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Marţi 26 august 2014, ora 10:30 la sediul 

Asociaţiei Mereu pentru Europa din 

Craiova a avut loc Conferinţa de Lansare a 

proiectului „ Delicom - Dezvoltare locală 

integrată sub responsabilitatea 

comunităţii”. 

Proiectul reprezintă o iniţiativă ce propune 

soluţii adecvate prin care locuitorii din 

Catane, Calopăr și Coţofenii din Față vor 

beneficia de toate informaţiile necesare 

pentru înfiinţarea unor neguvernamentale 

interetnice şi atragerea banilor europeni în 

perioada 2014-2020 pentru rezolvarea 

problemelor comune. 

 Prezentare generala 

În perioada mai 2014 – septembrie 2015, 

Asociaţia Mereu pentru Europa Craiova,  în 

parteneriat cu Asociația CREDIS – Centrul 

de resurse pentru educație, dezvoltare și 

incluziune socială, va implementa 

proiectul DELICOM – Dezvoltare locală 

integrată sub responsabilitatea 

comunităţii. 

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 

2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în 

România, şi reprezintă o iniţiativă ce 

propune soluţii adecvate pentru a creşte 

gradul de implicare pentru dezvoltarea 

comunităţilor rurale Catane, Calopăr și 

Coţofenii din Față. 

Cea mai mare parte a persoanelor din 

aceste 3 localităţi au parte de aceleaşi 

probleme: sărăcia, lipsa oportunităţilor de 

muncă din zonă, lipsa resurselor 

materiale, rate ridicate ale abandonului 

şcolar, nivelul de educaţie scăzut, 

infrastructura slabă şi accesul scăzut la 

utilităţi. În plus, localnicii de etnie romă 

din aceste regiuni se confruntă atât cu 

lipsa mediatorilor sanitari, a programelor 

de formare care au ca scop igiena 

sanitară, prevenirea bolilor cu transmitere 

sexuală, planingul familial, cât şi cu lipsa 

unor programe de dezvoltare comunitară 

adresate cu precădere lor. Un alt numitor 

comun al locuitorilor din aceste zone este 

ponderea ridicată a populaţiei care are ca 

principală sursă de trai venitul minim 

garantat. 

În acest context se evidenţiază intenţia 

Asociaţiei Mereu pentru Europa Craiova de 

a se implica, printr-o soluție viabilă, 

pentru ca membrii acestor comunități să 

poată beneficia mai ușor de fonduri 

europene, dar și să înțeleagă că înainte de 

a ne ajuta alții, trebuie să ne ajutăm noi 

înșine. 

Și cum ”veșnicia s-a născut la sat”(Lucian 

Blaga), satul românesc trebuie să fie 

punctul de plecare spre schimbarea 

mentalităţii, care să ne ajute să înțelegem 

că nu este posibil revirimentul acolo unde 

nu există implicare, hărnicie, respect şi 

bunăvoinţă. 

O iniţiativă care încorporează toate aceste 

atribute este reprezentată de proiectul 

DELICOM – Dezvoltare locală integrată 

sub responsabilitatea comunităţii, prin 

care localnicii din Catane, Calopăr și 

Coțofenii din Față vor face primii paşi ai 

exerciţiului democratic, învăţând să 

conştientizeze, să participe şi să se implice 

în rezolvarea problemelor din propria 

comunitate. 

În acest cadru, persoanele selectate în 

urma campaniei de informare din aceste 

localităţi vor lua parte la sesiunile de 

instruire ce au drept scop apariţia unei 

organizaţii nonguvernamentale în fiecare 

comunitate vizată de proiect. 

Proiect pentru comunități: DELICOM – Dezvoltare locală 

integrată sub responsabilitatea comunităţii. 



BULETIN INFORMATIV 

Publicație de informare europeană realizată de Centrul de Informare Europe Direct Craiova 

Numarul 4, Iulie-August 2014 
 

Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Reprezentanţei Comisiei Europene în România 
Articolele publicate în acest buletin informativ nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene 

 

2 

ONG-urile nou constitute vor reprezenta 

asociaţii eterogene benevole, constituite 

prin libera manifestare a voinţei 

persoanelor asociate pe baza interesului 

comunitar, având în componenţă atât 

români, cât şi etnici romi. Rolul acestor 

organizaţii este acela de a promova 

valorile şi iniţiativele civice în favoarea 

beneficiului public general şi de a oferi 

cadrul informal de exprimare. În acest 

mod, perspectiva îmbunătăţirii vieţii 

sociale în mediul rural capătă valenţe 

realiste, pentru că există oportunitatea de 

a accesa programele europene actuale. 

