
 

Conferinţa internaţională a partenerilor “A investi în persoane şi abilităţi”: 

Sporirea prin cooperare şi crearea reţelei în Regiunea Dunării  

13 - 14 iunie 2012 | Viena 

Concept Informaţia generală 

Conferinţa internaţională „A investi în persoane şi abilităţi: sporire prin cooperare şi crearea reţelei 

în Regiunea Dunării“ se va desfăşura pe data de 13 şi 14 iunie 2012 la Viena, Austria. 

Conferinţa are ca scop discutarea ulterioară în domeniul educaţiei şi pieţei muncii în Regiunea 

Dunării, astfel implementând Domeniul de Prioritate 9 “A investi în persoane şi în abilităţi” al 

Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (EUSDR). Grupele de lucru sunt menite pentru a 

identifica domeniile politice pentru sporirea cooperării şi dezvoltarea ideilor proiectelor relatate la 

aceste domenii. Aceste idei a proiectului trebuie să corespundă adecvat la necesităţile şi problemele 

Regiunii Dunării pentru a întări creşterea inclusivă şi durabilă. 

Obiectivul Domeniului de Prioritate este de a îmbunătăţi cooperarea în cadrul politicilor 

educaţionale şi a pieţei muncii, a spori creativitatea şi antreprenoriatul şi a sprijini strategiile 

instruirii pe parcursul vieţii şi mobilitatea. Domeniul de Prioritate include subiecte al incluziunii 

sociale a grupelor marginalizate, migraţia şi egalitatea gender. 

Conferinţa va reuni parteneri din instituţiile europene şi organizaţii internaţionale, ministere 

responsabile pentru educaţie, muncă şi afaceri sociale din 14 ţări a Regiunii Dunării, organizaţii 

neguvernamentale active în domeniul creării capitalului uman, experţii în domeniul educaţiei şi 

pieţei muncii, cercetători, donatori internaţionali şi reprezentanţi mass-media. 

Organizatorii conferinţei: Ministerul Federal Austriac al Muncii, Afacerilor Sociale şi Protecţiei 

Consumatorului (BMASK) şi Ministerul Federal Austriac pentru Educaţie, Arte şi Cultură (BMUKK), ca 

coordonatorii Domeniului de Prioritate în cadrul EUSDR. 

Finanţarea: Conferinţa este finanţată de către fondurile Uniunii Europene, Ministerul Federal al 

Muncii, Afacerilor Sociale şi Protecţiei Consumatorului (Austria) şi Ministerul Federal pentru 

Educaţie, Arte şi Cultură (Austria). 

1 

EU STRATEGY FOR THE DANUBE REGION (EUSDR) - Priority Area 9 | www.peopleandskills-danuberegion.eu 

http://www.peopleandskills-danuberegion.eu/


 

Istoricum al Conferinţei 

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (EUSDR) urmează o abordare ‘macro-regională’. 

Are ca scop să îmbunătăţească coerenţa între ţările Regiunii Dunării şi să stimuleze dezvoltarea lor. 

Domeniul de Prioritate 9 EUSDR “A investi în persoane şi abilităţi” este condus de Austria în 

cooperare cu Republica Moldova şi tinde spre creşterea durabilă, inclusivă prin investirea în 

educaţie, instruire şi piaţa muncii. 

În macro-regiunea Dunării, este necesitate de a conecta persoanele şi ideile lor pentru a se conforma 

cu necesităţile lor specifice. Aceasta este deosebit de adevărat pentru domeniile de educaţie şi 

piaţa muncii, investirea în capitalul uman este de o importanţă majoră pentru depăşirea 

divergenţilor în educaţie şi ocupare la fel ca şi problemelor curente plasate de criza financiară şi 

economică. 

