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și urmărește promovarea obiectivelor temelor orizontale FSE.  

În vederea completării şi extinderii cunoştinţelor în domeniul 
promovării temelor secundare prin studii terțiare în domeniul agroalimentar,
în cadrul acestui material de studiu, vor fi prezentate aspecte precum: Fondul
Social European și temele sale, contributia Fondului Social European (FSE) la 
inovația socială, rolul inovației sociale în politica de coeziune, bunele practici 
privind incluziunea socială prin studii terțiare, promovarea unei teme 
orizontale FSE – dezvoltarea durabilă, modalități de utilizare a principiului de 
dezvoltare durabilă în proiecte, inițiativa privind economia verde, tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor (T.I.C.) și dezvoltarea durabil.  

Ghidul reprezintă un instrument util de informare pentru grupurile care 
întâmpină dificultăți specifice în găsirea unui loc de muncă, precum femeile, 
tinerii, lucrătorii mai în vârstă, migranții și persoanele cu dizabilități, 
întreprinderilor și lucrătorilor în vederea adaptării la schimbare.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția 
oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații 
detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă 
invităm să vizitați https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027.  
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CAP. 1. ASPECTE PRIVIND PROMOVAREA TEMELOR SECUNDARE 
F.S.E. PRIN STUDII TERȚIARE 

 
1.1 Fondul Social European și temele sale 

 
Fondul Social European este unul dintre fondurile structurale create 

pentru a reduce diferenţele de dezvoltare existente între Statele Membre şi 
regiunile Uniunii Europene şi de a le ajuta să atingă un nivel de trai cât mai 
ridicat. 

Fondul Social European este primul fond structural constituit şi 
reprezintă instrumentul financiar prin care se implementează Strategia 
Europeană de Ocupare, având ca obiectiv crearea de locuri de muncă mai 
bune şi furnizarea de abilităţi şi competenţe superioare persoanelor angajate 
sau celor aflate în căutarea unui loc de muncă. 

Fondul Social European (FSE) este principalul instrument prin care 
Uniunea Europeană finanţează obiectivele strategice ale politicii de 
ocupare. Timp de 50 de ani, FSE a investit în programe destinate dezvoltării 
abilităţilor şi ocupabilităţii în Statele Membre UE.  

Fondul Social European a fost creat în 1957 prin Tratatul fondator de la 
Roma și este cel mai vechi fond structural. Deoarece FSE a avut întotdeauna 
ca obiectiv creșterea ratei de ocupare a forței de muncă, în decursul anilor, 
Fondul și-a adaptat acțiunile principale pentru a putea face față provocărilor 
timpurilor. 

 În primii ani postbelici, Fondul s-a concentrat asupra gestionării 
migrației lucrătorilor în Europa, apoi a trecut la combaterea șomajului în rândul 
tinerilor și al lucrătorilor cu calificări reduse. Pentru perioada de finanțare 
actuală, pe lângă direcționarea sprijinului către grupurile care întâmpină 
dificultăți specifice în găsirea unui loc de muncă, precum femeile, tinerii, 
lucrătorii mai în vârstă, migranții și persoanele cu dizabilități, finanțările FSE 
sprijină, de asemenea, întreprinderile și lucrătorii în vederea adaptării la 
schimbare. 

 Acest lucru este posibil prin susținerea inovației la locul de muncă, a 
învățării de-a lungul vieții și a mobilității lucrătorilor. 

Fondul Social European (FSE) este principalul instrument financiar al 
Uniunii Europene care finanțează ocuparea forței de muncă din statele 
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membre și promovează coeziunea economică și socială. Cheltuielile FSE se 
ridică la aproximativ 10% din bugetul total al UE. 

FSE este unul dintre fondurile structurale ale UE dedicate îmbunătățirii 
coeziunii sociale și a bunăstării economice în regiunile Uniunii. Fondurile 
structurale sunt instrumente financiare redistributive care finanțează 
coeziunea în Europa prin concentrarea cheltuielilor în regiunile mai puțin 
dezvoltate.  

Obiectivul special al cheltuielilor FSE este de a susține crearea de 
locuri de muncă mai multe și mai bune în UE prin cofinanțarea proiectelor 
locale, naționale și regionale care îmbunătățesc ratele de ocupare a forței de 
muncă, incluziunea pe piața muncii și calitatea locurilor de muncă în statele 
membre și în regiunile acestora. 

Există multe instrumente financiare și politice care funcționează în 
sprijinul Agendei de la Lisabona. Printre acestea, politica de coeziune vizează 
reducerea discrepanțelor economice și sociale dintre țările și regiunile UE. 
Pentru realizarea acestui obiectiv, politica folosește resurse financiare 
(fonduri structurale) de la bugetul UE – inclusiv FSE – în vederea sprijinirii 
dezvoltării economice și sociale a regiunilor mai puțin dezvoltate. 

Ținând seama de necesitatea creșterii competitivității și a ocupării 
forței de muncă pe fondul globalizării și al îmbătrânirii populației, strategia 
europeană privind ocuparea forței de muncă furnizează un cadru de 
coordonare pentru statele membre UE în vederea stabilirii unor obiective și 
a unor priorități comune în domeniul ocupării forței de muncă.  

Aceste priorități comune sunt dezvoltate în liniile directoare privind 
ocuparea forței de muncă introduse în programele naționale de reformă 

redactate de fiecare stat membru în parte. Finanțările FSE sunt implementate 
de statele membre în vederea sprijinirii programelor lor naționale de reformă, 
precum și a cadrelor strategice naționale de referință (CSNR), prin care se 
stabilesc principalele priorități ale statelor membre pentru cheltuirea 
fondurilor structurale comunitare pe care acestea le primesc. 

De asemenea, Agenda socială europeană joacă un rol în conturarea 
priorităților cheltuielilor FSE. Agenda socială caută să actualizeze „modelul 
social european” prin modernizarea piețelor muncii și a sistemelor de 
protecție socială, astfel încât lucrătorii și întreprinderile să poată beneficia de 
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oportunitățile create de concurența internațională, de realizările tehnologice 
și de tiparele populației aflate în schimbare, în același timp protejându-i pe 
cei mai vulnerabili membri ai societății.  

În plus, conceptul de „flexicuritate” contribuie la inițiativele curente 
ale FSE. Flexicuritatea poate fi definită ca o strategie politică de intensificare 
a flexibilității piețelor muncii, a organizațiilor de muncă și a relațiilor de 
muncă, pe de-o parte, și ca o securitate a locului de muncă și a veniturilor, 
pe de altă parte. Termenul de flexicuritate include o nouă abordare a ocupării 
forței de muncă, înlocuind modelul din trecut de „loc de muncă pe viață” cu 
„muncă pe durata vieții”. Această abordare încurajează lucrătorii să fie 
responsabili de viața lor activă prin intermediul formării de-a lungul vieții, 
adaptându-se la schimbare și la mobilitate. 

FSE este administrat prin cicluri de programare pe o durată de șapte 
ani. Strategia și bugetul FSE sunt negociate de statele membre 
UE, Parlamentul European și Comisia Europeană. Strategia definește 
obiectivele finanțărilor FSE, pe care le împărtășește parțial sau integral cu 
alte fonduri structurale. Pentru ciclul curent de finanțare FSE, aceste 
obiective sunt: 

Fondul Social European sau FSE este principalul instrument al UE 
pentru promovarea ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale: ajută 
oamenii să își găsească un loc de muncă (sau unul mai bun), integrează în 
societate persoanele defavorizate și asigură tuturor șanse mai echitabile în 
viață. Pentru a face toate acestea, investește în cetățenii Europei și în 
competențele lor – angajați sau șomeri, tineri sau vârstnici.  

În fiecare an, Fondul ajută aproximativ 10 milioane de oameni să își 
găsească un loc de muncă sau să-și amelioreze competențele pentru a-și găsi 
de lucru în viitor.  

Aceste investiții sunt importante:  
 pe termen scurt – pentru a atenua consecințele crizei economice 

actuale, în special creșterea șomajului și a nivelului de sărăcie;  
 pe termen mai lung – ca parte a strategiei Europei de a-și remodela 

economia, creând nu doar locuri de muncă, ci și o societate favorabilă 
incluziunii.  
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În perioada 2014-2020, FSE și-a propus să acorde o finanțare de 
aproximativ 80 de miliarde EUR (la prețurile actuale) pentru a instrui oamenii 
și a-i ajuta să-și găsească de lucru, a promova incluziunea socială și, în 
general, a îmbunătăți educația și formarea în țările membre.  

De asemenea, strategia trasează „axe prioritare” cuprinzătoare – 
acțiunile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor și care sunt eligibile pentru 
finanțare. 

În timp ce definirea strategiei are loc la nivel comunitar, 
responsabilitatea pentru implementarea finanțărilor FSE le revine regiunilor 
și statelor membre UE. După stabilirea strategiei și după alocarea bugetului, 
se trece la abordarea comună a programării. Programele operaționale de 
șapte ani sunt planificate de către Comisia Europeană împreună cu statele 
membre și cu regiunile lor. Aceste programe operaționale descriu domeniile 
de activitate care vor fi finanțate și care pot fi tematice sau geografice. 

Statele membre desemnează autoritățile naționale de gestionare a 
FSE care sunt responsabile cu selectarea proiectelor, cu distribuirea 
fondurilor și cu evaluarea progresului și a rezultatelor proiectelor. De 
asemenea, sunt numite autorități de certificare și audit care monitorizează și 
garantează respectarea normelor FSE privind cheltuielile. 

Implementarea FSE la fața locului se realizează prin intermediul 
proiectelor pentru care se solicită finanțarea și care sunt puse în aplicare de 
o varietate cuprinzătoare de organizații, atât din sectorul public, cât și din cel 
privat.  

Acestea includ: autorități locale, regionale și naționale, instituții de 
învățământ și de formare, organizații neguvernamentale (ONG-uri) și 
sectorul de voluntariat, precum și parteneri sociali, de exemplu, sindicate și 
comitete de întreprinderi, asociații industriale și profesionale și companii 
individuale. 

Beneficiarii proiectelor FSE sunt diferiți, de exemplu: lucrători 
individuali, grupuri de persoane, sectoare industriale, sindicate, administrații 
publice sau companii individuale. Grupurile de persoane vulnerabile, care 
întâmpină o dificultate specifică în găsirea unui loc de muncă sau în 
promovarea la un loc de muncă, precum șomerii pe termen lung sau femeile, 
reprezintă un grup țintă specific. 
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Recuperarea în urma crizei: Finanțare UE pentru protejarea locurilor 
de muncă și sprijinirea unei societăți și unei economii ecologice, digitale și 
incluzive 

Comisia Europeană propune o serie de schimbări necesare în cadrul 
programelor de finanțare socială ale UE pentru a aborda provocările sociale 
și legate de ocuparea forței de muncă în era post-criză pandemică Covid-
19. 

În prezent, Comisia Europeană propune schimbările necesare în cadrul 
programelor de finanțare socială ale UE pentru a aborda principalele 
provocări sociale și legate de ocuparea forței de muncă din era post-criză, 
precum creșterea ratei șomajului în rândul tinerilor, nevoia de direcționare a 
ajutoarelor alimentare și materiale de bază către persoanele cele mai 
defavorizate, precum și riscul de sărăcie în rândul copiilor. 

 Propunerile de finanțare de astăzi vor sprijini de asemenea lucrătorii 
pe parcursul tranziției ecologice și a celei digitale, prin investiții în oportunități 
de calificare care le vor permite să aibă succes într-o societate neutră din 
punct de vedere climatic, mai digitală și mai incluzivă.  

În același timp, adaptăm acțiunile noastre de finanțare la exigențele 
viitorului, introducând un mecanism de răspuns la criză pentru situațiile de 
urgență viitoare. 

Aceasta necesită o actualizare rapidă a regulilor atât în ceea ce 
privește programele de finanțare actuale, cât și viitoarea propunere de 
buget, pentru a răspunde noilor provocări. Fondul social european Plus va fi 
principalul instrument financiar pentru punerea în aplicare a Pilonului 
european al drepturilor sociale. Acesta rămâne busola noastră în asigurarea 
unei recuperări echitabile din punct de vedere social.  

Alte instrumente precum deja existentul Fond social european (FSE) 
și Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane 
(FEAD) vor fi suplimentate prin finanțări noi, astfel încât să poată fi demarate 
imediat eforturile de reintegrare pe piața muncii și de direcționare a ajutorului 
către cele mai defavorizate persoane. 

Comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale Nicolas 
Schmit afirmă: „Creșterea rezilienței, durabilității și caracterului incluziv al 
Europei în viitor înseamnă realizarea de investiții în oameni în prezent, în 
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special în generațiile mai tinere. Prioritatea noastră este să depășim rapid 
șocul social și economic cauzat de criza provocată de coronavirus și să ne 
asigurăm că nimeni nu este lăsat în urmă”. 

Răspunsul imediat: Resurse suplimentare semnificative pentru Fondul 
social european (FSE) și Fondul de ajutor european destinat celor mai 
defavorizate persoane (FEAD) 

Se propune ca fondurile politicii de coeziune (Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune) să 
primească o finanțare nouă de 55 de miliarde EUR pentru perioada 2020-
2022 pentru a contracara impactul negativ al coronavirusului pe piața muncii. 
Instrumentul pentru aceasta este REACT-EU, în care Fondul social european 
2014-2020 are un rol esențial în ceea ce privește susținerea ocupării forței 
de muncă și sprijinirea incluziunii sociale. 

Resursele suplimentare ale FSE ar trebui să fie direcționate pentru a 
sprijini în primul rând: 
 Păstrarea locurilor de muncă, inclusiv prin programe de reducere a 

timpului de lucru și sprijin pentru persoanele care desfășoară activități 
independente pentru ca acestea să își poată proteja veniturile 

 Crearea de noi locuri de muncă, în special pentru persoanele aflate în 
situații vulnerabile 

 Măsuri pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 
 Educație și formare 
 Dezvoltarea competențelor, în special pentru a susține cele două tranziții, 

tranziția ecologică și tranziția digitală 
 Măsuri pentru îmbunătățirea accesului la servicii sociale și de îngrijire 

medicală, inclusiv pentru copii. 
Comisia a propus, de asemenea, ca statele membre să poată 

finanța Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane 
(FEAD) cu resurse suplimentare până în 2022, în cadrul REACT-EU. Astfel, se 
vor asigura resurse suplimentare pentru alimente și asistență materială de 
bază și pentru măsurile însoțitoare, precum și pentru măsurile specifice de 
incluziune socială. Se va asigura că finanțarea pentru principalele măsuri de 
refacere în urma crizei și sprijinul pentru cele mai defavorizate persoane pot 
continua fără întrerupere. 
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În cheltuirea acestor fonduri, statele membre ar trebui să promoveze în 
mod corespunzător egalitatea de gen, care este un principiu orizontal în 
legislația privind fondurile sociale. 

Răspunsul pe termen mai lung: O propunere consolidată privind Fondul 
social european Plus 

În cadrul noilor propuneri privind viitorul buget UE pe termen lung 2021-
2027, adoptat astăzi, Comisia a prezentat amendamente importante la 
propunerea privind Fondul social european Plus (FSE+) 
 Propunerea modificată include un sprijin consolidat pentru ocuparea forței 

de muncă în rândul tinerilor. Statele membre cu o rată mai mare decât 
media Uniunii în ceea ce privește persoanele cu vârste cuprinse între 15 
și 29 de ani care nu sunt încadrate profesional și nu urmează niciun 
program educațional sau de formare ar trebui să investească cel puțin 
15% (în creștere de la 10% în propunerea inițială FSE+) din resursele lor 
FSE+ în acțiuni specifice pentru sprijinirea tinerilor. 

 FSE+ va ajuta de asemenea la combaterea sărăciei în rândul copiilor. 
Niciun copil nu poate fi lăsat în urmă ca o consecință a pandemiei de 
coronavirus. Propunerea modificată privind FSE+ impune tuturor statelor 
membre să aloce cel puțin 5% din resursele lor ESF+ pentru a pune în 
aplicare măsuri care reduc sărăcia în rândul copiilor. 

 În plus, FSE+ va avea o contribuție solidă la tranziția ecologică și tranziția 
digitală prin stimularea investițiilor în oportunități de calificare astfel 
încât lucrătorii să poată avea succes într-o societate neutră din punct de 
vedere climatic, mai digitală și mai incluzivă. 

 În vederea unei mai bune pregătiri pentru viitoarele situații de urgență, 
FSE+ include un mecanism de răspuns la criză. Acesta va asigura că în 
circumstanțe excepționale, Comisia poate adapta fondul pentru a 
răspunde evenimentelor respective, prin modificarea rapidă a regulilor de 
administrare a fondului pentru statele membre, după cum va fi necesar. 
Un Fond european de ajustare la globalizare (FEG) consolidat 
Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) oferă sprijin lucrătorilor 

care și-au pierdut locul de muncă în urma unor evenimente majore de 
restructurare, prin finanțare care vizează formarea și alte tipuri de asistență 
pentru reintegrarea lor pe piața muncii. Având în vedere creșterea 



 
 

12 
 

preconizată a cererii în urma pandemiei de coronavirus, Comisia propune 
creșterea finanțării anuale disponibile la 386 de milioane EUR începând din 
2021. 

Fonduri suplimentare pentru susținerea obiectivelor sociale și legate de 
ocuparea forței de muncă 

În plus, multe alte fonduri vor investi semnificativ în sprijinirea obiectivelor 
sociale și legate de ocuparea forței de muncă. 

Noua Facilitate pentru recuperare și reziliență are un buget de 560 de 
miliarde EUR care poate fi utilizat de statele membre pentru a sprijini 
investițiile sociale și reformele prin granturi și împrumuturi. Această facilitate 
are legătură cu orientările semestrului european care are la bază Pilonul 
european al drepturilor sociale.  

Prin urmare, va ajuta statele membre să abordeze provocările 
economice și sociale structurale din diverse domenii, în special cel social, al 
ocupării forței de muncă, al competențelor și al educației. 

Comisia a propus oferirea de finanțare suplimentară substanțială 
pentru Fondul pentru o tranziție justă, ridicând totalul la 40 de miliarde EUR. 
Această finanțare va fi utilizată pentru a atenua impactul socio-economic al 
tranziției către neutralitatea climatică în regiunile cele mai afectate, de 
exemplu prin sprijinirea recalificării lucrătorilor. 

InvestEU va beneficia de asemenea de resurse mai mari pentru 
sprijinirea infrastructurii sociale sau microfinanțarea antreprenorilor, în 
special în economia socială. Se propune ca bugetul total al InvestEU să fie 
de 32 de miliarde EUR. 

Și Erasmus+, cu un buget total propus de 25 de miliarde EUR, va investi 
în tineri, oferindu-le oportunități de a dobândi experiențe noi călătorind în 
străinătate. Acesta oferă, de asemenea, finanțare esențială în domeniul 
competențelor și educației și formării profesionale (EFP). 
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=ro&newsId=9691 

FSE urmăreşte promovarea ocupării forţei de muncă în Statele membre 
ale Uniunii Europene.  

Totodată, în regiunile mai puţin prospere, eligibile în cadrul obiectivului 
„Convergenţă”, FSE sprijină: 
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 Investiţiile în capitalul uman, în special prin modernizarea sistemului 
de educaţie şi formare profesională; 

 Dezvoltarea capacităţii administrative şi a eficienţei administraţiei 
publice, la nivel naţional, regional şi local. 

În vederea obţinerii unor rezultate cu impact sporit la nivel naţional, 
regional sau local, FSE sprijină aplicarea principiului parteneriatului între toţi 
actorii socio-economici relevanţi, începând din etapa de programare şi 
continuând cu implementarea şi monitorizarea utilizării asistenţei financiare 
a Uniunii Europene. 

Pornind de la principiile promovate în cadrul iniţiativei comunitare, FSE 
susţine includerea acţiunilor inovatoare şi iniţiativelor trans-naţionale în 
rândul intervenţiilor ce vor fi finanţate prin programele operaţionale. Aceste 
operaţiuni vor permite conlucrarea între autorităţi publice, parteneri sociali, 
reprezentanţi ai societăţii civile şi alţi actori relevanţi, în scopul realizării 
schimbului de bune practici în domeniul dezvoltării resurselor umane. 

Promovarea egalităţii de şanse reprezintă o prioritate orizontală a 
intervenţiilor FSE în actuala perioadă de programare, iar din această 
perspectivă operaţiunile vor urmări asigurarea accesului egal al femeilor şi 
bărbaţilor în cadrul tuturor activităţilor finanţate prin FSE şi creşterea 
participării femeilor pe piaţa muncii. 

Modul în care fiecare Stat Membru implementează la nivel naţional 
aceste linii directoare se reflectă în Programul Naţional de Reformă (PNR). 
PNR este atât un document de raportare, cât şi de planificare, prezentând în 
acelaşi timp progresele realizate în ultimele 12 luni, precum şi acţiunile care 
vor fi întreprinse în următoarele 12 luni. 
Instituţiile responsabile de implementarea FSE în România sunt: 

 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Autoritatea de 
Management pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU); 

 Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative. 

