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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 orizontale 

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 (principii):  

 

 TEME ORIZONTALE  

 Dezvoltare durabilă  

  Egalitatea de șanse, non-discriminarea 

  Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale 

 

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

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

 

DEZVOLTARE DURABILĂ  

In cadrul procesului de selecție pot fi acordate puncte suplimentare proiectelor care 

contribuie la tema orizontală – sprijinirea tranziției către o economie bazată pe emisii 

scăzute de carbon sau celor care propun în implementarea operațiunilor aspecte legate 

de locuri de muncă verzi, 

Cea mai cunoscută definiţie a conceptului de dezvoltare durabilă este cea adoptată 

în raportul intitulat„Viitorul nostru comun” , elaborat de Comisia Mondială pentru Mediu și 

Dezvoltare din cadrul NațiunilorUnite în anul 1987 (cunoscut și sub numele de raportul 

Brundtland): „dezvoltarea care răspunde nevoilor din prezent, fără a compromite 

capacitatea generațiilor viitoare de arăspunde propriilor nevoi”. 

 

Concret, există trei dimensiuni majore ale dezvoltării durabile: economică, socială 

şi de mediu. În acest sens, Articolul 11 al Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene 

(versiunea consolidată), recunoaște nevoia de a integra în definirea și implementarea 

politicilor și acțiunilor Uniunii Europene, înspecial pentru promovarea dezvoltării durabile, 

a cerințelor de protecție a mediului. Astfel, aspectele de mediu, dezvoltarea economică şi 

dezvoltarea socială trebuie să fie tratate ca o singurătemă. 

Tematica dezvoltării durabile, vizează următoarele obiective specifice, așa cum 

sunt ele promovate în cadrul regulamentelor Fondurilor Europene Structurale şi de 

Investiţii 2014-2020, respectiv:  

- protecția mediului;  

- utilizarea eficientă a resurselor;  

- atenuarea și adaptarea la schimbările climatice;  

- conservare şi protejarea biodiversităţii;  
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- dezvoltarea capacităţii de a rezista la producerea dezastrelor;  

- prevenirea și gestionarea riscurilor. 

 

Protecţia mediului  

În sensul conceptului de dezvoltare durabilă, domeniul „protecţia mediului” vizează:  

a) controlul şi reducerea poluării aerului, apei şi solului;  

b) protecţia resurselor naturale;  

c) gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase.  

 

Astfel, anumite proiecte individuale (private sau publice) care ar putea avea efecte 

semnificative asupra mediului, de exemplu, proiectele de investiţii în infrastructură, fac 

obiectul unei „evaluări a impactului asupra mediului” (EIM). În acest sens, Ordonanța de 

Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului stabilește cadrul legal si procedural 

adecvat. 

 

Principiul „poluatorul plătește”  

Acesta este un principiu de bază în politicile de mediu și care prevede ca plata 

costurilor cauzate depoluare să fie suportată de cei care o generează. Astfel se urmărește 

internalizarea costurilor depoluare la nivelul celor responsabili, principiul având scopul de 

a încuraja operatorii economici carepoluează să îmbunătățească procesele de producție 

astfel încât impactul negativ asupra mediului înconjurător să se diminueze. Acest lucru 

implică conștientizarea implicațiilor de mediu aleproduselor/ serviciilor pe parcursul 

întregului „ciclu de viață”, altfel spus, costul acestor măsuri va fi reflectat de costul de 

producţie al bunurilor şi serviciilor ce cauzează poluarea. 