Regiunea Dunării are în faţa sa câteva probleme, cu o dezvoltare socio – economică inegală fiind una 

din probleme majore. O coordonare mai bună în politicile educaţii şi pieţei muncii între ţările 

Regiunii Dunării ar putea să contribuie la rezolvarea acestor probleme. Lucrând împreună asupra 

problemelor economice, educaţionale, de incluziune socială şi inovaţii, regiunea va deveni mai 

prosperă pentru beneficiul locuitorilor săi. 

Politicile în domeniul educaţiei, pieţei muncii, cercetării şi inovaţiei urmează a fi consolidate, şi 

importanţa acordată abilitării persoanelor şi creării capacităţilor la toate nivele, fie individuale, 

organizaţionale, regionale, naţionale sau macro-regionale. Implementarea Domeniului de Prioritate 9 

va include dezvoltarea competenţilor cheie şi abilităţilor organizaţionale, promovarea 

parteneriatelor inovative, şi guvernarea în contextul regional / naţional. Cooperarea, reţele şi 

iniţiative regionale trebuie integrate în EUSDR. 

Statele membre al Uniunii Europene au semnat EUSDR la Consiliul de Afaceri Generale pe data de 13 

aprilie 2011. Domeniul de Prioritate 9 “A investi în persoane şi abilităţi” a constituit o reuniune de 

lansare pe data de 28 iunie 2011. Comitetul Coordonator al Domeniului de Prioritate este compus în 

mare parte din funcţionarii publici din cadrul ministerelor pieţei muncii şi educaţiei al Regiunii 

Dunării, la fel ca şi unii reprezentanţi ai ONG din Regiunea Dunării. 

La a doua şedinţă al Domeniului de Prioritate pe data de 5-6 decembrie 2011, Comitetul Coordonator 

a stabilit scopuri, care contribuie la strategiile respective EU2020 şi ET2020. Comitetul Coordonator 

al Domeniului de Prioritate 9 a adoptat la fel un plan de lucru definind domeniile politice pentru 

acţiune ulterioară. 

Dezvoltarea domeniilor de lucru al Domeniului de Prioritate 9 va contribui la cataloguri comune de 

măsuri a ţărilor participante („proprietate“). Atenţie deosebită trebuie acordată folosirii sinergiilor 

educaţiei şi culturii („parteneriate creative“). Mai mult ca atât, trebuie să fie acordată atenţie 

prestării resurselor şi întrebărilor cum programe pot răspunde la necesităţile liderilor proiectului 

(e.g. prin stabilirea unui buget mic al proiectului). 
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Obiectivele conferinţei 

      Obiectivul general al conferinţei “A investi în persoane şi abilităţi: împuternicirea prin cooperare 

şi crearea reţelei în Regiunea Dunării” este de a spori cooperarea EUSDR la nivel strategic şi 

operaţional, în special în domeniile politicii educaţiei şi pieţei muncii. Aceasta va sprijini 

coordonarea şi interacţiunea între PACs, ministerele de ramură, ONG, Comisia Europeană, 

programele Uniunii Europene şi alţi experţi cu diferite subiecte. Astfel, conferinţa trebuie să 

identifice domeniile politice şi opţiunile proiectului pentru Regiunea Dunării, care pot contribui la 

depăşirea impactului crizei globale economice pe termen scurt şi la crearea prosperităţii prin 

investiţii durabile şi inclusiv în educaţie şi instruire, pe piaţa muncii şi în comunităţi marginalizate. 

În mod deosebit, conferinţa va: 

• Îmbunătăţi fluxuri informaţionale şi transferul celor mai bune practici în elaborarea şi 

implementarea politicilor şi proiectelor printre actorii Regiunii Dunării în domeniile educaţiei 

şi pieţei muncii 

• A ilumina problemele politice cheie cu impact de termen lung privind prosperitatea Regiunii 

Dunării 

• A discuta cum de generat sinergii şi cum de creat legături între reţele diferite 

