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 Prezentul articol isi propune sa evidentieze modalitatea prin care proiectul „Viitor 

pentru tineri - Tineri pentru viitor” POCU/908/1/3/150953, derulat de catre ASOCIATIA 

"NOUL VAL" in parteneriat cu ASOCIATIA ION CÂMPINEANU PENTRU 

CONSULTANTA, MANAGEMENT SI DEZVOLTARE DURABILA, contribuie la realizarea 

temelor secundare vizate de Ghidul Solicitantului – Conditii specifice. 

Astfel, în cadrul Axei prioritare 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri", 

Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă 

și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe 

piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau 

formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile 

marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”, sunt vizate  

urmatoarele teme secundare:  

 

 TEME SECUNDARE  

01. Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de 

carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor  

02. Inovare sociala 

05. Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor 

informatiei si comunicatiilor  

06. Nediscriminare  
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Definitii general valabile pentru a intelege mai bine temele vizate in cadrul 

proiectului „Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor” POCU/908/1/3/150953 

 

TEME SECUNDARE  

 

ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE DIOXID DE CARBON  

 

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și 

eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor – face referire la problema durabilitatii 

si a efectelor transfrontaliere ale fenomenelor care nu pot fi abordate numai la nivel 

national. 

Este nevoie de soluții inovatoare pentru a mobiliza investițiile în domeniul energiei, 

al transporturilor, al industriei și al tehnologiilor informației și comunicării și că trebuie să 

se acorde o mai mare atenție politicilor în domeniul eficienței energetice. Strategia Europa 

2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii cuprinde cinci obiective 

principale privind poziția pe care ar trebui să o ocupe UE în 2020. Unul dintre acestea se 

referă la climă și la energie: statele membre s-au angajat să reducă cu 20% emisiile de 

gaze cu efect de seră (GES), să crească la 20% ponderea energiei din surse regenerabile 

în cadrul mixului energetic al UE și să îndeplinească obiectivul de creștere a eficienței 

energetice cu 20% până în 2020. 

În vederea tranziției spre o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon, UE trebuie să se pregătească pentru reducerea emisiilor sale interne cu 80% până 

în 2050 față de nivelul din 19904 . Comisia a efectuat o analiză amplă bazată pe modele, 

propunând mai multe scenarii posibile, care arată cum ar putea fi făcut acest lucru. 

 

UE a adoptat, în decembrie 2008, o politică integrată în materie de energie şi 

schimbări climatice, care prevede obiective ambiţioase pentru anul 2020. Astfel, Europa 
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se îndrepta către un viitor durabil şi o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, 

bazată pe un consum mai redus de energie. 

Dintre poluanţii reglementaţi prin Protocolul de la Kyoto, în România se inventariază 

următoarele emisii de gaze cu efect de seră:  

- dioxidul de carbon  

- oxizii de azot  

- metanul  

Urmează ca, în perspectivă, să se inventarieze şi celelalte gaze prevazute în 

Protocol (hidrocarburi fluorurate, perfluorocarburi şi hexafluorura de sulf). 

Reducerea costurilor de productie si cresterea eficientei energetice contribuie 

pozitiv atat la conservarea resurselor naturale (combustibili) cat si la reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de sera (CO2) generate prin arderea combustibililor. 

Unul din deziderate este producerea a 20% din energie folosind surse regenerabile. 

 

Electricitatea va juca un rol important în economia cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon, oferind perspectiva înlocuirii parțiale a combustibililor fosili utilizați în sectorul 

transporturilor și în cel al încălzirii. Deși electricitatea va fi utilizată tot mai mult în aceste 

două sectoare, consumul total de energie electrică ar trebui să crească numai în limitele 

ratelor de creștere istorice, grație ameliorării continue a eficienței. 

Va trebui implementată la scară largă o gamă variată de tehnologii existente, 

inclusiv tehnologii mai avansate, precum cele fotovoltaice, al căror preț va continua să 

scadă, devenind astfel, cu timpul, mai competitive. 

Dat fiind că rolul central al electricității în cadrul economiei cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon necesită utilizarea la scară largă a surselor regenerabile de energie, 

multe dintre acestea având un randament variabil, sunt necesare investiții considerabile în 

rețele pentru a se asigura în permanență continuitatea aprovizionării. 

Investițiile în rețele inteligente reprezintă un factor esențial care va face posibilă 

crearea unui sistem de energie electrică cu emisii scăzute de dioxid de carbon, facilitând 
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în special eficiența gestionării cererii, creșterea ponderii surselor regenerabile și a 

producției distribuite și permițând electrificarea transporturilor. În ceea ce privește 

investițiile în rețele, beneficiile nu-i revin atât operatorului de rețea, cât societății în general 

(cu beneficii comune pentru consumatori, producători și societate în general: o rețea mai 

fiabilă, securitatea energetică și reducerea emisiilor). În acest context, în cadrul activității 

viitoare va trebui să se examineze modul în care cadrul de politică poate să încurajeze 

aceste investiții la nivel local, național și la nivelul UE și să stimuleze gestionarea cererii 

de energie. 

Mobilitatea durabilă grație eficienței combustibililor, electrificării și stabilirii corecte 

a prețurilor 

Pentru a putea contribui la tranziția spre un sistem european de transporturi mai 

eficient și mai durabil, inovarea tehnologică trebuie să acționeze asupra a 3 factori 

principali: eficiența vehiculelor (noi motoare și materiale, inovare în domeniul proiectării), 

utilizarea mai ecologică a energiei (carburanți și sisteme de propulsie noi), o mai bună 

utilizare a rețelei și realizarea de operații mai sigure (sisteme informatice și de 

comunicare). 

Dintre măsuri putem aminti: scheme tarifare pentru eliminarea congestiilor și a 

poluării atmosferice, introducerea de taxe pentru utilizarea infrastructurii, planificarea 

urbanistică inteligentă, ameliorarea transporturilor publice, garantând totodată mobilitatea 

la prețuri accesibile.  

De asemenea, ameliorarea eficienței și a gestionării cererii, încurajată prin 

standarde în materie de emisii de CO2 și prin sisteme de taxare inteligente, ar trebui să 

determine realizarea de progrese în ceea ce privește dezvoltarea tehnologiilor pentru 

motoare hibride și să faciliteze tranziția treptată spre introducerea ulterioară pe scară largă 

a unor vehicule mai ecologice în toate modurile de transport, inclusiv automobile hibride 

reîncărcabile și vehicule electrice (care funcționează pe bază de baterii sau pile de 

combustie).  
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Sinergiile cu alte obiective din domeniul durabilității, precum reducerea dependenței 

de petrol, competitivitatea industriei europene a autovehiculelor, precum și beneficiile în 

materie de sănătate, mai ales ameliorarea calității aerului din marile orașe, pledează în 

favoarea intensificării eforturilor UE de accelerare a dezvoltării și a introducerii timpurii a 

electrificării și, în general, a carburanților alternativi și a metodelor de propulsie alternative 

pentru întregul sistem de transport. 

Biocarburanții durabili ar putea fi utilizați drept combustibili alternativi mai ales în 

sectorul aviației și al camioanelor de mare tonaj, în care se estimează creșteri puternice 

după 2030. În cazul în care electrificarea nu va fi introdusă la scară largă, biocarburanții și 

alți combustibili alternativi vor trebui să joace un rol mai important pentru a atinge același 

nivel de reducere a emisiilor în sectorul transporturilor. În cazul biocarburanților, acest 

lucru ar putea duce, direct sau indirect, la scăderea beneficiilor nete în ceea ce privește 

gazele cu efect de seră și la creșterea presiunii asupra biodiersității, asupra gestionării 

apei și asupra mediului în general. Prin urmare, apare tot mai pregnantă necesitatea de a 

realiza progrese în ceea ce privește fabricarea biocarburanților de a doua și a treia 

generație și de a continua a doua și a treia generație și de a continua activitatea începută 

în materie de schimbare indirectă a destinației terenurilor și de durabilitate. 