Însă proiectul şi rolul Asociaţiei Mereu 

pentru Europa Craiova nu se încheie aici, 

pentru că vor continua demersurile de 

sprijinire a celor 3 comunităţi rurale 

interetnice la elaborarea strategiilor de 

dezvoltare locală care să vizeze integrarea 

socio-economică a romilor. În acest sens, 

membrii ONG-ului recent înfiinţat, 

reprezentanţi ai autorităţilor publice locale 

şi liderii din Catane, Calopăr și Coțofenii 

din Față vor participa la sesiunile de 

instruire privind planificarea strategică 

comunitară, urmând ca Asociaţia Mereu 

pentru Europa Craiova să ofere atât 

suport pentru realizarea   strategiilor de 

dezvoltare comunitară în aceste localităţi, 

cât şi pentru construirea unor planuri 

privind dezvoltarea de activităţi 

generatoare de venit în aceste zone. 

În acest mod, participanţii vor beneficia de 

toate informaţiile necesare pentru 

atragerea banilor europeni în perioada 

2014-2020, mai ales că sunt încurajate 

proiectele care urmăresc integrarea 

socială şi dezvoltarea comunităţilor 

marginalizate din România prin stimularea 

asocierii actorilor dintr-un teritoriu care 

elaborează şi aplică strategii integrate, 

multisectoriale de dezvoltare 

locală.Proiectele de acest tip 

implementate în mediul rural vizează 

îmbunătăţirea accesului la servicii de 

asistenţă medicală şi socială, 

infrastructura socială și medicală, precum 

şi formarea personalului: asistenți sociali, 

asistenţi medicali comunitari, mediatori, 

lucrători sociali, psihologi, medici de 

familie etc. 

În acest context, participanţii la sesiunile 

de instruire organizate de Asociaţia Mereu 

pentru Europa vor avea capacitatea de a 

identifica priorităţile locuitorilor din 

Catane, Calopăr și Coțofenii din Față, 

pentru a accesa banii europeni alocaţi 

pentru perioada post 2014, prin proiecte 

menite să sprijine dezvoltarea economiei 

locale şi să îmbunătăţească nivelul de trai 

al populaţiei. 

Proiectul DELICOM – Dezvoltare locală 

integrată sub responsabilitatea 

comunităţii, se adreseaza noilor provocări 

sociale, atât prin creşterea implicării 

comunităţilor rurale în procesul de decizie 

local, cât şi prin activităţi menite să 

conducă la rezolvarea problemelor 

comune şi la dezvoltarea întregii 

comunităţi. 

Durata de implementare a proiectului este 

de 17 luni, bugetul total eligibil aferent 

proiectului fiind de 75.664,58 euro, din 

care asistența financiară nerambursabilă 

aprobată este de 68098,12 euro. 

Utilitatea DELICOM 

România este un exemplu perfect pentru 

societăţile în care există injustiţie socială 

faţă de multe grupuri vulnerabile (copiii 

din familii foarte sărace, tinerii peste 18 

ani fără familie, persoanele cu dizabilităţi, 

persoanele de etnie romă, vârstnicii sau 

persoanele fără adăpost). 

Tocmai pentru că este nevoie de justiţie 

socială în România, a fost creată o 

componentă dedicată acestui concept în 
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cadrul programului Fondul ONG în 

România, finanţat prin granturile SEE şi 

norvegiene, iar o parte a aceasteia se 

adresează comunităţilor interetnice din 

rural, în special celor de romi. 

Noi, cei de la Asociaţia Mereu pentru 

Europa, ne-am aplecat asupra acestei 

subcomponente prin proiectul “DELICOM – 

Dezvoltare locală integrată sub 

responsabilitatea comunităţii” şi sperăm 

să aducem schimbări în 3comunităţi 

doljene marginalizate: Catane, Calopăr şi 

Coţofenii din Faţă. 

În aceste localităţi, la fel ca în orice fel de 

societate, există discrepanţe între 

grupurile sociale sau entice, iar  diferitele 

tipuri de resurse, de la cele materiale, de 

putere sau influenţă, până la cele de 

prestigiu social sunt distribuite aleator. În 

acest sens, aici există date care confirmă 

lipsa de echitate socială şi, implicit, lipsa 

unei egalităţi a şanselor. 

Toate colectivităţile tind spre o societate 

incluzivă, în care orice persoană, 

indiferent de experienţă sau de 

circumstanţele de viaţă, reuşeşte să îşi 

atingă potenţialul maxim, unde cei 

vulnerabili participă la luarea deciziilor 

care îi privesc şi au acces simplu la 

resursele de care au nevoie, în care există 

un echilibru între drepturi şi 

responsabilităţile fiecăruia. 