• A crea o bază pentru dezvoltarea proiectelor noi şi reţelelor în domeniul educaţiei şi pieţei 

muncii 

• Lansarea grupelor de lucru conform planului de lucru PA 9 

• A spori cunoaşterea în cadrul Domeniului de Prioritate 9 EUSDR  

• A contribui la dezvoltarea indicatorilor pentru implementarea domeniilor de lucru 

• A discuta modalităţi de utilizare a fondurilor disponibile al Uniunii Europene şi posibilităţilor 

pentru asigurarea îndreptării finanţării către Domeniul de Prioritate 9 

Beneficii principale de participare la conferinţă includ următoarele: 

• Crearea reţelei şi dialog în pereche: participantul va avea posibilitate să participe la 

discuţii cu alţi oficiali guvernamentali, reprezentanţii CS şi experţii internaţionali din 

Regiunea Dunării şi nu numai. 

• Sporirea capacităţilor: Un număr de subiecte, probleme şi discuţii între participanţi va 

spori capacitatea tuturor participanţilor de a dezvolta şi de a implementa politici şi 

proiecte mai eficiente în ţările lor şi în Regiunea Dunării. 

• A găsi partenerii de proiect: liderii proiectului vor avea posibilitatea să se cunoască cu 

partenerii potenţiali pentru activităţi comune. 
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Format 

Vor fi sesiuni  plenare şi grupe de lucru. Fiecare grup de lucru va corespunde unui din cele opt 

domenii adoptate de Consiliul Coordonator al Domeniului de Prioritate 9 în decembrie 2011. Aceasta 

la fel implică faptul că trebuie identificate deficite şi necesităţi în implementarea şi exemple de 

bune practici. De aceea fiecare grup de lucru va fi structurat conform următorilor întrebări: vedeţi 

anexa separată despre grupe de lucru: 

• Ce fel de exemple de bune practici în cooperarea regională /transnaţională / 

transfrontalieră au fost specificate până acum şi pot fi specificate la moment de către 

grup de lucru? 

• Care sunt domenii tematice cheie în cadrul acestei acţiuni specifice unde trebuie axat 

lucru pe viitor, în special de către membrii grupului de lucru şi de către instituţiile lor 

respective şi state? 

• Ce fel de lecţii învăţate pot fi împărtăşite în privinţa trecerii de la abordare fragmentară 

la cea integrată? Ce fel de exemple de bună practică există, care sprijină coerenţa, 

coordonarea şi completarea educaţiei, inovaţia şi politicile şi strategiile pieţei muncii? 

• Ce fel de proiecte noi pot fi elaborate care să răspundă la necesităţile regiunii? Cum vor 

fi generate ideile? Ce fel de proiecte concrete operaţionale pot fi elaborate din acţiune 

şi sarcini abstracte? Cine – şi cum – va transforma acţiunea în proiecte, care vor fi 

fondate / finanţate? 

• Ce fel de indicii şi repere de referinţă pentru implementarea acţiunii / domeniului de 

lucru pot fi elaborate (cine face ce, când şi cum)? Cine va face astfel de hartă? 

• Cum pot cel mai bine folosite parteneriate şi reţele existente – şi de cine? Cine va crea 

parteneriate puternice – şi cum? Ce fel de iniţiative trebuie dezvoltate? Ce ar trebui să 

includă reţele şi iniţiative regionale în agendele lor pentru a sprijini implementarea 

acţiunii? 

Apel pentru contribuţii la grup de lucru 

Se propune ca delegaţiile şi participanţii din ţările Regiunii Dunării să contribuie la aceste 

întrebări înainte de conferinţă în scop de stimulare şi discuţii fructuoase pe parcursul 

evenimentului. Ghiduri pentru pregătirea unor contribuţii scurte vor fi disponibile pe pagina 

electronică a conferinţei. 
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Localizarea şi Sosirea 

Toate sesiunile plenare şi grup de lucru 1 (13 iunie 2012, 9:00 - 14 iunie 2012, 13:00) 
Urania, Uraniastraße 1, A-1010 Vienna 

Grupe de lucru 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (13 iunie 2012, 13.30-17.00) & masa (13 şi 14 iunie 2012) 

Ministerul Muncii, Afacerilor Sociale şi Protecţiei Consumatorului Stubenring 1 A-1010 Vienna, Austria 

Cina pe data de 13 iunie 2012: urmează a fi confirmat 

Mape şi informaţii sunt disponibile aici ( here.) 

