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PREZENTAREA PACTULUIPREZENTAREA PACTULUI

• În data de 25 septembrie 2006 a fost semnat 
Pactul Regional pentru Ocupare şi Incluziune 

Socială în Regiunea Centru cu 73 de 
parteneri; dintre aceştia, 11 sunt din județul 
Harghita, inclusiv Consiliul Județean Harghita. 

• Mai târziu, s-a înființat Secretariatul Tehnic 
Permanent al Regiunii Centru (STPC), care a 
început activitatea la data 01 septembrie 
2009. 



PREZENTAREA UNI PROIECT AL PACTULUIPREZENTAREA UNI PROIECT AL PACTULUI

• Sub deviza „Investeşte în oameni!”, 
Universitatea Româno - Germană din Sibiu este 
cea care a demarat implementarea proiectului 
„Înfiinţarea Secretariatului Tehnic Permanent 
al Pactului Regional pentru Ocupare şi 
Incluziune Socială în Regiunea Centru”, proiect 
cofinanţat din Fondul Social European şi selectat 
în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.



SSECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL ECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL 

PACTULUI TERITORIAL PACTULUI TERITORIAL ȘȘI ROLUL/1I ROLUL/1..

Secretariatul Tehnic Permanent al Regiunii Centru 
reprezintă o structură operaţională autonomă, menită 
să faciliteze dezvoltarea de proiecte în domeniul 
resurselor umane pentru actorii sociali ai Regiunii 
Centru. 

Rolul Secretariatului Tehnic Permanent este acela de a 
operaţionaliza Pactele teritoriale pentru ocupare şi 
incluziune socială, precum şi de a:

• acorda consiliere beneficiarilor din grupul ţintă, pentru 
activităţi ce corespund Planurilor de Acţiune Regionale 
pentru Ocupare şi Incluziune Socială;



ROLUL ROLUL SSECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT ECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT 
AL PACTULUI TERITORIAL AL PACTULUI TERITORIAL /2. /2. 

• sprijini membrii Pactului în elaborarea unor 
proiecte eligibile pentru a fi finanţate din fonduri 
europene;

• iniţia acţiuni inovatoare în vederea promovării 
creării locurilor de muncă;

• acorda suport pentru elaborarea planurilor de 
acţiune privind încurajarea şi dezvoltarea 
parteneriatelor;

• sprijini dezvoltarea serviciilor de consultanţă.



ROLUL ROLUL SSECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT ECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT 
AL PACTULUI TERITORIAL AL PACTULUI TERITORIAL /3. /3. 

Sprijinul oferit de către STP membrilor Pactului 
Regional pentru îmbunătăţirea capacităţii de 
dezvoltare şi promovare a iniţiativelor în domeniul 
ocupării şi incluziunii sociale, prin accesarea 
fondurilor europene, răspunde priorităţilor 
„Planului Naţional de Reforme”, respectiv 
„îmbunătăţirea capacităţii administrative, 
îmbunătăţirea calităţii şi managementului 
cheltuielilor guvernamentale, stimularea ocupării 
forţei de muncă şi îmbunătăţire a calităţii resurselor 
umane”.



ACTIVITĂACTIVITĂȚȚIILE SECRETARIATULUI IILE SECRETARIATULUI 
TEHNIC PERMANENT/1.TEHNIC PERMANENT/1.

• Asigură sprijin membrilor Pactului Regional Centru şi 
parteneriatelor judeţene pentru elaborarea de studii şi 
organizarea de întâlniri în vederea adaptării, implementării, 
şi dezvoltării Planului Regional de Acţiune pentru Ocupare 
(PRAO);

• Acordă consultanţă în vederea asigurării unei rate ridicate 
de absorbţie a fondurilor europene în regiune, prin 
stimularea membrilor Pactului în identificarea ideilor de 
proiect, în elaborarea cererilor de finanţare şi prin consiliere 
în implementarea proiectelor; 



ACTIVITĂACTIVITĂȚȚIILE SECRETARIATULUI IILE SECRETARIATULUI 
TEHNIC PERMANENT/2.TEHNIC PERMANENT/2.

• Facilitează comunicarea şi informarea membrilor atât 
în cadrul Pactului cât şi cu structurile similare din alte 
regiuni şi alte ţări, precum şi cu Programul POS DRU;

• Formează şi informează actorii din regiune prin 
organizarea de instruiri, cursuri, seminarii, acţiuni de 
publicitate şi prin diseminarea rezultatelor proiectelor; 

• Organizează campanii de conştientizare şi acţiuni de 
sprijin pentru parteneriatele sociale în vederea creşterii 
de informare privind PRAO în rândul actorilor regionali 
şi locali;



ACTIVITĂACTIVITĂȚȚIILE SECRETARIATULUI IILE SECRETARIATULUI 
TEHNIC PERMANENT/3. TEHNIC PERMANENT/3. 

• Dezvoltă parteneriatele şi încurajează iniţiativele 
partenerilor sociali; 

• Actualizează PRAO;

• Investeşte în capitalul uman al Regiunii Centru;

• Pune la dispoziţie o serie de resurse: acces la informaţii 
din baza de date regională, bază de date ce cuprinde 
organizaţii active în domeniul ocupării şi incluziunii 
sociale;

• Asigură Informaţii actualizate legate de accesarea 
fondurilor europene în domeniul muncii, resurselor 
umane şi incluziune socială.






