesara intelegerea sanselor pe care aceasta schimbare le ofera cu privire la economie si popu-
latie. 

Sporirea competitivitatii si protectia drepturilor sociale nu se exclud reciproc. Dimpotriva, politica 
sociala inovativa joaca un rol esential in protectia si sporirea competitivitatii companiilor europene in 
cadrul economiei globale. 

Standardele educationale ridicate (inclusiv invatamantul general, cat si pregatirea profesionala), o 
protectie efectiva si eficienta impotriva unor riscuri precum imbolnavirile, accidentele, somajul, ca si 
o protectie a nivelului de trai al persoanelor in varsta, care contribuie la existenta unei mari stabilitati 
sociale si securitate interna intr-o societate, reprezinta factori decisivi pentru competitivitatea unei 
economii globale, bazate pe tehnologie.  

Premisele adoptarii Strategiei Europene pentru Ocuparea Fortei de Munca

Anii ’90 au fost caracterizati in Uniunea Europeana de nivele ridicate ale somajului comparativ cu 
situatia din perioadele anterioare si din alte tari dezvoltate. Principalele caracteristici ale proble-
melor cu care s-a confruntat piata muncii in acest interval au fost  sintetizate astfel:

• Crearea unui numar mic de locuri de munca intre 1976 – 1996;
• Scaderea ratei de ocupare de la 65% in 1976, la  60% in 1996, in timp ce in SUA aceasta rata 

era de 75% in aceeasi perioada;
• Rigiditate si disparitati intre diferite piete nationale ale muncii: salarii minime nearmonizate,  

reguli diferite privind acordarea si nivelul indemnizatiei de somaj, o larga varietate de regle-
mentari a Codurilor nationale ale muncii cu efecte asupra somajului de lunga durata si a 
somajului in randul tinerilor;

• Disparitati regionale ale somajului european. Regiunile cu somaj redus corespund partii oc-
cidentale a Germaniei, Olandei, sudului Angliei, Austriei si nordului Italiei, Alsaciei si regiunii 
Rhone - Alpes din Franta. Aceste regiuni sunt cele mai dinamice din Europa. Regiunile cele 
mai indepartate - Finlanda, Irlanda, Spania, sudul Frantei si sudul Italiei, precum si partea 
orientala a Germaniei sunt cele mai afectate de somaj;

• Somajul afecta inegal diferitele categorii ale populatiei: somajul in randul femeilor era mai 
ridicat decat cel in randul barbatilor in UE si afecta o mare parte a populatiei din grupa de 
varsta 15-24 de ani. 

Strategia Europeana pentru Ocuparea Fortei de Munca a constituit raspunsul Uniunii Europene 
la problemele identificate pe piata muncii in Europa la jumatatea anilor 1990, cea mai importanta 
fiind somajul structural, cauzat in general de incompatibilitatea dintre calificarile disponibile pe 
piata muncii si cele cerute de intreprinderi.

De asemenea, diferentele intre ratele de somaj europene pot fi explicate prin factori de ordin 
institutional si social.

Politica europeana 
in domeniul ocuparii fortei de munca

2 
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Desi libera circulatie a fortei de munca a fost statuata inca din 1957 prin Tratatul de la Roma, 
fluxurile de populatie in interiorul UE sunt reduse. 
Obstacolele in calea migratiilor in interiorul UE sunt importante. Unul dintre ele il reprezinta bari-
erele lingvistice. Din acest punct de vedere trebuie mentionat ca europenii care emigreaza in 
interiorul UE au, cel mai adesea, un nivel ridicat de calificare si din aceasta cauza vorbesc una 
sau mai multe limbi straine.
Cea mai importanta bariera in calea migratiei populatiei o reprezinta insa nearmonizarea regle-
mentarilor privind diplomele si calificarile in UE.

Totodata, este vorba si de o anumita necorelare intre structura ofertei de munca pe calificari  din 
punct de vedere al repartitiei geografice al populatiei active si structura cererii pentru anumite 
tipuri de munca. 

Astfel se poate explica faptul ca exista regiuni care se confrunta cu penurie de forta de munca, in 
timp ce in altele exista un nivel ridicat de neocupare.

Initiata in 1997, revizuita  in 2005, dupa relansarea Strategiei de la Lisabona, apoi in 2008, pentru 
intervalul 2008-2010, Strategia Europeana pentru Ocuparea Fortei de Munca se concentreaza 
asupra urmatoarelor prioritati:
• Atragerea  pe piata muncii si mentinerea unui numar cat mai mare de persoane ocupate, 

cresterea ofertei de munca si modernizarea sistemelor de protectie sociala;
• Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor;
• Cresterea investitiilor in capitalul uman prin imbunatatirea educatiei si competentelor.

La fel ca si in 2005-2008, Liniile Directoare pentru crestere economica si ocupare pentru perio-
ada 2008-2010  au o abordare integrata, bazata pe 3 piloni:
1. Politici macro-economice;
2. Reforme micro-economice;
3. Politici de ocupare.

In acord cu aceste Linii Directoare, statele membre elaboreaza Programele Nationale 
de Reforma.
In acest context, politicile statelor membre in domeniul ocuparii trebuie sa contribuie la atingerea 
obiectivelor privind dezvoltarea durabila a economiei, un grad inalt de ocupare si de protectie 
sociala, egalitate de sanse intre barbati si femei, un grad inalt al competitivitatii economice, cres-
terea si calitatii vietii, precum si coeziunea economica si sociala.
De asemenea, politicile in domeniul ocuparii trebuie sa fie in concordanta cu liniile directoare ale 
politicilor economice facandu-se astfel legatura directa intre ocupare si economie.
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Politici educationale in Europa
Concluziile Consiliului European de la Lisabona in domeniul educatiei si formarii profesionale au 
subliniat necesitatea ca sistemele educationale si de formare profesionala europene sa se adapteze 
atat la cerintele societatii cunoasterii cat si la nevoile determinate de dorinta de a imbunatati gradul 
si calitatea ocuparii fortei de munca.

Noile politici educationale au drept obiectiv prioritar realizarea unei dimensiuni europene in educatie.
Ele trebuie sa ofere posibilitati de educatie si instruire pentru toate grupurile tinta aflate in diferite 
momente ale vietii: tineri, adulti, someri si persoane ale caror ocupatii sunt afectate de competetele 
scazute pe care le detin. 

Uniunea Europeana promoveaza cooperarea dintre statele membre, sustine si completeaza actiu-
nea lor in anumite domenii ale educatiei si formarii, conform principiului subsidiaritatii, promovand 
calitatea prin generarea “valorii europene adaugate”. 