La nivel național, cadrul de reglementare în vigoare care are legătură cu acest 

principiu este reprezentatgeneric de legislația privind protecția mediului:  Ordonanța de 

Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului are la bază printre alte principii și principiul 

„poluatorul plătește” (art. 3 pct. e);  Ordonanța de Urgență nr. 68/2007 privind 
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răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului, 

art. 1, “stabileşte cadrul de reglementare al răspunderii de mediu, bazatăpe principiul 

„poluatorul plăteşte”, în scopul prevenirii şi reparării prejudiciului asupra mediului”;  

Hotărârea Guvernului nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi 

ecosistemele terestre au fost afectate: „Poluatorul are obligaţia de a suporta costurile 

măsurilor de refacere amediului geologic al siturilor contaminate şi al ecosistemelor 

terestre”(art. 19) 

 

Integrarea dezvoltării durabile 

Integrarea dezvoltării durabile în cadrul proiectelor de afaceri exprimă angajamentul 

de a pune în practică prevederile legale și orientările cuprinse în strategiile în domeniu, 

ținând cont de impactul pozitiv pe care implementarea acestor proiecte îl pot avea asupra 

mediului. Astfel, proiectele pot lua în considerare acţiuni transversale prin care se 

urmăreşte ca obiectivpermanent organizarea reglementărilor, responsabilităţilor şi 

resurselor unui proiect cu scopul de adiminua/elimina efecte negative asupra mediului. 

Această abordare integratoare are în vederemodul de implementare a activităților şi efectul 

acestora asupra dezvoltării durabile. 

Acolo unde este cazul, documentaţia privind fezabilitatea proiectului va cuprinde 

evaluarea impactului asupra mediului. Efectele negative pe care le pot avea proiectele 

apar în jurul amplasamentului activităţilor, odată cu realizarea acestora sau pe termen 

lung, prin modificarea condiţiilor iniţiale. Din acest motiv, este important ca identificarea 

unor astfel de efecte să fieînsoţită de măsuri de diminuare a poluării şi de protecţie a 

mediului. De asemenea, în pregătirea proiectelor pot fi avute în vedere acţiuni specifice, 

ca răspuns la reducerea vulnerabilităţii mediului la efectele schimbărilor climatice, a 

poluării, utilizării resurselor sau a dezastrelor. 
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EGALITATEA DE ȘANSE, NON-DISCRIMINAREA 

 

Principii de bază  

- egalitatea de șanse și tratament între bărbați și femei (egalitatea de gen) 

- nediscriminarea (non-discriminarea) 

Egalitatea de șanse şi de tratament are la bază asigurarea participării depline a 

fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire de origine etnică, sex, 

religie, vârstă, dizabilități sau orientare sexuală.  

Egalitatea de șanse și de tratament reprezintă un drept fundamental și o valoare de 

bază a Uniunii Europene, stipulată în articolul 8 al Tratatului privind Funcționarea Uniunii 

Europene (versiunea consolidată).  

Egalitatea de șanse și de tratament reprezintă un deziderat al oricărei societăți 

moderne, caracterizată de performanță, încredere între membri, coeziune socială. 

 

Egalitatea între femei şi bărbaţi este un drept fundamental, o valoare comună a UE, 

şi o condiţie necesară pentru realizarea obiectivelor UE de creştere economică, ocuparea 

forţei de muncă şi a coeziunii sociale. Cu toate că inegalităţile încă există, în prezent UE 

a făcut progrese semnificative în ultimele decenii în realizarea egalităţii între femei şi 

bărbaţi.  

Aceasta este – în principal – datorită legislaţiei de tratament egal, integrarea 

dimensiunii egalităţii de gen şi măsurile specifice pentru avansarea femeilor. 

Aceste aspecte vizează accesul la ocuparea forţei de muncă, egalitatea salarială, 

protecţia maternităţii, concediul parental, de asigurări sociale şi profesionale, securitatea 

socială, sarcina probei în cazurile de discriminare şi de auto-ocupare a forţei de muncă.  



 
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 
Axa prioritară 1 – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri 
Obiectivul specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența 
în regiunile eligibile, 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-
formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile 
Prioritatea de investiții – 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT) 
Titlu proiect: Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor 
Cod smis: POCU/908/1/3/150953 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

 
 

Principiul egalităţii de şanse intre femei si bărbaţi a început sa fie transpus in 

legislaţia şi în politicile UE, urmărindu-se reglementarea vieţii sociale a Statelor Membre 

din perspective economice.  