Din nefericire, în aceste localităţi lucrurile 

nu stau aşa, gradul de implicare al 

persoanelor cu probleme la luarea 

deciziilor este unul foarte scăzut, iar 

realitatea de zi cu zi, arată că persoanele 

dezavantajate sunt cuprinse în cercul 

vicios al sărăciei şi excluderii sociale, iar 

schimbările rapide din economie şi din 

societate îi pun în situaţii complexe de 

risc: fie că e vorba de  risc profesional, 

social sau familial, fie că acuză lipsa de 

venituri, etc. 

În acest context, localnicii din Catane, 

Calopăr şi Coţofenii din Faţă se străduiesc 

să supravieţuiască şi se lovesc de aceleaşi 

probleme, în care se remarcă nivelul 

scăzut de trai al populaţiei, în special al 

romilor şi lipsa oportunităţilor de muncă în 

zonă, coroborate cu un grad de educaţie 

scăzut, care face ca o pondere ridicată a 

populaţiei să aibă ca principală sursă de 

trai venitul minim garantat. 

Analizând situaţia din cele 3 comunităţi 

rurale interetnice, Asociaţia Mereu pentru 

Europa a identificat mai multe nevoi 

comune, care arată că este esenţială 

implicarea comunităţii atât în definirea 

problemelor, cât şi în ierarhizarea 

priorităţilor de investiţii, urmând ca în 

acest fel locuitorii să înțeleagă că înainte 

de a ne ajuta alții, trebuie să ne ajutăm 

noi înșine. 

GRADUL SCĂZUT DE IMPLICARE, odată 

semnalizat şi conştientizat la nivelul 

întregii colectivităţi, poate conduce atât la 

schimbarea mentalităţii şi la o abordare 

proactivă în rezolvarea nevoilor imediate, 

cât şi la dezvoltarea comunităţilor pe 

termen mediu si lung. 

În acest context, proiectul “DELICOM – 

Dezvoltare locală integrată sub 

responsabilitatea comunităţii”propune 

intervenţii şi soluţii adecvate prin activități 

de informareprivind importanţa 

organizaţiilor neguvernamentale în 

procesul de dezvoltare a comunităților 

rurale interetnice și prin stimularea 

înființării lor.  Astfel pot demara 

activităţile de informare şi conştientizare a 

comunităţilor vizatecu privire la 

importanţa strategiilor de dezvoltare 

locală şi a oportunităţilor privind atragerea 

de fonduri în perioada  post 2014, banii 
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accesaţi putând fi de real folos pentru 

acoperirea nevoilor reale ale locuitorilor 

din aceste zone. 

Proiectul “DELICOM – Dezvoltare locală 

integrată sub responsabilitatea 

comunităţii” va avea un impact ridicat pe 

termen lung asupra locuitorilor din 

Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă, 

pentru că localnicii vor conştientiza că 

doar împreună devin puternici, iar  

asocierea în organizaţii neguvernamentale 

va conduce la accesarea finanţărilor 

europene prin proiecte menite să acopere 

nevoile şi problemele reale ale acestor 

comunităţi. 

În acest mod se va dezvolta cultura 

organizaţională, cele 3 ONG-uri nou 

înfiinţate putând deveni pilonii centrali ai 

luptei împotriva sărăciei şi discriminării şi 

vor constitui o voce puternica la nivel 

local, şi nu numai, pentru apărarea 

intereselor comunităţilor. 
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 În pregătirea Săptămânii Uniunii 

Europene a programării, care se va 

desfăşura în întreaga Europă în perioada 

11 – 17 octombrie 2014, Comisia 

Europeană a publicat pe pagina de 

internet o serie de idei de petrecere a 

timpului liber învăţând un nou limbaj de 

programare în luna august. 

Provocarea lanstă de CE sună cam așa: 

“V-ați săturat de atâta soare, ați terminat 

cartea pe care doreați să o citiți, iar 

cuvintele încrucișate și-au pierdut 

farmecul? Ce-ar fi ca în august 2014 să 

învățați un nou limbaj de programare? În 

pregătirea Săptămânii UE a programării 

(EU Code Week), care se va desfășura în 

întreaga Europă în perioada 11-17 

octombrie 2014, iată câteva modalități 

prin care dumneavoastră, prietenii și 

familia dumneavoastră puteți învăța 

programare vara aceasta.” 

Mergeți într-o tabără de programare 

Pentru a vă face poftă, iată doar câteva 

dintre activitățile pe care ambasadorii 

Săptămânii UE a programării le au în 

meniu în luna august: 

Kääriku, Otepää vald, Estonia, 11-15 

august. Copiii de 9-14 ani pot învăța 

programare în limbajul Scratch și robotică 

și pot învăța să utilizeze Kodu GameLab. 

Pe lângă activitățile de programare, destul 

de mult timp va fi dedicat activităților 

sportive și exercițiilor de team-building.  

Budapesta, Ungaria, 11-15 august. 