Aceste domenii sunt orientate in special pentru: 
• promovarea mobilitatii studentilor/elevilor si a cadrelor didactice; 
• dezvoltarea cooperarii dintre scoli si universitati; 
• stimularea invatarii limbilor straine; 
• imbunatatirea recunoasterii diplomelor calificarilor si competentelor in scop academic sau profe-

sional; 
• dezvoltarea invatamantului deschis si la distanta. 

Incepand cu anul 2002, cooperarea la nivel european in privinta politicilor in domeniul educatiei si al 
formarii profesionale a oferit un sprijin valoros reformelor nationale in domeniul educatiei si acon-
tribuit la mobilitatea in intreaga Europa a elevilor si studentilor, precum si a cadrelor didactice.
Pe baza acestei abordari si respectand pe deplin responsabilitatea statelor membre in privinta siste-
melor lor de invatamant, Consiliul a semnat in luna mai 2009 un cadru strategic pentru cooperarea 
europeana in domeniul educatiei si formarii profesionale (EF 2020).

Educatie si formare 2020 – sisteme diferite, obiective comune

Concluziile Consiliului privind cadrul strategic pentru cooperarea europeana in domeniul edu-
catiei si formarii („ET 2020”), adoptate in mai 2009, se bazeaza pe progresele inregistrate in 
cadrul programului anterior de lucru si stabilesc patru obiective strategice: 
• transpunerea in practica a conceptelor de invatare de-a lungul vietii si de mobilitate edu-

cationala; 
• imbunatatirea calitatii si a eficientei sistemelor de educatie si formare profesionala; 
• promovarea egalitatii, a coeziunii sociale si a cetateniei active; 
• stimularea inovarii si a creativitatii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de 

educatie si formare profesionala.

3 
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Fondul Social European
Principal instrument de realizare a politicii sociale in Uniunea Europeana

Unul dintre principalele instrumente de care dispun institutiile europene  pentru a lupta impotri-
va somajului structural este Fondul Social European (FSE). Acesta este un organism creat prin 
Tratatul de la Roma, ale carui atributii au fost extinse in mai multe randuri. FSE este un organ-
ism care finanteaza formarea profesionala, mai ales a persoanelor afectate de restructurarile 
de activitate, mobilitatea geografica a muncitorilor in interiorul Europei si crearea de locuri de 
munca si de activitati mai ales pentru someri.

Initial, FSE primea finantare de la bugetul comunitar si era abilitat sa acorde alocatii mai de-
graba decat imprumuturi. El a fost institutionalizat in conditiile unei relative penurii de forta de 
munca la nivelul “Europei celor 6” dar pentru perioade de declin economic si bugete de auster-
itate.

Rolul sau era de a usura dificultatile generate de somaj prin facilitarea mobilitatii sectoriale si 
zonale si, ca rezultat, sa imbunatateasca standardele de viata.     

Prin intermediul FSE, anumite grupuri specifice de cetateni erau compensate pentru dificultatile 
ce rezultau din mutatiile economice determinate de functionarea pietei comune. La inceputurile 
activitatii sale, FSE putea sa-si declanseze mecanismele finantatoare numai la cererea unei tari 
membre, de a i se rambursa 50 % din cheltuielile deja efectuate pentru o schema anume de 
asistenta sociala. Constituirea fondului se facea prin contributii proportionale ale tarilor membre.

Doar o mica parte din fonduri s-a folosit initial pentru incurajarea mobilitatii regionale a lucra-
torilor, cea mai mare parte luand calea finantarii unor programe de calificare sau recalificare a 
fortei de munca. O critica frecventa a acestei prime etape de folosire a FSE s-a referit la faptul 
ca cele mai multe fonduri le-au primit statele care s-au dovedit mai abile in lansarea de solicitari 
si nu cele care aveau realmente nevoie de ele.

Revizuirea mecanismului functional al FSE la inceputul anilor ‘70 insemna ca mecanismul de 
interventie se putea face prin:
• Masuri temporare. Schemele de ocupare a fortei de munca puteau fi orientate direct spre 

lucratorii disponibilizati din agricultura, textile, confectii si siderurgie care puteau fi ajutati 
pentru a se deplasa si angaja in alte sectoare. O asistenta speciala a fost acordata calificarii 
alternative a femeilor si a tinerilor sub 25 de ani.

• Actiuni permanente care puteau fi declansate pentru a solutiona situatiile dificile aparute 
in industriile specifice din anumite regiuni ale CE. In 1976, aproape 73 % din fonduri s-au 
folosit pentru aceasta destinatie.

Obiectivele FSE au fost revizuite si extinse in fiecare perioada de programare, fiind corelate cu 
Strategia Europeana privind Ocuparea Fortei de Munca si Liniile Strategice Comunitare privind 
Coeziunea.

Pentru perioada de programare 2007- 2013, scopul interventiilor Fondul Social European este 
de a sustine statele membre sa anticipeze si sa administreze eficient schimbarile economice 
si sociale. Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1081/2006 privind Fondul 
Social European propune domeniile si principiile prin care se poate realiza dezvoltarea resurse-

4
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lor umane in perioada urmatoare.
Fondul Social European finanteaza urmatoarele prioritati:
• Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor;
• Cresterea accesului si a participarii pe piata muncii;
• Promovarea incluziunii sociale prin lupta impotriva discriminarii si facilitarea accesului pe 

piata muncii pentru persoanele dezavantajate.

Statele membre si regiunile Uniunii Europene au acces la finantare din Fondul Social Euro-
pean in cadrul unei perioade de programare de sapte ani. Actualul exercitiu de programare se 
desfasoara pe perioada 2007-2013. Pentru a beneficia de asistenta Fondului Social European, 
statele membre elaboreaza programe operationale prin care se stabilesc prioritatile de finan-
tareIn regiunile mai putin dezvoltate care se inscriu sub obiectivul convergenta, Fondul Social 
European sustine:
• Investitiile in capital uman, in special prin imbunatatirea sistemelor de educatie si formare;
• Actiuni avand drept scop dezvoltarea capacitatii institutionale si a eficientei administratiilor 

publice, la nivel national, regional sau local.

In Romania, FSE finanteaza:
• Programul Operational pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative;
• Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

Fundamentare

Elaborat in contextul Planului National de Dezvoltare 2007-2013 si in acord cu Prioritatile Cadrului 
Strategic National de Referinta, POS DRU este un instrument important in sprijinirea dezvoltarii 
economice si a schimbarilor structurale. 