Astfel, egalitatea între femei şi bărbaţi pe piaţa muncii s-a dovedit de importanţă 

crucială în spaţiul comunitar, plasând problematica egalităţii de şanse în centrul Strategiei 

Europene pentru Ocupare. Strategia Comunitara urmăreşte să combine integrarea 

perspective de gen în toate politicile şi programele Comunităţii Europene concomitent 

(complementar) cu promovarea acţiunilor specifice în favoarea femeilor.  

Egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati in domeniul muncii reprezinta 

luarea în considerare a capacităților, nevoilor şi aspirațiilor diferite ale persoanelor de sex 

masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora (Legea 202/2002 privind 

egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați). 

 

În plus faţă de dispoziţiile legale referitoare la egalitatea de tratament dintre bărbaţi 

şi femei, legislaţia UE anti-discriminare a fost înlocuita de asigurarea unui nivel minim de 

protecţie şi un tratament egal pentru toată lumea de viaţă şi de muncă în Europa. Aceste 

legi sunt proiectate pentru a asigura un tratament egal, indiferent de:  

- rasă sau origine etnică 

- religie si credinţă  

- dizabilităţi  

- orientare sexuală  

- vârstă 

Aceste legi au scopul de a asigura egalitatea de tratament, în multe aspecte legate 

de viaţa de zi cu zi - de la locul de muncă, care acoperă probleme de educaţie, asistenţă 

medicală şi de acces la bunuri şi servicii.  

Ca si cetăţeni cu drepturi depline, persoanele cu handicap au drepturi egale şi au 

dreptul la demnitate, egalitate de tratament, de viaţă independenta şi de participarea 



 
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 
Axa prioritară 1 – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri 
Obiectivul specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența 
în regiunile eligibile, 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-
formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile 
Prioritatea de investiții – 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT) 
Titlu proiect: Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor 
Cod smis: POCU/908/1/3/150953 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

 
 

deplină în societate. Activarea persoanelor cu handicap de a beneficia de aceste drepturi 

este principalul scop al UE de strategie pe termen lung pentru includerea lor activă. 

UE promovează incluziunea activă şi participarea deplină a persoanelor cu 

handicap în societate, în acord cu abordarea europeana a drepturilor omului referitoare la 

problemele de handicap. Drepturile persoanelor cu handicap este o problemă şi nu o 

problemă de discreţie. 

 

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ 

➢ Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul privind funcționarea Uniunii 

europene și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene;  

➢ Carta femeii 2010 - declaraţia Comisiei Europene;  

➢ Directiva 2000/78/EC privind crearea unui cadru general în favoarea egalității de 

tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă;  

➢ Directiva 2010/41/UE privind aplicarea principiului egalității de tratament între 

bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 

86/613/CEE a Consiliului;  

➢ Directiva 2010/18/UE privind de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit 

privind concediul pentru creșterea copilului încheiat între BUSINESS EUROPE, UEAPM, 

CEEP și CES și de abrogare a Directivei 96/34/CE;  

➢ Directiva 2006/54/CE privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse 

și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de 

muncă (reformă);  

➢ Directiva 2004/113/CE de aplicare a principiului egalității de tratament între femei 

și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;  
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➢ Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea 

îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care 

au născut de curând sau care alăptează;  

➢ Directiva 79/7/CEE privind aplicarea treptată a principiului egalității de tratament 

între bărbați și femei în domeniul securității sociale. 

LEGISLAȚIE NAŢIONALĂ 

✓ Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal;  

✓ O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată;  

✓ Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 

bărbați, republicată, republicată;  

✓ Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, 

republicată;  

✓ Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată;  

✓ Hotărârea Guvernului nr. 1054/2005 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Comisiilor județene și a Municipiului București în domeniul 

egalității de șanse între femei și bărbați (COJES);  

✓ Hotărârea Guvernului nr. 933/2013 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Comisiei naționale in domeniul egalității de șanse între femei 

și bărbați (CONES);  

✓ Hotărârea Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi 

 

DISCRIMINAREA = orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă,  
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- 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. 