Această tabără se bazează pe cursul de 

robotică „Train the Trainer” (formarea 

formatorilor).  

 

Budaörs, Ungaria, 20 iunie-29 august. 

Evenimente legate de programare 

organizate săptămânal pe perioada verii, 

adresate copiilor de 8-15 ani.  

Și multe alte activități din care aveți de 

ales: 

- Participați la sesiuni și ateliere de inițiere 

în programare (taster-sessions), de 

exemplu în: 

Franța  

Lille, 20 și 27 august. Cyber-Espace de 

EuraTechnologies organizează două 

ateliere de programare în care copiii de 8-

12 ani pot învăța limbajul Scratch. Primul 

atelier de programare Scratch (nivelul 1) 

va avea loc miercuri, 20 august, iar al 

doilea, miercuri, 27 august. Pentru mai 

multe detalii și înscrieri, telefonați la nr. 

+33 3 20 09 93 15 sau trimiteți un mesaj 

la adresa de e-mail: 

euratechnologies@euracite.net. 

Dunkerque, 24 august. În cadrul întâlnirii 

Coding Goûter din 24 august, participanții 

vor avea ocazia să testeze diferite 

instrumente de programare. 

Germania 

Düsseldorf, 30 august. Copiii cu vârste 

între 4 și 9 ani sunt invitați să învețe 

programare de bază împreună cu părinții 

lor.  

- Învățați online noțiuni de programare 

În cazul în care nu puteți participa la o 

tabără de vară, iată patru modalități de a 

vă iniția în acest domeniu (de pe pagina 

de resurse a Săptămânii UE a 

programării). 

Săptămâna Europeană a Programării 
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- Cursuri de programare pentru începători 

Scratch este un limbaj de programare 

gratuit care se adresează tinerilor (dar 

care e bun și pentru adulți!), cu ajutorul 

căruia puteți crea propriile povești 

interactive, jocuri și animații. 

Codecademy: Învățați să programați în 

mod interactiv, gratuit. 

Code School: Code School vă permite să 

învățați tehnologii web fără să părăsiți 

mediul confortabil al browserul-ului 

dumneavoastră, prin lecții în format video, 

provocări în materie de programare și 

screencasturi. 

Tutoriale Code.org: Tutoriale simple 

pentru începători, care pot fi parcurse în 

cel mult o oră. 

- Cursuri online complete disponibile pe 

următoarele site-uri: 

Coursera 

MIT OpenCourseWare 

Udacity 

Khan Academy: bazele programării în 

limbajul JavaScript și pentru biblioteci 

ProcessingJS. 

- Activități de programare în Europa și în 

lume 

Două inițiative binecunoscute sunt 

CoderDojo și Rails Girls, comunități 

mondiale de cluburi de programare 

gratuite, bazate pe voluntariat și destinate 

tinerilor și, respectiv, femeilor. 

În cluburile CoderDojo, tinerii cu vârste 

între 7 și 17 ani învață să programeze, să 

creeze site-uri internet, aplicații digitale 

(apps), programe, jocuri și să exploreze 

diverse tehnologii. Rails Girls se adresează 

femeilor care învață să creeze prototipuri, 

care învață bazele programării și care fac 

primii pași în lumea tehnologiei. 

Un alt exemplu este Code.org, o 

organizație fără scop lucrativ, cu sediul în 

SUA, care beneficiază de sprijin din partea 

întreprinderilor din acest sector. De 

asemenea, multe întreprinderi 

internaționale (Telefonica, Google, 

Microsoft, Telerik etc.) organizează 

diverse activități legate de programare. 

Organizați o activitate de programare? 

Adăugați activitatea aici – chiar dacă 

aceasta are loc în afara Săptămânii 

programării din luna octombrie. Peste 100 

de evenimente sunt deja înscrise pe listă! 

De asemenea, puteți trimite un mesaj la 

@codeWeekEU, iar noi vom transmite 

informațiile mai departe. 

Comisarii europeni susțin Săptămâna 

UE a programării 11-17 octombrie 

2014 - Puneți-vă în practică ideile cu 

ajutorul programării. 

Cea de a doua ediție a Săptămânii UE a 

programării va avea loc în perioada 11-

17 octombrie 2014. Ideea acestei 

https://www.coursera.org/courses?orderby=upcoming&cats=cs-programming
https://www.coursera.org/courses?orderby=upcoming&cats=cs-programming
https://www.udacity.com/courses#!/all
https://www.khanacademy.org/
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inițiative este de a spori vizibilitatea 

programării, de a demistifica 

competențele legate de aceasta și de a 

reuni persoanele motivate, pentru a 

învăța. Scopul nostru este ca milioane de 

copii, de părinți, de cadre didactice, de 

antreprenori și de factori de decizie să se 

reunească la evenimente și în sălile de 

curs pentru a învăța programare și a 

dobândi competențe conexe. 

