Cod de etica al membrilor si
partenerilor CRIO Vest

CONSORTIUL REGIONAL PENTRU INVATAMANT SI
OCUPARE – Regiunea VEST

Prezentul document a fost elaborat de catre membrii CRIO Vest, ca sarcina de grup
a cursurilor desfasurate in cadrul proiectului „Împreună pentru integritate,
responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă”, cu contributia urmatorilor cursanti:
Daniela Bufnea, Georgina Grigorie, Ildiko Pataki, Marin Popescu, Simona Poting,
Horatiu Soim, Doina Mortoiu, Andrei Szabo, Cristina Truta.
Documentul va fi inaintat Asociatiei CRIO Vest in vederea analizarii, si
aprobarii.
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1. Preambul
Consorţiul Regional Vest este o structură consultativă a Consiliului pentru
Dezvoltare Regională al Regiunii Vest (cuprinzând judeţele Timiş, Arad, CaraşSeverin şi Hunedoara), în domeniul învăţământului profesional şi tehnic (TVET) şi al
resurselor umane. Este o structură de parteneriat social, creată în 2002.
Membrii sai isi propun sa contribuie la realizarea politicilor educationale, de
formare profesionala avand in vedere o dezvoltare echilibrata, integrata, in plan
regional a ofertei de formare, raportata la cererea de angajare.
Consortiul sustine o dezvoltare regionala echilibrata din toate punctele de
vedere cu un accent special pe invatamantul profesional si tehnic, dar si pe formarea
continua, toate acestea coroborate, pe de o parte, cu ridicarea nivelului de pregatire,
iar pe de alta, cu cresterea gradului de ocupare.
Valorile si principiile pe care le promovam sunt: independenta, libertate,
legalitate, integritate, profesionalism, responsabilitate.

2. Introducere
Consorţiul Regional Vest a dobândit statutul juridic de asociație în anul
2011, devenind Asociaţia Consorţiul Regional pentru Învăţământ şi Ocupare
Vest (CRIO Vest), prin încheierea civilă nr. 17062, din data de 07.07.2011,
Judecătoria Timişoara.
Scopul asociaţiei este de a asigura corelarea politicilor de educaţie, de
formare profesională continuă şi de ocupare într-o abordare integrată a dezvoltării
regionale pentru creşterea gradului de ocupare în Regiunea Vest (elaborează
strategii regionale de formare și ocupare), prin următoarele obiective asumate:
1. Analizarea nevoilor pieţei muncii şi prognoza cerinţelor pentru învăţământul
profesional şi tehnic preuniversitar şi universitar şi educaţia adulţilor
2. Asigurarea unei abordări integrate în dezvoltarea şi implementarea politicilor
de ocupare, educaţie şi formare profesională la nivel regional, local şi naţional
3. Corelarea politicilor de educaţie, formare profesională şi ocupare şi integrarea
lor în dezvoltarea globală a Regiunii Vest
4. Asigurarea elaborării şi implementării politicilor bazate pe evidenţe în domeniul
dezvoltării resurselor umane
Componenta Consortiului Regional Vest (CRIO Vest)
În prezent, în cadrul Asociaţiei sunt 19 membri fondatori şi asociaţi, respectiv:
AJOFM Timiş; AJOFM Hunedoara; AJOFM Caraş-Severin; AJOFM Arad, Consiliul
Judeţean Caraş-Severin, Consiliul Judeţean Arad, Consiliul Judeţean Timis, Consiliul
Judeţean Hunedoara; CLDPS Hunedoara; CLDPS Timis; CLDPS Caraş-Severin;
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CLDPS Arad, ISJ Arad; ISJ Timiş; ISJ Hunedoara; ISJ Caraş-Severin, Universitatea
Politehnica din Timişoara; Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa; Universitatea de
Vest „Vasile Goldiş” Arad; Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad; Universitatea din
Petroşani, ADR Vest si CNDIPT
Prin demersurile realizate şi identificând puncte de interes comune cu ale
CRIO Vest, în componenţa sa vor intra Universitaea de Vest din Timişoara, Consiliul
Judeţean Timiş, Primăria Timişoara, precum şi ONG-uri din regiune.
Această componență reprezentativă la nivel regional permite asumarea cu
responsabilitate a obiectivelor ambițioase vizând strategia integrata a dezvoltarii
resurselor umane in regiune, în vederea creșterii competitivității regiunii printr-un
grad ridicat de ocupare prin educatie si formare profesionala.
Obiectivul actiunilor pentru 2013 -2020 este consolidarea si demonstrarea
expertizei, care să poată fundamenta recunoaşterea structurilor parteneriale pentru
dialog în vederea elaborării/ influenţării politicilor publice prin:
- prezentări directe ale obiectivelor şi structurii parteneriale a CRIO Vest către
conducerea APL, mari angajatori din regiune, furnizori de formare publici şi
privaţi
- prezentarea cel puţin anuală a rezultatelor acţiunilor întreprinse de CRIO
VEST, prin elaborarea unui Raport anual;
- campanii de lobby şi/sau advocacy pentru aprobarea/modificarea unor politici
publice din domeniul învăţământului;
În acest scop, punem în aplicare un Plan de acţiuni – fiecare acţiune
contribuind în mod direct la obiectivele stabilite. Acţiunile sunt grupate în trei
categorii, în concordanţă cu obiectivele vizate, definite pentru trei arii de expertiză
necesare pentru atingerea viziunii.
 [A] Acţiuni de influenţare a deciziilor autorităţilor in zona educației și formării
profesionale;
 [B] Acţiuni suport pentru îmbunătăţirea ofertei de formare profesională şi
educaţie;
 [C] Servicii directe oferite beneficiarilor – tineri, elevi, familiile acestora,
angajatori, în sens larg comunitatea - în funcţie de nevoile acestora.
Atat scopul cat si aceste activitati presupun cooperare cu entitati partenere, iar
prezentul cod de etica vizeaza aceste cooperari.
Consideram ca definirea unui cod de etica cu privire la aceste colaborari cu
diferite institutii si organizatii – agreat de reprezentantii tipurilor de institutii cu roluri
majore din perspectiva obiectivelor – va conduce la cresterea calitatii serviciilor
oferite de CRIO Vest si in consecinta va contribui la recunoastearea acestei structuri.