CRITERIILE DE DISCRIMINARE: Rasa, Naţionalitatea, Etnia, Limba, Religia, 

Categoria socială, Convingerile, Sexul, Orientarea sexuală, Varsta, Handicapul, Boala 

cronica necontagioasă, Infectarea HIV, Apartenenţa la o categorie defavorizată. 

DISCRIMINAREA PE PIAŢA MUNCII 

Este INTERZISĂ discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care 

dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare 

la: 

➢ anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor 

pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat;  

➢ încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de 

muncă ori de serviciu;  

➢ stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;  

➢ stabilirea remuneraţiei;  

➢ beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială;  

➢ informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, 

perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;  

➢ evaluarea performanţelor profesionale individuale;  

➢ promovarea profesională;  
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➢ aplicarea măsurilor disciplinare;  

➢ dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;  

➢ orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. 

Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test 

de graviditate şi/sau să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu 

va naşte pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă. 

Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare! 

 

HĂRŢUIREA, HĂRŢUIREA SEXUALĂ ŞI HĂRŢUIREA PSIHOLOGICĂ 

Hărţuirea – situaţia în care se manifestă un comportament nedorit, legat de sexul 

persoanei, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii persoanei în cauză şi crearea 

unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor  

Hărţuirea sexuală - situaţia în care se manifestă un comportament nedorit cu 

conotaţie sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect 

lezarea demnităţii unei persoane şi, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, 

degradant, umilitor sau jignitor;  

Hărţuirea psihologică - orice comportament necorespunzător care are loc într-o 

perioadă, este repetitiv sau sistematic şi implică un comportament fizic, limbaj oral sau 

scris, gesturi sau alte acte intenţionate şi care ar putea afecta personalitatea, demnitatea 

sau integritatea fizică ori psihologică a unei persoane 

 

Toate persoanele sunt egale în fața legii 
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UTILIZAREA TIC ȘI CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA DE COMPETENȚE 

DIGITALE 

 

Transformarea digitală a României, în consonanță cu cea europeană, este 

accelerată de progresul rapid al noilor tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, robotica, 

tehnologiile de tip cloud computing și blockchain . De aceea, este extrem de important ca 

fiecare om să investească în competențele sale digitale pe tot parcursul vieții. Educația 

poate beneficia de pe urma deschiderii către experiențele și proiectele concrete, a noilor 

instrumente și materiale de studiu. 

Accesul la tehnologii digitale și utilizarea lor pot contribui la reducerea decalajului 

de cunostinte si competente dintre persoanele care provin din medii socioeconomice 

favorizate și cei din medii defavorizate.  

Potrivit Eurostat, în 2019, patru din cinci tineri (80%) cu vârste cuprinse între 16 și 

24 de ani în Uniunea Europeană (UE) aveau abilități digitale de bază sau peste acestea. 

Cifra este cu 24 de puncte procentuale (pp) mai mare decât ponderea persoanelor cu 

vârste cuprinse între 16 și 74 de ani (56%). Tinerii din România sunt pe ultimul loc în UE 
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la acest capitol, doar 56% dintre ei având competenţe digitale de bază sau peste nivelul 

de bază, arată datele publicate de Eurostat. Această realitate susține încă o dată nevoia 

și importanța investiției în dezvoltarea competențelor digitale in randul populatiei, cu 

precadere in randul tinerilor. 

Începând cu luna martie 2020, criza COVID-19 a determinat instituțiile din toate 

domeniile, inclusiv cele din educație și formare din Europa să își închidă ușile și să treacă 

rapid la lucrul la distanță / online.  

Pandemia COVID-19 a determinat conștientizarea lacunelor și deficiențelor 

semnificative în ceea ce privește abilitățile digitale, conectivitatea și utilizarea tehnologiilor 

în educație si nu numai. În plus, conform celui mai recent Index al economiei și societății 

digitale, 42% dintre europeni nu au abilități digitale de bază, iar piața muncii europene se 

confruntă cu un deficit semnificativ de experți în domeniul digital. Mai mult, criza COVID-

19 a atras atenția atât asupra oportunităților și riscurilor vieții online, cât și a necesității 

unui mediu digital mai bun și mai sigur pentru toți, mai ales pentru tinerii sub 18 ani. 