Doamna Neelie Kroes, vicepreședinte al 

Comisiei Europene și comisar pentru 

agenda digitală, și doamna Androulla 

Vassiliou, comisar pentru educație, 

cultură, multilingvism și tineret, au 

adresat o scrisoare comună  miniștrilor 

educației din UE, îndemnându-i să 

încurajeze copiii să participe la Săptămâna 

UE a programării. „Promovarea 

competențelor de programare în Europa 

este una dintre soluțiile de combatere a 

șomajului în rândul tinerilor”, au declarat 

acestea. 

Această inițiativă a obținut sprijinul unor 

mișcări axate pe programare și pe 

educație precum CoderDojo și Rails Girls, 

precum și al unor companii importante din 

domeniul IT (de exemplu, Rovio, 

Microsoft, Telefonica, Liberty Global, 

Google și Facebook), fiecare dintre 

acestea contribuind la sporirea accesului 

la programare pentru milioane de copii, de 

exemplu, prin organizarea de sesiuni de 

inițiere în programare (taster sessions), 

prin crearea unor module de învățare și 

prin formarea profesorilor. 

Cum este organizată Săptămâna UE a 

programării? 

În fiecare țară, unul sau mai mulți 

ambasadori ai Săptămânii UE a 

programării s-au oferit să fie principalul 

punct de contact pentru acest eveniment, 

să contribuie la popularizarea acestei 

inițiative și să conecteze comunitățile de 

programare locale și părțile interesate. 

Evenimentele din cadrul Săptămânii UE a 

programării sunt organizate la nivel local 

și sunt publicate de fiecare organizator pe 

o hartă disponibilă pe site-ul Săptămânii 

UE a programării. 

De ce este importantă programarea? 

Programarea stă la baza absolut fiecărei 

interacțiuni dintre om și calculator. 

Programarea este omniprezentă și este 

fundamentală pentru a putea înțelege 

lumea hiperconectată în care trăim. În 

zilele noastre, a ști să programezi e 

echivalent cu a ști să scrii sau să citești. 

În viitorul apropiat, pentru a avea acces la 

numeroase locuri de muncă, vor fi 

necesare, de asemenea, competențe de 

bază în materie de programare. În ziua de 

azi, peste 90 % din ocupații necesită 

competențe în domeniul tehnologiei 

informației și comunicațiilor (TIC). În plus, 

numărul absolvenților de informatică nu 

ține pasul cu această cerere de 

competențe. Drept urmare, multe posturi 

din domeniul TIC nu pot fi ocupate, în 

ciuda ratei ridicate a șomajului în Europa. 

Dacă nu abordăm în mod adecvat această 

problemă la nivel european și național, 

este posibil ca până în 2020 deficitul de 

personal din domeniul TIC să ajungă la 

900 000. Îngrijorătoare este și proporția 

extrem de scăzută de femei care optează 

pentru o carieră tehnică. Programarea 

este o modalitate de a atrage fetele către 

o carieră tehnică. 

Sporirea atractivității carierelor din 

domeniul TIC este unul dintre obiectivele 

Marii coaliții pentru locuri de muncă în 

sectorul digital. 
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Dragi liceeni doljeni, 

Va invităm in TRAVAIL!  

Aici veti fi la curent cu toate noutatile. Suntem 

la distanta de un LIKE. Va asteptam cu drag! V-

am pregatit multe activitati frumoase, utile si 

placute! 

Realitatea cotidiană ne arată importanța 

ocupării unui loc de muncă în concordanţă 

cu propriile abilităţi şi aspiraţii menite să 

aducă satisfacţii şi să conducă spre o 

carieră de succes. 

 

Propria experienţă ne dovedeşte că 

trecerea de la viaţa de elev sau de student 

la viaţa de salariat reprezintă unul dintre 

cele mai importante momente din 

existenţă, iar această tranziţie este 

complexă, dificilă şi ne marchează pe tot 

parcursul drumului profesional. Viața de zi 

cu zi ne-a pus în faţă un sistem 

educaţional insuficient adaptat pentru a 

oferi o asemenea pregătire absolvenţilor, 

încât această trecere să se facă lin, fără 

probleme deosebite. O cauză principală 

pentru care sistemul educaţional nu 

posedă aceste capacităţi este faptul că 

utilizarea metodelor active, care să 

plaseze elevul în situaţii similare celor din 

viitoarea viaţă profesională sunt foarte 

rare şi adesea ineficiente. 