Mai mult, investitiile in capitalul uman vor completa si vor conferi sustenabilitate cresterii produc-
tivitatii pe termen lung. O forta de munca inalt calificata, cu un nivel de educatie ridicat, avand 
capacitatea de a se adapta noilor tehnologii si nevoilor in schimbare ale pietelor, este esentiala 
pentru o economie competitiva si dinamica. Romania va promova politici active pe piata muncii 
pentru cresterea adaptabilitatii si flexibilitatii fortei de munca. Se preconizeaza obtinerea unui nivel 
mai inalt de participare pe piata muncii, ca fundament al unei economii competitive bazate pe 
cunoastere.

Obiectivul general al POS DRU il constituie dezvoltarea capitalului uman si cresterea competi-
tivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de 
oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva

Obiective specifice
• Promovarea educatiei si formarii initiale si continue de calitate, inclusiv educatia superioara si 

cercetarea;
• Promovarea culturii antreprenoriale si cresterea calitatii si productivitatii muncii;
• Facilitarea insertiei tinerilor pe piata muncii;
• Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si Inclusive;
• Promovarea insertiei/reinsertiei pe piata muncii a persoanelor inactive inclusiv din zonele rurale;

FONDUL SOCIAL EUROPEAN IN ROMANIA
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

1 4 
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• Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare;
• Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educatie si pe piata muncii.

AXE PRIORITARE

Axa Prioritara 1 
Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice 
si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
Domenii majore de interventie
• Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate;
• Calitate in invatamantul superior;
• Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare;
• Calitate in FPC;
• Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii.

Axa Prioritara 2
Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii
Domenii majore de interventie
• Tranzitia de la scoala la viata activa;
• Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii;
• Acces si participare la formare profesionala continua.

Axa Prioritara 3 
Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor
Domenii majore de interventie
• Promovarea culturii antreprenoriale;
• Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii;
• Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si
• societatea civila.

Axa Prioritara 4 
Modernizarea Serviciului Public de Ocupare (SPO)
Domenii majore de interventie:
• Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare;
• Formarea personalului propriu SPO.

Axa Prioritara 5 
Promovarea masurilor active de ocupare
Domenii majore de interventie
• Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare;
• Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea 

resurselor umane si ocuparea fortei de munca.

Axa Prioritara 6
Promovarea incluziunii sociale
Domenii majore de interventie
• Dezvoltarea economiei sociale;
• Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii;
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• Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii;
• Initiative trans-nationale pentru o piata inclusiva a muncii.

Axa Prioritara 7 
Asistenta tehnica
Domenii majore de interventie
· Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU;
· Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU.

La reuniunea ministrilor educatiei si formarii profesionale din Uniunea Europeana, desfasurata 
in noiembrie 2002 la Copenhaga a fost adoptata o Declaratie de sustinere a consolidarii coop-
erarii in domeniul formarii profesionale. Principalele aspecte abordate sunt:
• invatamantul profesional si tehnic face parte integranta din sistemul educational;
• invatamantul profesional si tehnic trebuie astfel restructurat incat sa devina mai atractiv 

si sa contribuie atat la dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere, cat si la dezvoltarea 
personalitatii cursantilor;

• invatamantul profesional si tehnic trebuie dezvoltat in noul context al invatarii de-a lungul 
vietii;

• dezvoltarea parteneriatului social in formarea profesionala este conditie de baza a mod-
ernizarii acestuia si integrarii socio-profesionale a absolventilor;

• invatamantul profesional si tehnic se va dezvolta si prin dimensiunea sa europeana careia 
i se adauga asigurarea transparentei calificarilor si competentelor, asigurarea calitatii in 
educatie si formare

Incepand cu anul scolar 2003-2004, invatamantul profesional si tehnic a fost restructurat ca 
urmare a unei noi viziuni asupra finalitatilor educatiei si formarii profesionale, in perspectiva 
cresterii contributiei la dezvoltarea societatii si economiei bazate pe cunoastere, in conditiile 
asigurarii unui grad ridicat al coeziunii economice si sociale.

Au fost luate in considerare concluziile Consiliul European de la Lisabona din 2000, reafirmate 
la Consiliul European de la Feira din 2001. Acestea se refera atat la obiectivul general stabilit ca 
Uniunea Europeana sa devina in orizontul de timp 2010 „cea mai competitiva si mai dinamica 
economie bazata pe cunoastere din lume, capabila de crestere economica durabila, cu locuri 
de munca mai multe si mai bune si o mai mare coeziune sociala” (Presidency Conclusion – 
Lisbon European Council, Lisbon, 23-24.03.2000), cat si la dezvoltarea educatiei in perspectiva 
anului 2010.

Corelarea ofertei cu cererea isi are originea in introducerea cadrului de planificare a educatiei in 
Romania, organizat pe patru niveluri decizionale, care in ultimii ani a fost extins astfel incat sa 

1 

2 

5

5

5 

Formarea profesionala si invatamantul 
profesional si tehnic in UE si in Romania
CONTEXTUL EUROPEAN

REFORMA  INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC IN ROMANIA
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includa si institutiile de invatamant superior.

 “Planificarea” are sensul de distributie teritoriala a calificarilor in vederea furnizarii acestora 
de catre scolile IPT; in consecinta, exista preocuparea de a transforma cadrul general intr-un 
mecanism de “planificare”.

Centrul National  de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic (CNDIPT) este organ de 
specialitate in subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, institutie pub-
lica cu personalitate juridica infiintat prin Hotararea de Guvern, nr.855 din 26 noiembrie 1998.

CNDIPT a fost infiintat cu scopul de a continua reforma invatamantului profesional si tehnic 
(IPT) care a inceput cu asistenta Uniunii Europene, prin programul Phare VET RO 9405. 

Centrul si-a concentrat activitatea pe:
• dezvoltarea de politici si strategii privind educatia si formarea profesionala; 
• dezvoltarea de calificari si curriculum pentru invatamantul profesional si tehnic; 
• asigurarea si imbunatatirea calitatii in invatamantul profesional si tehnic. 

Prin modificarile si completarile ulterioare a hotararii de infiitare, institutia si-a diversificat 
atributiile in dezvoltarea invatamantului profesional si tehnic. 

CNIDPT a implementat  Programe Phare multianuale pentru modernizarea invatamantului pro-
fesional si tehnic  in calitate de Unitate de Implementare a Proiectelor (UIP).

Pe durata  implementarii acestor proiecte Phare TVET, mecanismul strategic de „planificare”, a 
fost initiat in 2001 prin programul multianual Phare TVET 2001-2003 si continuat prin programul 
Phare TVET 2004-2006. Mecanismul a fost conceput si dezvoltat in vederea unei mai bune 
corelari intre oferta educationala si nevoile de dezvoltare ale economiei bazate pe cunoastere, 
in contextul asigurarii coeziunii economice si sociale 

Centrul a dobandit si calitatea de organism intermediar pe POSDRU, Axa prioritara 2, domeniile 
majore de interventie 2.1 si 2.3, prin HG 837/2007:

• pentru proiecte care asigura tranzitia de la scoala la viata activa (Axa 2, DMI 2.1); 
• pentru proiecte care faciliteaza accesul si participarea la Formarea Profesionala Continua 

(Axa 2, DMI 2.3). 

Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic isi desfasoara activitatea 
atat in sediul central cat si in 12 sedii regionale la Iasi, Piatra Neamt Braila, Targoviste, Calarasi, 
Craiova, Drobeta Turnu Severin, Timisoara, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Brasov si Bucuresti. 

Activitatea regionala a CNDIPT acopera nevoile specifice fiecareia din cele 8 regiuni de dezvol-
tare regionala.

3 5 CADRUL INSTITUTIONAL SI STRUCTURRILE PARTENERIALE DE 
COORDONARE SI PLANIFICARE A SISTEMULUI DE INVATAMANT 
PROFESIONAL SI TEHNIC IN ROMANIA
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In procesul decizional sunt implicate structuri manageriale consultative, organizate la nivel na-
tional, sectorial, regional, judetean si local:
• Comitetele sectoriale;
• Consortiile Regionale;
• Comitetele Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS);
• Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant. 

Consortiile Regionale sunt structuri manageriale consultative care activeaza ca o interfata 
intre Consiliile de Dezvoltare Regionala (CDR) si institutiile de la nivel judetean cu atributii in 
dezvoltarea resurselor umane, constituite in cadrul programului Phare TVET 2001. 
Atributiile initiale ale acestori structuri au fost de a identifica domeniile prioritare de formare in 
invatamantul profesional si tehnic regional si de a orienta investitiile din programul Phare TVET 
2001 spre scolile din reteaua IPT din Regiune. 
Ulterior, ele au fost extinse in sfera ocuparii pentru elaborarea politicilor si strategiilor regionale 
de ocupare. 
In componenta acestui parteneriat intra aproximativ 35 de institutii din Regiune, cu rol in dez-
voltarea socio-economica a regiunii, asigurand reprezentarea partenerilor sociali, a institutiilor 
de invatamant superior, institutiilor descentralizate ale administratiei centrale si administratia 
judeteana, inspectotare scolare, patronate, sindicate.
Consortiiile Regionale sunt formate din reprezentanti ai: Agentiei de Dezvoltare Regionala 
(ADR), Consiliilor Judetene, Agentiilor de Ocupare a Fortei de Munca (AMOFM/AJOFM), In-
spectoratelor Scolare, partenerilor sociali din cadrul Comitetelor Locale de Dezvoltare a Part-
eneriatului Social (CLDPS) si Consiliilor Consultative ale AMOFM/AJOFM, CNDIPT. 

Principalele atributii ale Consortiilor regionale se refera la: 
• actualizarea, implementarea si monitorizarea implementarii Planurilor Regionale de Actiune 

pentru Invatamant Profesional si Tehnic; 
• monitorizarea implementarii PLAI; 
• asistarea Inspectoratelor Scolare si a CLDPS in dezvoltarea si implementarea PLAI; 
• contributia la elaborarea si monitorizarea implementarii Planului Regional de Actiune pentru 

Ocupare (PRAO). 

Comitetele Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS)
Comitetele Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social sunt structuri manageriale consulta-
tive care activeaza pentru cresterea relevantei si calitatii IPT in sprijinul Inspectoratelor Scolare. 
CLDPS au in componenta reprezentanti ai: autoritatilor locale, AMOFM/AJOFM, organizatiilor 
patronale, sindicatelor, Inspectoratului Scolar, ONG-uri. 

Responsabilitatile CLDPS: 
• actualizarea si implementarea PLAI; 
• monitorizarea Planurilor de Actiune ale Scolilor (PAS); 
• asistarea unitatilor scolare pentru dezvoltarea si implementarea PAS; 
• analiza si avizarea planului anual de scolarizare pentru invatamantul profesional si tehnic, la 

nivel judetean; 
• avizarea componentei locale a curriculum-ului pentru invatamantul profesional si tehnic. 

Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant 
Documentele strategice la nivelul unitatilor de invatamant, Planurile de Actiune al Scolilor (PAS) 
sunt elaborate cu consultarea elevilor, parintilor, autoritatilor locale si a partenerilor sociali si 
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sunt aprobate de catre Consiliile de Administratie. 

Partenerii sociali, membri ai Consiliului de administratie al unei unitati de invatamant decid pe 
baza recomandarilor PLAI si PAS solicitarea autorizarii pentru organizarea scolarizarii unei noi 
calificari, daca este cazul. ARACIP evalueaza conformitatea conditiilor de invatare in raport cu 
standardele minimale in vigoare care, inter alia, includ si prevederi ale Standardului de Pregat-
ire Profesionala (SPP) si propune MECT autorizarea organizarii scolarizarii unei calificari, pe 
baza solicitarilor unitatii de invatamant. Planul de scolarizare al unitatii de invatamant include 
calificari pentru care a fost obtinuta autorizarea. 

Planurile Regionale de Actiune pentru Invatamant Profesional si Tehnic (PRAI) sunt documente 
de planificare strategica realizate la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare, care urmaresc stabil-
irea masurilor integrate de educatie si formare profesionala in contextul dezvoltarii regionale, 
in  functie de nevoile de dezvoltare economica si asigurare a coeziunii sociale, in perspectiva 
anului 2013.

Cele mai importante roluri ale PRAI sunt:
• Sa furnizeze o privire de ansamblu asupra contextului regional din punct de vedere al evo-

lutiilor economice si previziunilor demografice, si ale pietei muncii ;
• Sa analizeze oferta invatamantului profesional si tehnic in raport cu nevoile de schimbare 

identificate si capacitatea de adaptare a IPT la aceste cerinte; 
• Sa stabileasca prioritatile, tintele si actiunile la nivel regional pentru dezvoltarea invataman-

tului profesional si tehnic;
• Sa furnizeze un cadru general pentru elaborarea si armonizarea la nivel judetean si local a 

planurilor strategice: PLAI si PAS.

PRAI ofera cadrul general pentru elaborarea planurilor si programelor vizand:  
• Calificarile profesionale relevante pentru dezvoltarea socio-economica regionala structurate 

pe domenii ocupationale si nivel de calificare; dintre acestea vor fi selectate acelea care se 
pot dobandi prin invatamant profesional si tehnic;

• Masuri de rationalizare a retelei scolare ;
• Planul de scolarizare al  unitatilor scolare, judetelor pentru IPT;
• Masuri complementare de formare profesionala continua;
• Masuri asociate de formare profesionala a elevilor cu nevoi speciale, in vederea incluziunii 

lor in sistemul general de educatie;
• Masuri privind dezvoltarea  parteneriatului social si a curriculumului in dezvoltare locala;
• Masuri privind sustinerea investitiilor in infrastructura si echipamente didactice;
• Masuri privind programul de formare a personalului didactic si de conducere din unitatile 

scolare IPT.