 

Exista in acest sens, o recomandare a Consiliului privind educația și formarea 

profesională (VET) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență care pune 

accentul pe formarea competențelor la tineri / adulți pentru realizarea tranzițiilor ecologice 

și digitale, asigurând totodată incluziunea. 

Deși România dispune de conectivitate la internet cu o largă acoperire, încă sunt 

necesari pași pentru asigurarea tuturor resurselor și a unui cadru integrat pentru acces la 

o educație de calitate în era digitală. 

Pe lângă dezvoltarea competențelor digitale ale populației (alfabetizarea digitală), 

se impune și abordarea următoarelor aspecte:  

✔ Cetățenia digitală:  
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● conduita etică, luând în considerare diversitatea socială, culturală și filosofică a 

digitalului în societate, precum și contextele sociale, economice, de mediu și profesionale 

în care interacțiunile pot avea loc;  

● conștientizarea impactului utilizării tehnologiei digitale asupra bunăstării fizice și 

psihologice, înțelegerea problemelor legate de comercializarea informațiilor personale, 

influența publicității digitale și siguranța/încrederea percepută a site-urilor web;  

● reflectarea asupra implicațiilor etice ale legilor și normelor care reglementează 

tehnologia digitală, inclusiv cele referitoare la drepturile de autor;  

✔ Utilizarea tehnologiei pentru a facilita incluziunea și accesibilitatea:  

mobilizarea strategiilor și instrumentelor digitale pentru a răspunde diferitelor nevoi 

și de a depăși barierele, selectarea și utilizarea instrumentelor digitale în urma unei analize 

adaptate, observând caracteristicile fiecărui instrument în lumina nevoilor proprii și a 

constrângerilor de accesibilitate culturală, fizică, tehnică sau economică pentru a identifica 

beneficiile și limitările instrumentelor digitale;  

✔ Valorificarea competențelor digitale în dezvoltarea personală și profesională:  

● utilizarea tehnologiei digitale pentru a dobândi, menține și dezvolta abilități de 

utilizare a acesteia în viața profesională actuală sau viitoare;  

● dezvoltarea abilităților antreprenoriale și de autonomie, prin intermediul 

tehnologiei digitale;  

● angajarea tehnologiei digitale care să te ajute să te integrezi în muncă, în special 

promovânduți abilitățile către viitorii angajatori, consultând conținut digital adecvat și rețele 

profesionale pentru a fi la curent cu noile evoluții din domeniile profesionale actuale sau 

viitoare și pentru a satisface nevoile de educație continuă;  

✔ Creativitatea și inovația în utilizarea tehnologiei:  

● utilizarea gândirii critice pentru a evalua conținutul digital înainte de a-l utiliza;  

● dezvoltarea deliberată a propriei judecăți critice cu privire la tehnologia digitală, 

bazată pe criterii analitice riguroase prin utilizarea și compararea resurselor digitale;  
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● evaluarea atentă și sinceră a propriei utilizări a tehnologiei digitale; 

● dezvoltarea conștientizării cu privire la problemele legate de mass-media, 

progresele științifice, evoluțiile tehnologice și utilizarea tehnologiei pentru a putea adopta 

o poziție clară, în special în ceea ce privește beneficiile și limitările tehnologiei digitale 

In ceea ce privește tendințele privind profesiile emergente și cele de pe piața forței 

de muncă, deși previziuni clare în actualul context pandemic sunt foarte greu de realizat, 

acestea trebuie să fie identificate într-un stadiu incipient, astfel încât oamenii să aibă 

avantajul de a se sincroniza cu ele. Munca de acasă, învățarea continuă și schimbările în 

carieră sunt principalele trei tendințe ale muncii actuale și viitoare. 