Participarea 

Participarea la conferinţă este doar conform invitaţiei. Nu sunt taxe pentru participare. 

Conferinţa va reuni aproximativ 160 participanţi care reprezintă instituţii europene, organizaţii 

internaţionale, donatori şi instituţii financiare, partenerii sociali, factori de decizie din cadrul 

ministerelor educaţiei, sau muncii şi afacerilor sociale, organizaţii neguvernamentale şi instituţiile 

publice active în domeniu educaţiei şi politicilor pieţei muncii, instituţii de cercetare şi 

reprezentanţi din mass - media. 

Fiecare ţară din Regiunea Dunării trebuie să aibă o delegaţie de până la 8 persoane, precum 

urmează: reprezentaţii din cadrul ministerelor educaţiei şi / sau muncii, şi alţi participanţi cu 

diferite domenii cum ar fi experţi în educaţie şi piaţa muncii, partenerii sociali (sindicate şi 

patronate), NGO, autorităţi locale şi regionale, sector privat, societatea civilă, cercetători şi 

partenerii conducători şi parteneri în proiecte (în special în cadrul proiectelor Domeniului de 

Prioritate 9 fiind proiecte EUSDR). 

Limba de lucru 

Limbile de lucru în cadrul conferinţei vor fi engleza şi germana (germana doar în plenar). 

înregistrarea 

Înregistrarea la eveniment va fi efectuată prin platforma Domeniului de Prioritate la EUSDR: 

www.peopleandskills-danuberegion.eu. Persoane invitate vor primi un mesaj din partea personalului 

PAC în legătură cu aceasta. 
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Acomodarea şi călătoria 

Transportul internaţional şi acomodarea vor fi acoperite de EUSDR-PAC9 doar pentru participanţii din 

ţările ne – membre a Uniunii Europene şi în conformitate cu regulamentul intern. Toate rezervările 

pentru această grupă de participanţi vor fi efectuate de către organizatorii conferinţei. 

Vă rugăm să notaţi că EUSDR-PAC9 nu va avea posibilitate să acopere călătoria şi costuri aferente 

pentru participare la acest eveniment pentru participanţii din cadrul ţărilor Uniunii Europene şi 

instituţiilor, la fel ca şi din cadrul organizaţiilor internaţionale. 

Pentru persoane, care vor achita de sinestătător, un număr de hotele a fost rezervat de către 

organizatorii conferinţei până pe data de 20 aprilie 2012 (pentru detalii vedeţi anexa informaţională 

separată). 

Contact 

Pentru întrebări generale referitor la organizarea generală şi conţinutul conferinţei, în special pentru 

grupe de lucru 1, 3, 4, 5, vă rugăm să contactaţi: 

Jörg Mirtl 

KulturKontakt Austria 

+43 1 523 87 65-39 

joerg.mirtl@kulturkontakt.or.at 

Pentru întrebări relatate la grupe de lucru 2, 6, 7, 8, vă rugăm să contactaţi: 

Ester Bergmann 

Ministerul Federal al Muncii, Afacerilor Sociale şi Protecţiei Consumatorului 

+43 1 711 00 6469 

ester.bergmann@bmask.gv.at 

Pentru întrebările referitor la acomodarea şi masa, vă rugăm să contactaţi: 

Jörg Leitner 

Ministerul Federal al Muncii, Afacerilor Sociale şi Protecţiei Consumatorului 

+43 1 711 00 6451 

joerg.leitner@bmask.gv.at 
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