PRAI sunt actualizate anual de catre Consortiile regionale si sunt aprobate de catre Con-
siliile pentru Dezvoltare Regionala.
1. La nivelul regiunii Oltenia s-au identificat urmatoarele obiective specifice: Adaptarea ofertei 

educationale, prin restructurarea retelei scolare, in concordanta cu cerintele angajatorilor si 
ale  pietei muncii;

2. Dezvoltarea capacitatii de informare, orientare si consiliere;

DOCUMENTE DE PLANIFICARE4 5
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3. Cresterea accesului la educatie pentru tinerii din regiune si reducerea abandonului scolar;
4. Dezvoltarea parteneriatului social in scolile TVET;
5. Sprijinirea initiativelor transnationale si parteneriatelor la nivel european in domeniul formarii 

prin invatamant tehnic si profesional.

Planul Regional de Actiune pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic contine 
informatii despre situatia actuala si prognozele privind situatia demografica, economica, piata 
muncii si sistemul educational la nivel regional. 

Aceste informatii au stat la baza identificarii obiectivelor si actiunilor care vor conduce la o mai 
buna planificare a ofertei educationale, la identificarea competentelor cerute de catre anga-
jatori, astfel incat absolventii invatamantului profesional si tehnic sa se integreze socio–profe-
sional intr-un procent crescator de la an la an, factor determinant in cresterea nivelului de trai a 
fiecarui individ.

Acest document isi doreste sa vina in sprijinul elevilor, parintilor, unitatilor de invatamant, In-
spectoratelor Scolare Judetene si intregii comunitati locale si, impreuna, toti acesti factori sa 
contribuie la promovarea intregii comunitati.

Planul Regional de Actiune pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic a avut in 
vedere urmatoarele documente de programare: Programul Operational Regional, Programul 
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane si  Planul Regional de Actiune pentru 
Ocuparea fortei de munca. 
• La nivelul fiecarui judet se elaboreaza si se revizuieste  Planul Local de Actiune pentru Dez-

voltarea Invatamantului Profesional si Tehnic (PLAI) care va avea la baza Planul Regional 
de Actiune pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional dar, cu specificul fiecarui judet din 
punct de vedere  al demografiei, economiei si al pietei fortei de munca.

Scopul PLAI este de a imbunatati corelarea dintre oferta invatamantului profesional si tehnic si 
nevoile de dezvoltare socio - economica la nivel judetean, in perspectiva anului 2013. 

PLAI cuprinde: 
• analiza contextului judetean; 
• analiza capacitatii sistemului invatamantului profesional si tehnic de a raspunde nevoilor 

identificate prin diagnoza contextului judetean; 
• prioritatile, tintele si actiunile pentru dezvoltarea invatamantului profesional si tehnic la nivel 

judetean. 

Rolul PLAI este de a furniza cadrul de referinta si de a facilita documentarea pentru elaborarea 
Planului de Actiuni la nivelul Scolii (PAS) si de a informa deciziile la nivel judetean pentru 
restructurarea retelei scolare a invatamantului profesional si tehnic. 

Din perspectiva planificarii strategice, scopul PAS este de a imbunatati corelarea dintre oferta 
invatamantului profesional si tehnic si nevoile de dezvoltare socio - economica la nivelul ariei de 
actiune a scolii. 

PAS, ca instrument de planificare a ofertei IPT, cuprinde: 
• analiza contextului local; 
• analiza capacitatii unitatii de invatamant de a raspunde nevoilor de formare profesionala la 
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nivelul comunitatii locale; 
• prioritatile, tintele si actiunile in vederea adaptarii ofertei educationale. 

Rolul PAS este de a contribui la cresterea calitatii IPT, inclusiv a ratei de insertie socio -profe-
sionala a absolventilor.

Dezvoltarea capacitatii institutionale a Consortiului Regional SV Oltenia este necesara pen-
tru indeplinirea misiunii sale si asumarea eficienta a rolurilor si responsabilitatilor in vederea 
corelarii ofertei educationale cu cererea pietei muncii la nivel regional. 

Incepand cu anul 2007, sfera de actiune a PRAI a fost extinsa prin integrarea aspectelor vizand 
contributia specifica a invatamantului superior la dezvoltarea regionala. 

Consortiile Regionale au fost sprijinite in exercitarea atributiilor lor prin cele doua Programe 
multianule Phare TVET 2001-2003 si 2004 - 2006 pentru modernizarea IPT.

Prezentul proiect aduce in plus fata de proiectele mentionate, posibilitatea de consolidare a 
competentelor de actiune colectiva a membrilor  Consortiului Regional SV Oltenia in scopul 
cresterii coeziunii si eficientei grupului. 

Aceasta structura nu a ajuns inca la faza de maturitate institutionala pentru a actiona eficient 
si fara sprijin institutional in indeplinirea atributiilor sale complexe in domeniul planificarii strate-
gice. In principal, eficienta vizeaza capacitatea limitata a Consortiului de a realiza monitorizarea 
documentelor de planificare strategica si de a utiliza rezultatele monitorizarii in procesul de 
actualizare a PRAI si PLAI. 

Membrii CDR SV Oltenia nu au participat, pana in prezent, alaturi de membrii Consortiului la 
seminarii sau workshop-uri care sa le permita o intelegere a sistemului de formare profesionala 
initiala si continua, aflat in continua perfectionare/restructurare. 

Proiectul va permite consolidarea parteneriatului social intre actorii relevanti in vederea dez-
voltarii/imbunatatirii documentelor de planificare strategica pentru IPT si pentru invatamantul su-
perior la nivel regional si va contribui la medierea/facilitarea relatiei dintre scoala (furnizorul de 
formare profesionala), piata muncii (mediul care influenteaza cererea de formare) si absolventi 
(beneficiarii directi ai formarii profesionale).

Proiectul 
“Consolidarea capacitatii institutionale a 
Consortiului Regional pentru educatie 
si formare profesionala” 
contract de finantare nr. POSDRU/93/3/3/S/6

6 

CONTEXT1 6 
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ADR SV Oltenia 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, organism executiv al Consiliului 
pentru Dezvoltare Regionala, prin competentele sale de planificare strategica este forta motrice 
a dezvoltarii durabile a regiunii.
Agentia sustine dezvoltarea si interesele de dezvoltare ale comunitatilor locale, fiind puntea de 
legatura intre acestea, autoritatile nationale si institutiile europene relevante. 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia urmareste implementarea politicilor 
de coeziune economica si sociala la nivelul regiunii, promoveaza si implementeaza programe 
de dezvoltare si asigura serviciile necesare comunitatilor si investitorilor pentru maximizarea 
beneficiilor economice si sociale la nivelul regiunii.

Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia este compusa din judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, 
Olt, Valcea si s-a constituit cu aprobare guvernamentala. 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia este un organism nonprofit, negu-
vernamental, apolitic, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care actioneaza in domeniul 
specific dezvoltarii regionale. ADR Sud-Vest Oltenia a luat fiinta la data de 28 februarie 1999, 
in baza Legii nr. 151/1998 (modificata prin Legea 315/2004), privind dezvoltarea regionala 
in Romania si in conformitate cu Hotararea Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest 
Oltenia.
ADR Sud-Vest Oltenia face parte din ansamblul organismelor si instrumentelor financiare, 
regionale si nationale descris in Legea 315/2004 drept sistemul national al dezvoltarii regionale.
Acesta a fost instituit pentru a permite Romaniei absorbtia fondurilor disponibile in perioada de 
pre-aderare.
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia isi desfasoara activitatea prin 5 
birouri in cadrul regiunii Oltenia, localizate in cladirile administrative ale Consiliilor Judetene din 
fiecare judet: Craiova (sediul central), Targu Jiu, Drobeta Turnu Severin, Slatina si Ramnicu 
Valcea
Pentru a-si atinge obiectivele, Agentia, in parteneriat cu institutiile administratiilor publice locale 
si cu alte institutii relevante din Regiunea Sud Vest Oltenia, desfasoara urmatoarele activitati 
principale:

Implementarea programelor si a proiectelor regionale
Agentia ofera servicii tehnice pentru implementarea programelor pentru dezvoltare regionala, in 
colaborare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si cu Comisia Europeana.
Activitatile pentru implementarea programelor regionale si supervizarea proiectelor aprobate 
sunt urmatoarele:
• Promovarea schemelor de asistenta financiara disponibile pentru regiuna Sud-Vest Oltenia
• Furnizarea de informatii aplicantilor de proiecte si beneficiarilor de finantare nerambursabila.
• Evaluarea si selectarea proiectelor propuse pentru finantare, contractarea si monitorizarea 

proiectelor propuse pentru finantare din fonduri publice.
• Furnizarea de asistenta tehnica beneficiarilor de finantare nerambursabila privind proce-

durile de achizitie, inregistrarile contabile, raportarile
• Monitorizarea contractelor de finantare nerambursabila.
• Evaluarea programului si furnizarea de feedback privind implementarea, pentru imbunatat-

irea activitatilor de programare viitoare.

PARTENERII IMPLICATI IN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI26 
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Programare
In conformitate cu HG 1115/2004, privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dez-
voltare, ce reglementeaza cadrul institutional si partenerial prin care institutiile publice si private 
stabilesc obiectivele nationale prioritare de dezvoltare si programarea financiara. 

ADR este partener responsabil cu elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala care cuprinde: 
strategia si prioritatile dezvoltarii regionale, cu identificarea directiilor si a obiectivelor strategice, 
analiza socio-economica si analize de tip SWOT la nivel regional. Pentru realizarea acestui 
obiectiv a fost constituit Comitetul Regional pentru elaborarea PDR (CRP) care isi desfasoara 
activitatea prin intalniri in plen, precum si pe grupuri de lucru, constituite pe criterii tematice. 

Comitetul regional pentru elaborarea PDR (CRP) are ca obiectiv elaborarea Planului de 
Dezvoltare Regionala pentru perioada 2007-2013 in scopul contributiei la realizarea 
Planului National de Dezvoltare.
Planul de Dezvoltare Regionala este elaborat in parteneriat cu autoritatile si institutiile publice 
locale, cu institutii si organizatii existente la nivel local, regional, organizatii guvernamentale 
si neguvernamentale, publice si private, reprezentanti ai sectorului economic de stat si privat, 
precum si reprezentanti ai societatii civile.

Marketing regional si promovarea investitiilor

Agentia elaboreaza materiale promotionale prezentand regiunea ca o destinatie atractiva pentru 
investitii si turism. Serviciile pentru promovarea investitiilor cuprind consiliere pentru potentialii 
investitori si suport tehnic pentru intreprinderile noi.
ADR SV Oltenia organizeaza de asemenea misiuni economice pentru antreprenori din Uniunea 
Europeana in cadrul regiunii Oltenia si pentru antreprenorii olteni in afara tarii.

Lattanzio e Associati este  o firma care ofera in principal consultanta de specialitate pentru 
sectorul public in scopul de a sprijini procesul de reforma si modernizare a serviciilor publice.

Serviciile oferite vizeaza:
• formarea manageriala si formarea profesionala, chiar si prin metodologii si instrumente de 

formare la distanta; 
• proiectarea, gestiunea, monitorizarea si evaluarea de programe si de proiecte de dezvol-

tare, finantate de Uniunea Europeana, precum si din alte surse; 
• proiectarea, gestiunea, realizarea si monitorizarea de interventii de transfer de inovatie 

organizatorica, administrativa si tehnologica.

Lattanzio e Associati s-a afirmat ca lider in domeniul sau de activitate, lucrand cu institutii pub-
lice la nivel national, regional si local si firme care presteaza servicii de utilitati publice din Italia, 
din 1999 si pana in prezent implementand aproximativ 600 de proiecte.
La nivel international, firma a implementat 250 de proiecte pentru 100 de institutii si entitati de 
utilitate publica.

Lattanzio e Associati desfasoara o activitate continua de cercetare si investitii pentru dezvol-
tarea de know-how, diseminarea si aplicarea modelelor de bune practici, in scopul de a crea 
valoare adaugata in activitatea institutiilor publice.
Firma dispune in prezent de o echipa de 60 de profesionisti din diverse domenii (tehnic, eco-
nomic, juridic, stiinte politice, filosofie), precum si de o retea solida de colaboratori.
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Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
Universitatea „Petrol-Gaze” Ploiesti, o institutie de invatamant superior cu o structura unica in 
tara, cu specific de petrol si gaze. Prin infiintarea acestei institutii de invatamant superior s-a 
dorit, inca de la inceput, sa pregateasca specialisti cu studii superioare pentru principalele ra-
muri ale industriei de petrol si gaze.
 