 

Acestea sunt câteva dintre motivele 

majore care au determinat Asociația 

„Mereu pentru Europa” să implementeze 

proiectul „TRAVAIL – Tranziția la viața 

activă în vederea integrării pe piața muncii 

pentru elevii din județul Dolj”, proiect 

cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

prin Programul Operaţional Sectorial 

pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea 

învățării pe tot parcursul vieții cu piața 

muncii”, Domeniul major de intervenţie 

2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”. 

 

Nevoia de implementare a acestui proiect 

a apărut ca urmare a şomajului crescut în 

rândul tinerilor absolvenţi de liceu. Judeţul 

Dolj se află în primele 5 judeţe din ţară cu 

cea mai mare rată a şomajului, iar 

statistica din mai 2013 ne arată că 77% 

dintre şomeri erau fără studii, cu studii 

primare, gimnaziale sau profesionale, iar 

rata şomajului de lungă durată sub 25 ani 

era 10%. În plus, formarea profesională 

iniţială nu corespunde cerinţelor mediului 

de afaceri, fiind dificil pentru un tânăr fără 

experienţă să se angajeze în condiţiile în 

care programele actuale nu sprijină 

suficient inserţia absolvenţilor pe piaţa 

muncii. De asemenea, atelierele în care se 

efectuează pregătirea practică sunt dotate 

precar şi agenţii economici sunt 

dezinteresați de sprijinirea şcolilor în 

derularea stagiilor de pregătire practică a 

elevilor. 

 

În acest context, obiectivul general al 

proiectului TRAVAIL constă în dezvoltarea 

aptitudinilor de muncă ale elevilor din 

învățământul secundar din județul Dolj 

pentru facilitarea tranziției acestora de la 

școală la viața activă și pentru 

îmbunătățirea inserției acestora pe piața 

muncii, prin consiliere și orientare 

profesională, prin activități suport pentru 

Proiect pentru liceeni: TRAVAIL – Tranziția la viața activă în 

vederea integrării pe piața muncii pentru elevii din județul 

Dolj 
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consiliere și prin organizarea de stagii de 

pregatire practică în cadrul unor 

parteneriate cu agenți economici din 

România și din Portugalia. 

 

Stagiile de pregătire practică plasează 

elevii într-un sistem de activităţi care sunt 

similare cu cele din viaţa reală. Așa că ei 

sunt puşi în situaţia să analizeze situaţii 

informaţionale, să ia decizii și să 

implementeze decizii similare cu cele 

dintr-un cadru concret de lucru. Astfel, ei 

învaţă încă din perioada liceului să se 

comporte ca nişte salariaţi, iar dificultăţile 

inerente acestui proces se rezolvă uşor, 

fără probleme, fără consecinţe negative în 

cadrul procesului de muncă şi nu aşa cum 

se întâmplă în viaţa reală când un 

absolvent, poate foarte bine pregătit din 

punct de vedere teoretic, atunci când 

ajunge într-o întreprindere este pus în 

situaţia să realizeze nişte procese 

pragmatice pe care nu le-a întâlnit, pe 

care în mod firesc nu poate să le facă bine 

sau foarte bine, şi atunci statutul său, 

poziţia sa, au de suferit. În acest mod, 

stagiile de pregătire practică reprezintă o 

metodă interactivă, foarte modernă, care 

va ajuta 100 de elevi din județul Dolj. 

Metoda va avea o sferă largă de 

cuprindere, iar efectele ei se vor resimţi în 

modul de comportament profesional 

ulterior, când participanții vor fi puși în 

fața unor situații reale de lucru. 

 

Cercetarea ne mai arată că rata șomajului 

în rândul tinerilor este de 4 ori mai mare 

decât rata șomajului în rândul adulților, iar 

aceasta situație este generată, pe de o 

parte, de faptul că studiile nu se pliază pe 

cerințele pieței muncii, iar pe de altă 

parte, de o insuficientă orientare și 

consiliere profesională a elevilor. În plus, 

în timpul şcolarizării este alocat un număr 

mare de elevi unui singur consilier şcolar, 

iar programa de învățământ prevede un 

număr foarte mic de ore de consiliere în 

carieră. În județul Dolj sunt 26.702 liceeni 

și 28 de cabinete de consiliere, 

înregistrându-se un foarte mare deficit, de 

aceea vor fi organizate două caravane de 

informare și conștientizare în 10 licee 

doljene selectate, unde elevii vor fi puși 

față în față cu beneficiile pe care le poate 

aduce alegerea corectă și informată a 

parcursului profesional. În acest mod este 

facilitat accesul grupului țintă, alcătuit din 

400 de tineri, la informații despre 

domeniile de activitate în care doresc să 

dezvolte o carieră profesională. 