 

Sectorul construcțiilor  

Sectorul construcțiilor oferă oportunități de reducere a emisiilor cu costuri reduse și 

pe termen scurt, în primul rând prin îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor. 

Astfel, se subliniaza importanța realizării obiectivului Directivei reformate privind 

performanța energetică a clădirilor9 , care preede că, începând din 2021, consumul de 

energie al clădirilor noi va trebui să fie aproape egal cu zero. Acest proces a început deja, 

multe state membre implementând standarde de performanță energetică mai stricte pentru 

clădiri. 

Mai multe state membre au implementat deja scheme inteligente de finanțare, 

precum stabilirea unor rate preferențiale ale dobânzii pentru a încuraja sectorul privat să 
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investească în soluțiile cele mai eficiente în materie de de construcții. Trebuie studiate și 

alte modele de finanțare privată. Ca și în sectorul transporturilor, trecerea la consumul de 

energie electrică (inclusiv pompe și acumulatoare de căldură) și de energie din surse 

regenerabile (de exemplu, încălzirea pe bază de energie solară, biogaz, biomasă) cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon, inclusi în cadrul sistemelor de termoficare urbană, ar 

urma să contribuie la protejarea consumatorilor împotriva majorării prețurilor la 

combustibilii fosili și să aducă beneficii semnificative în materie de sănătate. 

 

Sectoarele industriale, inclusiv industriile energofage 

Aplicarea unor procese și echipamente industriale mai avansate și mai eficiente din 

punctul de vedere al utilizării resurselor și al consumului de energie, intensificarea 

reciclării, precum și utilizarea tehnologiilor de reducere a altor emisii decât cele de CO2 

(de exemplu, de metan și de oxizi de azot), ar putea contribui semnificativ la reducerea 

emisiilor cu cel puțin 50%. Întrucât soluțiile sunt specifice fiecărui sector, Comisia constată 

că este necesar să se elaboreze foi de parcurs specifice în cooperare cu sectoarele vizate. 

Pe lângă aplicarea unor procese și echipamente industriale mai avansate, după 2035 vor 

trebui implementate la scară largă și tehnologiile pentru captarea și stocarea dioxidului de 

carbon, în special în scopul captării emisiilor cauzate de procesele industriale (de exemplu, 

în sectorul cimentului și al oțelului). 

 

Creșterea durabilă a productivității exploatării terenurilor 

Politicile agricole ar trebui să se axeze pe opțiuni precum continuarea creșterii 

durabile a eficienței, utilizarea eficientă a îngrășămintelor, biogazeificarea gunoiului de 

grajd, o mai bună gestionare a dejecțiilor de animale, ameliorarea nutrețului, diersificarea 

și comercializarea producției locale și îmbunătățirea productivității șeptelului, precum și 

maximizarea beneficiilor agriculturii extensive. Îmbunătățirea practicilor agricole și 

forestiere poate duce la creșterea capacității sectorului de a conserva și de a sechestra 

carbonul în soluri și păduri. Acest lucru poate fi realizat, de exemplu, prin măsuri orientate 
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vizând menținerea pășunilor, refacerea zonelor umede și a turbăriilor, reducerea sau 

eliminarea sistemului de lucrări ale solului, reducerea eroziunii și dezvoltarea pădurilor. 

Sectorul agricol și cel forestier oferă, de asemenea, resurse pentru bioenergie și pentru 

stocurile de furaje industriale, iar această contribuție va continua să crească. 

Importanța sa în cadrul politicii de combatere a schimbărilor climatice va crește: 

dacă acest sector nu va realiza reducerile preconizate de emisii, alte sectoare vor trebui 

să depună eforturi mult mai mari în acest sens, ceea ce va presupune costuri ridicate. 

Acest lucru subliniază și necesitatea de a analiza toate tipurile de exploatare a 

terenurilor dintr-o perspectivă holistică și de a aborda exploatarea terenurilor, schimbarea 

destinaţiei terenurilor şi silvicultura în cadrul politicii UE de combatere a schimbărilor 

climatice. 

Ar fi de dorit ca tendințele actuale de irosire a alimentelor să fie inversate, iar 

consumul să fie orientat spre alimente a căror producere cauzează mai puține emisii de 

dioxid de carbon. 

 

Diverse tipuri de surse de energie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, sistemele 

și infrastructura pe care acestea se sprijină, inclusiv rețelele inteligente, clădirile pasive, 

captarea și stocarea carbonului, procesele industriale avansate și electrificarea 

transporturilor (inclusiv tehnologiile de stocare a energiei) reprezintă componente 

esențiale care încep să formeze coloana vertebrală a sistemelor energetice și de transport 

cu emisii scăzute de dioxid de carbon preconizate după 2020. Acestea vor necesita 

investiții majore și susținute. 

Creșterea investițiilor interne oferă o oportunitate majoră de creștere a 

productivității, a valorii adăugate și a randamentului unei game largi de industrii 

prelucrătoare din UE (de exemplu, industria autovehiculelor, sectorul generării de energie 

electrică, al echipamentelor industriale și de rețea, al materialor de construcții eficiente din 

punct de vedere energetic și al construcțiilor), esențiale în procesul de creștere și creare 

de locuri de muncă în viitor. 
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În afară de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, care reprezintă beneficiul 

principal al trecerii la economia cu emisii scazute de dioxid de carbon, aceasta tranzitie va 

aduce o serie de alte beneficii esentiale. 

Investițiile timpurii în economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon ar urma să 

încurajeze o schimbare structurală treptată a economiei și pot duce la crearea netă de noi 

locuri de muncă, atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu. Energia din surse 

regenerabile a avut întotdeauna o contribuție considerabilă la crearea de locuri de muncă. 

Pe măsură ce industria va profita de pe urma oprtunităților oferite de economia cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon, nevoia de a asigura o forță de muncă calificată, în 

special în sectorul construcțiilor, în sectorul tehnic, în sectorul ingineriei și al cercetății va 

deveni tot mai stringentă. 

Măsurile vizând reducerea emisiilor de GES ar urma să completeze semnificativ 

măsurile în vigoare și pe cele planificate cu privire la calitatea aerului, ceea ce va duce la 

reducerea considerabilă a poluării atmosferice. Electrificarea transporturilor și 

expansiunea transportului public ar putea duce la ameliorarea considerabilă a calității 

aerului în marile orașe ale Europei. 

 

CE PUTEM FACE FIECARE 

Fiecare actiune individuala conteaza!  

Fiecare dintre noi are puterea de a reduce consumul de combustibil fosil!  

Fiecare dintre noi poate contribui la protectia mediului, cumpărând produse mai 

putin daunatoare pentru natura.  

 

Vrei sa contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera?  

Citeste si invata cat mai multe despre efectele actiunii oamenilor asupra mediului si 

fa o diferenta !  

O viata mai buna a oamenilor si a mediului depinde si de tine ! 
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Sigla in forma de floare – un simbol european al 

produselor si al serviciilor “prietenoase fata de mediu”.   
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INOVAREA SOCIALĂ  

 

Presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate 

provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, cu 

scopul îmbunătățirii serviciilor sociale. 

În sens mai larg, inovarea socială este procesul de a dezvolta și a aplica soluții la 

probleme ocazionale sau sistemice, sociale și de mediu, în sensul progresului social. 

Solutiile necesită adesea colaborarea activă a actorilor guvernamentali, economici și non-

profit. 

Inovarea socială urmărește să promoveze condițiile europene de trai îmbunătățind 

condițiile de muncă, educația, dezvoltarea locală sau sănătatea, sau abordând probleme 

critice, cum ar fi sărăcia sau discriminarea. Implicând autoritățile publice, societatea civilă, 

mediul academic și întreprinderile, Europa poate găsi noi soluții la problemele profund 

înrădăcinate cu care se confruntă societatea noastră. 