 Ministerul Investițiilor și Proiectelor europene, prin Autoritatea de 
Management pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU) este 
responsabil de elaborarea şi gestionarea POCU. 
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Obiectivul general al POCU îl constituie dezvoltarea capitalului uman 
şi creşterea competitivităţii, prin conectarea educaţiei şi învăţării pe tot 
parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite de 
participare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de 
persoane. 

Organismele Intermediare desemnate pentru implementarea POCU 
sunt: 8 Organisme Intermediare Regionale în subordinea Ministerului 
Investițiilor și Proiectelor Europene, Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, Ministerul Educaţiei. 

 
Temele orizontale ale FSE 

 
1. EGALITATEA DE ȘANSE ȘI TRATAMENT definește acea situație în care 

ierarhiile existente în societate sunt determinate de un proces competitiv 
la care toți membrii societății au acces în mod egal.  

Conceptul se declină în mai multe componente:  
Egalitatea de gen: se referă la egalitatea de tratament între bărbați 

și femei. 
În anul 1998, Consiliul European a definit acest concept în felul 

următor: „Egalitatea de gen presupune un nivel egal de vizibilitate, afirmare 
și participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. 
Egalitatea de gen este opusul inegalității de gen, nu a diferențelor de gen, și 
urmărește promovarea participării depline a femeilor și bărbaților în 
societate.”. 

Egalitatea de tratament între bărbați și femei a constituit un principiu 
fundamental al Uniunii Europene încă de la înființarea sa. În 1957, principiul 
egalității de remunerare pentru muncă egală a devenit parte a Tratatului de 
la Roma.  

De atunci, instituțiile europene reafirmă în mod regulat acest principiu, 
promovându-l ca pe o valoare esențială a UE. Principiul a fost reluat în 
Directiva din 1976 privind egalitatea de tratament între bărbați și femei.  

Pe măsură ce tot mai multe femei intră pe piața de muncă, UE și 
statele membre își reafirmă angajamentul de a promova egalitatea de gen, 
progresele în educația femeilor și progresele pe calea eliminării diferențelor 
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de remunerare și a discriminării la angajare între femei și bărbați. Privind 
spre viitor, Angajamentul strategic pentru egalitatea de șanse între femei și 
bărbați 2016-2019al Comisiei Europene a fost creat ca un cadru de referință, 
subliniind necesitatea intensificării eforturilor la toate nivelurile pentru 
elaborarea de politici în vederea îmbunătățirii egalității de gen. În plus,acesta 
sprijină Pactul european pentru egalitatea de șanse între femei și 
bărbați2011-20201. 

Nediscriminarea: o găsim definită înDeclarația Universală a 
Drepturilor Omului, care stipulează, la Art. 2: „Fiecare om se poate prevala 
de toate drepturile și 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.” Art. 14 din Convenţia europeană pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind interzicerea 
discriminăriisubliniază faptul că exercitarea drepturilor şi libertăţilor 
recunoscute de Convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o 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.  

Din acest motiv, Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat oficial data de 
21 martie ca fiindZiua Internaţională pentru eliminarea discriminării rasiale, 
zi care marchează şi începutul Săptămânii de solidaritate cu popoarele care 
luptă contra rasismului şi discriminării rasiale, organizată anual, la iniţiativa 
Adunării Generale a ONU, începând cuanul 1979, și al cărei scop este 
conştientizarea consecinţelor negative ale discriminării rasiale. De asemenea, 
se urmăreşte găsirea unor căi pentru combaterea discriminării rasiale şi 
promovarea toleranţei. Eliminarea discriminării rasiale este şansa de a 
construi o lume a dreptăţii şi a egalităţii, în care xenofobia şi intoleranţa să 
nu existe.   
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Accesibilitatea persoanelor cu dizabilități 
Participarea deplină a persoanelor cu dizabilități la viața economică și 

socială reprezintă un vector important în succesul Strategiei Europa 2020 în 
ceea ce privește promovarea unei creșteri economice inteligente, bazată pe 
inovare și cercetare, dezvoltare durabilă și favorabilă incluziunii sociale. Ea 
reprezintă punctul nevralgic al integrării în comunitate în cazul acestei 
categorii de persoane. De aceea, accesibilitatea este unul din aspectele 
esenţiale pentru persoanele cu dizabilităţi, nu numai în România, ci şi la nivel 
internaţional. România a ratificat. 

Schimbări demografice  
Să începem prin a semnala care sunt principalele evoluții și tendințe. 

Modelele de familie s-au schimbat: a crescut numărul familiilor 
monoparentale, a crescut rata divorţurilor şi a scăzut cea a căsătoriilor, a 
crescut vârsta la prima căsătorie şi numărul copiilor născuţi în afara 
căsătoriei.     

 S-au schimbat comportamentele fecunde: ratele reduse de fertilitate, 
împreună cu creşterea speranţei de viaţă au dus la o creştere rapidă a vârstei 
populaţiei. Astfel a scăzut potenţialul de reproducere al populaţiei şi au 
crescut riscurile de sustenabilitate economică şi financiară a sistemelor de 
protecţie socială. 

Principalele schimbări demografice care au avut loc de-a lungul anilor 
au determinat coborârea TFR (total fertility rate) din ţările OSCE sub rata 
naturală de înlocuire de la începutul anilor optzeci (care este de 2,1 nașteri 
pentru fiecare femeie). Având în vedere evoluţia ratei de fecunditate, se 
poate spune că declinul acesteia nu este deloc un fenomen temporar, ci un 
fenomen care ar putea persista mult timp dacă nu se iau măsurile 
corespunzătoare pentru a-l combate. 

Forme de integrare a egalităţii de şanse şi de tratament  
Integrarea obiectivului egalității de șanse și de tratament în cadrul 

proiectelor finanțate din FSE 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 
egalității de gen, nediscriminării, accesibilității și schimbărilor demografice.  
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Există diverse forme pentru a aplica în practică principiul egalității de 
șanse și de tratament în implementarea fondurilor FSE, în conformitate cu 
ceea ce a fost stabilit în cadrul Acordului de Parteneriat, precum și în 
programele operaționale. 

Integrarea prin acțiuni transversaleeste un proces de abordare 
integratoare prin care se urmărește ca obiectiv permanent organizarea 
reglementărilor, responsabilităților și resurselor unui proiect astfel încât să se 
obțină în mod egal beneficii pentru diversele categorii de persoane şi 
prevenirea oricărei forme de discriminare.  

Prin abordarea integratoare se are în vedere includerea perspectivei 
egalității de șanse și de tratament, chiar dacă nu există o situație de 
dezechilibru evident. 

Acțiunile transversale nu presupun înlocuirea acțiunilor specifice care 
sunt folosite ori de câte ori diversele categorii de persoane se află într-o 
situație defavorabilă, în scopul de a le îmbunătăți statutul. Cele două categorii 
de acțiuni sunt complementare şi se potenţează reciproc. 
Potențialul proiectelor de a contribui la egalitatea de șanse și de tratament  

Integrarea acestor teme nu se poate realiza fără a stabili dacă genul 
sau vulnerabilităţile create de celelalte diferenţe structurale, cum ar fi: rasa, 
etnia, nivelul de bunăstare socială, vârsta, handicapul, orientarea sexuală 
etc. sunt relevante pentru proiect.  

În acest sens, cei interesați să solicite finanțare nerambursabilă din 
FESI pot utiliza o serie de întrebări în stadiul de definire a proiectului, cum ar 
fi:  

 Cine va beneficia prin implementarea proiectului? Cui se adresează 
proiectul? (identificarea grupului țintă)  

 Rezultatele proiectul au un impact potențial asupra unei/ unor 
categorii de persoane? (înțelegerea efectelor asupra diverselor 
categorii de persoane)  

 Analiza problemelor a identificat factori care să fie luați în considerare 
pentru nevoile diferite ale grupului țintă?  

 Nevoile diferite ale grupului țintă necesită adoptarea de măsuri 
speciale?  
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 Există informații, studii sau analize pentru determinarea situației 
inițiale?  

Răspunsul la întrebările propuse vă va sprijini să determinați dacă un 
anumit proiect are implicaţii directe sau indirecte asupra relaţiilor de gen sau 
a vulnerabilităţilor create de celelalte diferenţe structurale, precum și la 
asigurarea accesibilității. Cu alte cuvinte, este recomandat ca acest proces 
să fie parcurs pentru definirea propunerii de proiect, chiar dacă în apelul de 
proiecte nu sunt incluse cerinţe sau acţiuni dedicate sprijinirii unei anumite 
categorii de personae. 

Asigurarea unei abordări participative privind Egalitatea de şanse și de 
tratament este importantă ca urmare a multiplelor avantaje: 

Implicarea potențialilor parteneri și/sau a factorilor interesați este 
importantă pentru stabilirea obiectivelor și activităților proiectului, dar și 
pentru determinarea impactului pe care acesta îl poate produce asupra 
diverselor categorii de populație:  

 identificați și consultați reprezentanți ai grupului ţintă cu privire la 
tematica proiectului, inclusiv cu privire la egalitatea de șanse și 
accesibilitate;  

 consultați experți în domeniul egalității de șanse și/sau nediscriminării 
sau organizații neguvernamentale sau instituții 
guvernamentale/direcții de specialitate ale acestora;  

 luați în considerare opțiunea parteneriatului cu instituții și organizații 
relevante în domeniul egalității de gen și nediscriminării;  

 în cazul proiectelor care au în vedere acțiuni specifice este necesară 
cooptarea de experți în domeniul egalității de șanse și/sau 
nediscriminării în echipa proiectului  

Asigurarea unei structuri inclusive a personalului implicat în 
managementul și implementarea proiectelor refeirtor la Egalitatea de şanse 
și de tratament  se face prin: 

 anunțurile de angajare trebuie să ofere șanse egale tuturor 
categoriilor de persoane,  

 asigurarea accesibilității la informație;  
 asigurarea echilibrului de gen în cadrul echipelor de management și 

implementare a proiectului;  
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 folosirea experienței și cunoștințelor persoanelor mai în vârstă pentru 
activitățile proiectului pentru a răspunde provocărilor generate de 
schimbările demografice.  

 
2. DEZVOLTAREA DURABILĂ a fost definită în raportul Our common 
future („Viitorul nostru comun” – cunoscut și ca Raportul Brundtland), 
elaborat de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare din cadrul 
Organizației Națiunilor Unite, în anul 1987, în termenii următori: „Dezvoltarea 
durabilă este dezvoltarea care urmărește nevoile prezentului, fără a 
compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile 
nevoi”.  
Dezvoltarea durabilă are trei dimensiuni: 

 ecologică –care pune accentul pe prezervarea mediului înconjurător, 
pe reducerea impactului negativ al activităților umane asupra acestuia 
și pe adaptarea la schimbările climatice; 

 
 economică–care se preocupă de asigurarea bunăstării, prin 

decuplarea creșterii economice de consumul de resurse 
neregenerabile și favorizează investițiile în cercetare-dezvoltare și 
inovare; 

 socială–care subliniază importanța investițiilor în educație și sănătate, 
ca o precondiție pentru incluziunea socială, a preocupării pentru 
generațiile următoare și, nu în ultimul rând, a dezvoltării unui model 
de guvernanță în care procesul decizional ține cont de toți acești 
factori.   

Problematica dezvoltării durabile se poate declina și ea în mai multe 
componente:  

Principiul poluatorul plătește 
Principiul “Poluatorul plătește” pune în practică prevederile legale și 

orientările cuprinse în strategiile în domeniu. Acest principiu de bază în 
politicile de mediu prevede ca plata costurilor cauzate de poluare să fie 
suportată de cei care o generează. Prin platǎ se înțelege responsabilitate 
materialǎ, financiarǎ, eticǎ, esteticǎ, socialǎ şi juridicǎ.  
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Prin urmare, prin acest principiu se consacrǎ nu numai obligația 
poluatorului mediului de a repara prejudiciul cauzat, ci şi obligația de a se 
imputa acestuia costul social al poluării pe care o generează, adică toate 
efectele unei poluări, nu numai asupra bunurilor şi persoanelor, ci şi asupra 
naturii însǎși şi toate acestea independent de culpǎ. 

Conform prevederilor de Drept al mediului, principiul „Poluatorul plătește” 
impune obligația ca poluatorul sǎ suporte cheltuielile pentru realizarea 
mǎsurilor de prevenire a poluării sau sǎ plătească pentru pagubele provocate 
de poluare. Poluatorul în materie economicǎ se aflǎ pe o poziție anti-
ecologicǎ, fiind obligat sǎ suporte consecințele nerespectării îndatoririlor 
prevăzute de lege. 

Protecția biodiversității 
Obiectivul prioritar al UE pentru anul 2020 îl reprezintă stoparea pierderii 

biodiversității și a degradării serviciilor ecosistemice din UE și refacerea 
acestora în măsura posibilului, odată cu sporirea contribuției UE la 
combaterea pierderii biodiversității pe plan mondial. 

Biodiversitatea, această extraordinară varietate de ecosisteme, specii și 
gene care ne înconjoară, nu este doar importantă în sine, ci și oferă societății 
o gamă largă de servicii ecosistemice de care depindem, precum hrana, apa 
dulce, polenizarea, protecție împotriva inundațiilor, etc. Biodiversitatea se 
află însă într-o situație de criză. În Europa, aproape un sfert din speciile 

Utilizarea eficientă a resurselor 
Economia Europei depinde de un flux neîntrerupt de resurse și materiale 

naturale, și anume apă, culturi, lemn, metale, minereuri și vectori energetici, 
iar importurile furnizează o proporție substanțială din aceste materiale. Aflată 
în creștere, această dependență ar putea reprezenta o sursă de 
vulnerabilitate, având în vedere intensificarea concurenței mondiale pentru 
resurse naturale. 

În acest context, intensificarea utilizării eficiente a resurselor a devenit 
unul din cele trei obiective esențiale ale UE în vederea realizării viziunii sale 
pentru 2050, adică „O viață bună, în limitele planetei noastre”: 

 obiectivul de a proteja, de a conserva și de a consolida capitalul 
natural al Uniunii; 
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 acela de a transforma Uniunea într-o economie verde și competitivă, 
cu emisii scăzute de dioxid de carbonși eficientă din punctul de vedere 
al utilizării resurselor; 

 acela de a proteja cetățenii Uniunii de presiunile legate de mediu și de 
riscurile pentru sănătate și bunăstare. 

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice 
Schimbările climatice au deja loc: temperaturile cresc, tiparele 

precipitațiilor se schimbă, ghețarii și zăpada se topesc, iar nivelul mediu al 
mării pe întregul glob este în creștere. În mare parte, încălzirea este cauzată 
foarte probabil de creșterea remarcată în concentrațiile atmosferice ale 
gazelor cu efect de seră ca urmare a emisiilor rezultate din activitățile omului. 
Pentru a atenua schimbările climatice, trebuie să reducem sau să prevenim 
aceste emisii. 

Reziliența la dezastre 
Conceptul de reziliență se află de un număr bun de ani deja în centrul 

discuțiilor actuale despre dezvoltare, adaptare la schimbările climatice și 
acțiuni umanitare. Dar încă nu este clar ce desemnează acest concept și cum 
poate fi el promovat în timpul și după ce un eveniment perturbator a avut 
loc.  

Numărul celor afectați de dezastre nu pare să diminueze, iar eforturile 
repetate dea interveni în aceleași zone din lume pentru a oferi ajutor pentru 
recuperare a dus la o reconsiderare a vulnerabilităților care contribuie la 
declanșarea situațiilor de criză.  

Se așteptă ca schimbările climatice să provoace dezastre din ce în ce 
mai frecvente și cu o capacitate de impact extinsă, datorită conexiunilor 
globale din societatea contemporană.  

În acest context, documente precum Planul de acțiune pentru 
reducerea riscurilor de dezastre în perioada 2015-2030oferă o reflecție 
interesantă și de reținut asupra principalelor elemente ale planului de 
acțiune, din perspectiva autorităților locale și regionale, cu privire la:  

 colectarea și schimbul de date, elaborarea unor strategii privind 
conștientizarea riscului, cooperarea cu sectorul privat,  

 cooperarea transfrontalieră,  
 adaptarea la schimbările climatice,  
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 promovarea investițiilor bazate pe analiza riscului în cadrul tuturor 
instrumentelor financiare ale UE,  

 sprijinirea sistemelor de alertă timpurie, precum și  
 îmbunătățirea măsurilor de reconstrucție în urma dezastrelor. 
Consolidarea rezilienței în fața schimbărilor climatice și a dezastrelor 

naturale reprezintă o călătorie de lungă durată, care necesită politici corecte, 
o coordonare eficientă la diferite niveluri ale guvernului și între sectoare și o 
mobilizare a importante resurse financiare. 
http//wordpress.com/2017/01/rezilienta.pdf   

Integrarea dezvoltării durabile în cadrul proiectelor finanțate din FSE 
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.  

Există diverse forme pentru a aplica în practică obiectivele caracteristice 
dezvoltării durabile în implementarea fondurilor ESI, în conformitate cu ceea 
ce a fost stabilit în cadrul Acordului de Parteneriat, precum și în programele 
operaționale.  

Astfel, proiectele pot lua în considerare acţiuni transversale prin care se 
urmăreşte ca obiectiv permanent organizarea reglementărilor, 
responsabilităţilor şi resurselor unui proiect cu scopul de a diminua/elimina 
efecte negative asupra mediului. 

 Această abordare integratoare are în vedere modul 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 
fie însoţită 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.  

Spre exemplu, în plus față de asigurarea faptului că activitățile finanțate 
din Fondul Social European sunt furnizate într-un mod prin care se asigură 
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reducerea impactului negativ asupra mediului, acestea pot conține acțiuni 
specifice prin includerea unor module de dezvoltare a competențelor de 
dezvoltare durabilă, care să promoveze dezvoltarea de locuri de muncă 
ecologice, sau care au în vedere protecția sau îmbunătățirea mediului, 
protejarea și conservarea biodiversității sau utilizarea eficientă a resurselor. 

Potențialul proiectelor de a contribui la dezvoltarea durabilă  
Este important de subliniat că integrarea nu este doar un simplu 

exercițiu de „bifare a unei căsuţe”. Aceasta trebuie să fie înțeleasă ca un 
proces participativ pe termen lung, care nu se poate realiza fără a stabili 
posibilul impact asupra mediului înconjurător pe care proiectul îl poate avea.  

În acest sens, în calitate de potenţial beneficiar, puteţi utiliza o serie de 
întrebări în stadiul de definire a proiectului, cum ar fi:  

 Implementarea proiectului ar putea avea un efect negativ direct sau 
indirect asupra mediului, utilizării eficiente a resurselor sau 
biodiversităţi?  

 Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea avea un impact 
pozitiv asupra utilizării resurselor?  

 Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea avea impact asupra 
atenuării efectelor schimbărilor climatice?  

 Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea contribui la 
ameliorarea stării de sănătate a populației? (spre exemplu prin 
diminuarea/ eliminarea riscului de poluare sau reducerea volumului de 
deşeuri)  

 Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea contribui la 
protejarea cadrului natural (terestru şi acvatic) sau la conservarea şi 
protejarea habitatelor din ariile protejate?  

 Implementarea proiectului ar putea contribui la creşterea gradului de 
siguranţă în condiţii de riscuri naturale (alunecări de teren, risc de 
inundaţii)?  

 Implementarea proiectului ar putea contribui la creşterea 
responsabilităţii faţă de mediul înconjurător?  

 Implementarea proiectului ar putea contribui la revitalizarea zonelor 
degradate?  
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 Există informaţii, studii sau analize pentru determinarea situaţiei 
iniţiale?  

 Există o progonozare a efectelor negative pe termen lung asupra 
mediului?  

 Există o analiză de apreciere a vulnerabilităţii rezultatelor proiectului 
faţă de dezastre şi a riscului de producere a acestora (spre exemplu: 
inundaţii, cutremure, secetă)?  

Asigurarea unei abordări participative privind tema Dezvoltarea durabilă  
Implicarea potențialilor parteneri și/sau a factorilor interesați este 

importantă pentru stabilirea obiectivelor și activităților proiectului, dar și 
pentru determinarea impactului pe care acesta îl poate produce asupra 
diverselor categorii de populație:  

 identificați și consultați reprezentanți ai grupului ţintă cu privire la 
activităţile şi rezultatele proiectului, inclusiv obiectivele caracteristice 
dezvoltării durabile;  

 consultați experți în domeniul protecției mediului, biodiversității sau 
organizații neguvernamentale sau instituții guvernamentale/ direcții 
de specialitate ale acestora (spre exemplu, pentru a identifica cele mai 
bune opţiuni privind domeniile de formare pentru acele proiecte care 
îşi propun activităţi de pregătire în sectorul meseriilor pentru economia 
verde/locuri de muncă „verzi”);  

 considerați parteneriatul cu instituții și organizații relevante în 
domeniul egalității de gen și nediscriminării;  

 în cazul proiectelor care au în vedere acțiuni specifice este necesară 
cooptarea de experți în domeniul protecției mediului, biodiversității în 
echipa proiectului.  