 

În cadrul proiectului sunt introduse noi 

metode de învăţare centrată pe elev, noi 

conţinuturi prin materiale de lucru pentru 

tineri şi suport metodologic pentru 

profesori. Activităţile cu elevii sunt 

implementate la diverse discipline, în 

funcţie de tematică și profilul vocațional, 

iar un element cheie este oferirea de 

oportunități elevilor de intra în contact cu 

realitățile pieței muncii prin vizite de 

studiu în firme, instituții publice, 

universități și alte organizații. 

 

Nu trebuie uitat că angajatorii caută, 

pentru ofertele de lucru, candidați care se 
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deosebesc prin aptitudini, competențe și 

atribute care ajută la menținerea 

productivității și a profitului la nivel înalt. 

Statistica ne arată că printre abilitățile 

utile cele mai căutate de angajatori se 

numără atenția, care permite un bun 

management al riscurilor, cooperarea care 

atestă dorința de a fi implicat în diverse 

proiecte, precum și capacitatea de a 

socializa în interes de muncă. Nu trebuie 

uitate creativitatea, disciplina, atingerea 

obiectivelor, atitudinea pozitivă, buna-

voință, puterea de convingere, 

optimismul, ordinea, prudența, spiritul 

practic și sociabilitatea. 

 

Aptitudinile nu se referă doar la 

cunoștinţele care țin strict de locul de 

muncă, ci și de cunoașterea colegilor, a 

mediului de lucru și a felului în care sunt 

abordate problemele care pot apărea. 

Toate aceste abilități și talente individuale 

se află în centrul proiectului TRAVAIL, 

care-și propune dezvoltarea aptitudinilor 

de muncă ale tinerilor aflați în situația de 

tranziție de la școală la viața activă, 

pentru îmbunătățirea inserției acestora pe 

piața muncii. 

 

Grupul ţintă din cadrul proiectului este 

format din 400 elevi din învăţământul 

secundar, înmatriculați în sistemul 

național de învățământ din județul Dolj, ce 

vor beneficia de consiliere în carieră și 

activități suport pentru facilitarea tranziției 

la viața activă. Dintre aceștia, 40 de elevi 

vor merge în tabere de dezvoltare 

personală și profesională, 70 de elevi vor 

participa la stagii de practică la angajatori 

din țară și 30 de elevi la stagii de practică 

la angajatori din Portugalia, în condițiile 

legislației în vigoare și respectând 

prevederile Convenției de practică. Elevii 

participanți vor primi certificate de 

practică, iar la finalul taberelor tinerii vor 

face prezentări pe baza experienței 

acumulate, a deprinderilor și abilităților 

personale și profesionale însușite, urmând 

ca primii 3 din fiecare etapă să fie 

premiați. 

Proiectul propune în mod gratuit 

furnizarea de servicii de orientare 

profesională și deprinderea de competențe 

relevante pe piața muncii pentru cei 400 

de elevi implicați, ce nu au mai beneficiat 

de sprijin similar. În plus, se adresează 

atât elevilor de la profile tehnologice, cât 

și celor de la liceele teoretice. 

 

Pe termen mediu, proiectul facilitează 

inserţia pe piaţa muncii a elevilor 

beneficiari ai proiectului prin aplicarea 

cunoştinţelor teoretice, prin dezvoltarea 

de aptitudini şi deprinderi profesionale şi 

prin creşterea încrederii acestora în 

aptitudinile lor profesionale. 

 

Succesul acestor activități este garantat 

de o echipă de experți cu o vastă 

experiență în implementarea de proiecte, 

ale căror cunoștințe și abilități sunt puse 

în slujba elevilor participanți. La finalul 

proiectului, specialiștii vor elabora Ghidul 

de practică și Manualul de bune practici 

pentru a sprijini eficient tranziția de la 

școală la viața activă a elevilor, urmând ca 

rezultatele acestui proiect să fie puse la 

dispoziția celor 10 unități de învățământ 

implicate în proiect. În plus, acestea vor 

beneficia de parteneriatele încheiate cu 

agenții economici, consolidându-și relația 

cu aceștia și extinzând-o în viitor și pentru 

alți elevi. 
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La nivelul angajatorilor, prin derularea 

stagiilor de practică la locul de muncă se 

asigură experiența și dobândirea de 

competențe relevante pentru elevii 

participanți, dar și o legătură, pentru că, 

în cazul în care vor să angajeze personal 

calificat, pot selecta dintre stagiari și pot 

beneficia de sprijin de la stat pentru 

angajarea proaspeților absolvenți. 

 

În urma consilierii profesionale și a 

activităților suport, cei 400 de elevi din 

grupul țintă vor fi îndrumați corespunzător 

în alegerea studiilor viitoare sau a locului 

de muncă, în concordanță cu profilul 

vocațional, dorindu-se crearea unei baze 

solide de motivare și o formare a gândirii, 

care să ducă la o decizie informată în ceea 

ce privește alegerea carierei. În plus, în 

urma participării la stagiile de practică, pe 

termen mediu, grupul țintă își va găsi mai 

ușor un loc de muncă, deținând 

experiența și competențele adaptate 

exigențelor cerute de angajatori. 