La momentul actual, inovarea socială este considerată un concept- cheie pentru 

studiul politicilor de dezvoltare economică și de coeziune social (o caracteristică a unei 

societăți bazată pe conexiuni și relații între unități sociale precum indivizi, grupuri, asociații, 

cat și între unități teritoriale (McCracken, 1998). Termenul a început să fie mai cunoscut 

din momentul în care Comisia Europeană și-a concentrat atenția asupra acestuia, definind 

inovarea sociala ca un "proces de schimbare socială",care poate produce rezultate dorite 

în ceea ce privește imbunătățirea competitivității economice, a durabilității mediului și a 

solidarității sociale." (Comisia Europeana, 2010). 

Inovarea socială devine tot mai importantă la nivel european, având în vedere rolul 

său de promovare a unorsoluții și modalități noi, creative, de rezolvarea problemelor cu 

care se confruntă anumite comunități și societatea înansamblul său.  

Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială, 

identifică inovarea socială caun instrument puternic pentru a soluționa problemele sociale 

generate de:  
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 îmbătrânirea populației  

 sărăcie  

 șomaj  

 noile modele de organizare a muncii și noile stiluri de viață  

 pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor în ceea ce privește justiția socială, 

educația și asistența medicală 

 

Inovarea socială se referă la idei noi care funcționează în îndeplinirea obiectivelor 

sociale. Geoff Mulgan considera că inovarea socială include: "Activități și servicii 

inovatoare care sunt motivate de scopul de a satisface o nevoie socială și care sunt 

predominant dezvoltate și difuzate prin organizații ale căror scopuri principale sunt 

sociale." Aceasta diferențiază inovația socială de inovațiile de afaceri, care sunt în general 

motivate de maximizarea profitului.  

Inovarea socială reprezintă un domeniu relativ nou de analiză. În literatura de 

specialitate, primul cercetător care a folosit conceptul de inovare social este considerat a 

fi J.B.Taylor, care a definit acest tip de inovare ca fiind "un nou mod de a face lucrurile, cu 

scopul explicit de a răspunde unei nevoi sociale".Organizația pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică(OCDE), consideră inovarea socială ca fiind " Ideile noi care 

transformă politicile și practicile dezvoltării locale". Organismul național canadian CRISIS 

(Colectivul de Cercetare asupra Inovării Sociale în Intreprinderi și Sindicate) definește 

inovarea socială ca reprezentând"Abordările noi, practici sau intervenții, alături de toate 

produsele nou create, toate serviciile noi pentru îmbunătățirea unei situații sau rezolvarea 

unei probleme sociale care are loc la nivelul instituțiilor, organizațiilor, 

comunităților"(Neagu, 2009). Comisia Europeană promovează importanța inovării sociale, 

lansează concursul european pentru inovare socială și stabilește că:"Inovări sociale 

înseamnă inovări care au un caracter social atât din punct de vedere al scopurilor urmărite, 

cât și al mijloacelor folosite, în special inovări referitoare la dezvoltarea și aplicarea de noi 

idei (privind produse, servicii și modele),care răspund unor nevoi sociale și în același timp 
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creează noi relații sau colaborări sociale, fiind benefice pentru societate și stimulând 

capacitatea de a acționa a societății'' Rolul Fondului Social European în perioada 2014-

2020, este consolidat, ceea ce implică sprijinirea mai puternică a inovației sociale, adică 

testarea și creșterea amplorii soluțiilor inovatoare ca răspuns la nevoile sociale și la cele 

privind ocuparea forței de muncă și educația. 

În România, FSE finanțează Programul Operațional Capital Uman(POCU), 2014-

2020, care accentuează importanța inițiativelor de inovare socială.  

Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi 

mai bine abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a 

societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale. Programul Operațional Capital 

Uman promovează inovarea socială, în special cu scopul de a testa, și, eventual, a 

implementa la scară largă soluții inovatoare, la nivel local sau regional, pentru a aborda 

provocările sociale. In cadrul acestui program, Inovarea socială este trecută ca o temă 

secundară, iar contribuția propunerilor de proiect este punctată în cadrul criteriului de 

selecție eficacitate. 

Pentru a răspunde acestor provocări, Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltareşi 

inovare 2014- 2020 (SNCDI 2020) încurajează crearea unui ecosistem de inovare 

prinparteneriate de tip public-privat şi public-public. 

 Unul din obiective generale al SNCDI 2020 este creşterea competitivităţii 

economiei româneşti prin inovare.  

Aceasta presupune dezvoltarea capacităţii firmelor de a absorbi tehnologie deultimă 

generaţie, de a adapta aceste tehnologii la nevoile pieţelor deservite şi de adezvolta, la 

rândul lor, tehnologii sau servicii care să le permită progresul pe lanţurilede valoare. 

POCU promoveaza inovarea socială, în special cu scopul de a testa, eventual 

implementa la scară largă soluții inovatoare, inclusiv la nivel local sau regional, pentru 

aaborda provocările sociale, în parteneriat cu partenerii relevanți din sectorul privat,public 

și ONG, comunitate și sectorul de întreprinderi sociale.  
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Inovarea sociala este definită ca acea inovare care are un caracter social atât 

dinpunctul de vedere al scopurilor urmărite, cât și al mijloacelor folosite, în special 

ceareferitoare la dezvoltarea și aplicarea de noi idei (privind produse, servicii și modele) 

care răspund unor nevoi sociale și, în același timp creează noi relații sau colaborărisociale, 

fiind benefice pentru societate și stimulând capacitatea de a acționa asocietății. 

Exemple de teme de inovare socială  

• metode inovatoare de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile 

sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din 

societate/ etnice;  

• metode inovatoare de combatere a discriminării; 

• metode inovatoare de organizare a muncii, inclusiv în vederea inserției 

profesionale a persoanelor defavorizate;  

• valorificarea oportunităților locale de dezvoltare în identificarea soluțiilor propuse;  

• activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, nediscriminarea 

etc.  

• aplicarea de mecanisme de preluare de către agenții economici a unor servicii 

publice, prin intermediul unor activități comerciale vizând servicii sociale, culturale, de 

mediu etc. (de ex., alpinism utilitar, peisagistică, îngrijire bătrâni, livrarea la domiciliu de 

alimente sau alte consumabile etc.);  

• dezvoltarea de mecanisme care să anticipeze nevoile viitoare de competențe, atât 

la nivel de sector cât și la nivel de angajator;  

• dezvoltarea de cooperative pentru livrarea unor servicii necesare în comunitate. 
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Tipuri de inovare sociala (din literatura de specialitate) 

 

a) Tipul produsului ce rezultă din procesul de inovare sau natura soluției noi găsite: 

- inovații de produs: crearea și dezvoltarea unui produs fizic;  

- inovații de servicii: schimbări ale serviciilor;  

-inovații de proces: procese de producție sau organizaționale noi.  

 

b) Funcție de întinderea și gradul impactului pe care îl au, inovațiile sociale:  

- incrementale: reprezintă continuarea unor îmbunătățiri;  

- radicale: marchează schimbări discontinuie;  

- sistemice: descriu schimbări în sistemele tehnologice, manageriale și 

organizaționale  

 

c) Criteriul noutății, soluții:  

- noi la modul absolut: propun noi tipuri de produs, de serviciu, de organizare a 

muncii;  

-parțial noi: tehnologie sau modalitate de a face lucrurile într-un domeniu, într-un tip 

de instituție. 

Este adaptat pentru un domeniu cu totul diferit, alt tip de instituție, produs sau 

serviciu sau alte tipuri de obiective.  