 

În concordanță cu agenda europeană privind adaptarea sistemelor de educație și 

formare la criza COVID 19, respectiv pentru asigurarea competitivității sustenabile, a 

echității sociale și rezilienței (potrivit inițiativelor mai sus menționate), acest demers 

reprezintă un apel la acțiune pentru o cooperare mai strânsă a tuturor factorilor interesați 

la nivel național, pornind de la următoarele priorități:  

● Accesibilitate - asigurarea infrastructurii digitale și a tehnologiilor emergente 

pentru acces la o educație incluzivă și de calitate;  

● Conectivitate – dezvoltarea competențelor digitale pentru tranziția digitală către o 

societate competitivă, centrată pe dezvoltare durabilă, echitate socială și reziliență; 

alfabetizarea digitală și combaterea dezinformării; utilizarea resurselor educaționale 

deschise;  

● Comunitate – consultarea și implicarea stakeholderilor; 

● Ecosistem educațional digital – crearea unui mediu educațional digital de înaltă 

performanță respectând etica digitală, protecția datelor personale, securitatea cibernetică, 

analiza datelor ș.a.;  

● Inovare – utilizarea tuturor resurselor și a tehnologiilor digitale /emergente, 

stimularea creativității și a spiritului antreprenorial;  
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● Sustenabilitate – asigurarea predictibilității pe termen mediu și lung, prin 

cooperare intersectorială, pentru educație de calitate și o economie verde și digitală. 

 

Viitorul pieței forței de muncă va aduce permanente schimbări, astfel încât populația 

activă ar trebui să urmeze programe de învățare continuă. Problematica dezvoltării 

durabile va deschide noi porți către meserii legate de economia verde, descoperirea și 

valorificarea de noi resurse, regenerabile, de descoperirea și prezervarea ecosistemelor, 

a moștenirii istorice, de cultură și civilizație ș.a.m.d. Preocuparea pentru mediul 

înconjurător, va deschide calea către meserii legate de prezervarea speciilor, echilibrarea 

climei, de energia regenerabilă, agricultură, modele de locuire, de lucru, de comunicare și 

transport sustenabil, servicii de sănătate bazate pe prevenție și educație etc. 

 

 

 

APLICAREA TEMELOR SI PRINCIPIILOR ORIZONTALE 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 

si principiilor orizontale necesare integrarii si dezvoltarii la nivel europen si alinierea la 

standarde mai bune de viata. 

 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 si principiile orizontale 

dezvoltare durabila, egalitate de sanse, nondiscriminare, TIC. 
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In cadrul proiectului vor fi organizate evenimente/intalniri/seminarii inclusiv pentru 

cresterea competentelor digitale si in domeniul temelor orizontale (dezvoltare durabila,  

nediscriminare, utilizare TIC) 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 orizontale: 

dezvoltare durabila, promovarea egalitatii de sanse si gen, 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 ai 

obiectivelor orizontale (TIC, nediscrimare, dezvoltare durabila, etc.) si va organizat cursul 

de competente digitale. 

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 referitor la tema 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  

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. 
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 In cadrul proiectului se vor promova urmatoarele principii si teme orizontale: 

 

DEZVOLTAREA DURABILA  

 Este o tema recurenta in cadrul activitatilor derulate in cadrul proiectului – in special 

cele care vizeaza dezvoltarea personala, prin crearea unei atitudini responsabile si 

implicate fata de mediu si comunitate , fiind vital ca grija pentru mediu sa le fie dezvoltata. 

Se urmareste cu strictete in cadrul activitatilor de formare profesionala prin alegerea 

folosirii de alternative ecologice si autosustenabile, care sa constientizeze grupul tinta de 

efectele si importanta actiunilor lor pentru generatiile viitoare, intrucat pentru dezvoltarea 

unui mediu antreprenorial sanatos este necesara constientizarea propriilor actiuni asupra 

mediului inconjurator. 