Asigurarea unei structuri inclusive a personalului implicat în 
managementul și implementarea proiectelor referitoare la Dezvoltarea 
durabilă  se realizează astfel: 

 Asiguraţi-vă că activităţile contribuie la eficientizarea consumului de 
resurse;  

Exemplu:  
Promovarea imprimării față-verso a documentelor;  
Promovarea politicii pentru a imprima doar documentele necesare;  
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Limitarea impactului negativ al transportului prin folosirea 
mijloacelor de comunicare electronică (videoconferinţa), 
optimizarea oportunităţilor de a utiliza resursele locale.  

 Organizați pentru echipa de proiect o sesiune de instruire cu privire la 
tematica dezvoltării durabile și la modalitățile concrete de economisire 
a resurselor utilizate în implementarea proiectului;  

 În măsura în care este necesar, implicați în echipa de management un 
expert în problematica dezvoltării durabile;  

  Elaboraţi materiale de prezentare a rezultatelor proiectului din 
perspectiva respectării obiectivelor caracteristice dezvoltării durabile.  

 
1.2 Promovarea temelor FSE prin studii terțiare 

 
 Educația și formarea profesională ocupă un rol central în Strategia 
„Europa 2020” și în mai multe documente europene, inclusiv în „Analiza 
anuală a creșterii 2020”.  

Învățământul terțiar în special, după cum stipulează Agenda UE pentru 
modernizarea învățământului superior în statele europene „…joacă un rol 
crucial în progresul individului și al societății și în furnizarea capitalului uman 
înalt calificat și a cetățenilor eficienți de care Europa are nevoie pentru a crea 
locuri de muncă, creștere economică și prosperitate.” 

Comisia Europeană consideră că aptitudinile și competențele 
dezvoltate de către învățământul terțiar nu sunt corelate cu cele cerute pe 
piața muncii pentru unele programe de învățământ terțiar non-universitar 
profesional și universitar.  

Această strategie se bazează pe considerațiile și preocupările 
menționate anterior și creează premisele necesare îmbunătățirii 
învățământului terțiar din România, fiind fundamentală în atingerea 
obiectivelor educaționale strategice în perioada de programare stabilite în 
Acordul de Parteneriat 2014 – 2020. 

Conform prevederilor Legii Educației Naționale (nr 1/2011) 
universităţile şi celelalte instituţii de învăţământ superior sunt autonome au 
dreptul de a stabili şi implementa propriile lor politici de dezvoltare, în cadrul 
legislativ stabilit de legislaţia în vigoare.  
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Ministerul Educaţiei coordonează activitatea universităţilor şi a 
celorlalte instituţii de învăţământ superior, respectând autonomia 
universitară. 

Autonomia universitară este corelată cu principiul responsabilităţii 
personale şi publice pentru calitatea întregii activităţi didactice şi ştiinţifice 
realizată în cadrul institutului de învăţământ superior. Autonomia universitară 
vizează domeniile conducerii, structurării şi funcţionării instituţiei, ale 
activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică, ale administrării şi ale finanţării. 

Din punct de vedere financiar autonomia universitară se realizează ca 
drept de gestionare a fondurilor alocate de la bugetul de stat sau provenite 
din alte surse, potrivit legii şi răspunderii personale. Învăţământul superior 
de stat este finanţat de la bugetul statului pe bază de contracte de finanţare 
încheiate între Ministerul Educaţiei şi instituţiile de învăţământ superior. 

Întreaga bază materială a învăţământului superior se află în 
proprietatea şi administrarea instituţiilor de învăţământ superior. 
Sistemul naţional de învăţământ din România are un caracter deschis. La 
nivelul învăţământului superior, caracterul deschis este asigurat prin Carta 
Universitară.  

Carta Universitară este adoptată de senatul universitar şi stabileşte 
ansamblul de drepturi şi obligaţii, precum şi normele care reglementează 
activitatea din comunitatea universitară în fiecare domeniu. 

Învăţământul terţiar se realizează prin instituţii de învăţământ: 
universităţi, institute, academii de studii.  

Misiunea instituţiilor de învăţământ superior este de învăţământ şi de 
cercetare sau numai de învăţământ. 

Nomenclatorul specializărilor şi al grupelor de specializări se stabileşte 
de Ministerul Educaţiei împreună cu Ministerul Muncii a instituţiilor de 
învăţământ superior şi a altor factori interesaţi. Instituţiile de învăţământ 
superior includ în mod obişnuit mai multe facultăţi, colegii universitare, 
departamente, catedre şi unităţi de cercetare ştiinţifică, de proiectare şi de 
microproducţie. 

Cifrele de şcolarizare pentru toate nivelurile educaţionale finanţate de 
la bugetul statului şi de la bugetele locale sunt stabilite anual prin hotărâre a 
Guvernului. 
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Conform Legii Educației Naționale (nr 1/2011) numai absolvenţii de 
liceu cu diplomă de bacalaureat pot fi admişi în învăţământul superior. 
Instituţiile de învăţământ superior stabilesc metodologia de admitere, 
conform criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei. 

Programele de studii universitare de licență reprezintă ciclul I de studii 
universitare și corespund unui număr de minimum 180 şi maximum 240 de 
credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, şi se finalizează prin 
obținerea diplomei de licență de nivelul 6 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional 
al Calificărilor (www.anc.edu.ro). 

Programele de studii universitare de licenţă se pot organiza la formele 
de învăţământ cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi la distanţă. 
Informații suplimentare: https://edu.ro/studii-licenta 

Procedura de selecţie şi admitere se poate baza pe: media obţinută 
de candidaţi la examenul de bacalaureat şi la diverse discipline studiate în 
timpul liceului, precum şi nota obţinută la un examen de admitere organizat 
integral de instituţia de învăţământ superior.  

Instituţiile de învăţământ superior sunt autorizate să accepte un 
număr de studenţi care depăşeşte numărul de locuri finanţate de la bugetul 
statului, în condiţiile în care studenţii acceptă să achite contravaloarea 
studiilor (Legea 441/2001), fără depășirea capacității de școlarizare rezultate 
în urma evaluării externe. 

Studenţii beneficiază de asistenţă medicală şi psihologică gratuită în 
cabinete medicale şi psihologice universitare ori în policlinici şi unităţi 
spitaliceşti de stat. Studenţii beneficiază de asemenea pe durata întregului 
an de 50% reducere din costul transportului public intern (cu excepţia 
transportului aerian), precum şi pentru intrări la muzee, concerte, teatru, 
operă, film şi alte evenimente culturale şi sportive organizate de instituţiile 
de stat. Studenţii orfani beneficiază de transport intern gratuit (cu excepţia 
transportului aerian). La fel ca şi pentru celelalte niveluri educaţionale sunt 
acordate burse şi alte forme de sprijin material şi financiar, conform unor 
criterii specifice. 

Începând cu anul academic 2005/2006, toate instituţiile de 
învăţământ superior, publice sau private, au fost obligate prin legislaţie să 
implementeze noua structură de 3 cicluri: Licenţă, Masterat şi Doctorat. 
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Studenţii care au fost înscrişi în primul lor an au început studiile conform noii 
structuri. 

Reglementările oficiale privind noua structură se aplică tuturor 
instituţiilor (acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu), domeniilor 
şi specializărilor cu excepţia profesiilor reglementate la nivelul Uniunii 
Europene. Fiecare ciclu are propriile sale proceduri de admitere şi absolvire. 
În cadrul sistemului de învăţământ terţiar românesc au fost stabilite norme 
speciale privind condiţiile de studiu aplicabile profesiilor reglementate la nivel 
european. Primul ciclu, Licenţa, include un minim de 180 şi un maxim de 240 
credite transferabile, depinzând de domeniu şi specializare. Al doilea 
ciclu, Masterat, include un minim de 60 şi un maxim de 120 credite de studiu 
transferabile, în funcţie de lungimea primului ciclu, cu condiția ca numărul 
total de credite pentru ciclul I și ciclul II să fie minim 300. 

Legislaţia în vigoare furnizează cadrul general necesar înfiinţării 
instituţiilor de învăţământ privat de orice nivel, inclusiv universităţi şi alte 
instituţii de învăţământ superior. Pentru a fi recunoscute ca parte a sistemului 
naţional de învăţământ, instituţiile de învăţământ privat trebuie să fie 
acreditate conform procedurilor stabilite prin lege. Înfiinţarea instituţiilor de 
învăţământ superior de stat sau private este posibilă numai prin legi speciale, 
conform procedurii de acreditare şi recunoaştere a diplomelor instituţiilor de 
învăţământ superior.  

Diplomele şi certificatele emise de instituţiile de învăţământ privat 
acreditate produc aceleaşi efecte ca şi cele emise de instituţiile de învăţământ 
de stat. Organizatorii învăţământului privat sunt în întregime responsabili de 
administrarea şi finanţarea activităţilor, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare. 

Persoanele aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul de a studia şi 
de a fi instruite în limba lor maternă la toate nivelurile şi în toate formele de 
învăţământ - în condiţiile în care există cerere suficientă. În consecinţă, limba 
de studiu în limba maghiară şi în limba germană pentru studenţii aparţinând 
acestor minorităţi sunt organizate în mai multe instituţii de învăţământ 
superior.  

Pe lângă acestea, anumite instituţii de învăţământ superior au 
organizate departamente pentru formarea iniţială a cadrelor didactice pentru 
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predare limbilor minorităţilor naţionale în învăţământul preuniversitar. În 
acelaşi timp, Legii Educației Naționale (nr 1/2011) stipulează că învăţarea 
limbii române ca limbă oficială este obligatorie pentru toţi cetăţenii, indiferent 
de naţionalitatea lor. 

Învățământul superior este învățământul terțiar care duce la 
acordarea unei diplome universitare. Învățământul superior, denumit și 
învățământ universitar, nivel III sau învățământ terțiar, este o etapă finală 
opțională a învățării formale care are loc după terminarea învățământului 
secundar. Reprezintă nivelele 6, 7 și 8 din versiunea din 2011 a 
structurii standard internaționale de clasificare a educației.  

Educația terțiară la un nivel superior este uneori denumită educație 
ulterioară sau educație continuă, distinctă de învățământul superior. 

Dreptul de acces la învățământul superior este menționat într-o serie 
de instrumente internaționale pentru drepturile omului. Pactul internațional 
al ONU pentru drepturile economice, sociale și culturale din 1966 declară, la 
articolul 13, că „învățământul superior trebuie să fie la fel de accesibil tuturor, 
pe baza capacității, prin toate mijloacele adecvate, în special prin 
introducerea progresivă a educației gratuite".  

În Europa, articolul 2 din Primul Protocol la Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului, adoptat în 1950, obligă toate părțile semnatare să 
garanteze dreptul la educație 

De la cel de-Al Doilea Război Mondial, multe țări dezvoltate și multe 
în curs de dezvoltare au crescut participarea grupului de vârstă care studiază 
în mare parte învățământul superior de la rata de elită, de până la 15%, până 
la rata de masă de la 16 la 50%. 

În multe țări dezvoltate, participarea la învățământul superior a 
continuat să crească spre universal sau, după cum a numit Trow, acces 
deschis, unde peste jumătate din grupul de vârstă relevant participă la 
învățământul superior. 

Învățământul superior este important pentru economiile naționale, 
atât ca industrie, în sine, cât și ca sursă de personal instruit și educat pentru 
restul economiei.  
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Lucrătorii educați la universitate au o primă salarială măsurabilă și 
sunt mult mai puțin susceptibili să devină șomeri decât lucrătorii mai puțin 
educați. 

Învăţământul superior este organizat în universităţi, academii de 
studii, institute, şcoli de studii superioare, denumite în continuare instituţii de 
învăţământ superior sau universităţi care au obţinut autorizarea de 
funcţionare provizorie sau acreditarea. 

Instituţiile de învăţământ superior sunt organizaţii furnizoare de 
educaţie care desfăşoară activităţi de învăţământ pe bază de programe de 
studii autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate în condiţiile legii, de 
formare iniţială şi continuă de nivel universitar, programe ce funcţionează pe 
principiul calităţii și corelării ofertei educaționale cu piața muncii. 

Sistemul naţional de învăţământ superior include toate instituţiile de 
învăţământ superior acreditate. O instituţie de învăţământ superior autorizată 
să funcţioneze provizoriu, conform procedurilor legale în vigoare, devine 
parte a sistemului naţional de învăţământ superior numai după 
acreditare.Pentru mai multe informații puteți accesa și site-ul Agenției 
Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - www.aracis.ro . 

 
Sistemul de educație din România 

 
Instituţiile de învăţământ superior pot fi de stat, particulare sau 

confesionale. Aceste instituţii au personalitate juridică, au caracter nonprofit 
şi sunt apolitice. Instituţiile de învăţământ superior sunt persoane juridice de 
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drept public sau, după caz, persoane juridice de drept privat şi de utilitate 
publică. 

Autonomia universitară este garantată prin Constituţie. Libertatea 
academică este garantată prin lege. De asemenea si răspunderea publică 
este reglementată pentru orice instituţie de învăţământ superior, de stat sau 
particulară. 

Printr-o hotărâre de guvern anuală, sunt validate: 
 Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii 

universitare per unie 
 structura instituţiilor de învăţământ superior de stat si particular 

acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, cu: 
o domeniile de studii universitare de licenţă şi 

specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să 
funcţioneze provizoriu, 

o locaţiile geografice de desfăşurare, 
o numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare 

program de studii universitare, 
o formă de învăţământ şi limbă de predare 
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Strategia Europa 2020, inițiativele sale emblematice și noile orientări 
integrate au plasat cunoașterea în centrul eforturilor Uniunii de a atinge o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. 

Propunerea Comisiei pentru cadrul financiar multianual 2014-2020 
sprijină această strategie printr-o creștere semnificativă a bugetului alocat 
investițiilor în educație, cercetare și inovație. Acest lucru se datorează faptului 
că educația și, în special, învățământul superior și legăturile acesteia cu 
cercetarea și inovarea, joacă un rol fundamental în progresul indivizilor și al 
societății, precum și în formarea de capital uman cu înaltă calificare și de 
cetățeni participativi de care Europa are nevoie în vederea creării de locuri 
de muncă, creșterii economice și prosperității.  

Instituțiile de învățământ superiorsunt, prin urmare, parteneri cruciali 
în realizarea strategiei Uniunii Europene de a stimula și de a menține 
creșterea economică. 

Obiectivul principal al strategiei Europa 2020 prevede că, până în 2020, 
40% dintre tineri ar trebui să absolve o instituție de învățământ superior sau 
studii echivalente.  

Nivelurile de educație au crescut semnificativ în mare parte din Europa 
în cursul ultimului deceniu, însă acestea rămân în mare măsură insuficiente 
în ceea ce privește satisfacerea creșterii prevăzute a locurilor de muncă care 
să implice cunoștințe solide, consolidarea capacității Europei de a obține 
beneficii din globalizare și menținerea modelului social european.  

Creșterea numărului de absolvenți de învățământ superior trebuie să 
constituie, de asemenea, un catalizator pentru schimbarea sistemică, 
îmbunătățirea calității și elaborarea noilor modalități de a oferi educație. În 
plus, în timp ce impactul îmbătrânirii demografice variază de la un stat 
membru la altul, grupul de tineri care termină școala din care învățământul 
superior recrutează în mod tradițional este în scădere. 

Prin urmare, Europa trebuie să atragă o secțiune transversală mai largă 
a societății în învățământul superior, în special categoriile dezavantajate și 
vulnerabile, și să aloce resurse pentru a face față acestei provocări; în mai 
multe state membre, reducerea ratei abandonului școlar în învățământul 
superior este, de asemenea, esențială.  
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Această creștere a aspirațiilor și realizărilor nu poate fi soluționată doar 
la nivel universitar: succesul depinde, de asemenea, de politicile de 
îmbunătățire a rezultatelor educaționale anterioare și de reducere a 
abandonului școlar, în conformitate cu obiectivul strategiei Europa 2020 și 
recenta recomandare a Consiliului în materie de abandon școlar timpuriu. 

De asemenea, Europa are nevoie de un număr mai mare de cercetători, 
pentru a pregăti terenul pentru industriile de mâine. Pentru a face ca 
economiile noastre să utilizeze cercetarea în mod intensiv, atingând 
obiectivul de a investi 3% din PIB în cercetare, se estimează că Uniunea va 
avea nevoie de un milion de noi locuri de muncă în domeniul cercetării, în 
principal în sectorul privat.  

Pe lângă îmbunătățirea condițiilor de investiție ale industriei în cercetare 
și inovare, acest lucru necesită mai mulți candidați la doctorat, dotarea forței 
de muncă existente cu competențe de cercetare și o mai bună informare cu 
privire la oportunități, astfel încât parcursul profesional în afara mediului 
academic să devină o perspectivă de carieră reală pentru cercetătorii 
debutanți.  

Combaterea stereotipurilor și eliminarea obstacolelor cu care se 
confruntă femeile în continuare în ceea ce privește atingerea celor mai înalte 
niveluri în învățământul postuniversitar și cercetare – în special în anumite 
discipline și în posturi de conducere – pot proporționa talente nedescoperite. 

Crearea unei economii naționale inteligente depinde de îmbunătățirea 
permanentă a bazei de cunoaștere și de calitate a capitalului uman. 

Intervențiile strategice la nivelul sistemului de învățământ superior se 
vor alinia pentru fundamentarea unor obiective pe termen lung, care să 
promoveze inclusiv integrarea și coordonarea subsistemelor naționale ale 
calificărilor și îmbunătățirea transparenței, accesului, progresului și calității 
calificărilor în raport cu piața muncii. 

 România este angajată în dezvoltarea învățământului terțiar ca 
instrument important în strategia generală de dezvoltare socio-economică, 
sprijinind toate celelalte planuri și inițiative de dezvoltare ale statului, în 
special Programul Național de Reformă, Strategia Națională pentru 
Competitivitate 2014-2020 și Strategia Cercetare-Dezvoltare-Inovare. 
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Viziunea asupra dezvoltării învățământului terțiar din România 2015-
2020 a fost elaborată ca o structură inter-relaționată de condiții de sprijin și 
piloni, care va fi susținută prin mai multe măsuri și inițiative pe termen scurt, 
mediu și lung, printre care: îmbunătățirea calității și relevanței învățământului 
terțiar și dezvoltarea angajamentelor față de economie, în special legătura 
cu piața muncii și inovarea, reprezintă domenii principale de acțiune. 
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CAP. 2 TEME SECUNDARE FSE 
 

2.1 Inovarea 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. 

Inovarea socială este definită ca acea inovare care 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 
(http://vestart.ro/wp-content/uploads/2018/02/Prezentare-Inovare-Sociala.pdf). 

În prezent, inovarea socială este considerată un concept-cheie pentru 
studiul politicilor de dezvoltare economică și de coeziune socială. Termenul 
se află deja în procesul de dezbatere publică de câțiva ani, dar a început să 
fie și mai cunoscut din momentul în care Comisia Europeană a început să-și 
concentreze atenția asupra acestuia, definind inovarea ca “un proces de 
schimbare socială care poate produce rezultate dorite în ceea ce privește 
îmbunătățirea competitivității economice, a durabilității mediului și a 
solidarității sociale”. 

Inovarea sociala 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." 

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. 
Inovarea socială are o importanță deosebită mai ales în contextul inițiativelor 
din domeniul incluziunii sociale și a combaterii sărăciei, având în vedere 
faptul că acestea vizează cu prioritate comunitățile marginalizate aflate în 
risc de sărăcie și excluziune socială. 

Exemple de teme de inovare socială care ar putea fi utilizate se pot referi 
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la activități și inițiative inovative care vizează promovarea unor cursuri 
inovatoare/atractive de formare în sprijinul creșterii angajabilității 
absolvenților din învățământul superior. Pentru proiectele care promovează 
metode inovative de implicare activă a membrilor comunității în procesul de 
selecție se acordă punctaj suplimentar. Solicitanții și/sau partenerii eligibili 
trebuie să evidențieze în formularul de aplicație dacă propunerea de proiect 
contribuie la inovarea socială, conform celor prezentate mai sus. 

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. Inovarea socială nu este prerogativa sau privilegiul 
unei forme organizaționale sau unei structuri legale.  

Soluțiile necesită adesea colaborarea activă a actorilor 
guvernamentali, economici și non-profit. 

Conceptul de inovare socială presupune evidențierea ideilor și soluțiilor 
care aduc valoare socială, dar ți a proceselor prin care acestea sunt generate, 
indiferent de proveniența acestora. 
Inovarea socială apare în principal datorită a 3 mecanisme cheie: 

 schimbul de idei și valori 
 schimbul de roluri și de relații; 
 integrarea capitalului privat cu sprijinul public și filantropic. 
Inovarea se diferențiază de îmbunătățire, care implica doar schimbări 

incrementale; și de creativitate și invenție, care sunt vitale pentru inovare, 
dar nu includ munca grea de implementare și difuzare, făcând ideile 
promițătoare, utile.  Inovarea socială se referă la idei noi care funcționează 
în îndeplinirea obiectivelor sociale. 