 

d) Beneficiarii schimbării determină (din literatura de specialitate):  

-inovații adresate unor grupuri și categorii sociale specifice, care impărtășesc o 

caracteristică și o problemă comună (persoane cu dizabilități, tineri, persoane care 

lucrează în același sistem, domeniu, etc.);  
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-inovații adresate unor comunități locale, unor persoane aflate în proximitate 

geografică (locuitorii unui cartier, ai unui oraș, sau ai unei regiuni); 

-inovații adresate unei societăți în ansamblu, aceștia beneficiind în mod direct de 

impactul inovațiilor respective (ex.introducerea unui nou tip de comunicare între medic și 

pacient pe baza sistemelor informatice);  

- inovații care se adresează utilizatorilor individuali care decid să adopte inovațiile 

respective, care au stimulentele necesare pentru a suporta costurile adoptării și prin 

folosirea lor produc efecte asupra unor grupuri și comunități mai largi.  

 

e) Funcție de dimensiunile calității vieții pentru care au produs îmbunătățiri: 

 - angajare și viață profesională;  

- accesul la resurse economice;  

- familia și gospodăria;  

- viața în comunitate și participarea socială;  

- sănatatea;  

- cunoașterea, educația și formarea. 

 

Relația dintre inovare socială și inovare tehnică  

 

Din literatura de specialitate: când vorbim de inovație primul domeniu la care ne 

gândim este cel tehnic, dar în ultimele decenii termenul de inovație a început să iși 

găsească atribuire și în domeniul social.  

Inovațiile sociale și tehnice au în comun o serie de caracteristici similare: noutatea 

este dată de combinația elementelor primare (cu cât este mai neobișnuită inovația este 

mai radicală); unele inovații tehnice sau sociale se ancorează perfect mai degrabă în 

produse și procese existente - ex.o nouă aplicație pentru calculator sau un nou program 

pentru persoanele fără adăpost. Altele sunt mai radicale, cerând o schimbare, având 

scopul de a deveni funcționale.  
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Social microfinanțarea a reprezentat inițial o propunere radicală crezând ca băncile 

să iși reajusteze definițiile de risc și securitate. 

Inovațiile mai radicale se împedică frecvent de rezistența activă, deoarece 

reprezintă o amenințare din perspectiva costurilor ce nu vor putea fi recuperate.  

Toate acestea contribuie la ideea că scena este setată de condițiile sociale, fiind o 

parte esențială a oricărei inovații al cărei timp a sosit. Inovațiile sociale legate de modurile 

de a face anumite lucruri oferă, de cele mai multe ori, o platformă pentru multiple inovații 

tehnice.  

Pentru a sprijini creșterea și diseminarea celor mai noi inovații tehnice, inovațiile 

sociale - de la marketing până la canalele de distribuție - fac posibilă crearea și dezvoltarea 

inovațiilor.  

Ex. ideea cercuri de creditare - o inovație socială a fost un factor-cheie în realizarea 

micreditelor(imprumut de nevoi personale).  

Astfel putem înțelege că inovațiile sociale și cele de tip tehnic sunt legate între ele. 
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TIC - ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESIBILITĂȚII, A UTILIZĂRII ȘI A CALITĂȚII 

TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR 

 

Dezvoltarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) este vitală pentru 

competitivitatea Europei în cadrul unei economii actuale din ce în ce mai digitalizată. 

Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC reprezintă unul din 

cele 11 obiective tematice pentru politica de coeziune în perioada 2014-2020.  Măsurile 

privind TIC pot beneficia de sprijin și în temeiul celorlalte obiective tematice și sunt totodată 

incluse în multe strategii de specializare inteligentă. Trecerea de la o abordare clasică a 

sectorului TIC către o „agendă digitală” locală/regională/națională globală în 

cadrul strategiei pentru specializare inteligentă permite regiunilor să identifice prioritățile 

privind investițiile TIC care sunt relevante pentru teritoriul lor. 

TIC este denumirea care se ofera unui ansamblu de instrumente si resurse 

tehnologice utilizate pentru a comunica si pentru a creea, stoca si gestiona informatii. 

TIC ne ajuta la: 

• Transformarea modului în care comunicăm;  

• Transformarea modului în care dispunem de informaţie; 

• Transformarea naturii şi a modului în care facem comerţ; 

• Schimbarea modului în care muncim; 

• Transformarea modului în care proiectăm şi fabricăm bunuri;  

• Schimbarea modului în care învăţăm; 

 

Era informationala preia treptat locul celei industriale si societatea traditionala este 

inlocuita de societatea bazata pe informatie si cunoastere. Noua societate aduce cu sine 

o serie de oportunitati deosebite: constrangerile spatiale si temporale (granite si timp) in 

materie de comunicatii au fost mult reduse, informatiile pot fi prelucrate, stocate si 
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transferate rapit, preturile serviciilor legate de transferul informatiei sunt in continua 

scadere. 

Necesitatea investitiilor in TIC este data de urmatorii factori: 

• Întreprinderile cu conexiune la internet înregistrează o creştere mai mare a 

veniturilor şi creează mai multe locuri de muncă decât întreprinderile concurente din afara 

spaţiului online. 

• Utilizarea eficientă a TIC sporeşte productivitatea la locul de muncă şi, prin urmare, 

competitivitatea;  

• Îmbunătăţirea accesului la TIC de calitate, în special în zone izolate, poate spori 

calitatea vieţii indivizilor prin facilitarea accesului la servicii de calitate 

 

La momentul actual și în Romania ca și în întreaga lume dezvoltată a luat o amplă 

dezvoltare folosirea mijloacelor TIC pentru susținerea unor activități foarte importante: 

administrarea unor procese tehnologice, activități administrative ale instituțiilor de stat sau 

ale companiilor private, activități educaționale , culturale ș.a. Romania se situează printre 

țările cu cea mai mare viteză a Internetului și cunoaște o rată puternică de creștere a 

folosirii mijloacelor moderne de comunicare. 

 

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiile de nouă generaţie au un rol esențial în 

introducerea eficientă de comunicaţii şi informaţii în toate procesele economice şi sociale 

şi au totodată un impact pozitiv în aproape toate domeniile de acţiune ale strategiei de 

dezvoltare locală. 

 

Noile tehnologii ale informatiei si comunicatiilor sunt utilizate atat la nivel individual, 

cat si la nivelul organizatiilor flexibile, rezultata din independenta activitatii umane in raport 

cu spatiul si timpul.  

Astfel, o implementare corecta a societatii cunoasterii presupune convergenta a trei 

factori-cheie: tehnologia informatiei, tehnologia comunicatiilor si productia multimedia. 
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Economia specifica societatii cunoasterii transforma informatia digitala in valoare 

economica si sociala, creand noi industrii, modificandu-le pe cele existente si afectant 

profund viata tuturor cetatenilor. 

Dezvoltarea tehnologiilor digitale, in contextul muncii flexivile, al pietelor de capital 

si al reducerii impedimentelor de ordin legislativ in calea concurentei, conduce la cresterea 

productivitatii si ofera posibiliatea unei dezvoltari economice de lunga durata, puternica si 

neinflationista. 

Tehnologia informatiei va permite oamenilor folosirea de noi canale de comunicare 

pentru a se angaja in interactiuni sociale, si dezbateri din diverse domenii, astfel 

asigurandu-se schimbul de cunostinte din diverse domenii, va conduce la largirea si 

imbogatirea vietii sociale si profesionale, va duce la cresterea calitatii vietii. Se va permite 

indivizilor sa se adapteze diferitelor ipoteze sociale si profesionale, ducand la o crestere a 

personalitatii individului. 