 

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 in implementarea principiilor dezvoltarii durabile prin 

promovare, explicare, promovarea politicii pentru a imprima doar documentele necesare, 

utilizarea mijloacelor informationale, limitarea impactului negativ al transportului prin 

folosirea mijloacelor de comunicare electronică(videoconferinţa), optimizarea 

oportunităţilor de autiliza resursele locale etc. 
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 Poluatorul plateste - Se are in vedere respectarea politicii de mediu europene care se 

bazeaza pe principiile precautiei, prevenirii, corectarii poluarii la sursa si pe principiul 

potrivit caruia "poluatorul plateste". Acest principiu "poluatorul plateste" se va regasi pe 

mai multe componente in cadrul proiectului:  

- va fi o tema recurenta in cadrul activitatilor derulate in cadrul proiectului – in special 

cele care vizeaza dezvoltarea personala, prin crearea unei atitudini responsabile si 

implicate fata de mediu si comunitate , fiind vital ca grija pentru mediu sa le fie 

dezvoltata.  

- va fi urmarit cu strictete in cadrul activitatilor de formare profesionala prin alegerea 

folosirii de alternative ecologice si autosustenabile, care sa constientizeze grupul tinta 

de efectele si importanta actiunilor lor pentru generatiile viitoare, intrucat pentru 

dezvoltarea unui mediu antreprenorial sanatos este necesara constientizarea propriilor 

actiuni asupra mediului inconjurator. 

 

 Protectia biodiversitatii - Educarea grupului tinta referitor la efectele negative 

produse de depozitarea necorespunzatoare a gunoaielor si resturilor menajere si 

de exploatarea neadecvata a resurselor energetice ca element central in cadrul 

activitatilor din cadrul proiectului. De asemenea se va evidentia importanta 

mentinerii unui mediu natural curat si a echilibrului oferit de natura, in absenta 

interventiei masive si potential daunatoare a omului. 

 

 Utilizarea eficienta a resurselor -  Toate activitatile proiectului au in vedere 

orientarea catre optiunile cele mai economice si durabile ale utilizarii resurselor, 

evitand investitiile cu posibil impact negativ asupra mediului inconjurator. In toate 

locatiile de implementare ale proiectului, se va urmari utlizarea eficienta a 

resurselor, pornind de la inchiderea aparatelor electrice dupa folosire, inchiderea 

luminii electrice daca nu este necesara, reciclarea hartiei etc. 
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 Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice 

Fenomenul incalzirii globale, in prezent, implica actiuni hotarate sub cel putin doua 

aspecte: pe de o parte, necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de sera 

in vederea stabilizarii nivelului concentratiei acestora in atmosfera, pentru a putea 

impiedica influentaantropica asupra sistemului climatic care ar pune in imposibilitate 

ecosisteme sa se adapteze in mod natural, iar pe de alta parte, necesitatea adaptarii la 

efectele schimbarilor climatice.In cadrul proiectului se vor lua masuri concrete de sustinere 

a acestui obiectiv.  

Se va urmari permanent ca expertii sa utilizeze cu eficienta maxima aparatele/ instalatiile 

care pot produce daune mediului inconjurator. De asemenea, dat fiind rolul poluant al 

diferitelor ramuri ale economiei, in cadrul cursurilor de formare profesionala, se va pune 

un accent special pe transmiterea cunostintelor necesare astfel incat, ulterior, in meseriile 

pe care le vor practica, persoanele grupului tinta sa activeze intr-un mod responsabil fata 

de mediul inconjurator, cu utilizarea eficienta a tuturor aparatelor si instalatiilor de lucru. In 

contextul problematicii pivind clima si energia UE s-a angajat sa realizeze urmatoarele 

obiective pana in 2030: reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu cel putin 40 %, 

imbunatatirea eficientei energetice cu 27 % si cresterea procentului energiei din surse 

regenerabile la 27 %. 

Activitatile proiectului vor fi astfel desfasurate incat impatul asupra mediului sa fie minim 

sau chiar neutru, contribuind astfel la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020, care 

propun o reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera, pâna sub nivelul din 1990; 

o pondere de de 20% a energiei din surse regenerabile in energia consumata. 