Aceasta diferențiază inovația socială de inovațiile de afaceri, care sunt 
în general motivate de maximizarea profitului. Există, desigur, multe cazuri 
unde limitele nu se disting foarte clar, ca de exemplu modele de învățământ 
la distanță care au fost pionierate în organizațiile sociale, dar apoi adoptate 
de intreprinderi sau pentru intreprinderi cu profit, care explorau noi abordări 
pentru a crește accesul la muncă pentru persoanele cu handicap. 
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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; 
 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 oricăror 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 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 cooperative pentru livrarea unor servicii necesare în 
comunitate.(https://smartstartup.projects.uvt.ro/noutati-si-infomatii-utile/teme-
secundare-teme-orizontale/) 

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. 

Inovațiile sociale sunt motoare importante pentru două procese 
dinamice susținute de strategia de la Lisabona: 

 modernizarea economiei, în special transformarea acesteia într-o economie 
bazată pe cunoaștere necesită nu numai investițiile în noile tehnologii, ci și 
investițiile în inovațiile organizaționale care facilitează achiziția de abilități și 
competențe, adaptarea muncii,  organizarea de afaceri sau stabilirea rețelelor 
de afaceri și parteneriate între părțile interesate. 

 implementarea reformelor politice pentru îndeplinirea obiectivelor de la 
Lisabona prin stimularea ocupării forței de muncă, promovarea incluziunii 
sociale, activarea cunoștințelor și învățarea necesitând modernizarea modului 
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în care funcționează administrațiile publice, dezvoltarea și testarea noilor 
abordări politice și sociale.  
 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.  
Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare 
socială, identifică inovarea socială ca un instrument puternic pentru a 
soluționa problemele sociale generate de:  

 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 înseamnă dezvoltarea de noi idei, servicii și modele 

pentru a aborda mai bine problemele sociale. Acesta invită contribuția 
actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, la îmbunătățirea serviciilor 
sociale. 

Este mai mult un concept care merge dincolo de simpla inovare 
economică, tehnologică sau instituțională. Acest concept este, de fapt, 
introdus într-un context de acțiune care se concentrează asupra problemelor 
de incluziune socială, emancipare, extindere a participării și a democrației, 
situându-se în centrul discuției despre creșterea economiei civile și despre 
resursele pe care le poate activa pentru a face față crizei statului bunăstării 
și efectelor capitalismului neoliberal în ceea ce privește inegalitățile și 
marginalizarea social.  

Prima organizație internațională care a făcut pași înspre inovarea 
socială a fost Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), 
pornind de la premisa că statul nu mai este capabil să facă față cererii sociale 
în economiile post-industriale, această cerere fiind doar parțial compensată 
de piață.  

În literatura de specialitate, primul cercetător care a folosit conceptul 
de inovare socială este considerat a fi J.B. Taylor, care a definit acest tip de 
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inovare ca fiind “un nou mod de a face lucrurile, cu scopul explicit de a 
răspunde unei nevoi sociale.  

Aceasta este una dintre cele mai frecvent utilizate definiții însă, între 
specialiștii acestui domeniu, numeroase alte definiții sunt considerate, de 
asemenea, sugestive. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 
consideră inovarea socială ca fiind “ideile noi care transformă politicile și 
practicile dezvoltării locale”.  

Inovarea socială reprezintă un domeniu relativ nou de analiză, atât în 
ceea ce privește dezvoltarea abordărilor ce consideră dezvoltarea socială 
proiectată ca fiind posibilă și eficientă, cât și în privința abordărilor care pun 
accentul pe cunoașterea dispersată, descentralizare și capacitatea 
comunităților și, mai precis, a grupurilor sociale de a se organiza și de a găsi 
răspunsuri pentru problemele cu care se confruntă. Inovarea, în acest 
context, apare ca răspuns la o problemă socială nouă sau reprezintă un 
demers de îmbunătățire a soluțiilor deja existente.  

Tipul produsului ce rezultă din procesul de inovare sau natura soluției noi 
găsite determină clasificarea inovațiilor astfel:  

• inovații de produs: crearea și dezvoltarea unui produs fizic;  
• inovații de servicii: schimbări ale serviciilor;  
• inovații de proces: procese de producție sau organizaționale noi.  

În funcție de întinderea și gradul impactului pe care îl au, inovațiile sociale 
pot fi grupate în :  

 incrementale: reprezintă continuarea unor îmbunătățiri; 
 radicale: marchează schimbări discontinue; 
 sistemice: descriu schimbări în sistemele tehnologice, manageriale și 

organizaționale.  
Criteriul noutății soluției împarte inovațiile sociale în:  

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

 parțial noi: o tehnologie sau modalitate de a face lucrurile într-un 
domeniu, într-un tip de instituție, este adaptată pentru un domeniu 
cu totul diferit, alt tip de instituție, produs sau serviciu sau chiar alte 
tipuri de obiective.  
Beneficiarii schimbării determină și ei anumite categorii de inovații, 
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precum:  
 Inovații adresate unor grupuri și categorii sociale specifice, care 

împărtășesc o caracteristică și o problemă comună (persoane cu 
dizabilități, tineri, persoane care lucrează în același sistem, domeniu 
etc.);  

 Inovații adresate unor comunități locale, unor persoane aflate în 
proximitate geografică (locuitorii unui cartier, ai unui oraș sau ai unei 
regiuni); - inovații adresate membrilor unei societăți în ansamblu, 
aceștia beneficiind în mod direct de impactul inovațiilor respective 
(de exemplu: introducerea 236 unui tip nou 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.  

Inovațiile sociale pot fi clasificate și în funcție de dimensiunile calității vieții 
pentru care au produs îmbunătățiri:  

 angajarea și viața profesională;  
 accesul la resurse economice;  
 familia și gospodăria;  
 viața în comunitate și participarea socială;  
 sănătatea;  
 cunoașterea, educația și formarea;  

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. 
Inovarea socială are o importanță deosebită mai ales în contextul inițiativelor 
din domeniul incluziunii sociale și a combaterii sărăciei, având în vedere 
faptul că acestea vizează cu prioritate comunitățile marginalizate aflate în 
risc de sărăcie și excluziune socială. 
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Inovarea sociala 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. Inovarea socială nu este prerogativa sau privilegiul 
unei forme organizaționale sau unei structuri legale.  

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

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."  
 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.Inovarea socială are o importanță deosebită mai ales în contextul 
inițiativelor din domeniul incluziunii sociale și a combaterii sărăciei, având în 
vedere faptul că acestea vizează cu prioritate comunitățile marginalizate 
aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. 
 Exemple de teme de inovare socială care ar putea fi utilizate de USAMV 
Iași  în cadrul acestui proiect: 

 crearea și consolidarea de parteneriate relevante pentru soluționarea 
problemelor cu care se confruntă comunitățile marginalizate/ studenți 
aparținând grupurilor vulnerabile, dar și pentru identificarea unor 
soluții practice, viabile, inovative de a răspunde problemelor 
identificate, bazate inclusiv pe valorificarea de bune practici la nivel 
național sau din alte State Membre; 
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  metode inovative de implicare activă a membrilor comunității 
academice a USAMV Iași în operațiunile sprijinite, inclusiv pentru 
depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din 
societate/etnice; 

 metode inovative de combatere a discriminării; 
 valorificarea oportunităților locale în identificarea soluțiilor propuse; 
  activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, non 

discriminarea 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 oricăror persoane 
interesate, cu resurse privind înființarea și dezvoltarea afacerilor;  

  aplicarea de mecanisme de preluare de catre agentii economici a unor 
servicii publice, prin intermediul unor activitati comerciale vizand 
servicii sociale, culturale, de mediu etc. (de ex. peisagistică, livrarea 
la domiciliu de alimente sau alte consumabile etc.);  

 dezvoltarea de cooperative pentru livrarea unor servicii necesare in 
comunitate. 

 Exista, desigur, multe cazuri unde limitele nu se disting foarte clar, ca de 
exemplu modele de învățământ la distanță care explorau noi abordări pentru 
a crește accesul la muncă pentru persoanele din zonele defavorizate.  
 In concordanță cu Programul Operațional Capital Uman, proiectul 
MĂSURI ACTIVE PENTRU CREŞTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
TERŢIAR ANTREPRENORIAL A STUDENŢILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE 
Antre_S, 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. 
Nediscriminarea sau egalitatea de şanse şi de tratament are la bază 
participarea deplină şi efectivă a fiecărei persoane la viaţa economică şi 
socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie, 
dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală.  

Egalitatea de şanse şi de tratament reprezintă un drept fundamental şi o 
valoare de bază a Uniunii Europene, stipulată în articolul 8 al Tratatului 
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privind Funcţionarea Uniunii Europene (versiunea consolidată). Totodată, 
egalitatea de gen, nediscriminarea, precum şi asigurarea accesibilităţii 
reprezintă o condiţie necesară pentru o creştere inteligentă, sustenabilă şi 
incluzivă. 
Principalele documente strategice în domeniul dezvoltării durabile şi al 
egalităţii de şanse şi tratament la nivel european sunt:  
• Strategia Europa 2020 pentru creştere inteligentă, sustenabilă şi incluzivă 
(Strategia UE 2020);  
• Strategia cadru - Nediscriminare şi şanse egale pentru toţi;  
• Strategia privind egalitatea între bărbaţi şi femei 2010- 2015;  
• Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un 
angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere (COM/2010/0636 final).  
Legislaţie naţională relevantă în domeniul dezvoltării durabile şi al egalităţii 
de şanse:  
• Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei 
şi bărbaţi  
• Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap 

 ORDONANŢA DE GUVERN nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea 
principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce 
priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii. 

 Egalitatea de șanse în învățământul superior 
 Democratizarea învăţământului a fost şi este un deziderat permanent al 
societăţii contemporane care vizeaza egalizarea sanselor de reusita scolara 
in conditiile unei instruiri de calitate. Implicarea democratizarii in domeniul 
educatiei presupune disponibilizarea efectiva a tuturor resurselor pedagogice 
–informationale, umane, materiale, financiare –existente la nivelul societatii, 
pentru formarea-dezvoltarea optima a celor care indeplinesc, in diferite etape 
ale vietii, rolul si statutul de “obiect al educatiei”. Egalitatea şanselor de 
instruire este teoretic garantată în aproape toate ţările lumii, dar realizarea 
practică a acestui principiu generos continuă să rămână una din cauzele de 
importanţă majoră ale reformelor.  În prevederile Legii nr. 202/2002 privind 
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egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, la art. 1 este 
prevăzut faptul că “Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe 
criteriul de sex în ceea ce privește accesul femeilor și bărbaților la toate 
nivelurile de instruire și de formare profesională, inclusiv ucenicia la locul de 
muncă, la perfecționare și, în general, la educația continuă”. Conceptul de 
“egalitate” înseamnă astăzi ceva mai mult decât drepturile egale pe care 
democraţii secolului trecut le revendicau cu entuziasm pentru toţi cetăţenii; 
ea înseamnă o egalitate reală a şanselor individuale de promovare socială, 
iar educaţia este instrumentul cel mai important în dezvoltarea la maximum 
a acestor şanse. 
 Prezentul material prezintă modul în care proiectul cu titlul „MĂSURI 
ACTIVE PENTRU CREŞTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL TERŢIAR 
ANTREPRENORIAL A STUDENŢILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S” 
Cod contract: POCU/379/6/21/124388, derulat în cadrul Universității de 
Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iași, 
contribuie la realizarea temelor secundare FSE vizate de Ghidul solicitantului 
POCU, Axa Prioritară 6. Educaţie şi competenţe Prioritatea de investiții: 10.ii. 
”Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui 
echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special 
pentru grupurile defavorizate”, unde este vizată următoarea temă secundară 
FSE: Egalitatea de șanse în învățământul superior  
 Pentru o mai bună înțelegere a temelor secundare FSE, Ghidul integrării 
temelor orizontale și secundare FSE 2014-2020 specifică următoarele: 
Instituțiile de învățământ de toate gradele, factorii sociali care se implică în 
procese instructiv-educative, precum și toți ceilalți furnizori de servicii de 
formare și de perfecționare, autorizați conform legii, vor include în 
programele naționale de educație teme și activități referitoare la egalitatea 
de șanse între femei și bărbați.Egalitatea de șanse reprezintă conceptul 
conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-şi dezvolte capacităţile 
personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte. Egalitatea de 
şanse are la baza asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viața 
economică și socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, 
dizabilități etc. Instituția de învățământ este locul în care toate speranţele 
pot deveni realitate dacă cei care iau parte la activităţile de învăţare, profesori 
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şi studenți/elevi, conştientizează diversitatea şi complexitatea naturii umane 
şi valorifică fiecare talent sau latură creativă. 

Învățământul româneasc se confruntă în ultimul timp cu diferite 
probleme, printre care se numără şi şcolarizarea studenților/elevilor 
defavorizaţi sau celor cu cerinţe educative speciale Egalitatea șanselor de 
instruire este teoretic garantată în aproape toate țările lumii, dar realizarea 
practică a acestui principiu generos continuă să rămână una din cauzele de 
importanță majoră ale reformelor. Conceptul de “egalitate” înseamnă astăzi 
ceva mai mult decât drepturile egale pe care democrații secolului trecut le 
revendicau cu entuziasm pentru toți cetățenii; ea înseamnă o egalitate reală 
a șanselor individuale de promovare socială, iar educația este instrumentul 
cel mai important în dezvoltare. 

Egalitatea şanselor semnifică, în fapt, oferirea de opţiuni multiple 
pentru capacităţi şi aptitudini diferite, „o educaţie pentru toţi şi pentru 
fiecare”, o educaţie deschisă pentru toate persoanele, indiferent de vârstă şi 
condiţii socio-economice, dar şi o educaţie pentru fiecare, în funcţie de 
nevoile sale specifice – evitându-se omogenizarea şi încurajându-se 
diversitatea – care să creeze premisele egalităţii şanselor de acces în viaţa 
socială. Această opţiune a fost susţinută de politicile de egalizare a şanselor 
care au avut ca obiective combaterea excluziunii şi selecţiei exacerbate, 
formarea competenţelor de bază pentru toţi indivizii, educaţia de tip „a doua 
şansă” pentru cei care au părăsit sistemul educativ, integrarea educaţiei 
formale cu educaţia non-formală şi educaţia informală, astfel încât să se 
extindă situaţiile de învăţare. 

Cea mai bună soluţie pentru un sistem educativ care să răspundă 
nevoilor tuturor elevilor se dovedeşte a fi educaţia incluzivă, caracterizată 
prin următoarele principii: dreptul fiecărui elev/student la educaţie pe baza 
egalităţii şanselor; nici un elev/student nu poate fi exclus din educaţie sau 
supus discriminării pe motive de rasă, religie, culoare, etnie, sex, limbaj, 
dizabilităţi; înstituția de învățământ se adaptează la nevoile 
elevilor/studenților; diferenţele individuale între elevi/studenți constituie o 
sursă de bogăţie şi diversitate, şi nu o problemă. 
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Perspectiva organizațiilor studențești asupra implementării și 
respectării Codului drepturilor și obligațiilor studentului în universitățile din 
România  

Codul drepturilor și obligațiilor studentului, cunoscut și sub numele de 
Statutul Studentului, a fost adoptat, la propunerea ANOSR, după mai mult 
de cinci ani de negocieri, prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului nr. 3666 din 30.03.2012, fiind prima inițiativă 
legislativă exclusiv studențească. Codul drepturilor și obligațiilor studentului 
este actul normativ care reglementează toate drepturile, obligațiile și 
responsabilitățile pe care le au studenții în universitățile din România, fiind 
valabil pentru toate instituțiile de învățământ superior de stat sau private.  

Întrebați dacă sunt de părere că Statutul Studentului a fost pe deplin 
asumat și implementat de către universitatea din care fac parte, respondenții 
din 18 de universități au confirmat acest lucru. Totuși, reprezentanții 
studenților consideră că în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
Universitatea din București, Universitatea Maritimă din Constanța, 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia sau din Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Carol Davila” București codul fie nu include toate 
drepturile și obligațiile prevăzute la nivel național, fie acestea nu sunt 
respectate în totalitate.(fig.1) 

 
 Fig.  1 Deschiderea universităților față de organizațiile studențești  
 
Un procent de 70% dintre universitățile de unde au fost colectate 

răspunsuri manifestă deschidere pentru a colabora cu organizațiile 
studențești ce activează în cadrul instituțiilor, conform percepției 
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reprezentanților studenților. Există universități în care această deschidere 
este condiționată de context (UB, UMF București, UPT, UAIC, USV, UMF 
Timișoara).  

Organizațiile studențești din toate universitățile chestionate au afirmat 
că își pot desfășura activitățile în spațiile universității, ceea ce aduce un plus 
atât în relaționarea dintre organizație și universitate, dar și din perspectiva 
creării unui cadru propice de dezvoltare pentru studenți.(fig. 2) 
 

 
 

Fig.2 Locuri bugetate pentru studenții proveniți din medii 
dezavantajate socio-economic 

 
Conform reprezentanților studenților, 34,4% dintre universitățile 

analizate nu oferă locuri la buget garantate pentru candidații proveniți din 
medii dezavantajate socioeconomic sau marginalizate din punct de vedere 
social, inclusiv absolvenților liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai 
puțin de 10.000 de locuitori (UMC, UTCN, UPT, UMF București, UBB, UVT, 
UMF Iași, UMF TgM). Constatăm o creștere cu aproximativ 20% față de anul 
precedent a numărului de universități care se află în această ipostază.(fig. 3) 
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Fig.3 Răspunsul cu privire la alocarea locurilor bugetate pentru candidați 

din medii defavorizate 
În condițiile în care una din principalele cauze ale abandonului universitar 
este imposibilitatea candidaților sau a studenților de a se susține financiar pe 
perioada studiilor, facilitarea accesului acestor categorii de studenți la 
învățământul superior sporește echitatea și accesibilitatea sistemului 
educațional din România, astfel încât tuturor tinerilor cu potențial de a 
continua studiile ar trebui să le fie oferită această posibilitate. 

Adaptarea spațiilor universității la nevoile studenților cu dizabilități 
locomotorii  

În 81% dintre universitățile chestionate doar anumite spații de studiu 
(clădiri cu săli de curs/laboratoare, biblioteci, spații de cazare și servire a 
mesei etc.) sunt adaptate nevoilor studenților cu dizabilități locomotorii, 
conform reprezentanților studenților. Capitolul băi special adaptate nevoilor 
persoanelor cu handicap locomotor în proximitatea spațiilor de studii este cel 
mai deficitar, 14 dintre universitățile analizate neavând astfel de facilități, 
conform reprezentanților studenților (UMC, UDJ, UB, UPet, UAB, UTCN, UMF 
București, UPT, UO, UBB, USV, UMF Iași, ULBS, UMF Timișoara). Inexistența 
rampelor de acces pentru toate spațiile de studiu este întâlnită în 6 dintre 
universitățile analizate (UB, UPet, UMF București, UBB, UAIC, UMF 
Timișoara), în aceeași situație se află și lifturile (UB, UPet, UTCN, UMF 
București, UAIC, UBB). Fig. 4  
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Fig. 4 Răspunsul cu privire la adaptarea spațiilor pentru studenții cu 

dizabilități 
 

Întrebați cât de accesibile sunt centrele de consiliere și orientare în 
carieră (CCOC) din universitățile în care activează, reprezentanții studenților 
din 55% dintre universitățile analizate consideră că acestea sunt accesibile, 
dar că puțini studenți știu de ele. La mai bine de trei ani de la emiterea 
metodologiei de organizare și funcționare a acestor centre, CCOC-urile se 
confruntă cu o serie de probleme care le îngreunează misiunea, mai ales din 
cauza lipsei resurselor financiare și umane. În 2016, în medie, un angajat al 
acestor centre (consilier în carieră, psiholog, sociolog) la 3448,88 de studenți, 
deși, teoretic, ar trebui să existe cel puțin un angajat la fiecare 2000 de 
studenți, fapt ce afectează puternic impactul și activitatea acestor centre. Fig. 
5 
 

 
Fig. 5 Accesibilitatea centrelor de consiliere și orientare în carieră  
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Într-o singură universitate dintre cele chestionate (UMC) 
reprezentanții studenților au semnalat lipsa unei policlinici sau a unui cabinet 
medical unde studenții să beneficieze de asistență medicală gratuită. De 
asemenea, încă există universități ale căror servicii medicale pentru studenți 
sunt considerate greu accesibile, conform reprezentanților acestora (UB, 
UPT, UMF Timișoara).fig. 6 
 

 
Fig. 6 Accesibilitatea serviciilor de asistență medicală 

 
Concluzionând, Centrele de Consiliere și Orientare în Carieră rămân în 

continuare ineficiente. Lipsa vizibilității acestora, personalul insuficient și fără 
pregătire de specialitate, precum și lipsa unei finanțări adecvate conduc la o 
funcționare deficitară a acestor centre care în prezent nu își pot îndeplini cu 
adevărat misiunea pentru care au fost create. În continuare aveam o rată 
mare a abandonului universitar din cauza lipsei consilierii, absorbția pe piața 
muncii a studenților care au terminat o facultate în același domeniu în care 
lucrează nu înregistrează creșteri, iar decidenți ignoră importanța și impactul 
pe care îl pot avea Centrele de Consiliere și Orientare în Carieră dacă ar 
funcționa cu scopul pentru care au fost create. 