Societatea cunoasterii, prin implementarea TIC, va cunoaste o scadere 

semnificativa a somajului prin redistribuirea fortei de munca excedentare pe ramurile si 

zonele geografice deficitare. In acelasi timp, TIC poate constitui o amenintare la adresa 

anumitor angajati, insa aceasta poate fi combatuta prin programe de formare profesionala 

care sa faca acesti angajati competitivi pe piata muncii.  

In prezent, TIC reprezinta cel mai important sector industrial al tranzitiei de la 

societatea bazata pe productia de masa, spre societatea cunoasterii – caracterizata de 

globalizare, flexibilitate si mobilitate. 

Impactul unic al TIC consta in rolul pe care acesta il joaca pentru transformarea 

eocnomiei si a societatii ca intreg. 

Tehnologiile si retelele globale de comunicatii transforma activitatile economice, 

conducand la cresterea productivitatii muncii, la crearea de noi oportunitati economice si 

la aparitia de noi locuri de munca. 
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NEDISCRIMINARE  

 

Tratamentul echitabil și nediscriminarea reprezintă un drept fundamental în 

Uniunea Europeană. Cu toate acestea, discriminarea există în continuare sub multe forme 

și nu este întotdeauna ușor de identificat. 

Egalitatea este o valoare fundamentală a UE. Se interzice discriminarea pe motive 

de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau 

convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenență la o minoritate națională, 

proprietate, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală.  

Drepturile omului sunt inerente fiecărei persoane, fără discriminare, iar dreptul la 

egalitate şi la nediscriminare sunt principiile fundamentale care stau la baza legislaţiei 

privind drepturile omului. 

Caracterul universal al drepturilor omului presupune recunoaşterea fără niciun fel 

de restricţii a diversităţii umane, care indiferent de deosebirile dintre indivizii aparţinând 

unor rase, etnii, categorii de vârstă, comunităţi religioase sau de altă natură nu oferă niciun 

argument pentru manifestări de excluziune şi discriminare sau forme de intoleranţă şi 

agresivitate. 

Acest drept este consacrat de Tratatul privind Uniunea Europeană și de articolul 21 

din Carta drepturilor fundamentale. Toate țările UE și-au asumat, de asemenea, 

angajamente în temeiul Convenției europene a drepturilor omului.  
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Art. 14 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale privind interzicerea discriminării subliniază  faptul că exercitarea drepturilor 

şi libertăţilor recunoscute de Convenţie trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată 

pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, apartenenţă la o minoritate naţională sau orice altă 

situaţie. 

Cu toate acestea, discriminarea rasială, etnică, religioasă, manifestată în viaţa de 

zi cu zi împiedică progresul pentru milioane de oameni din întreaga lume. 

Rasismul şi intoleranţa pot lua diverse forme – de la negarea principiilor de bază 

ale egalităţii oamenilor la alimentarea urii etnice ce ar putea duce la genocid. 

 

Prin discriminare se intelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta pe 

baza criteriilor prevazute de legislatia in vigoare. 

La nivel național, conform Ordonanței nr. 137/2000 privind prevenirea şi 

sancţionarea tuturor formelor de discriminare, prin discriminare se înţelege orice 

deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, 

religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală 

cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi 

orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, 

folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social 

şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.  

În înțelesul aceleiași Ordonanțe, categorie defavorizată este acea categorie de 

persoane care fie se află pe o poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea cetăţenilor 

datorită diferenţelor identitare faţă de majoritate, fie se confruntă cu un comportament de 

respingere şi marginalizare. 
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Criteriile stabilite de legislatia romaneasca sunt: 

 rasa 

 nationalitate 

 etnie 

 limba 

 religie 

 categorie sociala 

 convingeri 

 sex 

 orientare sexuala 

 varsta 

 handicap 

 boala cronica necontagioasa 

 infectare HIV 

 apartenenta la o categorie defavorizata 

 orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, 

folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor 

fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, 

social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice. 

 

FORMELE DE DISCRIMINARE 

Discriminarea directa 

survine cand o persoana beneficiaza de un tratament mai putin favorabil decat o 

alta persoana care a fost, este sau ar putea fi intr-o situatie comparabila, pe baza oricarui 

criteriu de discriminare prevazut de legislatia in vigoare. 

Discriminarea indirecta 

survine atunci cand o prevedere, un criteriu, o practica aparent neutra 

dezavantajeaza anumite persoane, pe baza criteriilor prevazute de legislatia in vigoare, cu 
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exceptia cazurilor in care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de 

un scop legitim, iar metodele de atingere acelui scop sunt adecvate si necesare. De 

asemenea, discriminarea indirecta este orice comportament activ sau pasiv care, prin 

efectele pe care la genereaza, favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat, supune unui 

tratament injust sau degradant o persoana, un grup de persoane sau o comunitate fata de 

altele care se afla in situatii egale. 

Discriminarea multipla 

survine atunci cand o persoana sau un grup de persoane sunt tratate diferentiat, 

intr-o situatie egala, pe baza a doua sau a mai multor criterii de discriminare, cumulativ. 

Hartuirea 

este orice comportament care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, 

degradant ori ofensiv, pe criteriu de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie 

sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, apartenenta la o categorie defavorizata, varsta, 

handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu. 

Ordonanța nr. 137/2000 definește de asemenea hărţuirea ca fiind orice 

comportament pe criteriu de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, 

convingeri, gen, orientare sexuală, apartenenţă la o categorie defavorizată, vârstă, 

handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu, care duce la crearea unui cadru 

intimidant, ostil, degradant ori ofensiv. 

Victimizarea 

este orice tratament advers, venit ca reactie la o plangere sau actiune in instanta 

sau la institutiile competente, cu privire la incalcarea principiului tratamentului egal si al 

nediscriminarii. 

Dispozitia de a discrimina (ordinul de a discrimina) 

 este considerata a fi tot o forma de discriminare si reprezinta un ordin primit de o 

persoana sau un grup de persoane de la o alta persoana sau grup de persoane pentru a 

discrimina. 
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Eliminarea discriminării rasiale este şansa de a construi o lume a dreptăţii şi a 

egalităţii, în care xenofobia şi intoleranţa să nu existe. O pace durabilă poate fi construită 

doar pe premisa că toţi oamenii au drepturi egale şi demnitate, indiferent de etnie, sex, 

religie, statut social sau alt statut. 

 

Persoana care se consideră victimă a discriminării are la îndemână mai multe 

mijloace pentru a contracara faptele de discriminare:  

- Tragerea la răspundere contravenţională a autorului discriminării;  

- Solicitarea unor daune băneşti pe calea unei acţiuni civile în instanţă; 

- Anularea actului administrativ ce conţine dispoziţii discriminatorii;  

- Iniţierea unei proceduri internaţionale în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului 

dacă procedurile naţionale nu au dus la obţinerea unor rezultate favorabile; 

 

 

Nediscriminarea inseamna drepturi egale! 

 

Efectele negative ale discriminării 

La nivel individual 

 Performanţe scăzut;  

 Lipsa motivaţiei;  

 Satisfacţie profesională scăzută;  

 Neimplicarea;  

 Sentimente de vinovăţie;  

 Diminuarea încrederii în sine;  

 Neintegrarea în grupul de lucru; 

 Părăsirea organizaţiei; 
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La nivelul grupului 

 Comunicare deficitară şi individualism;  

 Apariţia situaţiilor conflictuale;  

 Încurajarea stereotipurilor;  

 Competiţie neproductivă;  

 Productivitate / eficienţă diminuată;  

 Slabă dezvoltare şi/sau nematurizarea grupului; 

 

La nivelul companiei 

 Fluctuaţie crescută şi creşterea costurilor de recrutare şi integrare;  

 Segregarea în interiorul organizaţiei;  

 Pierderea talentelor;  

 Imagine negativă a organizaţiei (stigmatul);  

 Accesul dificil la resurse de calitate; 

 

 

La nivelul comunităţii 

 Neintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi, a persoanelor de etnie 

romă etc.  

