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PARTENERIATUL JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA FORȚEI 

DE MUNCĂ  ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ 

 JUDEȚUL BOTOȘANI 

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE  

2018 

Art. 1. Constituire  

PARTENERIATUL  JUDEȚEAN pentru OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ şi 

INCLUZIUNE SOCIALĂ județul Botoșani  se constituie în vederea elaborării și implementării 

politicii privind ocuparea forței de muncă la nivelul județului în deplină concordanță cu 

elaborarea şi implementarea politicii privind ocuparea forţei de muncă la nivel regional. 

Art. 2. Componenţă 

PARTENERIATUL JUDEȚEAN  pentru OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ şi INCLUZIUNE 

SOCIALĂ JUDEȚUL Botoșani are în componenţă autorități publice locale, ong-uri, patronate, 

sindicate, agenți economici relevanți. 

Membrii PARTENERIATULUI JUDEȚEAN pentru OCUPAREA FORŢEI DE 

MUNCĂ şi INCLUZIUNE SOCIALĂ pot decide includerea de noi membri cu profil 

corespunzător scopului Parteneriatului, în baza  propunerilor  / autopropunerilor. 

Art. 3. Rol 

PARTENERIATUL JUDETEAN pentru OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ şi 

INCLUZIUNE SOCIALĂ are  rol de instrument de lucru pentru accesarea și absorbţia fondurilor 

din cadrul FSE -Fondul Social European, precum și din alte surse de finanțare.  

Art. 4. Obiective 

PARTENERIATUL JUDEȚEAN  pentru OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ şi 

INCLUZIUNE SOCIALĂ BOTOȘANI are ca obiective: 

1. Organizarea unor întâlniri de cunoaștere, constituire Grup de lucru, stabilire Regulament de 

funcționare al Parteneriatului ; 
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2. Organizarea de work-shop-uri pentru analiză, identificare, anticipare şi gestionare a 

schimbărilor socio-economice din județ ; 

3. Obținerea acordului tuturor partenerilor sociali și al factorilor interesați privind prioritățile de 

dezvoltare locală în domeniul Dezvoltării Resurselor Umane ; 

Semnatarii Parteneriatului Județean își asumă să–și coordoneze eforturile și să colaboreze 

în scopul următoarelor acțiuni : 

1. Promovarea sistemelor de învăţământ în concordanţă cu cererile pieţei muncii. Promovarea şi 

creşterea  nivelurilor cantitative şi calitative de ocupare prin stimularea învăţării pe 

parcursul întregii vieţi. 

2. Promovarea consultării cu patronatele, sindicatele şi ONG-urile reprezentante ale societăţii 

civile, luarea de măsuri necesare pentru facilitarea dialogului prin acordarea unui sprijin 

echilibrat părţilor. 

3. Obţinerea unui nivel înalt de ocupare a forţei de muncă şi de protecţie socială, precum şi 

asigurarea egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei. 

4. Creşterea   cooperării   locale   prin   promovarea   unei  strategii   comune  cu acceptarea şi 

planificarea comuna a politicilor teritoriale în domeniul Dezvoltării Resurselor  Umane în 

vederea obţinerii şi menţinerii unei rate înalte de ocupare a forţei de muncă.   Definirea   şi   

stabilirea   de   noi   concepte   cu   privire   la promovarea ocupării pe baza unei responsabilităţi 

împărţite între partenerii din sectoarele public şi privat. 

5.  Prevenirea şi Combaterea fenomenului excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. 

6. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi muncă. 

 

Art. 5. Atribuţii 

5.1. PARTENERIATUL JUDEȚEAN pentru OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ şi 

INCLUZIUNE SOCIALĂ BOTOȘANI are ca atribuţii generale: 

A. Elaborarea Planurilor Locale de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă (PLAO) 

B. Identificarea problemelor la nivel judeţean şi prioritizarea lor cu focalizare pe domeniile de 

ocupare a forţei de muncă şi de incluziune socială. 