Abordarea transnațională a proiectului va 

aduce grupul țintă în contact cu 

mentalitatea europeană în ceea ce 

privește piața muncii și va crea cadrul 

necesar pentru îmbunătățirea viziunii 

tinerilor liceeni asupra participării pe o 

piață a muncii europeană, în care se pot 

integra natural, în care își pot găsi o 

slujbă pentru care au o opțiune și sunt 

pregătiți s-o susțină prin fapte. 
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 Comisia a adoptat noi propuneri care 

vizează reducerea impactului de mediu 

al clădirilor noi și renovate prin 

creșterea eficienței resurselor și 

îmbunătățirea informațiilor disponibile 

referitoare la performanța de mediu a 

clădirilor. 

http://ec.europa.eu/romania/news/020

72014_reducerea_impactului_de_medi

u_al_cladirilor_noi_ro.htm 

 

 Comisia a adoptat propuneri menite să 

transforme Europa într-o economie mai 

circulară și să stimuleze reciclarea în 

statele membre. Realizarea noilor 

obiective în materie de deșeuri ar crea 

580.000 de noi locuri de muncă, în 

comparație cu performanțele 

înregistrate în prezent, crescând 

totodată gradul de competitivitate al 

Europei și reducând cererea de resurse 

costisitoare și limitate. De asemenea, 

propunerile implică diminuarea 

efectelor asupra mediului și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Planurile prevăd ca europenii să 

recicleze 70% din deșeurile municipale 

și 80% din deșeurile de ambalaje până 

în 2030 și interzic îngroparea deșeurilor 

reciclabile în depozite de gunoi, 

începând din 2025. Se prevede, de 

asemenea, un obiectiv de reducere a 

deșeurilor marine, precum și a celor 

alimentare. 

http://ec.europa.eu/romania/news/020

72014_obiective_mai_exigente_in_mat

erie_de_reciclare_ro.htm 

 

 Spuneți-vă părerea despre viitorul 

științei: consultarea publică privind 

„Science 2.0” 

http://ec.europa.eu/romania/news/030

72014_consultare_publica_despre_viito

rul_stiintei_ro.htm  

 

 Curtea de Conturi Europeană: este 

necesar să se aducă îmbunătățiri în 

ceea ce privește modul în care sunt 

cheltuite fondurile UE pentru energia 

din surse regenerabile

 http://ec.europa.eu/romania/news

/08072014_imbunatatiri_ale_cheltuielil

or_din_domeniul_energiei_regenerabile

_ro.htm  

 

 Inițiativa „Locuri de muncă pentru 

tineri”: Comisia și statele membre se 

reunesc pentru a accelera 

implementarea fondului special în 

valoare de 6 miliarde EUR 

http://ec.europa.eu/romania/news/080

72014_initiativa_locuri_de_munca_pen

tru_tineri_ro.htm  

 

 Achizițiile integrate în aplicații: Comisia 

Europeană și statele membre au 

acționat împreună pentru a spori 

protecția consumatorilor în cadrul 

jocurilor online 

http://ec.europa.eu/romania/news/180

72014_masuri_pentru_protejarea_cons

umatorilor_de_jocuri_online_ro.htm  

 

 Pentru prima oară, un studiu 

inventariază politicile privind 

alimentația în școli 

http://ec.europa.eu/romania/news/160

72014_studiu_privind_alimentatia_in_s

coli_ro.htm 

 

 Campaniile de advocacy – de ce au 

ONG-urile nevoie de ele? http://lobby-

advocacy.ro/campaniile-de-advocacy-

de-ce-sunt-necesare/  

 

Știri din UE 
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http://ec.europa.eu/romania/news/03072014_consultare_publica_despre_viitorul_stiintei_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/03072014_consultare_publica_despre_viitorul_stiintei_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/08072014_imbunatatiri_ale_cheltuielilor_din_domeniul_energiei_regenerabile_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/08072014_imbunatatiri_ale_cheltuielilor_din_domeniul_energiei_regenerabile_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/08072014_imbunatatiri_ale_cheltuielilor_din_domeniul_energiei_regenerabile_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/08072014_imbunatatiri_ale_cheltuielilor_din_domeniul_energiei_regenerabile_ro.htm
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http://ec.europa.eu/romania/news/18072014_masuri_pentru_protejarea_consumatorilor_de_jocuri_online_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/18072014_masuri_pentru_protejarea_consumatorilor_de_jocuri_online_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/18072014_masuri_pentru_protejarea_consumatorilor_de_jocuri_online_ro.htm
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