RAPORT ANUAL CRIO VEST2013
2014
Consorțiul Regional pentru Învățământ și Ocupare Vest – are scopul de corelarea
politicilor de educație, de formare profesională continuă și de ocupare într-o abordare
integrată a dezvoltării regionale pentru creșterea gradului de ocupare în Regiunea Vest .
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RAPORT ACTIVITATI 2013
CĂTRE MEMBRII ȘI PARTENERII ASOCIAȚIEI
Consortiul Regional Vest s-a înființat în 2002 ca o structură consultativă a Consiliului pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest în domeniul
învățământului profesional și tehnic și al resurselor umane, creată și care în 2011 dobândește statut juridic de asociație neguvernamentală fără
ssop patrimonial, devenind Consorț iul Regional pentru Învătământ și Ocupare Vest VRIO Vest, ca rezultat al proiectului de consolidare a
capacității instituționale (POSDRU ID…)
SCOPUL CRIO Vest este asigurarea corelării politicilor de educație și formare profesională continuă și de ocupare într-o abordare integrată a
dezvoltării regionale pentru creșterea gradului de ocupare în Regiunea Vest.
OBIECTIVE STRATEGICE urmărite sunt:
□
□
□
□
□

Analizarea nevoilor pieței muncii și prognoza cerințelor pentru învățământul profesional și tehnic preuniversitar și universitar și educația
adulților.
Asigurarea unei abordări integrate în dezvoltarea și implementarea politicilor de ocupare, educație și formare profesională la nivel
regional, local și național.
Corelarea politicilor de educație, formare profeisonală și ocupare și integrarea lor în dezvoltarea global a Regiunii Vest
Asigurarea elaborării și implementării politicilor bazate pe evidențe în domeniul dezvoltării resurselor umane

PRINCIPIILE și VALORLE noastre:
□
□
□
□
□
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-respectăm la nivel de scopuri, obiective și acțiuni cerințele unui parteneriat eficient, bazat pe dialog interinstituțional și cooperare, în
vederea rezultatelor comune asumate
-respectăm principiile transparenței ăn ceea ce privește acțiunile cu parteneri și activitatea internă a asociației
-încurajăm abordarea proactivă a problemelor semnalate de către parteneri în vederea identificării soluțiilor fezabile și sustenabile, într-o
abordare integrată a problemeticii resurselor umane în dezvoltarea regională
-susținem inevstitii sistemice si sistematice in dezvoltarea resurselor umane – începând din etapa de învățământ, formare inițială și
continuă, acoperind toate nivelele de educație de la nivelul preșcolar și până la ce post-doctoral
– încurajăm parteneriate solide și sustenabile cu mediul economic cu scopul de a oferi beneficiarilor prognoze utile cu privire la cerințele
de competențe și calificări care să fundamenteze opțiunile de carieră profesională pentru o foarte bună calitate a vieții

RAPORT ACTIVITATI 2013
COMPONENTA A –
COMPONENTA [A] Influenţarea

REALIZĂRI:

deciziilor autorităţilor in zona
educaț ei și formării profesionale
(politici publice bazate pe evidente)

STUDII ȘI ANALIZE:

Tinte strategice: Initiative de propuneri
de politici publice la nivel national, pe
baza experientelor si rezultatelor
regionale, cu privire la politici bazate pe
evidente (EBP Evidence Based Policy)

Sinteză privind Oferta de formare profesională la
nivelul Regiunii Vest
Analiză - Prezentare – Stocul Regional de calificări
Raport stoc calificări mecanic-agricol Regiunea Vest
Prognoza calificărilor 2013-2017 Regiunea Vest
Raport cu privire la prognoza absolvenților în
județul Arad -2013-2017, la solicitarea CLDPS AR

Obiective:
-la sfarsitul anului 2013 un portofoliu
cuprinzand rezultatele si descrierea
activitatilor CRIO Vest, documentand
expertiza si mecanismul prin care
politicile pot fi influentate si pot fi
fundamentate pe evidente, si dialog
-Portofoliu structurat, prezentat si
aprobat –cu observatii – de catre
autoritatile
locale/judetene/regionale
(CL ale municipiilor, Consiliile Judetene
din regiune si structurile regionale care
se vor constitui pe parcurs)

PARTICIPĂRI LA EVENIMENTE:
Prezentarea prognozei privind calificările regionale
in cadrul Comisiei de dialog social a județului Timiș,
16.04.2013
Informare privind corelarea ofertei de formare
profesională cu cererea, prezentată în cadrul
Comisiei de dialog social al județului Caraș Severin
22.05.2013
Promovarea demersurilor de corelare a ofertei cu
cererea – prin DIGI24, in 4 apr.2013 și în cadrul
întâlnirilor cu angajatorii CLDPS AR- octombrie2013