C. Crearea de Parteneriate Locale în localităţile afectate de către problemele prioritizate. 
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D. Mentor pentru Parteneriatele Locale în vederea constituirii de baze de date cu idei de proiecte 

şi elaborării de aplicaţii pentru Fondul Social European (FSE), precum și pentru alte surse de 

finanțare. 

Art. 6. Structuri de conducere / coordonare şi responsabilităţi  

 

A. Coordonatorul Parteneriatului Judeţean Botoșani  

Coordonatorul va reprezenta instituţii cu atribuţii în unul dintre cele două domenii de intervenţie 

ale Pactului şi anume ocuparea forţei de muncă şi incluziunea socială, în acest caz AJOFM 

Botoșani, Director executiv Teodor Dimitriu. 

Durata: permanent 

B. Responsabilităţi 

• Reprezintă Parteneriatul Judeţean pe plan intern şi extern ; 

• Desemnează o persoană de la nivelul instituţiei care va fi în contact permanent cu Centrul de 

Dezvoltare Socială T&CO. 

• Întocmeşte pe baza consultărilor cu membrii săi strategia Parteneriatului Judeţean. 

• Este responsabil de implementarea strategiei. 

• Este responsabil de realizarea unor analize diagnoză în colaborare cu membrii Parteneriatului 

Judeţean în diferite localităţi din judeţ în domeniul ocupării forţei de muncă, în domeniul 

incluziunii sociale şi propune suport pentru elaborarea de proiecte-soluții de rezolvare a 

problemelor identificate.  

• Organizează întâlnirile de lucru. 

• Coordonează activităţile grupului de lucru din cadrul Parteneriatului Judeţean. 

• Întocmeşte, cu suportul Centrului de Dezvoltare Socială T&CO, rapoarte ale activităţii 

Parteneriatului Judeţean pe care le prezintă conducerii instituţiilor reprezentate în Parteneriatul 

Judeţean şi Preşedintelui Pactului NE. 

 

Art. 7. Funcţionare 
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PARTENERIATUL JUDETEAN pentru OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ şi INCLUZIUNE 

SOCIALĂ BOTOȘANI stabilește: 

1. Întâlniri lunare de lucru sau de câte ori este necesar. 

2. Convocare scrisă, semnată de coordonatorul Parteneriatului Judeţean și/sau de Centrul de 

Dezvoltare Socială T&CO, transmisă prin fax sau e-mail  cu 5 zile lucrătoare înainte de 

întîlnire. 

3. Adoptarea de hotărâri prin vot cu majoritate simplă (jumătate + 1). 

4. Minute  transmise tuturor membrilor Parteneriatului Judeţean prin e-mail sau prin fax în 

termen de 5 zile lucrătoare. 

5. În cazul lipsei observaţiilor minuta este considerată ca fiind aprobată (tacit). 

6. În cazuri specifice poate avea loc consultarea scrisă prin intermediul unor materiale 

trimise prin e-mail sau fax cu termen de răspuns de 5 zile lucrătoare. În lipsa răspunsului, 

decizia finală va reveni coordonatorului Parteneriatului Judeţean. 

 

Art. 8. Dispoziţii finale 

Prezentul REGULAMENT DE FUNCȚIONARE poate fi completat, adaptat sau modificat prin 

notificarea prealabilă a membrilor Parteneriatului prin prezentarea propunerilor cu două 

săptămâni înainte de desfăşurarea şedinţei. 

Completarea, adaptarea sau modificarea se face prin vot cu majoritate simplă (jumătate + 1) a 

membrilor prezenți ai  PARTENERIATULUI JUDEȚEAN pentru OCUPAREA FORŢEI DE 

MUNCĂ şi INCLUZIUNE SOCIALĂ Botoșani.  

 

 

Adoptat cu unanimitate de voturi în data de 26 septembrie 2018. 
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