 Costuri mari pentru acoperirea serviciilor sociale de suport al persoanelor 

neintegrate în muncă;  

 Costuri mari pentru acoperirea serviciilor de sănătate;  

 Costuri mari ale proiectelor care promovează diversitatea;  

 Menţinerea atitudinilor discriminatorii şi a stigmatizării. 
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UTILIZAREA TIC ȘI CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA DE COMPETENȚE DIGITALE 

 

Competența digitală este esențială pentru educație, viață profesională și 

participare activă în societate. 

 

Competența digitală este una dintre cele opt competențe-cheie, concretizându-se 

în utilizarea cu încredere și în mod critic a întregii game de tehnologii ale informației și 

comunicațiilor pentru informare, comunicare și soluționare a problemelor în toate 

domeniile vieții. Deși multora dintre noi ni se pare ceva simplu, conform tabloului de bord 

privind Agenda digitală din 2015, competența digitală a 40% din populația UE se situează 

la un nivel insuficient, 22% din cetățeni nefolosind Internetul. 

Competența digitală este conceptul care descrie abilitățile indivizilor legate de 

tehnologie. În ultimii ani, mai mulți termeni sunt utilizați pentru a descrie competențele de 

utilizare a tehnologiilor informaționale, precum: competențe TIC, competențe tehnologice, 

competențe ale tehnologiei informației, cultura informației, competențe digitale, 

alfabetizare digitală. Acești termeni sunt, de multe ori, folosiți ca sinonime. Paleta largă de 

termeni denotă, de fapt, dezvoltarea rapidă a tehnologiilor, dar și diferite arii de acoperire 

și interes, cât și discipline de bază ale informaticii și tehnologiilor informaționale și de 

comunicare, care contribuie la formarea acestor comptențe 

Un alt aspect care merită să fie luat în considerație este că „în calitate de 

competenţă transversală, competenţa digitală ne ajută să stăpânim şi alte competenţe-

cheie, cum ar fi comunicarea, competenţele lingvistice sau cele de bază în matematică şi 

ştiinţe”, după cum a subliniat Riina Vuorikari în articolul ei. 

Pentru a înțelege mai bine natura acestei competențe, Comisia Europeană a 

conceput Cadrul european al competenței digitale pentru cetățeni (DigComp), structurat în 

cinci domenii: alfabetizarea digitală și informațională, comunicare și colaborare, creare de 

conținut digital, siguranță și soluționare de probleme. Cele cinci domenii numără 21 de 

competențe.  
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Este larg acceptat faptul că formarea competenței digitale trebuie să înceapă de la 

o vârstă mică, însă deciziile legate de tipologia tehnologiilor și timpul alocat acestora 

trebuie bine cântărite. 

Competențele digitale structurate conform domeniului IT (conceptul DigComp)  

Domeniul IT Setul de competențe digitale 

Alfabetizarea informațională / 

managementul informațional 

• navigarea, căutarea și filtrarea datelor, 

informațiilor și conținuturilor digitale  

• evaluarea datelor, informațiilor și 

conținuturilor digitale  

• gestionarea datelor, informațiilor și 

conținuturilor digitale  

Comunicare și colaborare • interacțiuunea prin intermediul 

tehnologiilor digitale  

• partajarea prin intermediul tehnologiilor 

digitale  

• angajarea în domeniul cetățeniei prin 

intermediul tehnologiilor digitale  

• colaborarea prin intermediul tehnologiilor 

digitale  

• respectarea etichetei de rețea  

• gestionarea identității digitale 

Crearea de conținut digital • dezvoltarea conținutului digital  

• integrarea și re-elaborarea conținutului 

digital  

• drepturile de autor și licențe  

• programare 
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Siguranța / securitatea • dispozitive de protecție  

• protejarea datelor personale și a vieții 

private  

• protejarea sănătății și bunăstării  

• protejarea mediului înconjurător 

Rezolvarea de probleme • soluționarea problemelor tehnice  

• identificarea nevoilor și a cerințelor 

tehnologice  

• utilizarea creativă a tehnologiilor digitale  

• identificarea lacunelor referitor la 

competențele digitale 
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APLICAREA TEMELOR SECUNDARE IN CADRUL PROIECTULUI 

 

 Proiectul „Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor” POCU/908/1/3/150953, in 

conformitate cu prevederile din cererea de finantare, are ca obiective promovarea temelor 

secundare necesare integrarii si dezvoltarii la nivel europen si alinierea la standarde mai 

bune de viata. 

Toate activitățile derulate în cadrul proiectului integrează temele orizontale și temele 

secundare asumate în cadrul cerererii de finanțare. În cadrul proiectului, dar și la nivelul 

echipei de implementare ne dorim ca la finalizarea acestuia să ne aducem contribuția la 

schimbarea mentalităților, la doborârea barierelor sociale, la creșterea gradului de 

conștientizare al impactului individual asupra mediului și comunității, ne dorim să punem 

bazele unui comportament civic orientat spre egalitate de șanse și dezvoltare durabilă ca 

mod de viață. 

Echipa de proiect asigură accesibilitatea tuturor persoanelor la măsurile, serviciile, spațiile 

și infrastructura (spații la parter/cu lift/cu rampă), informarea și publicitatea furnizate prin 

proiect.  Accesibilitatea se referă atât la mediul fizic de desfășurare al activităților, dar și la 

mediul informațional și comunicațional (oricine are acces la site-ul nostru și la contul de 

social media, informațiile fiind  nerestricționate). 

Achizițiile se realizează prin crearea unui cadru de manifestare a concurenței reale între 

operatorii economici, cu respectarea principiilor de nediscriminare, tratament egal, 

recunoaștere reciproca, transparență și proproționalitate. Produsele si serviciile 

achizitionate nu reprezinta risc de excluziune sociala. 

În relațiile de muncă , recrutarea și remunerarea personalului se face cu respectarea 

legislației în vigoare – pentru muncă egală, remunerare egală.  De asemenea echipa 

noastră este diversă , reunind persoane de toate vârstele a căror experiență și cunoștințe 
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sunt puse în slujba proiectului. Echipa de proiect este instruita cu privire la tematica 

egalității de șanse , iar procedurile de lucru întocmite au o abordare integratoare. 

 In cadrul proiectului aceste teme si principii vor fi promovate dar si aplicate in 

implementarea proiectului: 

 Astfel, in cadrul activitatii A1.1. Campanie de informare si promovare referitoare la 

activitatile si beneficiile participarii, sunt promovate temele secundare – inovare sociala, 

nediscriminare, sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon 

si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor, imbunatatirea accesibilitatii, a 

utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor, nediscriminare. 

In cadrul proiectului vor fi organizate evenimente/intalniri/seminarii inclusiv pentru 

cresterea competentelor digitale si in domeniul temelor secundare (inovare sociala,  

eficientizarea utilizarii resurselor, utilizarea de tehnologii eficiente, reducerea emisiilor,) 

care vor fi utilizate in cadrul intreprinderilor. 

 In cadrul activitatii A2.1. Pregatirea, organizarea si derularea cursurilor de formare 

profesionala, cursantilor li se va prezenta importanta implementarii temelor secundare: 

eficienta utilizarii resurselor, inovare sociala, utilizarea si calitatea TIC. 

Pe langa temele propriu-zise din cadrul cursurilor, vor fi organizate si 

discutii/seminarii/workshopuri pentru dobandirea de compet digitale, abordarea temelor 

secundare (TIC, nediscrimare, inovare sociala, eficientizarea utilizariiresurselor, etc.). 