Pentru a asigura egalitatea de șanse și de gen, în etapa de 
elaborare a proiectului MĂSURI ACTIVE PENTRU CREŞTEREA PARTICIPĂRII 
LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL TERŢIAR ANTREPRENORIAL A STUDENŢILOR DIN 
MEDII DEFAVORIZATE Antre_S au fost luate următoarele măsuri:  

 Materialele informative elaborate în cadrul proiectului au conținut 
secțiuni specifice în care va fi promovată egalitatea de șanse și de gen.  

 Prin subvențiile acordate Grupului Țintă crește gradul de accesibilitate 
a acestora la serviciile oferite prin proiect.  
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 Subvențiile au fost acordate cu respectarea principiul egalității de 
șanse și de gen. Preocuparea privind egalitatea de șanse și de gen va 
fi una transversală, pe toată durata de implementare a proiectului.  
Pentru a asigura egalitatea de șanse și de gen, în etapa de elaborare 

a proiectului MĂSURI ACTIVE PENTRU CREŞTEREA PARTICIPĂRII LA 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL TERŢIAR ANTREPRENORIAL A STUDENŢILOR DIN MEDII 
DEFAVORIZATE Antre_S au fost luate următoarele măsuri:  

 Formarea echipei de proiect s-a bazat pe criterii care au vizat exclusiv 
competența profesională a membrilor, de experiența profesională 
avută și de disponibilitatea de implicare în activități, fără a se ține cont 
de alte criterii decât de cele strict profesionale (vechime în exercitarea 
profesiei, studii, domeniu de expertiză). Selectarea și angajarea 
personalului s-a realizat în baza evaluării compețentelor profesionale 
și a experienței (nivel minim de experiență cerut în raport cu 
responsabilitățile trasate) fără a aduce atingere principiilor 
tratamentului egal între femei și barbati. Salarizarea are în vedere 
tarife orare egale pentru același nivel de competență, indiferent de 
gen. Pentru a asigura egalitatea de șanse și de gen în implementarea 
proiectului: toți experții au participat la o instruire inițială, de 2 ore, cu 
privire la respectarea principiilor egalității de șanse și de gen, principii 
ce au fost incluse ca responsabilități în Fișa postului. 

 Materialele informative elaborate în cadrul proiectului conțin secțiuni 
specifice în care va fi promovată egalitatea de șanse și de gen. Prin 
subvențiile acordate Grupului Țintă crește gradul de accesibilitate a 
acestora la serviciile oferite prin proiect. Subvențiile vor fi acordate cu 
respectarea principiul egalității de șanse și de gen. Preocuparea 
privind egalitatea de șanse și de gen va fi una transversală, pe toată 
durata de implementare a proiectului.  

În vederea prevenirii cazurilor de discriminare, experții implicați în proiect 
au fost instruiți cu privire la nediscriminare. Toți membrii echipei au participat 
la o instruire inițială, de 2 ore, cu privire la nediscriminare. În toate etapele 
proiectului, au fost respectate toate politicile și practicile prin care să nu se 
realizeze nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de: 
rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, 
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orientare sexuală, vârstă, handicap, boala cronică necontagioasă, infectare 
HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care 
are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau 
exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, 
economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. 

 Principiul nediscriminării a fost strict respectat în selecția și înregistrarea 
în grupul țintă și în selecția echipei de proiect. În cadrul proiectului au fost 
derulate campanii de informare și conștientizare cu privire la combaterea 
discriminării și a segregării. Prin realizarea de parteneriate și derularea de 
campanii la nivelul comunității, autorităților locale și mass-mediei, s-au luat 
măsuri pentru a diminua cazurile de discriminare.  

Acțiuni concrete în Proiect: campanii de informare și conștientizare cu 
privire la combaterea discriminării și a segregării, SA.1.3, SA.4.4, Activitatea 
6. Toate procedurile de acordare de subvenții, concursuri, alte forme de 
asistență pentru GT au avut reguli clare cu privire la nediscriminare.  
Principalele grupuri vulnerabile 

Mai multe grupuri se confruntă cu diverse forme de excluziune socială 
sau sunt expuse unui risc ridicat de excluziune în moduri care sunt uneori, 
dar nu întotdeauna, asociate cu sărăcia. Din cauza faptului că grupurile 
vulnerabile se confruntă cu probleme specifice pentru care este posibil ca 
politicile generale să nu dea rezultate, acestea au adesea nevoie de servicii 
integrate și particularizate pentru a intensifica participarea lor socială și/ sau 
economică. Identificarea și răspunsul adecvat la nevoile specifice ale 
grupurilor sărace și vulnerabile sunt esențiale pentru elaborarea și 
implementarea de politici de incluziune socială eficiente.  

Tuturor grupurilor vulnerabile, indiferent de dimensiunea lor, trebuie 
să li se ofere oportunități similare de a-și atinge potențialul și de a deveni o 
parte activă a societății. Principalele grupuri vulnerabile din România sunt 
(fig.7):  
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Fig. 7 Principalele grupuri vulnerabile din România 

 
Integrarea genului 
  Crearea egalității de gen face parte integrantă din toate politicile și 
practici. Deși egalitatea de gen a fost pe agenda politică din comunități locale, 
regiuni, întreprinderi și organizații pentru mult timp, EQUAL a avut de multe 
ori să-și depășească reticența angajându-se pentru acțiuni mai mult decât 
specifice pentru femei. 
  Datorită principiilor transversale ale EQUAL a fost posibil integrarea 
dimensiunii de gen în majoritatea ariilor tematice: 

 Parteneriatul a ajutat să pledeze pentru egalitatea de gen și pentru a 
depăși această lipsă de voință politică. S-a demonstrat modul în care 
integrarea genului stimulează dezvoltarea teritorială, prin convingerea 
decidenților de la toate nivelurile, în special dacă sunt comunicate prin 
intermediul colegilor din cadrul parteneriatelor prin rețele naționale 
sau transnaționale. 

 Printr-un mix inovator de activități în diferite domenii de politici, 
EQUAL a contribuit la atenuarea consecințelor a modificărilor 
demografice și a declinului populației. A creat condiții favorabile 
pentru investiții în afaceri și creștere economică prin realizarea 
orașelor, regiunile fiind locuri mai bune pentru a trăi și a munci pentru 
femei și bărbați. Aceste concepte au orchestrat strategii de stimulare 
a mediului cultural, asigurarea instituții de învățământ excelente, 

Persoanele sărace

Persoanele vârstnice singure sau dependente

Copiii și tinerii lipsiți de îngrijire și sprijin parental

Romii

Persoanele cu dizabilități

Alte grupuri vulnerabile

Persoanele care trăiesc în comunități marginalizate
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sisteme de transport publice performante și servicii de asistență 
familială, cum ar fi îngrijirea copiilor și a altor persoane dependente. 

  Combinat cu politici de personal mai prietenoase, cu companiile locale 
toate aceste măsuri au permis accesul mai multor femei în ocuparea forței 
de muncă și a adăugat la „factorii noi” importanți în dezvoltarea teritorială. 

Integrarea sexului este un instrument de management care  ajută 
administrațiile, organizațiile și companiile pentru a optimiza potențialul 
resurselor umane și, de asemenea, al tuturor serviciilor și produselor lor. 
Cooperarea transnațională așa cum este susținută de EQUAL, a fost esențială 
pentru a transfera metode și instrumente din statele membre care sunt mult 
mai avansate în performanța egalității de gen a acestora decât altele care 
sunt încă în primele etape ale integrării sexului.  

Rezultatul acestei învățări partajate, acordă sprijin de la egal la egal, 
iar transferul este o abordare care este acum din ce în ce mai mult aplicată 
în toată Europa. Se încorporează pași, care sunt cruciali pentru a face 
integrarea dimensiunii de gen atât sistematică, cât și durabilă. 

 evaluare a impactului de gen în domeniul politic ales pentru a afla cum 
beneficiază femeile în comparație cu bărbații de la politicile existente 
și de a putea beneficia de politicile prevăzute; 

  formularea de ținte și acțiuni privind egalitatea de gen, planuri care 
vizează reducerea lacunelor de gen și combaterea discriminării; 

 găsirea soluției celei mai realiste și viabile în termeni de beneficii de 
costuri, timp disponibil și context organizațional; 

 implementarea opțiunii selectate orientată spre integrare egalității de 
gen în management și control a sistemelor organizațiilor participante; 

 monitorizarea și evaluarea eficientă ca ingrediente cheie care asigură 
o îmbunătățire continuă a performanței  egalității de gen. 

Accesibilitate pentru persoane cu dizabilităţi 
 Proiectul vine în întâmpinarea nevoilor persoanelor cu dizabilități prin 
oferirea de servicii focalizate pe această componentă. Se va desfășura o 
activitate finanțată de includere în proiect a unor persoane cu CES (SA.1.3 , 
SA.1.5, SA.2.3). Pentru persoanele cu handicap grav, accesul la învățământul 
terțiar este dificil și uneori segregat. Proiectul  POCU 124388 va urmări ca 
persoanele cu dizabilități să fie integrate în mod adecvat în sistemul terțiar 
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de învățământ și să beneficieze de sprijin individual cu respectarea 
intereselor tinerilor, pentru a diminua rata neparticipării școlare din cauze de 
dizabilități.  
 Prin campaniile, inclusiv on-line, și acțiunile de informare din proiect, se 
va promova „Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu 
Dizabilități 2014-2020”, „Strategia europeană a dizabilității 2010-2020”, cu 
informarea despre măsurile care vor permite persoanelor cu dizabilități sa fie 
mai bine informate cu privire la nivelurile de educație și oportunitățile oferite 
de educația terțiară și le va spori mobilitatea facilitându-le participarea la 
programul de învățare de-a lungul vieții.  
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CAP. 3 MODELE DE PROMOVARE A TEMELOR FSE. 
 
Societatea are obligația de a răspunde diversității umane, inclusiv în 

ceea ce privește dizabilitatea, prin eliminarea tuturor barierelor care 
împiedică sau limitează integrarea și participarea efectivă și responsabilă a 
persoanelor cu dizabilități la viața socială, în condiții de respect al drepturilor 
și libertăților cetățenești, în condiții de egalitate de șanse și nediscriminare în 
raport cu ceilalți membri ai comunității. Politicile sociale au sarcina de a crea 
condiții de „normalizare” a vieții persoanelor cu dizabilități. 

Normalizarea implică un proces de proiectare/reproiectare a 
sistemelor sociale, astfel încât acestea să permită persoanelor cu dizabilități 
să ducă o viață pe cât posibil autonomă, în familia proprie, în mediul obișnuit 
de viață al comunității. În practică, normalizarea se traduce prin realizarea 
„alegerii celei mai puțin restrictive” care presupune că prin fiecare măsură de 
plasament și/sau asistență a persoanei cu dizabilități să asigure pe cât posibil 
același nivel de autonomie și participare socială ca și al celorlalți membri ai 
comunității.  

O primă axă a "normalizării" vieții persoanelor cu dizabilități este cea 
a dezinstituționalizării, eliminarea treptată a asistenței și îngrijirii în sistem 
rezidențial, atunci când nu există recomandări imperative, proces susținut de 
crearea unui sistem alternativ de servicii de sprijin bazate pe comunitate 

Accesibilizarea resurselor obișnuite ale comunității (facilități, servicii și 
produse privind locuința, sănătatea și recuperarea, cultura, educația și 
formarea profesională, munca, politica, sportul, etc.), în scopul utilizării de 
către persoanele cu dizabilități, reprezintă cea de a doua axă a realizării unei 
„societăți deschise” în acord cu principiile democratice actuale. 

Lumea modernă, tot mai globalizată, orientată mai puțin pe explorarea 
resurselor naturale - tot mai sarace – în favoarea cunoașterii și valorizării 
capitalului uman, practic inepuizabil, a învățat să accepte, să respecte și să 
încurajeze diversitatea omenească, sub toate aspectele ei. 

 Acest lucru s-a datorat, pe de o parte presiunilor reale ale economiei, 
ale migrației forței de muncă, globalizării informației, dar și presiunii 
cetățenești, tot mai bine reprezentate de societatea civilă. În acest context, 
percepția socială a persoanei cu dizabilități s-a schimbat radical în ultimile 
câteva decenii. 
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3.1 Modelul inovativ individual 
 

Până spre anii 1950 dizabilitatea era considerată o „boală” sau efectul 
unei boli, având un caracter invalidant, de obicei pe viață. Individului îi 
revenea „vina” și responsabilitatea gestionarii problemelor generate de 
starea de dizabilitate. Persoana cu dizabilități avea statut de pacient al unor 
servicii medicale, furnizate în baza unui plan de îngrijire și tratament, cu 
impact imediat, într-o instituție (in general de tip medical), aflată cel mai 
adesea în afara comunității. Planul de îngrijire și tratament avea ca prioritate 
asigurarea nevoilor primare ale beneficiarului și era coordonat de un singur 
specialist - de regulă, medic.  

Aceasta este o viziune reducționistă (se rezumă la aspectul medical) 
și depășită asupra condiției dizabilității. O încercare de reformare a „modelul 
inovativ individual” a venit odată cu asa-zisul curent al reabilitării, apărut ca 
urmare a recunoașterii numeroaselor efecte negative ale instituționalizării 
persoanei cu dizabilități - stigmatizarea de către semeni, dependența de 
îngrijire, pasivitatea, lipsa sentimentului de apartenență la comunitatea geo-
socială și lipsa relațiilor sociale normale, lipsa libertății și a controlului asupra 
propriei vieți, lipsa experienței și oportunităților de dezvoltare individuală, 
deteriorarea imaginii de sine, etc).  

În fapt, varianta „reabilitării” prezumă tot boala ca factor de risc al 
dizabilității, dar consideră că persoana cu dizabilitate poate să își 
„corecteze/amelioreze” deficitul cu ajutorul unor servicii speciale de 
recuperare, oferite în comunitate – case de tip familial, ateliere, școli sau 
clase speciale, etc. „Clientul” acestor servicii beneficiază de un plan individual 
de reabilitare (recuperare) pe o perioada determinată, plan proiectat și 
coordonat de o echipa pluridisciplinară. Nici această abordare pasivă și 
unilaterală (limitată tot la individ) nu a determinat schimbări majore asupra 
calității vieții persoanelor cu dizabilități.  
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3.2 Modelul inovativ social 
 

Odată cu promovarea Programului mondial de acțiune privind 
problemele persoanelor cu handicap (Organizația Națiunilor Unite - 1982), 
care consideră „handicapul... un rezultat al pierderii sau limitării șanselor de 
pregătire, pe picior de egalitate, cu ceilalți indivizi, la viața comunității” și mai 
ales după promovarea regulilor standard privind egalizarea șanselor pentru 
persoanele cu handicap (ONU - 1993) s- a cristalizat ideea că dizabilitatea 
este o expresie a raporturilor persoanei cu mediul sau fizic și social. 

„Regulile Standard” afirmă principiul împuternicirii în exercitarea 
drepturilor și libertăților umane (Regula nr.7). Ca o consecință, dizabilitatea 
poate fi imputabilă societății în măsura în care aceasta împiedică sau 
limitează accesul unora dintre membrii săi în a-și exercita drepturile și 
libertățile cetățenesti, în condiții de echitate socială. Așadar, nu doar individul 
trebuie să se adapteze normelor de viață socialmente acceptate ci și 
societatea are obligația de a-și adapta sistemele de funcționare (fizico- 
sociale, atitudinale) în raport cu diferențele individuale, astfel încât fiecare 
cetățean să aibă șanse egale de acces la toate resursele comunității – 
locuință, transport, sănătate, educație, muncă, cultură etc. Protecția socială 
pentru persoanele cu dizabilități are ca obiectiv asigurarea sprijinului 
persoanei pentru viață independentă, în și prin comunitate, conform planului 
propriu de viață al acesteia. Clasificarea internațională a funcționării, 
dizabilității și sănătății – C.I.F.D.S. (Organizația Mondială a Sănătății - 2001), 
inspirată de Regulile Standard, a fost concepută în scopul fundamentării și 
unificării viziunii, terminologiei și metodologiei (de evaluare) în domeniul 
dizabilității. „Clasificarea” descrie patru componente ale stării de sănătate, 
inclusiv zonele de impact ale acestora cu alte domenii (educație, muncă etc.) 
renunțând la orice fel de referiri etiologice (ce țin de cauze medicale). Aceste 
componente sunt: 

• funcții și structuri ale corpului; 
• activități și participare; 
• factori ambientali; 
• factori personali. 
Fiecare componentă se compune dintr-un număr de categorii și 

subcategorii, codificate conform unui algoritm, ce pot fi evaluate pe baza 
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unor criterii denumite „calificatori”. În fapt, prin Clasificarea Internațională a 
Funcționării, Dizabilității și Sănătății se urmărește evaluarea stării de 
funcționalitate bio- psiho-socială a individului uman, sub toate aspectele 
relevante.  

Deși s-a reproșat Clasificării O.M.S. unele limite (focalizarea mai mult 
pe anomalii, pierderi, deviații decât pe capacități, insuficiență 
explorare a aspectelor cotidiene ale vieții persoanei cu dizabilități - 
sărăcie, prejudicii, abuz, lipsa securității, a apărării drepturilor etc.), 
iar metodologia de evaluare propusă este considerată prea tehnică și 
laborioasă pentru a putea fi utilizată. C.I.F.D.S. a reprezentat un 
moment crucial în redefinirea politicilor sociale prin afirmarea câtorva 
principii de maximă anvergură democratică: 
• universalitatea; 
• considerarea „omului”/ființei umane în genere, indiferent de 

condiția sa de sănătate și functionalitate; 
• paritatea - abordarea, în aceeași măsură, a tuturor aspectelor 

(fizice, psihice, sociale) ce contribuie la starea de sănătate și funcționalitate 
a individului; 

• neutralitatea - evitarea oricăror catalogări (pozitive sau 
negative) a indicatorilor stării de sănătate și funcționalitate în procesul de 
evaluare a persoanei; 

• plurifactorialitatea și implicit demedicalizarea - luarea în 
considerație a tuturor factorilor - fizici și sociali - care influențează, ca 
facilitatori sau ca bariere, starea de sănătate și de funcționalitate a 
individului.  

Felul în care „Clasificarea” O.M.S. a clarificat legătura dintre 
dizabilitate și incluziunea socială, a demonstrat că e nevoie nu doar de o 
societate permisivă, ci de una echitabilă și participativă, iar politicile sociale 
au menirea de a transpune în practică această cerință. 

 Convenția Organizației Natiunilor Unite privind drepturile persoanelor 
cu dizabilități, ratificată de Uniunea Europeană în 2010 și de România în 
2011, a stabilit elementele-cheie ale reformării societății pentru a “promova, 
proteja și asigura exercitarea deplină și echitabilă a drepturilor și libertăților 
omului de către toate persoanele cu dizabilități”.  
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Recunoscând barierele de mediu ca principală cauză a dizabilității, 
documentul O.N.U. recomandă ca strategiile naționale și măsurile de 
implementare ale acestora să se centreze pe eliminarea oricăror inechități și 
discriminări în exercitarea drepturilor și libertăților cetățenești.  

Traiul independent și incluziunea socială reprezinta “ținta” acțiunii 
sociale iar realizarea acestui obiectiv presupune proiectarea și implementarea 
dezinstituționalizării sistemului de servicii sociale și trecerea la servicii 
alternative de sprijin pentru viața independentă și participativă a persoanelor 
cu dizabilități în comunitate, prin accesibilizarea tuturor resurselor 
comunității. 

Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități 2010 - 2020 „Un 
angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere" dezvoltă modelul inovativ 
propus de Planul de Acțiune privind dizabilitatea al Consiliului Europei, 2006 
– 2015 pornind de la elementul fundamental care definește o acțiune viabilă 
și democratică în domeniu - accesibilitatea. 

Rețelele sunt o parte inerentă a programului Uniunii Europene (UE) și 
îmbunătățirea guvernanței locale.  

Folosind Analiza rețelelor sociale, evaluăm modul în care 
caracteristicile cheie LEADER, cum ar fi abordarea de jos în sus și abordarea 
participativă, sunt implementate într-un nou stat membru al UE. 

Concentrându-ne pe relevanța rețelelor sociale pentru LEADER în 
România, constatăm că rețelele administrative slabe, complexitatea 
programului, influența politică și patrimoniul epocii socialiste inhibă 
introducerea fără probleme a instrumentului LEADER.  

În mod evident, înființarea de parteneriate formale și o mai bună 
guvernare rămân, în general, provocatoare. În timp ce rețelele regionale de 
jos în sus pot stabili mai ușor capital social, inițiativele conduse de 
administrația comunală sunt mai competitive în selectarea finanțării, dar tind 
să neglijeze participarea. 

Accesibilitatea reprezintă nu doar prima (in ordinea prezentării) dintre 
cele opt domenii de referință ale Strategiei Europene, ci și „o precondiție” de 
realizare a tuturor celorlalte șapte: 1. Participare; 2. Egalitate; 3. Ocuparea 
forței de muncă; 4. Educație și formare; 5. Protecție socială; 6. Sănătate; 7. 
Acțiune externă.  
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Trecerea în revistă a câtorva dintre principalele documente legislative 
promovate de Organizația Națiunilor Unite și Uniunea Europeana în domeniul 
dizabilității demonstrează reorientarea tot mai evidentă a politicilor din 
domeniu, de la „reabilitarea” individuală spre responsabilizarea societății în 
promovarea și asigurarea exercitării drepturilor și libertăților cetățenești. 