3. Aplicabilitate
Prezentul cod se aplica membrilor CRIO Vest, indiferent de persoana
desemnata de catre organizatiile si institutiile membre in consortiu.

4

Acest cod si aplicarea sa nu inlocuieste si nu exclude prevederile legale si
codurile aplicabile in institutiile de origine ale membrilor consortiului.

4. Principii care ne ghideaza:






Principiul independenţei
Principiul libertăţii (inclusiv de exprimare)
Principiul autonomiei
Principiul legalitatii
Principiul responsabilităţii

5. Valori de care suntem atasati:


Independenţă – pastrarea unei pozitii profesionale, obiective, impartiale,
neafiliate unor interese personale sau de grup (politice, religioase, etc.);
realizarea activitatilor, materialelor, studiilor, proiectelor de pe pozitii obiective,
impartiale fara adoptarea unei pozitii partizane;



Libertate - membrii consortiului beneficiaza de deplina libertate de a se implica
in activitatile si proiectele organizatiei; de asemenea, deplina posibilitate de asi exprima opiniile, ideile, etc. le este asigurata;



Legalitate – realizarea activitatilor consortiului cu respectarea prevederilor
legale



Integritate – prin mentinerea unor relatii oneste, echilibrate si echitabile fata de
toti partenerii sociali (mediul de afaceri, institutii educationale, administratie
publice, societate civila)

Mentiune: Din punct de vedere al INTEGRITATII relatiilor de parteneriat si al
cooperarii: fiecare relatie de cooperare intre institutii publice si private precum si
reprezentanti ai societatii civile va respecta legislatia in vigoare – legislatia RO
armonizata cu legislatia EU. Parteneriatele cu institutii, organizatii din statele membre
ale UE se supun reglementarilor din statele membre, in plus fata de cele din RO. In
nici o relatie de cooperare nu se ofera si nu se primesc avantaje materiale sau de
alta natura – persoanelor care reprezinta institutiile sau membrilor familiilor acestora.
Nu sunt considerate avantaje materiale obiectele cu caracter de promovare a
serviciilor (agende, obiecte de promovare a diferitelor proiecte, genti, birotica) sau
participarea la evenimente organizate in cadrul unor proiecte (cu finantarea din
fonduri publice, sau private) in care persoanele au dreptul legal de a participa.
Fiecare membrul al parteneriatului va garanta pastrarea confidentialitatii asupra
informatiilor la care acces, in virtutea activitatilor pe care le desfasoara (de ex. in
eleborarea PRAI, expertii implicati au acces la baze de date si informatii de tip
administrativ, pe care le vor gestiona cu respectarea cerintelor de mai sus, si nu le
vor utiliza in alte situatii). Incurajam membrii parteneriatului sa utilizeze cu atentie
informatii personale – nu se va utiliza FORWARD al mesajelor electronic, prin care
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se fac publice adresele de e-mail ale destinatarilor. Daca mesajele se trimit la mai
multe persoane, atunci adresele acestora NU sunt vizibile tertilor (se utilizeaza BCC)
In cadrul retelei nu se vor retransmite mesajele cu continut publicitar (care culeg si
adrese de e-mail).