RECOMANDĂRI PENTRU 2014
1.STUDII ȘI ANALIZE pentru fundamentarea pe
evidențe a politicilor/deciziilor publice
Reactualizarea analizelor pentru 2014-2018 , STOC
de calificări
Continuarea promovării expertizei CRIO Vest, in
zona analizelor calitative și cantitative, a ofertei de
formare profesională din regiune , inclusiv
actualizarea PRAI – corelat cu documentele de
planificare strategică ale regiunii - PDR si structurat
pe acelasi set de indicatori (benchmark Eu)
Repunerea pe agenda de lucru a Analizei de nevoi și
competențe la nivel regional (nefinalizat în 2013)
2.PARTICIPARE în comisiile de dialog social
Prezentarea situatiei actualizate in toate cele patru
județe ale regiunii
Participare în Comitetul Regional de Planificare
3.PROMOVARE in media
Apariții periodice in media locală și regională cu
expertiza de suport in vederea influențării politicilor
educaționale judetene/regionale
Identitatea vizuală a asociației și branding actualizat
INDICATORI:
-doua consultari largi, cu participare relevanta pt
etapa de diagnoza, si apoi pt cea de strategie(mai,
sept 2013)
- prezentarea recomandarilor in plenul CJ si CL ale
municipiilor
-publicarea feedback-ului obtinut de la factorii
potential intresati pe pagina www.criovest.ro

Monitorizare -input si tinte:
5 evenimente si peste 120 de partiicpanți, peste 40 de instituții implicate în actiuni și 6 analize elaborate și prezentate la solicitarea beneficiarilor
Evaluare - eficienta demersului:
prin acțiunile desfîșurate s-a asigurat vizibilitate și un nivel de bază de cunoastere a activitatilor si a structurii în județele Arad, Caraș Severin, și Timiș;
Județul Hunedoara fiind slab acoperit prin acest tip de acțiuni în 2013.
Page 2

RAPORT ACTIVITATI 2013
COMPONENTA B
COMPONENTA [B] Suport pentru
îmbunătăţirea ofertei de formare
profesională şi educaţie (colaborare cu
agenti si furnizori, formarea mentorilor,
profesorilor..)

Tinte strategice: Suport pentru
îmbunătăţirea ofertei de formare
profesională şi educaţie (colaborarea agenti si
furnizori, formarea mentorilor, profesorilor..)
Obiective:-pe parcursul anului 2013
pilotarea unor scheme de colaborare intre
furnizori de FP si beneficiari de FP, care sa
asigure o mai buna relevanta a ofertei fata de
nevoi
BENEFICIARI: - furnizori de formare
profesionala, angajatori, structuri interesate
in planificarea strategica a RU din regiune
Localizare in Regiune: judetele Arad, Caras
Severin, Hunedoara si Timis INPUT:

REALIZĂRI:

RECOMANDĂRI PENTRU 2014

UN MECANISM de consultare periodica a mediului
economic din Regiunea Vest, cu privire la nevoile de
competențe și calificari pe termen scurt si mediu
urmata de prelucrarea periodica a
informatiilor culese, si
promovarea acestora inclusiv interpretari pe
pagina web, prin Newsletter si prin intalniri directe –
din care

Imediate:
Asigurarea funcț iilo r paginii web și
facebook, necesare pentru vizibilitate și
comunicare
-stagii de practica, internship pt tineri si
formatri, profesori si alte colaborari
Pe termen mediu/lung:
- culegerea de date, prelucrae a acestora privind
nevoile de competente ale angajatorilor,
comparativ cu ofertele existente,
-analize ale nevoilor pe termen lungi si
recomandari strategice pt furnizori (policitici de
FP)
-analiza in raport cu tendintele Europene si ale
economiei globale...

s-a finalizat un Chestionar de interogare a
nevoilor de calificari si competente, parț ial
pilotat in judetele Timiș și Arad
UN INSTUMENT de mediere a ofertei de FP prin

scheme de internship, stagii de practica,
mentorat pentru formatori/profesori,
colaborari de cercetare, dezvoltare
institutionala, de parteneriate etc.
EVENIMENTE

- 5 intalniri cu angajatori (martie, iunie, octombrie,
decembrie) pentru definirea solutiilor fezabile ca
raspuns la nevoile identificate