Întreprinderile sociale fac parte din economia socială, care include, de 
asemenea, fundații, organizații de caritate și cooperative. Întreprinderile 
sociale sunt întreprinderi care tranzacționează în scopuri sociale, în cadrul 
economiei (sociale). Întreprinderile sociale nu sunt determinate doar de 
nevoia de a maximiza profitul pentru acționari și proprietari. 

Comisia folosește termenul „întreprindere socială” pentru a acoperi un 
obiectiv principal pentru întreprinzător, acela de a obține un impact social, 
mai degrabă decât generarea de profit pentru proprietari și acționari; care 
operează pe piață prin producția de bunuri și servicii într-un mod 
antreprenorial și inovator; care utilizează excedentele în principal pentru 
atingerea acestor obiective sociale și care este gestionat de antreprenorii 
sociali într-un mod responsabil și transparent, în special prin implicarea 
lucrătorilor, clienților și a părților interesate afectate de activitatea sa de 
afaceri.  

În principiu, aceasta acoperă întreprinderi pentru care societatea sau 
societatea obiectivul bunului comun este motivul activității comerciale, 
adesea sub forma unui nivel ridicat de inovație socială, unde profiturile sunt 
reinvestite în principal în vederea realizării acestui obiectiv social și în care 
metoda de organizare sau de proprietate reflectă misiunea lor. 

 Acest lucru se datorează faptului că întreprinderile sociale pot lua 
numeroase forme, sunt angajate în mai multe sfere de activitate și pentru că 
structurile juridice diferă de la o țară la alta.  

În Finlanda, de exemplu, până de curând legea nu recunoaște decât 
întreprinderile sociale concentrându-se pe incluziunea muncii. 

Termenul de antreprenoriat social este utilizat pentru a descrie 
comportamentele și atitudinile indivizilor implicați în crearea de noi proiecte 
în scopuri sociale, inclusiv dorința de a-și asuma riscuri și de a găsi modalități 
creative de utilizare a activelor subutilizate.  



 
 

62 
 

Întreprinderile sociale sunt implicate în activitatea de a crea o valoare 
socială semnificativă și o fac într-un mod antreprenorial, orientat către piață, 
adică prin generarea de venituri proprii pentru a se menține. 

 În acest fel, de exemplu, datele reprezentative ale populației privind 
întreprinderile sociale din Ungaria, România, Spania, Suedia și Marea Britanie 
ne spun că 75% din aceste activități lucrează pe provocări legate de formare 
și educație (creștere inteligentă), economică, socială și dezvoltarea 
comunității și furnizarea serviciilor sociale (creștere incluzivă) și a mediului 
(creștere durabilă).  

Mai mult, observăm că aceste proiecte introduc multe alte inovații noi 
pe piață decât întreprinderile obișnuite. Acest lucru sugerează că, în special, 
întreprinderile sociale, chiar dacă mici (marginale sau nișă), păstrează totuși 
informații valoroase și informații cu privire la inovația socială pentru Europa. 

Analfabetismul digital sau nivelul scăzut al competențelor IT reprezintă 
o formă particulară de excludere socială, care duce la obstacole grave în 
calea accesului la servicii, participarea scăzută la învățarea pe tot parcursul 
vieții, dificultăți în găsirea unui loc de muncă etc. Includerea digitală își 
propune să reducă decalajul digital, prin implicarea activă a utilizatorilor 
defavorizați.  

În acest fel, se leagă bine de agenda digitală, o altă inițiativă 
emblematică a strategiei Europa 2020. Societatea secolului XXI cere din ce 
în ce mai mult alfabetizarea digitală, iar deși accesul fizic la TIC nu a fost 
niciodată mai mare, multe persoane nu sunt în măsură să profite de ceea ce 
există. 

Întreprinderile sociale pot juca un rol unic în identificarea nevoilor 
nesatisfăcute și în dezvoltarea de noi tipuri de servicii. Conform Inițiativei de 
Afaceri Sociale din UE, ramura economică angajează peste 11 milioane de 
oameni în UE, reprezentând 6% din totalul locurilor de muncă și acoperă 
organismele cu un statut juridic specific (cooperative, fundații, asociații, 
societăți mutuale). 

Economia socială poate juca în mod clar un rol în dezvoltarea regională 
prin politicile publice și sunt rodul contribuției combinate a autorităților 
publice și a organizațiilor din economia socială la furnizarea de servicii de 
utilitate publică, în care participarea comună a ambilor actori este o cerință 
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esențială pentru asigurarea calității; iar acel parteneriat public-privat este un 
instrument pentru a furniza servicii sociale primare mai eficiente, care până 
acum au fost furnizate de către statutul de bunăstare.  

În același timp, ajută la identificarea și furnizarea serviciilor în câmpuri 
noi și suplimentare. În acest sens, noi forme de cooperare sunt stabilite cu 
societatea civilă și părțile interesate. 

Economia socială și antreprenoriatul social sunt, de asemenea, un 
instrument pentru incluziunea socială. Adesea oferă oportunități de angajare 
pentru persoanele care se confruntă cu dezavantaje sau oferă servicii sociale 
și / sau bunuri și servicii persoanelor cu risc de sărăcie sau excludere. De 
asemenea, ele sunt deseori implicate în inițiativele societății civile care 
vizează schimbarea socială și inovarea socială.  

Întreprinderile sociale sunt poziționate între sectoarele tradiționale 
private și publice. Deși nu există o definiție universal acceptată a unei 
întreprinderi sociale, caracteristicile lor cheie de identificare sunt scopul social 
și social combinate cu spiritul antreprenorial al sectorului privat. 
Întreprinderile sociale își dedică activitățile și își reinvestesc surplusurile 
pentru a atinge un obiectiv social sau comunitar mai larg, fie între membrii 
lor, fie într-un interes mai larg.  

Cu toate acestea, constituie un nume greșit de a face referire la ele 
ca „nu pentru profit ”(așa cum se obișnuiește în Statele Unite), deoarece 
orice întreprindere trebuie să facă un excedent pentru a avea un viitor pe 
termen lung. Multe întreprinderi sociale operează un model de finanțare 
„hibrid” relativ complex.  

Acestea fac acest lucru amestecând venituri din subvenții, contracte și 
alte activități generatoare de venituri, cum ar fi vânzările de servicii de 
bunuri. Unii obțin venituri suficiente din activitatea lor generatoare de venituri 
pentru a-și finanța întreaga operațiune (de exemplu, magazine de 
întreprinderi sociale, pub-uri, restaurante etc.). 

 Alții folosesc active precum proprietatea pentru deschiderea de noi 
piețe pentru întreprinderile sociale prin îmbunătățirea procesului de punere 
în funcțiune și achiziții (de exemplu, prin includerea clauzelor sociale în 
contractele de lucrări și servicii publice).  
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Sprijinul financiar poate fi furnizat direct companiilor individuale, prin 
intermediari ai întreprinderilor sociale, precum întreprinderea socială sau 
cooperativa, agenții de dezvoltare și prin intermediul instituțiilor financiare. 
Există un număr tot mai mare de instituții financiare care se specializează în 
investiții în întreprinderi sociale și multe dintre noile bănci sunt specializate 
în acest tip de investiții.  

Fondul Social European poate sprijini întreprinderile sociale. În primul 
rând, poate consolida capacitățile administrative și structurile de sprijin care 
promovează întreprinderile sociale. Acest lucru poate fi realizat în special prin 
educație și formare profesională, de exemplu, prin integrarea 
antreprenoriatului social în programele de vocații specifice sau prin furnizarea 
de instruire care să îmbunătățească abilitățile de afaceri ale antreprenorilor 
sociali.  

Rețeaua și dezvoltarea de parteneriate, precum și înființarea serviciilor 
de dezvoltare a afacerilor pentru întreprinderile sociale pot fi, de asemenea, 
sprijinite.  

În al doilea rând, FSE poate mobiliza fonduri suplimentare destinate 
dezvoltării economiei sociale și promovării antreprenoriatului social și ușor 
accesibil pentru întreprinderile sociale. Economia socială are tradiții diferite 
în diferite țări și în statele membre ale Europei.  

Unele țări, precum Franța, au o tradiție puternică în „economie sociale 
et solidaire”, economia socială și solidară așa cum o numesc. Ele se dezvoltă 
cu inovația socială în sensul ei „mai nou” și inițiativele apar, adesea legate 
cu fondurile structurale.   
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3.3 Rolul inovației sociale în politica de coeziune 
 

Politica de coeziune este unul dintre instrumentele principale ale UE 
pentru punerea în aplicare a strategiei Europa 2020. 

Din cauza rolului proeminent pe care îl joacă inovația socială în agenda 
Europa 2020, ea a fost, de asemenea, prezentată ca un element cheie al 
arhitectura politicii de coeziune. Strategia Europa 2020 pentru creștere 
inteligentă, durabilă și incluzivă și-a fixat ținte foarte ambițioase, dintre care 
trei, de exemplu, creșterea gradului de ocupare a forței de muncă la 75%, 
reducerea abandonului școlar timpuriu sub 10% și sărăcia cu 20 de milioane 
de oameni - direct preocupă domeniul social. În completarea eforturilor 
depuse de statele membre, organizațiile societății civile, regiunile și partenerii 
sociali, principalul instrument al Uniunii Europene pentru atingerea acestor 
ținte este politica de coeziune. Din acest motiv, instrumentele politicii de 
coeziune vor fi orientate către realizarea obiectivelor europene, iar 
eficacitatea acestora va avea un impact decisiv asupra atingerii obiectivelor 
Europa 2020.  

În măsura în care realizarea obiectivelor Europa 2020 depinde de 
politica de coeziune, succesul coeziunii politice se bazează pe capacitatea sa 
de a mobiliza resurse pentru Europa 2020. Cu contracția finanțelor publice și 
a micșorării fondurilor private, toate eforturile actorilor sunt necesare.  

În acest sens, strategiile macroeconomice, fiscale și de angajare 
trebuie să fie însoțite de instrumente clare de orientare și monitorizare în 
ceea ce privește investițiile sociale.  

Pachetul de investiții sociale viitoare va consolida necesitatea 
reexaminării politicilor sociale existente pentru a le optimiza eficiența. În 
acest sens, va traduce o abordare a investițiilor sociale ca un cadru pentru 
redirecționarea politicilor statelor membre către investiții mai mari pe tot 
parcursul ciclului de viață.  
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CAP. 4 PROMOVAREA TEMELOR FSE PRIN STUDII TERȚIARE ÎN 
SCOPURI SOCIALE 

 
În ceea ce priveste învățământul terțiar, obiectivul final al autorităților 

de învățământ, în calitate de gardieni ai interesului public, este să se asigure 
că resursele publice sunt cheltuite în mod eficient de promovarea temelor 
FSE prin studii terțiare în scopuri sociale. Există așteptarea ca instituțiile să 
contribuie la obiectivele economice și sociale ale țărilor.  

Acesta este un amestec de numeroase cerințe, cum ar fi: calitatea 
predării și învățării definită în moduri noi, incluzând o relevanță mai mare 
pentru nevoile cursanților și pe piața muncii; activități de cercetare și 
dezvoltare în dezvoltarea afacerilor și a comunității; contribuind la 
internaționalizare și competitivitate internațională.  

Există o tensiune între urmărirea generării de cunoștințe ca obiectiv 
instituțional autodeterminat și declarația priorității naționale, astfel cum este 
definită în obiectivele sistemului terțiar.  

Obiectivul, din punct de vedere al guvernării, este de a reconcilia 
prioritățile instituțiilor individuale și obiectivele sociale și economice mai largi 
ale țărilor. Aceasta presupune determinarea a cât de mult contribuie primul 
la cel de-al doilea, precum și clarificarea gradului de latitudine pe care 
instituția îl are în urmărirea propriilor sale obiective. 

O primă prioritate ar trebui să fie dezvoltarea unei viziuni cuprinzătoare 
și coerente pentru viitorul învățământului terțiar, pentru a ghida dezvoltarea 
viitoare a politicilor pe termen mediu și lung, în armonie cu obiectivele sociale 
și economice naționale.  

În mod ideal, ar trebui să rezulte dintr-o revizuire strategică națională 
sistematică a învățământului terțiar și să conțină o declarație clară a 
obiectivelor strategice. De asemenea, ar fi nevoie de reflecție, dezbatere și 
crearea consensului. Un organism reprezentativ ar putea ajuta la concilierea 
intereselor divergente ale diferitelor părți interesate - guvern, instituții, 
studenți, personalul didactic și comunitatea științifică, sectorul privat și 
societatea civilă - prin faptul că aceștia colaborează pentru recomandări 
pentru strategia pe termen mediu și lung pentru educația terțiară. Succesul 
învățământului terțiar depinde și de politicile din mai multe domenii 
guvernamentale.  
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Organele inter-ministeriale care leagă oficialii de învățământ cu 
autoritățile publice cu responsabilitatea pentru linii de politici complementare, 
cum ar fi imigrația, știința și tehnologia și politicile pieței muncii, pot juca un 
rol important în lărgirea și regularizarea consultărilor politice în cadrul 
guvernului. 

Diversificarea extensivă și flexibilă poate oferi țărilor o capacitate mai 
largă de a răspunde nevoilor naționale variate - în ceea ce privește cercetarea 
și inovarea, dezvoltarea unei forțe de muncă calificate, incluziunea socială și 
dezvoltarea regională - decât un sistem de diversificare limitată și fixă. Astfel, 
țările ar putea dori să evalueze cât de multă diversificare, de ce fel și în ce 
regiuni este cea mai potrivită pentru a îndeplini obiectivele strategice ale 
sistemului.  

Misiunea și profilul instituțiilor individuale ar trebui să fie clar definite 
în conformitate cu această strategie de diversificare. Nu există un model 
unic sau cea mai bună abordare pentru conceperea unui sistem de 
învățământ terțiar cu niveluri extinse de diversificare.  

În special, un sistem divers de educație terțiară poate fi conceput fie 
cu sectoare instituționale distincte, fie în cadrul unui tip instituțional unic. 

În toate seturile de sugestii de politică, se pune accentul pe 
necesitatea de a asigura o concentrare exterioară a sistemelor terțiare. 

Aceasta implică legături educaționale puternice cu angajatorii, 
regiunile și piețele forței de muncă; legături eficiente universitate-industrie 
pentru cercetare și inovare; participarea părților interesate externe la 
guvernarea sistemului și instituțional și la asigurarea calității; o pondere 
semnificativă a fondurilor externe în bugetele instituționale; și un portofoliu 
larg de politici de internaționalizare. 

O modalitate simplă de a încuraja instituțiile să contribuie mai în mod 
deliberat la obiectivele sistemului terțiar ar fi ca autoritățile de învățământ 
terțiar să solicite tuturor instituțiilor care primesc finanțare publică să 
pregătească și să actualizeze periodic planuri strategice semnificative aliniate 
strategiei naționale de educație terțiară .  

De asemenea, ar fi important să revizuim opțiunile pentru lărgirea 
sferei de autonomie instituțională, pentru a permite o mai mare reacție (la 
elevi, părți interesate, regiuni) și eficiență în operațiuni. În același timp, 
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politica națională de guvernare instituțională trebuie să permită instituțiilor să 
își profite la maxim autonomia și noile responsabilități. 

În ciuda atenției politicii asupra comercializării rezultatelor cercetării și 
dezvoltării universitare din ultimii ani, metodele și instrumentele de susținere 
a capacităților de difuzie și activităților de sprijin interactiv ale instituțiilor 
terțiare merită luate în considerare o politică mai atentă. Legăturile și 
colaborarea dintre sectorul învățământului terțiar și alți actori din sistemul de 
cercetare și inovare trebuie să fie dezvoltate în continuare, cu scopul de a 
îmbunătăți difuzarea cunoștințelor. 

Sectorul învățământului terțiar ar trebui să fie flexibil și să răspundă 
nevoilor industriei în ceea ce privește proiectele de cooperare, iar politica 
trebuie să se asigure că întreprinderile mici și mijlocii (IMM- uri) și firmele din 
toate sectoarele tehnologice sunt luate în considerare atunci când sunt 
concepute programele.  

Potrivit unor grupuri, libertatea academică a fost amenințată ca 
urmare a unei serii de tendințe în învățământul terțiar. În același timp, 
instituțiile sunt sub presiune să utilizeze fondurile publice în beneficiul 
societății în ansamblu.  

Acest lucru necesită, în majoritatea țărilor, o re-conceptualizare a ceea 
ce cuprinde activitatea academică. În acest context, libertatea academică 
trebuie încadrată în obligația instituțiilor față de societate, de ex. cu mediul 
academic care își urmărește obiectivele în timp ce contabilizează obiectivele 
instituționale, fiind asigurat sprijin și condiții pentru îndeplinirea acestor 
obiective. 

De asemenea, academicienii ar trebui să aibă autonomie în 
proiectarea cursurilor pe care le predă și libertatea de a selecta subiecte de 
cercetare și abordări ale cercetării - posibil în cadrul priorităților definite la 
nivel de instituție sau sistem.  

Acestea nu trebuie să fie constrânse în interpretarea lor a 
rezultatelor cercetării și să nu fie împiedicate să le facă publice; această 
libertate sporită ar trebui să vină împreună cu o responsabilitate mai mare 
pentru rezultatele activităților lor academice. 

Deoarece autoritățile din învățământul terțiar cedează anumite 
responsabilități, cum ar fi administrarea directă a instituțiilor academice și își 
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asumă altele în ceea ce privește orientarea politicii și evaluarea performanței, 
trebuie să își schimbe competențele și organizarea.  

O evaluare a expertizei personalului și a nevoilor de abilități curente 
poate fi utilă pentru a identifica nepotriviri potențiale și pentru a dezvolta 
programe de dezvoltare profesională și formare pentru a ține pasul cu 
cerințele în schimbare.  

S-ar putea dezvolta instrumente care să conducă la realizarea 
responsabilității și să permită, de asemenea, un spațiu larg de autonomie 
instituțională.  

Modalitățile posibile de îndeplinire a acestor două obiective și de 
optimizare a rezultatelor în domeniile calității, eficienței și receptivității 
sistemului includ, de exemplu, instrumente precum contracte de performanță 
sau finanțare legate de performanță și colectarea și diseminarea informațiilor 
din ce în ce mai bune, pentru monitorizarea sistemului, elaborarea de politici 
și informarea părților interesate.  

Controlul și supravegherea guvernului nu este singurul mijloc de a 
conduce comportamentul instituțiilor de învățământ și, în unele cazuri, este 
posibil să nu fie cel mai bun. 

În funcție de circumstanțele naționale, guvernele pot dori să evalueze 
modul în care pot utiliza în mod strategic competiția instituțională și alegerea 
studenților ca mijloc de a obține performanțe mai puternice din sistemul lor 
terțiar.  

Acest lucru poate fi obținut prin recunoașterea de noi tipuri de 
instituții, care să permită portabilitatea subvențiilor instituționale și / sau 
sprijinul studenților, consolidarea aranjamentelor de transfer și articulare 
pentru a favoriza mobilitatea între instituții și îmbunătățirea disponibilității 
informațiilor despre calitate pentru studenții potențiali. 

Fundația generală a oricărei strategii de finanțare este că fondurile 
publice direcționează sistemul de învățământ terțiar într-un mod care să 
faciliteze contribuția sa la societate și economie. 

 O bază de orientare este conceperea unei abordări de finanțare 
pentru a îndeplini obiectivele politice căutate pentru sistemul de învățământ 
terțiar, de ex. extinderea, calitatea, eficiența costurilor, echitatea, capacitatea 
instituțională sau de sistem - care diferă între țări la un moment dat.  
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O serie de principii ar trebui să guverneze finanțarea învățământului 
terțiar. Pentru început, există argumente bune pentru a sprijini împărțirea 
costurilor între stat și studenți (și familiile lor).  

Având în vedere dovezile beneficiilor private ale unei diplome terțiare, 
absolvenții ar putea suporta o parte din costurile serviciilor oferite de 
instituțiile terțiare. Cazul este mai puternic atunci când limitările din 
finanțarea publică a învățământului terțiar conduc la raționarea numărului de 
studenți, la scăderea calității instrucționale (ca urmare a scăderii cheltuielilor 
pe student) sau la disponibilitatea limitată de fonduri pentru susținerea 
grupurilor defavorizate.  

 O altă bază pentru finanțarea învățământului terțiar este principiul 
alocării fondurilor publice în raport cu relevanța pentru societate în general. 
În termeni ideali, acest lucru s-ar traduce în finanțarea publică a activităților 
care generează externalități educaționale în beneficiul întregii societăți - 
indiferent de natura prestatorului - și niveluri de finanțare publică care 
reflectă amploarea externalităților educaționale în raport cu beneficiile 
private.  

Un alt pilon fundamental este un sistem complet de susținere a 
studenților Ea facilitează accesul prin reducerea constrângerilor de lichiditate 
cu care se confruntă studenții.  