Profesionalism – prin realizarea materialelor, studiilor, proiectelor, etc. de o
maniera corecta, documentata, argumentata;



Responsabilitate – activitatile, studiile, proiectele, etc. realizate de consortiu au
in vedere binele comun

6. Diverse standarde si comportamente carora le acordam importanta
a. Standarde de activitate (munca)
Pentru realizarea obiectivelor asumate in cadrul actiunilor CRIO Vest, angajatii
desfasoarea activitati cu caracter de voluntariat, in afara timpului de lucru de la
insitutia angajatoare, sau ofera rezultatele activitatii desfasurate in cadrul normei de
baza, pe baza acordului dintre institutie si CRIO Vest. In oricare din situatiile amintite
nu se va incalca cerinta evitarii dublei finantari. In cazul finantarii unor activitati prin
fonduri rambursabile/ nerambursabile nationale sau europene se va avea in vedere
inregistrarea distincta activitatilor desfasurate pentru fiecare angajament in parte (in
pontaje se va sepcifica distinc rezultatul muncii, si intervalul orar alocat activitatilor
respective), in mod transparent, atat catre angajator cat si catre CRIO. Astfel avem in
vedere sa evitam situatii de neeligibilitate a unoc costuri la CRIO Vest dar si la
angajator. In situatia in care activitatile CRIO necesita implicarea partenerilor pentru
mai multe zile, cu deplasare (in Ro sau in strainatate) este necesar ca personalul
angajat in institutii / organizatii sa fie in concediu, sau prin alte modalitati se asigura
evitarea dublei finantari.
b. Securitatea la locul de munca si in timpul activitatilor
Din specificul activitatii in calitate de partener rezulta nevoia de a se deplasa
pentru a participa la diferitele evenimente atat in regiune cat si in tara si strainatate.
Fiecare persoana este responsabila pentru respectarea cerinteleor care decurg din
normativele in vigoare. In cazul in care CRIO este organizatorul unor deplasari
(vizite, intalniri de lucru etc) va incheia asigurari medicale si va realiza un instructaj
specific fiecarei actiuni in parte.
c. Mediul inconjurator
Prin actiunile parteneriatului ne asumam masuri specifice de protejarea
mediului si de reducere a consumului inutil de resurse. Astfel in cadrul organizatiei
incurajam: tiparirea pe hartie a documentelor doar in situatii in care acest lucru este
necesar, si nu poate fi inlocuit cu materiale in format electronic (de ex, la seminarii,
conferinte etc agendele, prezentarile ppt, alte documente suport se trimis
participantilor, se fac publice pe pagnia evenimentului si nu se tiparesc pe hartie
decat cele absolut necesare). Atunci când este absolut necesară tipărirea
documentelor, se va printa faţă/verso, pentru o mai bună utilizare a hârtiei.Se
încurajează utilizarea hârtiei reciclate la tipărirea documentelor.
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In activitati de tip secretariat si de pregatire de documente incurajam
reutilizarea de hartie tiparita, cu atentie la pastrarea confidentialitatii informatiilor de
pe verso.

d. Auditul parteneriatului CRIO
Conducerea CRIO verifica respectarea acestui cod de etica, de catre fiecare
partener. De fiecare data cand un nou parteneriat se creaza se va asigura
prezentarea si adoptarea cerintelor acestui cod. In cazurile nedorite in care se
inregistreaza situatii de nerespectare a prevederilor codului, se va interveni imediat
pentru gasirea de solutii prin negociere (si doar in situatii limita se va renunta la
colaborare, daca cerintele sunt de neacceptat de catre parteneri)
e. Voluntariat si responsabilitate sociala
Consortiul incurajeaza membrii sai in efectuarea de activitati in folosul
comunitatii si de voluntariat. De asemenea, promoveaza in randul institutiilor si
organizatiilor membre o atitudine responsabila social atat la nivel local cat si regional.
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