
Work-shop pe tema evolutiei pietei muncii in Regiunea Centru
Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare si Incluziune Sociala in Regiunea
Centru (STP Centru), structura in cadrul Universitatii Romano-Germane din Sibiu, a organizat recent
workshop-ul regional cu tema Analiza si definitivarea Studiului regional 1 `Evolutia fortei de munca pe
piata muncii din Regiunea Centru`. 
  
  La acest eveniment au participat reprezentanti ai institutiilor direct implicate in domeniul ocuparii si
incluziunii sociale din cele sase judete ale Regiunii Centru (Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures,
Sibiu). 
  
  Scopul studiului elaborat de STP Centru a fost de a evidentia nevoile de competente si calificari ale
fortei de munca pentru adaptarea acesteia la cerintele pietei muncii la nivelul Regiunii Centru, precum si
tendintele de dezvoltare privind piata muncii in mediul rural si nevoile de adaptare. 
  
  Acest studiu este deosebit de util membrilor Pactului si Parteneriatelor Judetene in elaborarea cererilor
de finantare in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Concluziile, propunerile si solutiile identificate in urma studiului pot constitui puncte de plecare in
elaborarea si actualizarea strategiei de ocupare a fortei de munca in Regiunea Centru. 
  
  `Intensificarea parteneriatului public-privat in Regiunea Centru este imperios necesara pentru
dinamizarea procesului de absorbtie a fondurilor europene in scopul rezolvarii problemelor sociale
generate de criza economico-financiara prin care trece si Romania. 
  
  Studiul pe care l-am realizat urmareste sa identifice evolutia si tendintele demografice si ale fortei de
munca, nevoile de competente si calificari in Regiunea Centru, posibilitatile de diversificare a ocuparii in
mediul urban si cel rural, reprezentand totodata un instrument util pentru fundamentarea unor proiecte si
politici de ocupare a fortei de munca la nivelul Regiunii Centru.`, sustine prof.univ.dr. Hortensia Gorski,
rector al Universitatii Romano-Germane din Sibiu si director STP Centru. 
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