Un sistem mixt de subvenții și împrumuturi ar ajuta studenții să 
acopere taxele de școlarizare și costurile de viață, atenuând orele excesive 
petrecute în muncă cu timp parțial sau o dependență disproporționată de 
sprijinul familiei. În multe țări, sistemele de asistență ale elevilor trebuie 
extinse, diversificate și să pună un plus de accent pe nevoia financiară a 
studenților.  

În sfârșit, criteriile pentru distribuirea fondurilor către instituții trebuie 
să fie clare pentru toți. Acest lucru este cel mai bine obținut printr-o formulă 
transparentă care protejează deciziile de alocare de la presiunile politice și 
stimulentele croitorilor pentru a contura planuri instituționale în armonie cu 
obiectivele naționale.  

Baza pentru alocarea finanțărilor „de bază” către instituții - în special 
cea legată de instruire - ar trebui să fie într-o oarecare măsură orientată către 
producție pentru a sprijini excelența în predare și învățare. 
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 Cu toate acestea, mecanismele de finanțare bazate pe performanță 
ar trebui să fie puse în aplicare cu atenție pentru a evita efectele nedorite. 

Este important, pentru a construi un angajament național pentru 
calitate, ca obiectivul sistemului de asigurare a calității să fie clar și 
așteptările să fie formulate în conformitate cu strategia de învățământ terțiar.  

Un sistem bine coordonat de asigurare a calității ar putea fi de așteptat 
să asigure că:  

 fiecărui student li se oferă educație relevantă și de calitate; sistemul 
general contribuie la dezvoltarea socială și economică a țării;  

 Activitățile de promovare a temelor FSE prin studii tertiare favorizează 
echitatea accesului și a rezultatelor; 

  asigurarea calității contribuie la îmbunătățirea coordonării și integrării 
sistemului terțiar general.  

Există, de asemenea, un echilibru între răspundere și îmbunătățirea 
calității. Din punct de vedere al responsabilității, este important ca sistemele 
de asigurare a calității să furnizeze informații diferitelor părți interesate, dar 
asigurarea calității trebuie să fie / să devină un mecanism de îmbunătățire a 
calității, mai degrabă decât să forțeze respectarea cerințelor birocratice. 

O cultură de calitate puternică în promovarea temelor FSE prin studii 
tertiare împărtășită de conducerea academică, personal și studenți - ajută la 
consolidarea sistemului de asigurare a calității. În mare măsură, această 
atenție pentru menținerea și îmbunătățirea standardelor academice se 
dezvoltă de-a lungul timpului.  

Cu toate acestea, dovezile sugerează că o cultură puternică de calitate 
se poate dezvolta și ca urmare a intervenției publice, de ex. prin crearea de 
sisteme interne de asigurare a calității de către FSE sau ca răspuns la 
stimulente adecvate, cum ar fi publicarea de evaluări ale experienței lor de 
învățare.  

Dezvoltarea sistemului de asigurare a calității trebuie privită ca un 
proces continuu. Cu toate că există o nevoie și o justificare clare pentru 
monitorizarea externă a calității în primele etape ale dezvoltării pentru a 
satisface nevoia de responsabilitate și pentru a se asigura că standardele de 
calitate de bază sunt îndeplinite în întregul sistem, este posibil ca această 
rațiune să se estompeze în timp. Prin urmare, ar fi important - după 
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îndeplinirea standardelor de bază - ca asigurarea externă a calității să 
evolueze spre un rol consultativ pentru a îmbunătăți îmbunătățirea. 

Abordarea pentru asigurarea relevanței pentru societate ar trebui, de 
asemenea, să fie strâns legată de mecanismele de asigurare a calității, 
întrucât, de exemplu, programele de calitate scăzută nu sunt relevante pentru 
piața muncii. Astfel, pentru a avea succes o abordare bazată pe relevanță, 
trebuie să existe un sistem robust de asigurare a calității. 

În mod clar, problemele de echitate în învățământul terțiar în multe 
țări trebuie să devină mai proeminente în dezbaterile naționale și în 
elaborarea politicilor.  

Aceasta necesită colectarea sistematică de date pentru a informa 
dezvoltarea politicilor adecvate de reducere a inegalităților în învățământul 
terțiar, de ex. fondul socioeconomic al populației de studenți terțiari, ratele 
de finalizare în funcție de mediul familial, fluxul regional de studenți, munca 
part-time a studentului sau condițiile sociale și economice ale vieții 
studenților.  

Ingredientele cheie într-o agendă de echitate includ: 
 servicii de orientare și consiliere în carieră la nivelul școlii, 
  integrarea planificării între sistemele de învățământ secundar și 

terțiar, 
  oportunități pentru studiul învățământului terțiar de pe orice cale din 

școala gimnazială superioară, 
  o ofertă variată de educație terțiară pentru a găzdui un un set mai 

divers de studenți, 
  tipuri alternative de prevederi pentru a ține cont de diversitatea 

culturală a populației, 
  extinderea centrelor de învățare la distanță și de învățare regională, 
 politici de discriminare pozitivă pentru anumite grupuri al căror 

dezavantaj educațional prealabil este bine identificat și stimulente pentru 
ca promovarea temelor FSE prin studii tertiare să extindă participarea și 
oferă un sprijin suplimentar pentru studenții din medii defavorizate. 
Principalele probleme identificate în domeniul incluziunii sociale și 

reducerii sărăciei, ca urmare a sintetizării aspectelor prezentate sunt (fig.8): 
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Fig.8 Principalele probleme identificate în domeniul incluziunii sociale 
și reducerii sărăciei 

 
O abordare coerentă și sistematică a echității ar evalua, în primă 

instanță, unde apar probleme de echitate: dacă acestea sunt legate de 
constrângerile de venit cu care se confruntă familiile și sprijinul insuficient al 
elevilor, inegalitatea de oportunități la nivelul școlii, probleme de admitere 
sau alte bariere precum ca lipsa de cunoștințe despre beneficiile educației 
terțiale.  

Soluții propuse pentru gestionarea și rezolvarea problemelor din 
domeniul incluziunii sociale și reducerii sărăciei (fig.9):  

 

Discrepanțe majore între locuitorii 
din mediul rural față de cei din 
localitățile urbane, în ceea ce 

privește accesul la servicii sociale, 
de ocupare a forței de muncă, de 
sănătate, de educație și condiții 

bune de locuit
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Fig.9   Soluții propuse pentru gestionarea și rezolvarea problemelor 

din domeniul incluziunii sociale și reducerii sărăciei 

• Politici de stimulare a 
formării profesionale, a 
ocupării forței de muncă 
în economia formală, de 
creștere a productivității 

muncii și a veniturilor 
persoanelor angajate

Măsuri pentru îmbunătățirea 
performanței sistemului de 

transferuri sociale, creșterea 
gradului de acoperire cu 

servicii sociale furnizate în 
manieră integrată și a calității 
acestora, în funcție de nevoile 

identificate la nivel național

Implementarea de 
măsuri suplimentare 

pentru creșterea ratei 
participării școlare și 

îmbunătățirea 
rezultatelor obținute în 

domeniul educației, 
precum și facilitarea 

accesului populației la 
programe de învățare 

și formare pe tot 
parcursul vieții

Politici care să asigure 
îmbunătățirea calității, 
echității și accesului la 

servicii de asistență medicală 
pentru principalele grupuri 

vulnerabile de populație

Măsuri care să contribuie 
la creșterea calității 

locuințelor și a accesului la 
acestea, inclusiv a 

locuințelor sociale, în 
special pentru populația 
vulnerabilă și persoanele 

fără adăpost
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CAP. 5 CONTRIBUTIA FONDULUI SOCIAL EUROPEAN (FSE) LA 
INOVAȚIA SOCIALĂ 

 
ContribuÂia Fondului Social European (FSE) la inovația socială (SI) 

în perioada de programare include modul în care inovația socială a fost 
integrată în programarea FSE și implementată. 

 Un al doilea obiectiv este evaluarea modului în care SI contribuie 
la implementarea efectivă a politicilor din domeniul FSE. Interesul pentru 
inovația socială este legat de mai mulți factori socio-economici, precum 
criza economică și socială, îmbătrânirea populației, concurența globală 
acerbă, migrația și șomajul tinerilor.  

Astfel, așa cum este prevăzut în regulamentul FSE, testarea și 
evaluarea soluțiilor inovatoare înainte de a le extinde este esențială pentru 
îmbunătățirea eficienței politicilor și, prin urmare, justifică sprijinul specific 
din partea FSE.  

Cu toate acestea, în ciuda faptului că relevanța inovației sociale în 
societatea contemporană este recunoscută pe scară largă, limitele 
conceptuale ale ceea ce constituie inovația socială nu au fost încă definite 
pe deplin.  

Acest raport contribuie la o mai bună înțelegere a SI, oferind un 
cadru conceptual pentru SI, bazat pe literatura existentă și pe expertiza și 
cunoștințele unui set de actori cheie consultați. 

Acest cadru conceptual SI adună un set de blocuri, dimensiuni și 
elemente care ar trebui să fie prezente în inițiativele SI în diferite grade, în 
funcție de abordarea mai mult sau mai puțin strictă a SI adoptată.  

În acest scop, o matrice operațională a fost construită pe baza 
cadrului conceptual care ne-a permis să evaluăm cartografierea acțiunilor 
FSE în ceea ce privește aceste dimensiuni și elemente și interacțiunile lor. 

Studiile terțiare în România cuprind următoarele caracteristici 
principale: 

 au un dublu rol a) promovarea dezvoltării economice și sociale în 
țară și b) sprijină abordarea provocărilor legate de o participare 
foarte scăzută la învățarea pe tot parcursul vieții și o pondere 
ridicată a părăsirilor timpurii din educație și formare; 

 standardele de instruire au fost actualizate în 2016 pentru a crește 
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relevanța calificărilor pe piața muncii.  
Începând cu 2017/18, a fost disponibilă și o formă duală de studii 

terțiare inițiale; unde participarea este în creștere, dar este încă scăzută. 
Caracteristicile distinctive ale studiilor terțiare inițiale sunt 

incluzivitatea sa, cu căi între diferite niveluri de învățare și între piste 
profesionale și mai academice, și se concentrează pe ușurarea progresiei 
și evitarea punctelor neconcordante. 

 Respectând dublul rol al studiilor tertiare în promovarea dezvoltării 
economice, precum și a dezvoltării sociale, obiectivele inițiale ale studiilor 
tertiare sunt asigurarea: 

 dezvoltării personală și profesionale a cursanților; 
 oportunități egale de acces la ÎFP; 
 furnizare, organizare și dezvoltare de înaltă calitate. 
Calificările studiilor terțiare inițiale se bazează pe standarde de 

instruire care descriu procesul de instruire în unitățile de rezultate ale 
învățării și includ, pentru fiecare unitate, un standard de evaluare.  

Standardele au fost revizuite în 2016, pentru a contribui la 
creșterea relevanței studiilor tertiare pe piața forței de muncă, asigurând 
o mai bună potrivire între calificări și realitatea vieții de muncă după 
absolvire.  

Crearea comitetelor sectoriale, care reprezintă diferitele sectoare 
ale economiei, a făcut implicarea partenerilor sociali în proiectarea și 
evaluarea calificărilor profesionale mai sistemică.  

Pentru a ușura planificarea educației, partenerii sociali participă, de 
asemenea, la parteneriate la nivel regional (consorții regionale) și la nivel 
local (comitetele locale pentru dezvoltarea parteneriatului social în studii 
tertiare). 

În ultimul deceniu, România a dezvoltat un sistem de validare a 
competențelor și competențelor dobândite nonformal sau informal. În 
conformitate cu liniile directoare adoptate de Autoritatea Națională pentru 
Calificări, au fost stabilite aranjamente procedurale pentru crearea unei 
rețele de furnizori care acționează ca centre de validare / evaluare. Aceste 
centre sunt active în mai mult de jumătate din județe. 

Modificările demografice au un impact asupra studiilor terțiare. 
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Participarea la învățământul secundar a fost în scădere, ceea ce a dus la 
optimizarea rețelei școlare: fuziunea și uneori închiderea școlilor. 

 Începând cu 2012/13, numărul școlilor gimnaziale superioare de 
învățământ profesional a scăzut cu 8,5%. 

 Optimizarea rețelei școlare a necesitat oferirea unui transport 
suplimentar pentru cursanți; această problemă este abordată de 
autoritățile locale.  

Țara este multiculturală. Conform celui mai recent recensământ, 
88,9% din populație s-au declarat români, 6,1% ca etnici maghiari și 3% 
romi.  

Densitatea rezidențială variază în toată țara. Pentru populația 
maghiară înscrisă în FP inițială, predarea poate fi, de asemenea, oferită în 
limba maghiară.  

Majoritatea companiilor sunt micro și de dimensiuni mici. Serviciile 
sunt principalul sector economic din punct de vedere al contribuției la 
valoarea adăugată brută la economia națională. Au reprezentat 62,7% din 
totalul activităților economice în 2017. Ponderea industriei a fost de 32,5%, 
iar agricultura de 4,8%. 
Principalele sectoare de export sunt: 

 utilaje / aparate mecanice, electronice, echipamente electrice și 
piesele sale (28,4% din totalul exportului); 

 mijloace de transport și echipamente asociate (18,1%); 
 metalele de bază și produsele lor (8,5%). 

Studiul terțiar inițial este oferit la nivelurile secundare superioare și 
post-secundare. Calificările pot fi dobândite în învățământul secundar 
superior prin programe profesionale, tehnologice și școlare.  

La nivelul secundar superior, există patru tipuri de programe pentru 
studiile tertiare: 
programe tehnologice de patru ani (liceu tehnologic). Aceștia oferă 
absolvenților o diplomă de părăsire a școlii secundare superioare și 
calificarea de „tehnician” la nivelul 4; 

 programe profesionale de patru ani (liceu vocațional). Aceștia oferă 
absolvenților o calificare profesională în domeniul militar, teologie, 
sport, arte și pedagogie, precum și cu o diplomă de abandon școlar 
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secundar la nivelul 4; 
 programe de învățământ profesional de trei ani pe școală 

(învățământ profesional). Acestea pot fi oferite ca studii terțiare dual dual 
și oferă absolvenților o calificare profesională de „muncitor calificat” la 
nivelul 3; programe pentru studiile terțiare scurte. Aceștia oferă 
cursanților, care au terminat doi ani de program tehnologic (clasa a 10-
a) cu o calificare profesională la nivelul 3, după 720 de ore de pregătire 
practică. 

Studiile terțiare post-secundar oferă programe de studii tertiare 
superioare de la unu la trei ani, ceea ce duce la o calificare profesională 
la nivelul 5.  

Studenții studiilor tertiare inițiale pot alege între următoarele forme 
de studiu: 

 învățare în timpul zilei (cea mai populară); 
 cursuri de seară; 
 învățare bazată pe muncă; 
 formă duală. 

Formarea profesională continuă (cunoscută și sub denumirea de 
formare profesională pentru adulți) este disponibilă pentru elevii de la 
vârsta de 16 ani.  

Programele de formare ajută la dezvoltarea competențelor dobândite în 
calificarea existentă, la dobândirea de noi competențe în același domeniu 
ocupațional, la achiziția de fundamentale / competențe cheie sau noi 
competențe tehnice, specifice unei noi ocupații. 

Acesta este furnizat de organizații de formare publică private și publice 
autorizate, având în vedere nevoile angajatorilor și nevoile de abilități de 
bază ale adulților sub forma: 

 ucenicie la locul de muncă; 
 stagiu pentru absolvenții de studii superioare; 
 cursuri de formare pentru adulți. 
Serviciul public de angajare gestionează programele de „ucenicie 

continuă la locul de muncă” încă  din 2005. Acestea sunt disponibile numai 
în formarea profesională continuă și sunt distincte din punct de vedere 
juridic față de forma duală oferită în studiile tertiare inițiale.  
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Stagiile oferă adulților (16 ani, vârsta minimă legală pentru 
angajare) o calificare profesională la nivelurile 1 până la 4. 

Stagiul pentru absolvenții de studii superioare este reglementat de 
legea privind stagiile (nr. 335/2013) și Codul muncii (nr. 53/2003). După 
absolvirea unei instituții de învățământ superior, cursanții pot lua programe 
de stagiu de șase luni pentru a-și exercita profesia într-un mediu de muncă 
real.  

Acest lucru nu se aplică în unele profesii, cum ar fi medicii, avocații 
și notarii, pentru care legislația specială oferă oportunități diferite.  

Cursurile de formare pentru adulți sunt oferite de furnizorii de 
instruire autorizați sau de către angajatori adulților care doresc să obțină 
o calificare, specializare sau competențe cheie: 

 cursuri autorizate pentru șomeri, angajați, persoane care își reiau 
munca după concediu de maternitate sau concediu medical lung, 
romi, grupuri în pericol și alte grupuri;  

 cursuri organizate de angajatori pentru personalul lor, fără 
emiterea de certificate recunoscute la nivel național;  

 stagiu și specializare, inclusiv perioade de învățare în străinătate; 
toate celelalte forme de pregătire. 

Începând cu 2017/2018, a fost disponibilă o formă dublă de studii 
tertiare „profesionale”. În acest sens, municipalitatea (autoritatea locală) 
se angajează în acordul de parteneriat, alături de contractul standard 
încheiat în programele de învățământ profesional școlare obișnuite între 
școală, angajator și cursant (sau reprezentant legal).  

De asemenea, companiile sunt obligate să plătească studenților 
dubli o indemnizație lunară care nu este mai mică decât cea furnizată de 
guvern. Alte caracteristici sunt egale cu învățarea bazată pe muncă în 
programele din școală.  

Ponderea studenților în învățământ profesional dublu a fost de 1,5% 
din populația totală înscrisă la nivel secundar superior în anul școlar 
2019/2020 

Pentru furnizarea pieței muncii cu calificări de educație profesională 
relevante, Centrul național de dezvoltare tehnică și profesională pentru 
educație și formare profesională, susținut de părți interesate și experți, a 
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elaborat un model de planificare strategică pentru aprovizionarea 
profesională, aprobat de ministerul educației. 

Obiectivul principal este de a crește contribuția într-o tranziție 
eficientă către o economie incluzivă, participativă, competitivă și bazată 
pe cunoaștere, care se bazează pe inovație. 

Termenul „planificare strategică” se referă la o previziune pe termen 
mediu (cinci până la șapte ani). 

 Modelul analizează relevanța ofertei pentru cererea (prognozată) a 
pieței muncii din perspective cantitative și calitative și folosind următoarele 
surse: 

 planuri de acțiune pentru educație regională; 
 planuri locale de acțiune pentru educație (județene); 
 planuri de acțiune școlară. 

Planurile de acțiune pentru educație regională (stabilite de consorțiile 
regionale) și planurile de acțiune pentru educație locală (de către 
comitetele locale pentru dezvoltarea parteneriatelor sociale) includ: 

 analiza contextului regional / județean din punct de vedere al 
schimbărilor și prognozei demografice, a pieței muncii și a economiei 

 analiza capacității de a satisface nevoile identificate ale pieței 
muncii în contextul regional / județean; 

 priorități, ținte și acțiuni pentru dezvoltarea la nivel regional / 
județean; 

 contribuția învățământului superior la dezvoltarea regională. 
Cercetările de birou sunt realizate de consorții regionale și de membrii 
comitetelor locale pentru dezvoltarea parteneriatelor sociale care analizează: 

 planul național de dezvoltare; 
 strategia națională de dezvoltare a resurselor umane; 
 planuri de dezvoltare regională; 
 strategii și planuri de acțiune pentru studiile tertiare; 
 strategia națională pentru ocuparea forței de muncă; 
 previziunile cererii și ofertei privind piața muncii și formare; 
 sondaje realizate de companiile privind cererea de forță de muncă 

pe termen scurt (șase luni). Modelul se bazează pe luarea deciziilor 
descentralizate la nivel regional, județean și local. 
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Planificarea strategică se caracterizează prin acțiunea colectivă a 
mai multor parteneri sociali, reprezentând interesele angajatorilor, 
asociațiilor profesionale, angajaților/sindicatelor, administrației publice, 
organizațiilor guvernamentale relevante și societății civile. 

Modelul combină procesele de luare a deciziilor de sus în jos și de 
jos în sus, așa cum s-a demonstrat în figura de mai jos, implicând consorții 
regionale la nivel regional, comitete locale pentru dezvoltarea 
parteneriatelor sociale la nivel de județ și consiliile școlare la nivel local. 

Standardele de formare joacă un rol esențial în conceperea 
programelor de formare profesională, evaluarea rezultatelor învățării și 
acordarea certificatelor de calificare. 

Pentru a concepe standardele de formare și pentru a stabili unități 
de rezultate ale învățării în structura sa, trebuie analizate ca punct de 
plecare unul sau mai multe standarde profesionale vizate de calificare. 

Fiecare standard de formare cuprinde: 
 introducere: descrierea calificării, ocupației (ocupațiilor) la care 
conduce standardul; 

 lista competențelor din standardele profesionale sau luarea în 
considerare a recomandărilor comitetelor sectoriale, ale 
reprezentanților companiei sau ale altor părți interesate; 

 unități de rezultate ale învățării (o unitate de învățare constă dintr-
un set coerent de rezultate ale învățării) pentru calificare: 

- rezultate generale (de exemplu, matematică, limbă, științe) și 
rezultatele învățării profesionale; 

- cerințe minime de echipament pentru fiecare unitate de rezultate de 
învățare; 

- standard de evaluare pentru fiecare unitate de rezultat. 
Programele pentru fiecare calificare au două componente principale: 

 curriculum-ul principal conceput la nivel național de grupurile de lucru 
pentru educație; 

 curriculum-ul local (școlar) conceput de școli și întreprinderile 
locale pentru a adapta instruirea la cerințele pieței forței de muncă 
locale și regionale. 

