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Pactele regionale pentru ocuparea fortei de munca si incluziune sociala

Pactele regionale pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziunea socială sunt acorduri
de parteneriat încheiate între actori relevanti la nivel regional pentru sectorul ocupării şi al
incluziunii sociale şi pun bazele unei structuri de parteneriate la nivel teritorial.
Crearea acestor Pacte este o iniţiativă a Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse care
a fost lansată în contextul elaborării Planurilor Regionale de Acţiune pentru Ocupare şi
Incluziune Socială (PRAO) prin Proiectul de Asistenţă Tehnică Phare RO 2003/005 551.05.01.04.04.01 "Sprijin pentru MMSSF în elaborarea si implementarea politicii de ocupare
şi pregătire pentru EDIS" (Sistemul Extins de Implementare Descentralizata).
Concomitent cu elaborarea PRAO, au fost create şi 8 parteneriate regionale pentru ocupare şi
incluziune socială, precum şi 32 de parteneriate locale de ocupare şi incluziune socială.
Crearea de parteneriate regionale şi locale vine în sprijinul promovării politicilor regionale de
ocupare, elaborarea PRAO fiind rezultatul unui larg proces de consultare a tuturor factorilor
implicaţi în combaterea somajului şi a excluziunii sociale. In acest context, parteneriatele pentru
ocupare şi incluziune socială s-au implicat în mod activ la elaborarea celor 8 PRAO, iar pe baza
priorităţilor stabilite în cadrul acestor documente elaborează propuneri de proiecte care
urmează a fi finanţate din fondurile structurale.

Secretariatele Tehnice Permanente (STP) pentru parteneriate
Pactul Regional Pentru Ocupare şi Incluziune Socială reprezintă un model de
coordonare necesar pentru construirea unei abordări pro-active şi participative în vederea
elaborării şi aplicării politicilor, pentru utilizarea cât mai eficientă a instrumentelor financiare
disponibile, respectiv a fondurilor structurale.
Secretariatele Tehnice Permanente (STP) ale parteneriatelor au rolul de a operaţionaliza
Pactele teritoriale pentru ocupare şi incluziune socială prin:
·

Acordarea de consultanţă membrilor Pactului în vederea elaborării şi depunerii de cereri
de finanţare eligibile în cadrul programelor finanţate din fonduri europene, precum şi

Pentru relaţii suplimentare:
STP – Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Regional Regiunea V Vest – CCIAT
Bv.Eroilor de la Tisa nr.22 Tel.: +40 (0) 750 240 846 Fax: +4(0) 750 240 819
Persoană de contact: Eugen Marinescu – Manager proiect, e-mail: eugen.marinescu@cciat.ro
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asistenţă pe parcursul implementării proiectelor, cu precădere în cadrul POS DRU 20072013;
·
·
·
·
·
·

Organizarea de seminarii de informare şi instruire privind managementul proiectelor
finanţate din Fondul Social European;
Realizarea de studii regionale privind ocuparea, somajul şi incluziunea socială;
Organizarea de evenimente pentru prezentarea rezultatelor studiilor şi a altor elemente
privind ocuparea forţei de muncă şi incluziunea socială (forumuri regionale, workshopuri);
Dezvoltarea şi asigurarea administrării paginii de internet a Pactului;
Organizarea de întâlniri periodice şi ocazionale cu toţi membrii Pactului sau cu grupuri
reprezentative de lucru, în funcţie de tematica abordată;
Participarea la întâlniri cu AM POSDRU, celelalte Pacte Regionale şi actori sociali
reprezentativi la nivel naţional pentru analizarea funcţionării Secretariatului Tehnic şi
diseminarea informaţiilor obţinute în rândul membrilor Pactului Teritorial.
Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Teritorial Vest

Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Teritorial Vest reprezintă interfaţa între
membrii Pactului Teritorial pentru Ocuparea Fortei de Munca şi Incluziune Sociala Vest şi terţe
părţi. El are angajaţi permanenţi care gestionează activităţile operaţionale ale acestuia:
- consolidează parteneriatul dintre partenerii sociali, societatea civilă, autorităţile publice şi alţi
actori economici importanţi, pentru oferirea celor mai bune strategii de dezvoltare regionala şi
locală, STP VEST având funcţii privind elaborarea, monitorizarea, evaluarea, revizuirea şi
asigurarea implementării PRAO la nivel regional şi local
- susţine interesele tuturor membrilor acordând consultanţă pentru proiecte finanţabile din FSE
şi din alte surse
- sprijină parteneriatele judetene si locale in elaborarea de proiecte finantabile din FSE in
domeniile de interventie PRAO. Va imbunatati capacitatea partenerilor sociali de a implica
comunitatile locale in viata publica, de a monitoriza activitatea institutiilor publice, de a participa
la procesele decizionale prin implicarea in revizuirea PRAO
- sprijina sindicatele, patronatele si ONG-urile active in problematica populatiei roma, sa isi
dezvolte capacitatea de a elabora strategii, planuri de actiuni si reglementari proprii, marind
impactul lor in societate
- consiliaza membrii in: monitorizarea PRAO si a altor planuri regionale relevante; initierea de
actiuni inovative care vor promova crearea de locuri de munca si incluziunea sociala
- dezvolta servicii pentru membrii Pactului ajutandu-i sa-si consolideze capacitatea de a
implementa PRAO
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Categorii de beneficiari si serviciile oferite acestora:
Mediul de afaceri: oferirea de informatii relevante, consultanta cu privire la accesarea fondurilor
structurale cu accent pe FSE pentru cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor;
dezvoltarea culturii antreprenoriale; dezvoltarea Parteneriatelor existente si crearea de retele
noi parteneriale pentru a identifica si stabili zone prioritare de interventie
ONG-uri: o coordonare unitara a colaborarii dintre ONG-uri si institutiile publice; Accesarea in
parteneriat a FSE va valorifica initiativele legate de cupare si incluziunea sociala conform
PRAO, constientizand importanta ONG-urilor in implementarea politicilor de coeziune. Se vor
sprijini parteneriate locale si regionale in obtinerea de finantari din POSDRU pentru integrarea
populatiei roma
Partenerii sociali: prin asistenta si sprijin pentru elaborarea planurilor de actiune se dezvolta
parteneriatele, consolidand initiativele organizatiilor sindicale, patronatelor, capacitatea lor
administrativa, dezvoltarea resurselor umane si capacitatea lor ca parte a dialogului social. Prin
accesarea FSE pentru initiativele care promoveaza ocuparea si incluziunea se va intensifica
contributia acestora la nivel local si regional. Prin campanii de constientizare se vizeaza
transformarea muncii nedeclarate in ocupare formala, promovarea egalitatii de sanse.
Implicarea in procesul de implementare si revizuire PRAO creste capacitatea de a participa la
procesul decizional, de a monitoriza institutiile publice, de a elabora strategii si planuri de
actiune in vederea dezvoltarii locale
Autoritatile publice: oferirea de servicii specifice necesare cresterii capacitatii de a implementa
PRAO si de a dezvolta Planul de lucru 2008-2013 pentru reprezentantii administratiei publice,
mediatizarea actiunilor AM POS DRU, consolidarea parteneriatului cu partenerii sociali duce la
cele mai bune strategii de dezvoltare regionale si locale; va sprijini politicile active de ocupare;
va sprijini Serviciul Public de Ocupare in elaborarea si implementarea strategiilor, dezvoltarea
de noi servicii, valorizand rezultatele studiilor regionale, workshop-urilor, seminariilor,
forumurilor regionale, monitorizand si diseminand rezultatele acestora, organizand dezbateri
publice pentru stimularea rolului dialogului social si a parteneriatelor la nivel regional.
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