 Rezilienþa la dezastre 

Intrucat proiectul de fata vizeaza in mod direct dezvoltarea resursei umane,prin insasi 

activitatile derulate in cadrul proiectului, contributia la masurile de protectie a biodiversitatii 

si la refacerea ecosistemelor se realizeaza printr-o abordare care sa conduca la crearea 
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unei mentalitati constructive si pozitive pentru prevenirea dezastrelor naturale.Astfel in 

cadrul componentei de tip masuri de informare se va acorda o atentie deosebita 

constientizarii grupului tinta cu privire la posibilitatea aparitiei dezastrelor din cauza 

conditiilor de locuire precare.  

Prin actiunile din cadrul campaniei de informare si constientizare in vederea combaterii 

discriminarii se urmareste internalizarea unor valori importante cum ar fi respectul, 

unitatea, sprijinul, implicarea activa etc, care sa genereze un comportament civic proactiv 

si sa creeze o comunitate unita care sa fioe capabila sa ofere un raspuns imediat si 

coordonat in cazul producerii unor dezastre naturale – si, astfel, sa salveze bunuri si vieti 

omenesti.  

Aceaste masuri sunt cu atat mai necesare cu cat ele vin in contextul in care exista o 

adevarata lipsa de cunostinte privind modul in care ar trebui sa se actioneze in caz de 

dezastre naturale. 

 

 EGALITATEA DE ȘANSE, NON-DISCRIMINAREA 

Principii de bază  

- egalitatea de șanse și tratament între bărbați și femei (egalitatea de gen) 

- nediscriminarea (non-discriminarea) 

 

Egalitate de gen - Respectarea principiului egalitatii de gen este urmarit pe tot parcursul 

proiectului, de la constituirea echipei de implementare – expertii apartinand ambelor sexe, 

selectati lor fiind efectuata exclusiv in functie de competentele profesionale dovedite - pana 

la recrutarea grupului tinta, care va beneficia de conditii absolut egale de acces, fara nicio 

diferentiere pe criterii de gen. 
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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. 

Accesibilitate persoane cu dizabilitati - Se are in vedere accesibilizarea cladirilor 

(unde se vor implementa activitatile proiectului ) astfel incat persoanele cu dizabilitati sa 

poata avea acces fizic, in conditii de egalitate cu oricare alt cetatean. In plus, atat in cadrul 

actiunilor din domeniul educatiei, cat si in cadrul actiunilor din campania pentru informare 

si constientizare privind combaterea discriminarii se pune un accent deosebit pe 

promovarea respectului pentru demnitatea individ.  

Schimbari demografice - Impactul crizei economice si problemele structurale au 

determinat o evolutie negativa a somajului în rândul tinerilor. Astfel, rata somajului pentru 
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tinerii cu vârsta cuprinsa între 15 - 24 ani a crescut de la 18,6% în 2008 la 21,7% în 2015, 

o valoare mai ridicata înregistrându-se pentru nivelurile ISCED 3 si 4, de 22,4%. 

Principalele caracteristici identificate pentru tinerii NEETs din România se refera la: 

preponderenþa femeilor, nivelul de inactivitate de lunga durata, nivelul redus de educaþie, 

lipsa de experienta în munca, descurajarea pronuntata a muncii. 

 

UTILIZAREA TIC ȘI CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA DE COMPETENȚE 

DIGITALE 

 

TIC – tehnologia informatiei este folosita in realizarea tuturor activitatilor din cadrul 

proiectului pein intalniri/semnarii/cursuri online organizate ori de cate ori este necesar. Prin 

intermediul instrumentelor TIC se vor dezvolta mecanisme sustenabile pentru initierea de 

afaceri. 

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. 

De asemenea, in cadrul proiectului va fi organizat cursul de COMPETENTE DIGITALE- 

Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca intrument de invatare si 

cunoastere. 

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.  

Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) sunt un motor puternic de creștere 

economică, de inovare și de productivitate într-un mare număr de domenii 
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De asemenea, se vor lua masurile necesare pentru ca toate temele si principiile de mai 

sus sa fi intelese si respectate de catre grupul tinta al proiectului. 

 

 


