
Promovarea temelor orizontale si secundare în cadrul proiectului

„Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor”

Cod smis: POCU/908/1/3/150953

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

AXA PRIORITARĂ 1 – INIȚIATIVA LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TINERI

PRIORITATEA DE INVESTIȚI I  – 8. I I :  INTEGRARE DURABILĂ PE PIAȚA 
MUNCII  A TINERILOR ( ILMT



I. 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 



II. TEME ORIZONTALE

✓ Dezvoltare durabilă 

✓ Egalitatea de șanse, non-discriminarea

✓ Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale



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



Dezvoltare durabilă - este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor 

prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi
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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



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

utilizate pentru a comunica si pentru a creeam stoca si gestiona informatii



Nediscriminare – interzicerea discriminarii de orice fel, bazată pe motive precum 

sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau 
convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, 
averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.
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Va multumim!