 In cadrul Activitatii A4.1. Organizarea si derularea serviciilor de informare si 

consiliere – sesiuni individuale si in grup de informare si consiliere, vor fi pregatite baterii 

de testare psihologica si vocationala, prin intermediul carora, cursantii vor reusi sa 

identifice directiile potrivite pentru urmatorii pasi in cariera, vor dobandi competentele 

necesare pentru a-si putea alege si orienta in cariera in viitor, isi vor identifica potentialul 

vocational individual si interesele persoanele consiliate.  
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Aceasta activitate este exemplu concret de inovare sociala prin utilizarea unui instrument 

prin care tinerii NEETs isi pot identifica gradul de potrivire cu anumite directii ale viitoarei 

cariere sau masura in care anumite abilitati sunt formate sau exista potential de dezvoltare. 

În cadrul activității de consiliere și informare profesională se  pune accent pe îmbunătățirea 

abilităților profesionale și pe evidențierea unor caracteristici specifice fiecărei persoane 

astfel încât acestea să se poată integra cât mai ușor pe piața muncii și să descopere acele 

poziții pentru care au abilități. Activitatea ține cont de condițiile specifice grupului țintă 

(apartenanța la structuri familiale modificate, alte situații care îl fac pe participant 

vulnerabil) și este personalizată nevoilor acestora astfel încât să facilităm incluziunea 

socială și inserția pe piața muncii. Chiar dacă o persoană nu și-a declarat apartenența la 

o categorie vulnerabilă la înregistrarea ăn grupul țintă, dar expertul consiliere remarcă sau 

i se comunică acest aspect, va personaliza activitatea pentru nevoile astfel identificate. 

 In cadrul activitatii A5.1 Acordarea de sprijin persoanelor din grupul þinta pentru 

înfiinþarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin, in cadrul cursului de 

antreprenoriat se vor aborda si tematicile temelor secundare ale POCU 2014-2020 (dezv 

durabila, eficienta energetica, atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea, 

biodiversitatea, rezistenta la dezastre, prevenirea si gestionarea riscurilor, elemente care 

sa contribuie la dezvoltarea unei economii sustenabile, precum si ref la tema inovarii 

sociale, eficientei utilizarii resurselor, utilizarii TIC, nediscriminarii si egalitatii de sanse). 

De asemenea, se vor lua masuri pentru facilitarea participarii la cursurile organizate si 

pentru persoane cu dizabilitati (participare si online, incarcare documente online, 

adaptabilitatea organizarii cursului, etc) astfel implementandu-se principiile inovarii 

sociale. 

 In cadrul activitatii A6.1. Activitaþi de acompaniament si dezvoltare personala 

Utilizarea aplicatiilor si retelelor de socializare implica atingerea temei orizontale "Utilizarea 

TIC si contributia la dezvoltarea de competente digitale" si temei secundare Imbunatatirea  
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accesabilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicarii, promovandu-

se independenta informatica si autogestiunea cunoasterii, precum si a temelor de Inovare 

sociala si Nediscriminare. 

 

 In cadrul proiectului se vor promova urmatoarele principii si teme: 

 SPRIJINIREA TRANZITIEI CATRE O ECONOMIE CU EMISII SCAZUTE DE 

DIOXID DE CARBON SI EFICIENTA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZARII 

RESURSELOR  

In cadrul proiectului se va urmari ca resursele sa fie utilizate rational si cat mai eficient. 

Spre exemplu hartia va fi folosita doar la nevoie, in rest se pune accent pe mijlaocele si 

metodele de comunicatii ca e-mail, telefon, skype, e-learning, si prin intermediul cursurilor 

de Competente digitale etc. 

De asemenea, deplasarile necesare implementarii activitatii vor fi efectuate in paralel cu 

intalniri online, discutii telefonice, etc, pe cat posibil expertii se vor deplasa impreuna in 

cadrul activitatilor, realizandu-se astfel o economie si o rationalizare a resurselor si a 

poluarii. 

Susținem noile întreprinderi și activități în sectoarele cu emisii scăzute de carbon și 

rezistente la schimbările climatice, încurajând cercetarea, dezvoltarea tehnologică și 

inovarea în domeniul eficienței energetice și al energiei din surse regenerabile și 

promovând ocuparea forței de muncă și a mobilității lucrătorilor. 

Dorim să contribuim la tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, favorizând 

detectarea timpurie a necesităților și a lipsurilor de forță de muncă și de competențe, 

reforma sistemelor de educație și de formare, adaptarea competențelor și a calificărilor, 

extinderea competențelor forței de muncă în vederea îmbunătățirii capacității sale de 
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inserție profesională și stimulând crearea de noi locuri de muncă în sectoarele industriei și 

energiei durabile și cu emisii reduse de carbon. 

 

 INOVARE SOCIALA 

Inovarea socială devine tot mai importantă la nivel european, având în vedere rolul 

său de promovare a unor soluții și modalități noi, creative, de rezolvarea problemelor cu 

care se confruntă anumite comunități și societatea în ansamblul său. 

In linie cu Programul Operational Capital Uman, proiectul promovează inovarea 

socială, în special cu scopul de a testa, și, eventual, a implementa la scară largă soluții 

inovatoare, la nivel local sau regional, pentru a aborda provocările sociale. 

 

 Exemple de teme de inovare socială care ar putea fi utilizate în cadrul acestui proiect: 

✓ metode inovatoare de implicarea activă a membrilor comunității în operațiunile 

sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de 

cutumele din societate/entice; 

✓ metode inovatoare de combatere a discriminării; 

✓ valorificarea oportunităților locale în identificarea soluțiilor propuse; 

✓ activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, nediscriminarea 

etc. 

✓ crearea și consolidarea de parteneriate, rețele și platforme de colaborare între 

centrele de sprijinire a afacerilor și incubatoarelor/ clusterelor/ hub-urilor existente la nivel 

național/ regional/ local pentru susținerea grupului țintă POCU și a oricaror persoane 

interesate, cu resurse privind înființarea și dezvoltarea afacerilor; 

✓ aplicarea de mecanisme de preluare de către agenții economici a unor servicii 

publice, prin intermediul unor activitati comerciale vizând servicii sociale, culturale, de 

mediu etc.  
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Sunt necesare abordări inovatoare pentru a răspunde mai bine provocărilor 

societale generate de îmbătrânirea populației, handicap, sărăcie, șomaj, inegalități, noi 

metode de lucru și stiluri de viață și așteptărilor cetățenilor în ceea ce privește coeziunea 

socială și teritorială, creșterea economică ecologică, regenerarea urbană, educația și 

îngrijirea într-un mod eficient, echitabil și durabil. Inovarea socială implică dezvoltarea și 

punerea în aplicare de noi idei (produse, servicii și modele) pentru a satisface nevoile și 

aspirațiile sociale, precum și pentru a crea noi relații sociale sau colaborări între organizații. 

Ea poate contribui atât la incluziunea socială, cât și la alte obiective tematice legate de 

inovare, ocuparea forței de muncă, agenda digitală și capacitatea instituțională. 

Inovarea socială are un caracter social atât din punctul de vedere al scopurilor 

urmărite, cât și al mijloacelor folosite, în special cea referitoare la dezvoltarea și aplicarea 

de noi idei (privind produse, servicii și modele) care răspund unor nevoi sociale și, în 

același timp creează noi relații sau colaborări sociale, fiind benefice pentru societate și 

stimulând capacitatea de a acționa a societății. 

Proiectul nostru adresează inovarea socială prin promovarea incluziunii sociale, 

extinderea participării prin șanse egale, sprijinirea tinerilor NEETs in cresterea 

competentelor si calificarilor, cresterea ocuparii si autoocuparii, sprijinirea transformarii in 

antreprenori, consiliere si mediere pe piata muncii, crearea de legături, acordarea de 

subvenții si masuri de acompaniament pentru stimularea participării la activitatile 

proiectului în vederea valorificării cunoștințelor si competentelor teoretice și sporirea 

șanselor de angajare.  