Universitatea „Petrol-Gaze” Ploiesti, sub diferite denumiri de institut, facultati si specializari, a 
pregatit un numar impresionant de specialisti cu studii superioare, la diferite nivele (subingineri, 
ingineri, diplomati universitari sau in stiinte economice, studii aprofundate, specializari postuni-
versitare – inclusiv sub egida UNESCO -, doctorat etc.) din tara noastra si din 85 de tari de pe 
toate meridianele globului.
 
Institutia este direct implicata in cresterea ocuparii si a coeziunii sociale,elemente definitorii 
in propunerea de proiect, avand calitatea de partener social reprezentativ la nivel regional ca 
membru in cadrul Consortiului Regional. 

Universitatea din Craiova
Universitatea din Craiova este una dintre cele mai importante institutii de invatamant supe-
rior, situata in centrul istoric al regiunii Oltenia, cu filiale in Drobeta Turnu Severin si Ramnicu 
Valcea, cu experienta manageriala ce-i confera o implicare activa in asigurarea implementarii 
reformei manageriale in invatamant in aceasta arie geografica. 

Universitatea din Craiova cuprinde 16 facultati, oferind o gama larga de specializari in domenii 
umaniste, politehnice, istorie, economie, agricultura, drept, teologie, arte, s.a.m.d. oferind cur-
suri de licenta, master si scoala doctorala. 
De asemenea, cercetarea are o mare importanta pentru viata academica a universitatii, person-
alul academic implicandu-se atat in cercetarea fundamentala cat si aplicativa, in toate domeni-
ile. 

De asemenea, personalul academic asigura consultanta si expertiza. Universitatea din Craiova 
si-a dezvoltat televiziunea proprie, TeleUniversitaria Craiova, mai ales in scopuri academice. 

Universitatea din Craiova a incheiat numeroase intelegeri de cooperare cu institutii similare din 
lume ca: Free University of Bruxelles-Belgia, Virginia Polytechnic Institute and State University - 
USA, Broome Community College - State University of New York - USA, University of Montreal - 
Canada, Universities of Luton, Wye and London - UK, Universite de Montpellier, Saint-Etienne, 
Toulouse, Paris - Franta, Universitatea din Tessaloniki, Pireus - Grecia. 

Drept urmare, Universitatea din Craiova, a fost recunoscuta ca fiind una din cele 8 universi-
tati de stat din Romania clasificata ca Institutie de Nivel Unu, capabila sa coordoneze reforma 
manageriala academica, in alte institutii de invatamant superior. 

In concordanta cu strategia Ministerului Educatiei Nationale, prin complexitatea structurii 
academice si a experientei manageriale, Universitatea din Craiova asigura o coordonare efi-
cienta si de incredere pentru o arie extinsa din sud-vestul Romaniei, asigurand implementarea 
reformei manageriale in invatamantul superior.
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Proiectul se adreseaza urmatoarelor categorii de beneficiari directi:
• membrii Consortiului regional SV Oltenia care elaboreaza/actualizeaza documentele de 

planificare strategica a educatiei si formarii profesionale si dezvoltarii parteneriatului scolilor 
cu mediul economic si social (29 persoane);

• membrii Consiliului de Dezvoltare Regionala SV Oltenia (CDR – 20 persoane) care au rolul 
de aprobare a documentelor de planificare strategica a educatiei si formarii profesuionale;

• 75 parteneri sociali ai sistemului de educatie de la nivelul judetelor regiunii solicitante;
• 39 membri ai  Consortiului regional din regiunea partenera Sud-Muntenia;
• 30 membri ai celorlalte 6 Consortii regionale din Romania.

Proiectul se adreseaza si unor beneficiari indirecti: institutii guvernamentale, autoritati publice 
si organizatii ale parteneilor sociali care vor fi implicate in procesul de consultare publica initiat 
pentru documentele elaborate in grupurile de lucru si in cadrul conferintelor.

Obiectiv general: 

Consolidarea capacitatii institutionale a Consortiului Regional pentru educatie si formare pro-
fesionala SV Oltenia in vederea realizarii unei mai bune corelari a ofertei educationale a IPT 
si a inv superior cu cererea pietei muncii in scopul cresterii gradului de ocupare si a asigurarii 
coeziunii economice si sociale. 
Cresterea capacitatii institutionale a CR va asigura o mai buna interpretare a datelor din surse 
oficiale si administrative, studiile si prognozele care vor conduce la elaborarea de prioritati, 
masuri, actiuni si recomandari catre sistemul educational astfel incat sa creasca gradul de ocu-
pare la absolventii de IPT si invatamant superior.

Obiective specifice: 
1. Dezvoltarea competentelor membrilor CR de actiune colectiva, in scopul cresterii coeziunii 

si eficientei grupului prin activitati de formare „invatare prin actiune” si schimb de experienta 
cu structuri similare din tara si alte state membre ale UE. 

2. Imbunatatirea capacitatii institutionale a CR de a dezvolta parteneriatul social, de a planifica 
strategic, implementa si monitoriza strategia regionala si planul regional de actiune pentru 
invatamant prin metoda workshop.

3. Cresterea gradului de participare a partenerilor sociali la procesul decizional privind corelar-
ea ofertei de formare cu cerintele pietei muncii prin activitati de consultare publica si man-
agement participativ. 

4. Dezvoltarea parteneriatului transnational si interregional in planificarea ofertei educationale. 
Sunt promovate initiativele partenerilor sociali care vizeaza consolidarea capacitatii de a 
contribui la dezvoltarea resurselor umane, imbunatatirea dialogului social multipartit, coop-
erarea dintre autoritati si institutii publice in vederea elaborarii planului de actiune strategica 
si a unor reglementari privind structurile parteneriale in care acestia lucreaza. 

GRUPUL TINTA

OBIECTIVELE PROIECTULUI
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ACTIVITATILE PROIECTULUI5 
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1 Formarea profesionala ”invatare prin actiune” a grupului tinta (membri ai Con-
sortiului regional si ai partenerilor sistemului Invatamant Profesional si Tehnic) 
in scopul dezvoltarii si implementarii planurilor de actiune care sprijina formarea 
profesionala in vederea cresterii ocuparii. 

