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PUNCTUL NATIONAL DE CONTACT - ReFerNet
REUNIUNEA CONSORTIULUI NATIONAL – REFERNET-RO
Stimata Doamna/ Stimate Domn,
Punctul National de Contact REFERNET reprezinta principala poarta
prin care informatia de specialitate la nivel European referitoare la
invatamantul profesional si tehnic patrunde catre actorii interesati din
Romania.
Totodata, Punctul National de contact, in calitate de membru al retelei
cu acelasi nume intretinuta de catre Centrul CEDEFOP al Comisiei
Europene, realizeaza si legatura dintre principalii actori ai sistemului
invatamantului profesional si tehnic din Romania si Centrul CEDEFOP.
Infiintat la inceputul acestui an prin semnarea contractului multi-anual
dintre Institutul National de Cercetare Stiintifica in domeniul Muncii si
Protectiei Sociale si Centrul CEDEFOP din Salonic al Comisiei Europene,
Punctul National de contact a realizat in primele sase luni ce au trecut de la
infiintarea sa oficiala o serie de activtati importante dintre care mentionam:
- gazduirea reuniunii de lucru a sub-grupului Europa Centrala din
cadrul retelei Refernet;
- elaborarea primului raport de tara privind Invatamantul Profesional si
Tehnic (Country VET Report), conform formatului indicat de catre
Centrul Cedefop;
- realizarea si activarea celui mai modern web-site de informare privind
invatamantul profesional si tehnic din reteaua Referenet, cu facilitate
incorporata RSS, capabil deci sa preia in timp real toate informatiile
difuzate electronic de catre Centrul Cedefop;
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- in fine Punctul National de Contact a mijlocit participarea efectiva a
Institutului National de Cercetare Stiintifica in domeniul Muncii si
Protectiei Sociale ca si partener cu drepturi depline la initiative
Europeana privind anticiparea cererii si ofertei de calificari finantata
de catre Centrul CEDEFOP si condusa de catre prestigoasa
Universitate Warwick din Marea Britanie (mai multe detalii in
legatura cu acest proiect si implicarea partii romane vor fi prezentate
la reuniunea Consortiului National)
Pornind de la aceasta baza si dorind sa isi dezvolte activitatile spre a
putea astfel servi deplin comunitatea de interese a invatamantului
profesional si tehnic (IPT) din Romania, Punctul National de Contact, in
conformitate cu prevederile sale de infiintare, doreste sa activeze prin
aceasta Consortiul National in calitatea sa de organism consultativ
cu caracter de grup de sprijin al activitatii punctului national de contact.
Activarea Consortiului National, ce reprezinta o parte integranta a
actiunilor pe care ni le propunem are in vedere atat faptul ca, in perioada
imediat urmatoare Punctul National va realiza doua produse informationale
si de cercetare de o foarte mare importanta pentru comunitatea de interese a
IPT din Romania (Raportul National de Cercetare pe tematica IPT si
Raportul National privind Politicile in domenul IPT) dar si faptul ca, numai
prin antrenarea in activitatea sa de zi cu zi a celor ce reprezinta comunitatea
de interese a IPT, produsele si serviciile puse la dispozitie de catre Punctul
National de Contact vor putea cu adevarat sa raspunda nevoilor concrete ale
acesteia.
In acest context, nu putem sa nu mentionam ca, printre altele, Punctul
National de Contact doreste sa activeze inclusiv componenta de vizite de
studiu si schimburi de experienta in domeniul IPT, disponibila in cadrul
programelor CEDEFOP pentru comunitatile IPT din Statele Membre, dorind
sa puna in acest mod la dispozitia membrilor comunitatii IPT dn Romania un
interesant instrument de dezvoltare profesionala, de cunoastere si de
asimilare a bunelor practici dezvoltate la nivel European.
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Pentru toate aceste motive si desigur pentru multe altele tinand de
planurile noastre de viitor, Punctul National de Contact ReFerNet ROMANIA si conducerea Institutului National de Cercetare Stiintifica in
domeniul Muncii si Protectiei Sociale in calitatea sa gestionar al acestuia va
invita sa luati parte la prima reuniune de lucru a Consortiului National
programata la data de 10.09.2009 ora 10 , la sediul INCSMPS- Bucuresti.
Agenda orientativa a intalnirii este anexata prezentului anunt-invitatie.

Bucuresti, iulie 14.2009

Director General-INCSMPS,
Dr. Vasilica CIUCA

Responsabil Punct National de Contact ReFerNet-RO
Dr.ec. Catalin Ghinararu
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