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CAMPANIE DE INFORMARE SI PROMOVARE REFERITOARE LA 

TEMELE SECUNDARE SI TEMELE ORIZONTALE 

DIN CADRUL PROIECTULUI



FSE – Fondul Social European

❑ investeste in oameni in scopul imbunatatirii oportunitatilor educationale si de

ocupare a fortei de munca in Uniunea Europeana. Acest fond urmareste abordarea

unei atentii deosebite grupurilor vulnerabile, inclusiv tinerilor.

❑ Este principalul instrument prin care Europa sustine crearea de locuri de munca,

ajuta oamenii sa obtina locuri de munca mai bune si asigura oportunitati profesionale

mai echitabile pentru cetatenii UE



La nivelul ghidului solicitantului – conditii specifice, care a stat la baza scrierii proiectului, temele secundare

si orizontale sunt dupa cum urmeaza:

TEME ORIZONTALE

DEZVOLTARE DURABILĂ

EGALITATEA DE ȘANSE, NON-DISCRIMINAREA

UTILIZAREA TIC ȘI CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA DE COMPETENȚE DIGITALE



TEME SECUNDARE

SPRIJINIREA TRANZITIEI CATRE O ECONOMIE CU EMISII SCAZUTE DE DIOXID DE CARBON SI

EFICIENTA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZARII RESURSELOR

INOVARE SOCIALA

IMBUNATATIREA ACCESIBILITATII, A UTILIZARII SI A CALITATII TEHNOLOGIILOR INFORMATIEI SI

COMUNICATIILOR

NEDISCRIMINARE



Proiectul, prin activitatile desfasurate, are ca scop:

✓ constientizarea si adaptarea tinerilor NEETs la nevoile actuale ale societatii in care traim,

✓ transmiterea de cunostinte si competente legate de dezvoltare durabila,

✓ inovare sociala,

✓ combaterea discriminarii,

✓ promovarea accesului la tehnologia (TIC) de inalta calitate

✓ utilizarea constienta si corecta a resurselor

✓ protejarea mediului inconjurator.



DEZVOLTARE DURABILA

Dezvoltarea durabila presupune o calitate mai buna 

a vietii pentru toata lumea, atat pentru prezent , cat 

si pentru generatiile viitoare.



UTILIZAREA EFICIENTA A RESURSELOR

Utilizarea eficienta a resurselor nu se refera la cantitatea de 

resurse consumate, aceasta pune in balanta folosirea 

resurselor naturale in raport cu beneficiile economice si 

impactul asupra mediului. 

Strategia uniunii europene are un dublu obiectiv, si anume 

decuplarea utilizarii resurselor de crestere economica, 

precum si decuplarea impactului asupre mediului de 
utilizarea a resurselor.



INOVARE SOCIALA

Inovarea sociala este aplicarea comerciala cu succes a unei idei, prin procese care imbunatatesc sau 

creeaza produse noi, servicii noi sau chiar industrii noi. O ideea este inovativa doar in momentul in care 

este dezirabila in randul consumatorilor, fezabila din punct de vedere tehnologic si viabila din punct de 

vedere financiar



TEHNOLOGIA INFORMATIEI – TIC

Tehnologia informatiei si comunicarii este tehnologia 
necesara pentru procurarea, procesarea, stocarea, 
convertirea si transmiterea de informatii, prin 
intermediul computerelor.

Rolul cheie pe care il are TIC in era digitalizarii si 
inovarii, este de a imbunatati activitatile economice si 
sociala si are o importanta majora in ceea ce priveste 
dezvoltarea pietei unice digitale la nivelul uniunii 
europene



NEDISCRIMINARE

Drepturilor omului (articolul 2), „fiecare om se poate 

prevala de toate drepturile şi libertățile proclamate în 

prezenta declarație fără nici un fel de deosebire ca, 

de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, 

religie, opinie politică sau orice altă opinie, de 

origine națională sau socială, avere, naștere sau 

orice alte împrejurări.”



ACCESIBILITATE PERSOANE CU DIZABILITATI

Accesibilitatea este unul dintre principiile fundamentale ale conventiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati.

Accesibilitate – reprezinta eliminarea tuturor obstacoleleor si a barierelor in calea participarii depline a persoanelor cu 
dizabilitati in toate domeniile, respectiv asigurarea in conditii de egalitate cu ceilalti  a accesului la mediul fizic, la 
trasnport, informatie si mijloace de comunicare, inclusiv tehnologii si sisteme informatice si alte fecilitati si servicii 
furnizate publicului larg.



EGALITATE DE GEN

Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 

presupun participarea la viața socială și economică, fără 

discriminare în funcție de orice criteriu menționat în legislație, a 

oricărei persoane. 

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

între femei și bărbați (art. 1, al. 2) definește egalitatea de șanse și 

de tratament între femei și bărbați ca “luarea în considerare a 

capacităților, nevoilor și aspirațiilor diferite ale persoanelor de sex 
masculin și, respectiv, feminin și tratamentul egal al acestora”.



SCHIMBARI DEMOGRAFICE 

Schimbarile demografice si migratia au un impact semnificativ 

asupra dinamicii pietei fortei de munca .

Principalele tendinte ce caracterizeaza evolutia pietei muncii 

in romania privesc fenomenul de imbatranire activa a 

populatiei, schimanrea nivelurilor de participare in raport cu 

varsta, alaturi de o incetinire a ritmului de crestere a fortei de 

munca, amplificata de efectul negativ al migratiei nete din 
romania catre alte tari.



ECONOMIE CU EMISII REDUSE DE CO2

Emisiile de carbon sunt gaze cu efect de sera, 

reprezinta gazele din atmosfera care absorb si emit 

radiatii infrarosii. Existenta unui echilibru intre radiatii 

infrarosii absorbite si cele emise este un element de 

importanta majora pentru clima si mediul global.



REZILIENTA LA DEZASTRE

Conceptul de rezilienta face referire la modul de dezvoltare, adaptare la schimbarile climatice si actiuni 

umanitare.



PROTECTIA BIODIVERSITATII

Biodiversitatea este esentiala pentru oameni din motive de legate de mediu si de protectia climei. Strategia 

UE privind biodiversitatea are in vedere efoturi pentru protejarea si reafacere mediului natural si a 

ecosistemelor din uniunea europeana



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: INTEGRARE DURABILA A TINERILOR NEETS PRIN CRESTEREA OCUPARII ȘI DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI
COD SMIS: POCU/908/1/3/150798
PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

https://www.asociatiahandmaderomania.ro/viitor-pentru-tinerii-neets-i/articole/activitatile-proiectului-integrare-
durabila-a-tinerilor-neets-prin-cresterea-ocuparii-si-dezvoltarea-antreprenoriatului/



VA MULTUMIM!