În cadrul proiectului beneficiază de sprijin și membri ai categoriilor vulnerabile 

contribuind astfel la reducerea disparităților sociale și creșterea șanselor acestora de a 

găsi un loc de muncă. 

Sprijinul acordat inovării sociale va produce o schimbare în dezvoltarea soluțiilor 

inovatoare în domenii diverse, precum învățământul la distanță, inițiativele de 

microfinanțare pentru grupurile-țintă specifice, îngrijirea, reducerea deșeurilor etc. 
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Astfel de acțiuni ar trebui să implice persoanele, grupurile și asociațiile, sectorul 

non-profit, piața și sectorul public. Soluțiile inovatoare necesită îmbunătățirea 

interacțiunilor între actori, bazându-se pe creativitate și pe asumarea riscurilor. 

Chiar dacă inovațiile de natură tehnologică și socială sunt diferite, multe inovații 

sociale pot utiliza potențialul rețelelor de socializare pe internet pentru a consolida 

autonomia cetățenilor. Prin urmare, asigurarea conectivității online și sprijinirea dobândirii 

de competențe digitale relevante este un factor de abilitare cheie care stă la baza inovării 

sociale. 

Mecanismele de inovare sociala dezvoltate prin proiect, reprezinta elemente 

importante de sustinere a mediului de afaceri existent si nou infiintat prin proiect si 

genereaza ca EFECT POZITIV PE TERMEN LUNG CONSOLIDAREA AFACERILOR, 

CRESTEREA COEZIUNII SOCIALE SI A EGALITATII DE SANSE, STIMULAREA UNEI 

DEZVOLTARI DURABILE A REG SE, SVO, SM. 

Raspunzand prin inovare sociale unor necesitati nesatisfacute inca, proiectul asigura o 

crestere a insertiei tinerilor someri pe piata muncii si cresterea calificarii si competentelor 

aceatora, precum si dezvoltarea antreprenoriala, participand la o crestere economica 

inteligenta; prin faptul ca iau in considerare impactul lor de mediu si viziunea lor pe termen 

lung, acestea dau forma unei cresteri economice sustenabile; punand accentul pe aspect 

uman si pe coeziunea sociala, acestea sunt in centrul unei cresteri economice care 

favorizeaza incluziunea sociala. Ratiunea existentei lor este organizarea transformarii 

sociale si economice care contribuie la realiz obiectivelor Strategiei EU 2020. 

  

 IMBUNATATIREA ACCESIBILITATII, A UTILIZARII SI A CALITATII 

TEHNOLOGIILOR INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR 

 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor abreviată TIC este un termen care se referă 

la telecomunicații (telefoane, transmisie radio-tv), informație (computere) ți rețele (internet, 
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VOIP, comunicații prin satelit). În utilizarea TIC trebuie să căpătăm noi abilități care să ne 

permită menținerea competențelor la zi cu evoluția domeniului în care activăm.  

 Promovăm TIC prin încurajarea utilizării internetului și canalelor social-media pentru 

rafinarea abilităților participanților, punându-le la dispoziție informație accesibilă oricând la 

simpla atingere a mouse-ului sau prin adresare verbală către calculator. Oricine poate 

avea acces la informația pe care o oferim,  indiferent de situarea sa geografică, vârstă, 

limite fizice sau program personal. 

Activitatile proiectului se pot realiza partial utilizând beneficiile TIC – online, telefonic, 

videoconferință etc.  

În cadrul activității de sprijin în găsirea unui loc de muncă încurajăm utilizarea mijloacelor 

moderne de comunicații, inclusiv new-media pentru a facilita găsirea unui loc de muncă, 

adaptarea CV-ului la cerințele angajatorilor, crearea de conturi pe platformele 

profesionale. 

Aplicabil tututor activităților derulate în proiect – informațiile pe care le vehiculăm în cadrul 

proiectului și documentele dedicate grupului țintă sunt disponibile pe site și sunt promovate 

prin contul de social media. Aceste informații sunt publice și pot fi accesate de oricine este 

interesat. 

TIC va fi folosit in realizarea tuturor activitatilor, prin intalniri/seminarii/curs online 

organizate ori de cate ori va fi posibil, promovarea importantei acestuia, etc. 

Susținem difuzarea și utilizarea internetului de mare viteză ca un instrument esențial de 

acces la cunoaștere și de participare la crearea acesteia”. Agenda digitală pentru Europa 

vizează să asigure o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii prin 

realizarea pieței unice în domeniul digital și prin exploatarea potențialului în materie de 

inovare datorită internetului rapid și ultrarapid și serviciilor și aplicațiilor interoperabile.  
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Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) sunt un motor puternic de creștere 

economică, de inovare și de productivitate într-un mare număr de domenii. 

 

NEDISCRIMINAREA  

 

Discriminarea înseamnă  tratarea diferită a unor persoane aflate în situații identice 

sau comparabile (sau, dimpotrivă, tratarea identică a unor persoane aflate în situații 

diferite), pe de o parte, şi lipsa unei justificări obiective pentru un asemenea tratament, pe 

de altă parte. Discriminarea înseamnă a trata mai puțin favorabil o persoană/un grup în 

comparație cu altul fără a avea un motiv justificat. 

Ca principiu de implementare, se tine cont de toate politicile si practicile prin care 

se interzice orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta pe baza de rasa, 

nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, 

varsta, handicap. 

Tema secundară a nediscriminării este în strânsă legătură cu tema orizontală a 

egalității de șanse. 

În cadrul proiectului, în cadrul tututor activităților promovăm și implementăm accesul 

neîngrădit la activități tuturor celor eligibili conform contractului de finanțare (criteriul este 

regiunea de domiciliu/reședință si calitatea de NEETs). Criteriile de selecție sunt neutre și 

minimale. În cadrul întâlnirilor cu grupul țintă promovăm beneficiile proiectului și încurajăm 

participarea celor care aparțin categoriilor vulnerabile comunicându-le că pot beneficia de 

subventii pentru participarea la curs, subventii pentru infiintarea de afaceri, masuri de 

acompaniament, etc.  

În cadrul partenerilor de practică nu se fac discriminări , aceștia neavând de altfel 

acces la informațiile cu privire la apartenența unei persoane participante la activități la o 

categorie vulnerabilă. Activitățile promovează egalitatea de șanse și dezvoltarea unei 

culturi care valorifică egalitatea. 
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Grupul Tinta va fi selectat cu respectarea principiilor de egalitate de gen (nu se va 

realiza nicio diferenta intre barbati si femei), tratament egal de sanse, accesibilitatii si 

nondiscriminarii (indiferent de sex, religie sau credinta, orientare sexuala, rasa, 

nationalitate, etnie, limba, categorie sociala, convingeri, gen, vârsta, dizabilitate, boala 

cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenenta la o categorie defavorizata). 

Proiectul in sine poate fi considerat o initiativa care promoveaza nediscriminarea. 

Ca principiu de implementare, se va tine cont de toate politicile si practicile prin care se 

interzice orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta pe baza de rasa, nationalitate, 

etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap 

etc. Recrutarea echipei de implementare se va efectua exclusiv prin apel la cerintele care 

vizeaza expertiza profesionala. In pr este prevazut o particip de min 10% persoane rome, 

min 20% pers din mediul rural. De asemenea, procedurile de achizitie publica vor necesita 

un cadru de acces egal al furnizorilor. Recrutarea grupului tinta are la baza centralizarea 

datelor/chestionarelor aplicate acestora, prin intermediul carora se va face identificarea si 

selectia GT, informare si consilierea in vederea urmarii cursului de competente 

antreprenoriale , formarea profesionala in sine etc.  

 

Pentru accesul la formarea profesionala oferita in cadrul proiectului, se va tine cont, 

de cerintele si conditiile impuse prin Ghidul de conditii spegcifice proiectului. 

 

 