INDICATORI:
-4 analize a nevoilor de competente pe baza
chstionarelor culese (periodic)
- pagina web, cu facilitati de consultare a
angajatorilor cu privire la nevoile acestora, si
prognizele de dezvolatre

Monitorizare -input si tinte:
5 evenimente și peste 160 de participanți informați și implicați în definirea demersului
Evaluare - eficienta demersului:
Vizibilitate redusa și fara actualizare care sa permita mentinerea contactelor cu partenerii si potentialii beneficiari
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COMPONENTA C
COMPONENTA [C] Cresterea

REALIZĂRI:

RECOMANDĂRI PENTRU 2014

atractivitatii formarii profesionale prin
Servicii directe oferite beneficiarilor – tineri,
elevi, familiile acestora, angajatori, în sens larg
comunitatea - în funcţie de nevoile acestora

MECANISM de promovare a excelentei ofertei de
formare profesionala din regiune, pe baza metodologiei
de monitorizare PAS – de catre partenerii din CLDPS
INSTRUMENTE de consiliere, informare, formare,
incurajare , culegere optiuni – privind participarea in
programul de pilotare a schemei

RELANSARE pe baza srezultatelor
prelucrate, se recomanda relansarea
schemei in anul 2014, pentru un set de
domenii supuse unei analzie prealabile
pentru asigurarea relevantei acestora
EXTINDERE:
-dupa analiza feedback-ului obtinut si
recomandarile partenerilor conduc catre
recomandarea de a extinde scheme
asupra universitatilor din regiune si
asupra mediului economic, cu definirea
unor indicatori relevanti pentru
activitatea acestora in domeniul formarii
profesionale
FINANTARE
-costurile aferente organizarii actiunilor,
desfasurarii exercitiului de monitorizare,
elaborarea documentelor si promovarea
rezultatelor – necesita un suport financiar
care se recomanda sa fie solicitat prin
diferite scheme de fundraising de la
autoritati , parteneri precum si finantari
pe baza de proiecte

Tinte strategice: Suport pentru

dezvoltarea de politici educationale
bazate pe evidente
Suport pentru definirea unor mecanisme de
alocare financiara de catre autoritatile locale
pentru un sistem de formare a resurselor
umane corelat cu cererea pietei regionale
Obiective:
- recunoasterea de catre autoritatile locale si
regionale a excelentei in formare
profesionala in vederea cresterii calitatii
formarii si a relevantei in raport cu cererea
actuala si viitoare a mediului economic

REZULTATE:

- 4 evenimente de lansare in regiune
- 19 unitati scolare inscrise in program
- Aplicatii pentru 46 de titluri de excelenta in cele 4
domenii prioritare definite pentru 2013

- 19 titluir de excelenta recomandate si aprobate de catre
CRIO Vest

- Publicarea Metodologiei si a Raportului sinteza –

elaborate pe baza celor 19 Rapoarte de monitorizare
realizate de catre echipele CLDPS
- Validarea documentelor Metodologia schemeid e
excelenta si raportul sintetic de catre cele 4 Consilii
Judetene din regiune si 19 primarii
- 4evenimente organizate pentru decernarea titlurilor de
excelenta si promovarea excelentei in formare
profesionala in media regionala

Monitorizare -input si tinte:
8 evenimente de lansare si decernare a titlurilor de excelenta, cate 2 in fiecare judet al Regiunii Vest, cu peste 400 de participanti. Doua publicatii
elaborate si promovate la nivel regional – PREMISE, METODLOGIE, CONCLUZII și RAPORT SINTETIC privind Acordarea Titlului de Excelenta CRIO Vest 2013
[C]

Evaluare - eficienta demersului:

Prin implicarea celor 19 unitati scolare, care au obtinut 19 titluri de excelenta (din 46 de aplicatii), si validarea Schemei de catre autoriattile locale si
judetene –tintele initiale au fost depasite, iar rezultatele fundamenteaza reluarea schemei si extinderea ei in anul 2014
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DATE DE CONTACT
VASILE BORZA –
PREȘEDINTE