Activitati de „invatare prin actiune” a membrilor Consortiului Regional pentru 
educatie formare profesionala, structurate in sectiuni specifice pe grupe de 
interes, corelate cu profilurile si nivelurile de competenta, organizate sub forma 
unor seminarii cu urmatoarele tematici:
• Management strategic si dezvoltare organizationala
• Criza economica si efectele ei asupra planificarii ofertei educationale
• Parteneriat pentru planificarea strategica in educatie si formare profesionala 

- roluri si responsabilitati institutionale in cadrul Consortiului Regional
• Dezvoltarea resurselor umane in contextul dezvoltarii durabile
• Managementul comunicarii, negocierea si managementul conflictelor
• Cresterea capacitatii de operare cu evidente complexe

Activitati „invatare prin actiune” a partenerilor sociali - reprezentanti ai Consili-
ului de Dezvoltare Regionala (CDR), organizate sub forma unor seminarii cu 
urmatoarele tematici:
• Rolul parteneriatului in educatie si formare profesionala
• Rolul documentelor de planificare strategica a educatiei si formarii profe-

sionale in dezvoltarea regionala si judeteana

Vizite de studiu (peer learning) si schimb de bune practici si expertiza in ve-
derea dezvoltarii si mentinerii parteneriatelor. 

Organizarea si realizarea de vizite de studiu pentru grupul tinta 

Realizarea unei sinteze a activitatii dupa fiecare vizita de studii, care va cu-
prinde concluziile legate de informatiile procesate si va contribui la elaborarea 
ghidului de dezvoltare a parteneriatului interinstitutional pentru educatie si 
formare profesionala de la nivel regional. 

Organizarea si derularea de schimburi de experienta la nivel interregional si 
multiregional 

Schimburi de experienta prin cooperare interregionala (schimb de experienta cu 
regiunea Sud-Muntenia, materializat intr-o intalnire de lucru constand in impar-
tasirea experientelor si diseminarea bunelor practici din activitatea CR ale celor 
2 regiuni si din vizitele de studii transnationale la care au participat membrii CR 
din regiunea solicitantului).

Organizarea si derularea schimbului de experienta privind metodologiile si 
instrumentele utilizate in planificarea strategica a IPT- cu participarea a cate 5 
reprezentanti din toate Consortiile Regionale pentru educatie si formare profe-
sionala din Romania 
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Cercetari, studii si sondaje, planificare strategica prin implicarea actorilor 
locali pentru dezvoltarea economica locala, din domeniul ocuparii si incluzi-
unii sociale, a partenerilor sociali si organizatiilor societatii civile si dezvol-
tarea parteneriatelor institutionale la nivel sectorial si teritorial. 

Aceasta activitate are ca scop cresterea capacitatii de actualizare a docu-
mentelor de planificare strategica pentru educatie si formare profesionala si 
se va realiza prin organizarea urmatoarelor ateliere de lucru tematice: 

• Rolul membrilor grupului tinta in dezvoltarea capacitatii administrative a 
institutiilor participante la parteneriatul social

• Efectele crizei economice asupra planificarii ofertei educationale
• Parteneriatul pentru planificare strategica in educatie si formare
• Rolul comunicarii si negocierii in mentinerea parteneriatului social 
• Managementul asociativ de performanta- rol in implementarea si evalu-

area strategiilor de dezvoltare regionala

De asemenea, se vor organiza stagii de formare/informare a partenerilor 
sociali pentru educatie si formare profesionala la nivelul judetelor regiunii 
solicitante. 

Activitati de consolidare a Consortiului Regional pentru educatie si formare 
profesionala 

Dezvoltarea/imbunatatirea tehnicilor de lucru pentru extinderea razei de 
actiune a parteneriatului social pentru educatie si formare profesionala, 
revizuirea/imbunatatirea regulamentului de organizare si functionare a 
Consortiului Regional pentru educatie si formare profesionala, identificarea/
desemnarea rolurilor si a responsabilitatilor viitoare;

Elaborarea unui ghid de dezvoltare a parteneriatului interinstitutional pentru 
educatie si formare profesionalade la nivel regional - se va elabora in part-
eneriat cu partenerii din proiect;

Elaborarea unui plan de actiuni pe termen lung si mediu care sa asigure 
sustenabilitatea Consortiului Regional pentru educatie si formare profesion-
ala, respectiv a proiectului;

Validarea planului de actiuni pe termen lung si mediu si a regulamentului de 
organizare si functionare a Consortiului Regional pentru educatie si formare 
profesionala si a ghidului de dezvoltare a parteneriatului de catre Grupul 
Consultativ.
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REZULTATE ASTEPTATE6 6

Proiectul sustine cresterea contributiei actorilor locali din regiunile eligibile la formularea planuri-
lor de actiune strategica pe termen mediu in domeniul dezvoltarii resurselor umane prin educa-
tie si formare profesionala initiala. 

Aceasta contributie va sustine direct si explicit cresterea ratei de ocupare si asigurarea partici-
parii crescute pe piata muncii a unei forte de munca inalt calificate, potrivit nevoilor de dezvol-
tare economica si sociala durabila la nivel regional. 

Proiectul este in acord cu Liniile directoare integrate pentru crestere economica si ocupare prin 
identificarea prioritatilor si a masurilor privind corelarea ofertei Invatamantului Profesional si 
Tehnic (IPT) si a Invatamantului Superior (IS) cu cererea pietei muncii. 

De asemenea, el se incadreaza in obiectivele promovate la nivel european in cadrul Procesului 
Copenhaga privind formarea profesionala, in cadrul Procesului Bologna privind invatamantul 
superior si a obiectivelor si prioritatilor din cadrul Programului de lucru al Comisiei Europene 
„Educatie si Formare Profesionala 2010”. 

Obiectivele specifice sunt in acord cu prioritatile incluse in Programul National de Reforme. Ast-
felse va asigura  contributia la realizarea benchmark-urilor europene pentru educatie si formare 
profesionala, respectiv cresterea gradului de participare la educatie si formare profesionala, 
precum si la cresterea gradului de ocupare prin corelarea ofertei cu cererea pietei muncii. Con-
sortiul regional, fiind o structura consultativa a Consiliului de Dezvoltare Regionala, va contribui 
nemijlocit la dezvoltarea regionala si la implementarea si indeplinirea obiectivelor acestuia. 

Prin dezvoltarea capacitatii institutionale a Consortiului, proiectul contribuie in mod direct la 
indeplinirea unora dintre prioritatile Cadrului Strategic National de Referinta 2007 - 2013 si 
anume: dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman, respectiv cresterea competitivi-
tatii pe termen lung a economiei romanesti, precum si la la indeplinirea obiectivelor POS DRU. 

Astfel, in cazul domeniului major de interventie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea 
initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila” se regasesc prioritati si obiective fata de 
care proiectul propune actiuni si rezultate pe deplin concordante cu scopul cresterii contributiei 
partenerilor sociali. 

Sunt promovate initiativele acestora, consolidarea capacitatii de a contribui la dezvoltarea 
resurselor umane, imbunatatirea dialogului social multipartit, cooperarea dintre acestia, au-
toritati si institutii publice in vederea dezvoltarii culturii de cooperare interinstitutionala la nivel 
regional. 
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