ILDIKO PATAKI
PRIM-VICEPREȘEDINTE

MARIAN APOSTOL
VICEPREȘEDINTE

SIMINA DĂRĂBANȚ
SECRETAR

Tel 0722930501
Fax 0257214746
vasile_borza@yahoo.com

Tel 0746 259127
Fax 0256 246026
okidli2000@yahoo.com

Tel 0726204217
Fax 0255216042

Tel 0722836025
Fax 0256 403383
darabantsimina@yahoo.com

apostolmariancs@yahoo.com

MEMBRII ASOCIATIEI
Institutia –
membru CRIO Vest

Reprezentant delegat

AJOFM Timis

Poting Simona -

CJ Caras Severin

Odille Daiana OLARIU

CLDPS Hunedoara

Cireș Marius

Reprezentant legal – functia
Georgina Ioana GRIGORIE - Director
Executiv

Adresa

Frunzaverde Sorin - Președinte
Cires Marius - Președinte

Reșița, Piața 1 Dec. Nr 1.
Deva, str.Iuliu Maniu nr.6 et.1 cam.210

AJOFM HD

Mihaela Alina MIHEȚ

ISJ Arad
Universitatea
Politehnica Timișoara

Borza Vasile

Vasile C. Iorgovan Velichi -Director
Executiv
Claudius Lucian MLADIN -Inspector
Școlar General

Corneliu Davidescu

Viorel Aurel ȘERBAN Rector
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Timișoara, str.1Decembrie nr 21

Telefon/fax
0256 294231
0256 294234
0255 211420
0255

Arad, str.Mucius Scaevola, nr.9

0254 224322
0254 216151
0254 216088
0257 280008
0257 214746

Timișoara, P-ța Victoriei nr.2

0256 403000

Deva, P-ța Unirii, nr.2,

RAPORT ACTIVITATI 2013
CLDPS Timis

Sorin Munteanu
Sorin Munteanu - Președinte

CLDPS Timis
AJOFM CS
Universitatea Eftimie
Murgu Resita
Universitatea „Vasile
Goldiș„ Arad

Radu Dimeca

ISJ Timis
ADR Vest
Universitatea „Aurel
Vlaicu„ Arad
Univ Petrosani

0256 321060
0256 321581
257 321060
0256 321581

Ovidiu DRĂGILĂ

Isac Caius Sandu - Director Executiv

Reșița, str.Traian Lalescu, nr.17,

0255 212160

Mihail Dobrescu

Frunzaverde Doina - Rector

Reșița, Piața Traian Vuia, nr-1-4,

0255 210227
0255 210230

Soim Horatiu Florin

Arad, Bd.Revoluției, nr.94-96

Maniu Camelia

Coralia Adina COTORACI - Rector
Cornel PETOMAN- Inspector Școlar
General

Adrian Mariciuc

Maxim Sorin

Doina Mortoiu

Ramona LILE - Rector

Iosif Constantin
Gruneantu

POANTA Aron - Rector

Timișoara. Bd.C.D.Loga nr 3
Timișoara, str.Proclamația de la
Timișoara. Nr 5

0257 280335
0257 280810
0256 305799
0256 490429
0256 491923
0256 491981

București, str.SpiruHaret nr.10-12.

0257 283101
0257 280070
0254 542994
0254 543491
0254 213315
0254 215034
0255 214238
0255 216042
0255 214238
0255216042
256 214238
0255216042
021 3111162
021 3125498

Florin Ioan FARCAȘ

Arad, str.Călugăreni, nr.1A

0257 211230

Nicolae Groșan

Nicolae Groșan – presedinte

Arad, str.Mucius Scaevola, nr.9

0724439919

Marin Popescu

Marilen Pirtea – rector

Timisoara, Bld.Vasile Parvan nr 4

0256 300223

HUȚAN Constantin- Inspector Școlar
General
Paul Mihai ȘUȘOI- Inspector Școlar
General

ISJ Hunedoara

Dana Luiza CIOARĂ

ISJ Caras Severin

Rodica VESA

CLDPS Caras Severin

Apostol Marian

CLDPS Caras Severin

Truta Cristina

CNDIPT
AJOFM Arad

Ildiko Pataki

Gabriela Ciobanu - director

Pasca Luminita

CLDPS ARAD
Universitatea Vest
Timișoara
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Buziaș. Str.Avram Iancu nr.12 Complex
Hotelier Parc, salaB
Buziaș. Str.Avram Iancu nr.12 Complex
Hotelier Parc, salaB

Ion Iordache -presedinte

Arad, Bd,Revoluției nr.77,
Petroșani, str,Universității nr.20
Deva, str.Gh.Barițiu nr.2
Reșița, str.Ateneului nr.1
Reșița, str.Bega nr.1
Reșița, str.Bega nr.2

0755240201

RAPORT ACTIVITATI 2013

DATE DE CONTACT ALE ASOCIAȚIEI
CRIO VEST – Consorțiul Regional pentru Învățământ și Ocupare Vest
B-dul.Republicii nr.9 et.3 Cam.312
Tel .0256 403839 Fax .0256 403832
www.criovest.ro in construcție
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