Ponderea programelor naționale și locale variază în funcție de nivelul 
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de calificare.  
La nivelul 3, 20% din timpul de învățare este rezervat curriculum-ului 

local și 80% la nivel național; la nivelul 4, ponderea este de 30% pentru 
programa locală și de 70% pentru nivel național.  

La nivelul 5 al EQF, toate programele de învățământ sunt naționale. 
Calificarea profesională continuă se bazează pe standarde 

profesionale, validată de comitetele sectoriale și aprobată de Autoritatea 
Națională pentru Calificări. 

Un standard ocupațional este un instrument național care descrie 
activitățile profesionale și abilitățile solicitate, abilitățile și competențele 
necesare pentru practicarea unei ocupații specifice, definite în termeni de 
autonomie și responsabilitate, și capacitatea de a aplica cunoștințe și 
înțelegere specifice la locul de muncă. 

Standardele profesionale prevăd două tipuri de cerințe: 
 cerințe legate de nevoile pieței muncii în ceea ce privește 

competențele: 
- ocupație; 
- numărul de identificare din clasificarea ocupațiilor; 
- nivelul de calificare; 
- activități specifice care urmează să fie desfășurate la locul de muncă; 
- abilități și competențe necesare pentru practicarea ocupației; 
 cerințe pentru pregătirea profesională: 

- conținut de învățare stabilit; 
- durata pregătirii și cerințele specifice pentru evaluare; 
- req acces / intrare. 

Două direcții principale de orientare și consiliere sunt disponibile, încorporate 
în: 

 sistem de învățământ (nivel universitar și preuniversitar); 
 servicii de piață a muncii (de exemplu, serviciu public de angajare). 

Orientarea și consilierea includ: 
 informațiile necesare pentru planificarea, obținerea și menținerea 

unui loc de muncă; 
 educare în carieră; 
 consiliere care ajută la înțelegerea obiectivelor, aspirațiilor și 
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abilităților individuale necesare pentru a găsi un loc de muncă. 
Legea educației naționale prevede că: 

 în învățământul primar, consilierea este oferită de profesor în 
cooperare cu părinții și psihologul școlar; 

 în învățământul secundar inferior și superior, îndrumarea și 
consilierea sunt asigurate în principal de birourile de asistență pedagogică 
din școlile cu peste 800 de elevi. 

În învățământul superior, îndrumarea și consilierea sunt oferite de 
centre de orientare în carieră și consiliere din universități pentru a ajuta 
tranziția absolvenților de la învățământ la muncă. 

Majoritatea personalului de orientare și consiliere din sistemul de 
învățământ sunt psihologii, profesorii, sociologii și asistenții sociali. Sunt 
instruiți de facultățile de psihologie, științe ale educației, sociologie și 
asistență socială.  

Mulți urmează, de asemenea, module de pregătire post-universitară 
în consiliere și îndrumare, psihoterapie, management și administrare 
școlară. 

Institutul de Științe ale Educației sprijină consilierii prin cercetare, 
instrumente de lucru și sesiuni de informare / instruire. De asemenea, este 
membru al rețelei Euroguidance. În 2017, a publicat mai multe documente 
justificative . 

În cadrul sistemului inițial de educație profesională, Centrul Național 
pentru Dezvoltarea Educației și Formării Profesionale contribuie la activități 
de orientare și consiliere în carieră, care vizează creșterea gradului de 
conștientizare a tinerilor studenți și a părinților acestora.  

Orientarea către locuri de muncă - proiectul de formare în afaceri și 
școli oferă cursanților studenți înscriși în ultimii ani ai învățământului 
secundar inferior și primii ani ai programelor privind studiile tertiare 
tehnologice și profesionale pentru a ajuta la luarea deciziilor bine informate 
atunci când aleg studiile tertiare sau calea generală.  

Grupurile țintă  includ, de asemenea, profesori și companii implicate 
în ÎFP, care trebuie să facă față provocărilor schimbării continue a piețelor 
muncii. 

Noutatea abordării predării constă în utilizarea metodelor centrate 
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pe elev, cum ar fi învățarea bazată pe sarcini, care plasează elevii în centrul 
propriului proces de învățare, stabilindu-le sarcini clare:  

 identifică,  
 explorează,  
 pune întrebări,  
 găsește răspunsuri,  
 oferă soluții  
 să profite și să înțeleagă inter-relațiile dintre rolurile de viață și de 

muncă, oportunitățile de muncă și procesele de construire a carierei. 
Agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sunt responsabile 

de îndrumare / consiliere pentru șomeri, lucrători mai în vârstă, tineri 
absolvenți, foști condamnați și minorități etnice.  

Aceștia oferă grupurilor țintă informații despre formare și oportunități 
de angajare. 

Agențiile pentru ocuparea forței de muncă elaborează, de asemenea, 
un plan individual de potrivire a locurilor de muncă pentru fiecare 
solicitant.  

Informarea și consilierea profesională se desfășoară în centre 
specializate, organizate în cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de 
muncă, precum și de alte centre și furnizori de servicii publici sau privați 
acreditați, care încheie contracte cu agențiile de angajare.  

Cu acordul angajatorului, angajații pot beneficia de servicii de 
îndrumare până la trei luni de la acceptarea unui nou loc de muncă. 
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CAP. 6 BUNE PRACTICI PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ PRIN 
STUDII TERȚIARE 

 
Europa are o populație în curs de îmbătrânire, ceea ce înseamnă că 

oamenii vor trebui să rămână mai mult timp în câmpul muncii.  
Proiectele FSE abordează acest aspect oferindu-le lucrătorilor vârstnici 

posibilitatea de recalificare. Sunt sprijinite și întreprinderile care oferă posturi 
cu fracțiune de normă, orare de lucru flexibile și spații de lucru adaptate. 
Astfel de opțiuni ajută o varietate de persoane să obțină un loc de muncă, 
inclusiv pe cele cu handicap și femeile care se întorc din concediul de 
maternitate. 

Inițiativele finanțate prin FSE facilitează lansarea persoanelor în 
activități independente. Cursurile acoperă subiecte precum contabilitatea și 
dreptul muncii. 

Serviciile de consultanță ajută antreprenorii să creeze planuri de 
afaceri viabile. În plus, unele proiecte ale FSE oferă finanțare pentru 
întreprinderile nou- înființate.  

Companiile recent înființate care obțin cu greu finanțare de la creditorii 
tradiționali pot, de asemenea, să acceseze împrumuturi mici prin sisteme 
susținute de FSE. 

Problemele cu care ne confruntăm astăzi sunt:  
 extinderea sectorului public și creșterea ulterioară a cererii pentru 

lucrătorii cu gulere albe; 
  o economie industrială în creștere care avea nevoie de lucrători cu 

înaltă calificare și educați; 
  opinia larg răspândită conform căreia forța de muncă educată este 

esențială pentru dezvoltarea economică;  
 atractivitatea educației însine ca element major al noilor state sociale, 

susținând și legitimând societățile democratice. 
Rata netă de intrare de o anumită vârstă se obține prin împărțirea 

numărului de participanți (nou) pentru prima dată (nou) de această vârstă la 
un anumit tip de învățământ terțiar la populația totală din grupa de vârstă 
corespunzătoare (înmulțită cu 100).  

Rata netă globală de intrare pentru fiecare nivel terțiar se calculează 
prin însumarea ratelor pentru fiecare an de vârstă la acest nivel. Rata netă 
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de intrare reprezintă proporția persoanelor dintr-o cohortă sintetică de vârstă 
care intră la un anumit nivel de învățământ terțiar la un moment dat în viața 
lor. 

În cazul în care nu sunt disponibile date privind noii intrați în funcție 
de vârstă, se calculează ratele brute de intrare. Ratele brute de intrare sunt 
raportul dintre toți participanții, indiferent de vârstă, și dimensiunea 
populației la vârsta tipică de intrare. Ratele brute de intrare sunt mai ușor 
influențate de diferențele de dimensiune a populației până la vârsta de un 
an.  

Neconcordanțele dintre acoperirea datelor privind populația și datele 
studenților înseamnă că ratele de participare pentru țările care sunt 
exportatori neți de studenți pot fi subestimate, iar cele care sunt importatori 
neți pot fi supraestimate. 

Extinderea la nivel mondial a învățământului terțiar identifică factori 
care au fost asociate cu creșterea numărului de înscrieri. Se consideră că 
sistemele terțiare s-au extins mai repede în țările cu sisteme de învățământ 
secundar extinse și în cele "cu legături puternice cu sistemul internațional 
sau cu politica mondială.  

În plus, dezvoltarea economică tinde să aibă un efect pozitiv asupra 
înscrierilor, dar 
efectul nu este semnificativ în prima parte a secolului sau în modele lei cu 
măsuri îmbunătățite care controlează înscrierile secundare. 

 În schimb, înscrierea a crescut într-un ritm mai lent în țările diverse 
din punct de vedere etnic și lingvistic, sugerând că concurența dintre diferite 
grupuri de statut duce la sub reprezentarea anumitor grupuri. Extinderea a 
fost mai lentă în țările cu sisteme educaționale centralizate, unde guvernele 
aveau o capacitate mai mare de a limita creșterea. 

Extinderea învățământului terțiar a fost însoțită de o diversificare a 
furnizării. Au apărut noi tipuri de instituții, au apărut oferte educaționale în 
cadrul instituțiilor înmulțite, s-au extins furnizarea privată și au fost introduse 
noi moduri de livrare. 

O serie de factori au condus la extinderea sectoarelor mai orientate 
profesional.  

Odată cu extinderea sistemelor, guvernele au dorit să creeze 
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alternative clare și distincte la universități, pentru a satisface nevoile din ce 
în ce mai diverse ale pieței muncii.  

Au apărut îndoieli cu privire la capacitatea universităților tradiționale 
de a gestiona creșterea rapidă, precum și capacitatea acestora de a răspunde 
cerințelor persoanelor fizice și a unei economii treptat bazate pe cunoaștere. 

Apariția unor noi tipuri de instituții a făcut parte, de asemenea, din 
strategiile de dezvoltare regională cu acces social și geografic sporit la 
învățământul terțiar.  

Aceste instituții au fost considerate mai inovatoare în răspunsul la 
nevoile comunităților locale și ca fiind mai acomodarea diversității tot mai 
mari a calificărilor individuale, a motivațiilor, a așteptărilor și a planurilor de 
carieră ale studenților.  

Educarea unei proporții mai mari de studenți în programe scurte a 
permis, de asemenea, guvernelor să reducă costurile implicate în furnizarea 
de învățământ terțiar.  

O tendință conexă este diversitatea tot mai mare a ofertelor 
educaționale în cadrul instituțiilor unice, indiferent de tipul acestora.  

De exemplu, universitățile tradiționale își extind din ce în ce mai mult 
ofertele educaționale pentru a include cursuri cu ciclu scurt și diplome mai 
orientate profesional. Această tendință reflectă faptul că, în unele țări, 
distincțiile dintre tipurile instituționale au devenit neclare. În unele dintre 
acestea, sistemele universitare au devenit oficial unitare. 

Modurile de livrare s-au diversificat considerabil. Dezvoltarea unor 
modalități de furnizare mai flexibile, ar fi învățarea la distanță și învățarea 
electronică, a îmbunătățit accesul la o gamă mai largă de populații de 
studenți și a contribuit la satisfacerea cererii din ce în ce mai diverse. Acestea 
sunt, de asemenea, considerate alternative mai rentabile la modurile 
tradiționale de învățământ terțiar, având în vedere constrângerile tot mai 
mari asupra bugetelor publice și cererea tot mai mare de învățământ terțiar. 

Noile tehnologii au adus, de asemenea, schimbări în abordările 
predării, în special la nivel de sub- absolvent, cu cursuri standardizate adesea 
livrate online, și utilizarea diferită a timpului de clasă cu seminarii mai mici și 
discuții interactive, și mai mult timpul petrecut cu studenții pe proiectele lor 
individuale.  
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Cererile studenților sunt, de asemenea, în schimbare. Studenții caută 
din ce în ce mai multe cursuri care să le permită să-și actualizeze cunoștințele 
de-a lungul vieții lor profesionale.  

În plus, întrucât cursanții încearcă să dobândească cunoștințe sau 
competențe speciale pentru a satisface nevoile pieței muncii, preferă din ce 
în ce mai mult să aleagă cursuri de la cei mai potriviți furnizori, în loc să 
studieze un program tradițional clar definit la o instituție . 

În Spania, organizația Caritas a colaborat cu FSE pentru a ajuta peste 
un milion de persoane să-și îmbunătățească șansele de a găsi un loc de 
muncă. S-a oferit sprijin unei varietăți de persoane în diverse situații. 

În Bilbao, Spania, peste 2000 de tineri șomeri pe termen lung au avut 
șansa de a urma cursuri de formare profesională prin intermediul proiectului 
Sendotu-Peñascal. Au fost disponibile o varietate de profesii în domenii 
precum prelucrarea metalelor, tâmplărie, construcții și gătit, prin care 
participanții și- au putut dezvolta abilitățile tehnice. Atelierele au găzduit 
formarea inițială, pe măsură ce fiecare persoană a realizat progrese pe baza 
unui plan de dezvoltare personalizată. Tinerilor li s-au oferit apoi stagii în 
întreprinderile locale sau în companiile de integrare proprii proiectului. 

În Granada, Spania, personalul proiectului a însoțit persoanele dornice 
de angajare la întâlnirile față în față cu potențialii angajatori. Această 
abordare de match-making personalizată a dus la acorduri specifice cu 
companii care le-au oferit participanților formare profesională continuă și alte 
forme de asistență în câmpul muncii. 

 În Menorca, Spania, s-au creat oportunități de angajare în sectorul 
reciclării. Printre participanți s- au numărat persoane excluse din punct de 
vedere social și persoane care întâmpină dificultăți în a se integra la locul de 
muncă. Acestea au beneficiat de formare practică și, totodată, de ajutor 
pentru a-și îmbunătăți abilitățile sociale și de comunicare. 

Tinerii trebuie să-și finalizeze studiile și să obțină calificările necesare 
dacă doresc să obțină locuri de muncă bune. Printre acțiunile susținute de 
FSE se numără eforturile de reducere a ratelor abandonului școlar. Cursurile 
de formare le oferă o a doua șansă tinerilor care au părăsit prea devreme 
sistemul de învățământ. 

De asemenea, proiectele FSE sprijină doctoranzii în cadrul studiilor lor. 



 
 

89 
 

Investițiile ca acestea sunt esențiale pentru perspectivele de carieră ale unei 
persoane, precum și pentru economia Europei. 

Pentru a aduce îmbunătățiri sistemelor educaționale, FSE finanțează 
o serie amplă de inițiative, printre care: 

 cursuri de formare pentru profesori și tinerii lucrători; 
 dezvoltarea de noi strategii educaționale și practici de gestionare; 
 noi sisteme IT pentru școli, colegii și administrații educaționale. 

Deosebit de important este faptul că FSE reunește mediul educațional 
și cel profesional. Învățarea reciprocă, precum și informațiile provenite din 
evaluările de specialitate le permit instituțiilor de învățământ să-și revizuiască 
programele de calificare pentru a corespunde necesităților economiei. 

Crearea unor legături mai strânse cu întreprinderile deschide noi 
oportunități de stagii pentru participanții la proiecte. 

Economia evoluează în permanență, ceea ce înseamnă că lucrătorii 
trebuie să se adapteze pentru a rămâne în câmpul muncii. Proiectele FSE 
investesc în programe de formare și de învățare pe tot parcursul vieții pentru 
a ajuta persoanele de toate vârstele să-și mențină abilitățile și cunoștințele 
la zi.  

Proiectele susținute de fond le oferă tinerilor formarea, abilitățile și 
încrederea de care au nevoie pentru a face primul pas pe scara carierei. Se 
oferă ucenicii, stagii și practică profesională. Târgurile locurilor de muncă 
susținute de FSE pun tinerii în contact cu întreprinderile și cu angajatori 
potențiali.  

De asemenea, tinerii au șansa de a face cunoștință cu viața 
profesională dintr-o altă țară prin intermediul unor programe de schimb 
sprijinite de FSE. 

FSE contribuie la asigurarea continuității între școală și lucru. 
Proiectele fac învățarea mai relevantă pentru necesitățile întreprinderilor 
implicând angajatorii în elaborarea cursurilor. De asemenea, cu finanțarea 
din FSE se plătesc cursuri care le oferă tinerilor șansa de a începe o afacere. 
Unele oferă chiar granturi pentru demararea unei companii. 

În Danemarca, tinerilor șomeri fără nicio calificare educațională li s-au 
oferit o serie de servicii profesionale pentru a-și îmbunătăți șansele de a 
obține un loc de muncă. Personalul centrului pentru ocuparea forței de 
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muncă a recomandat aproximativ 1400 de tineri în vârstă de 15-30 de ani 
pentru proiectul „Youth Initiative North Denmark” („Inițiativa pentru tinerii 
din nordul Danemarcei”). 

Sprijinul oferit prin intermediul proiectului a cuprins orientări pentru 
găsirea unui loc de muncă, mentorat și stagii. Formarea profesională a 
cuprins aspecte esențiale, precum limba daneză, matematica și studiile 
sociale. Echipa proiectului a oferit lecții referitoare la deprinderile de viață în 
domenii precum comunicarea personală și finanțele.  

Aproximativ 68 % din grupul-țintă au continuat cu reînceperea 
educației sau cu găsirea unui loc de muncă. Restul au beneficiat de alte 
oportunități, cum ar fi lucrul la proiecte municipale. 

În multe cazuri, este vorba despre a-i face pe oameni „gata de 
muncă”. Proiectele pot oferi consiliere individuală pentru a identifica 
abilitățile, motivația și nevoile oamenilor, apoi pachetul de formare relevant 
poate fi pus în aplicare. Acesta poate include stagii supravegheate și ajutor 
la depunerea candidaturii pentru locuri de muncă.  

Atunci când oamenii își găsesc un loc de muncă, echipele proiectelor 
continuă adesea să le ofere sprijin, în colaborare cu angajatorul. 
Obiectivul principal al întreprinderilor sociale este mai degrabă ajutarea 
comunității decât obținerea unui profit. FSE sprijină astfel de organizații, 
deoarece acestea le oferă oamenilor o șansă de a munci într-un mediu 
susținut, în funcție de abilitățile lor.  

Resursele fondului pot fi utilizate pentru dotarea persoanelor 
marginalizate cu abilitățile și cu echipamentele de care au nevoie pentru 
derularea proiectelor propriei comunități. 

De asemenea, inițiativele sprijinite de FSE ajută persoanele cele mai 
vulnerabile abordând probleme precum drogurile și abuzul de alcool, lipsa 
locuințelor și datoriile. 

Grupurile izolate, precum romii, primesc și ele sprijin în vederea 
asigurării accesului acestora la servicii esențiale – precum sănătatea și 
educația – pe care majoritatea europenilor le consideră normale. 
Ca organizații, întreprinderile sociale se situează între sectorul public și cel 
privat. În timp ce operează pe o bază comercială, scopul lor principal este de 
a-și servi comunitățile într-unul sau mai multe moduri.  



 
 

91 
 

Aceasta include crearea de oportunități de muncă pentru persoane 
care altfel ar putea rămâne șomere.  

Un exemplu este un magazin de haine second-hand înființat într-un 
oraș. Angajează persoane cu dizabilități pentru a colecta, sorta, curăța și 
revinde haine second-hand.  

Un alt exemplu este o companie înființată într-o regiune rurală, care 
formează femeile în competențele de care întreprinderile locale au nevoie 
sau le ajută să se înființeze ca lucrători independenți pentru a servi sectorul 
turismului sau pentru vânzarea produselor agricole locale. Există multe 
variații ale întreprinderii sociale și pot fi destul de inovatoare în demersurile 
lor. 

O întreprindere socială din Slovenia a oferit locuri de muncă 
persoanelor excluse din punct de vedere social și a ajutat mediul. „The Work 
Factory” („Fabrica de lucru”) a colectat și a sortat îmbrăcăminte second-hand 
înainte de a o repara și moderniza pentru revânzare. Tineri defavorizați, 
persoane fără nicio calificare formală și șomeri pe termen lung, cu toții au 
făcut parte din echipa fabricii. Proiectul le-a oferit participanților o experiență 
de lucru foarte necesară, precum și oportunitatea de a forma noi prietenii. 

 Îmbrăcămintea a fost vândută în magazinul proiectului din Ljubljana 
și în alte puncte de desfacere din țară. 

FSE sprijină o gamă largă de astfel de întreprinderi sociale care se 
adresează grupurilor care se confruntă cu obstacole speciale în muncă: cum 
ar fi persoanele cu dizabilități, cele cu probleme de sănătate mintală, ex-
infractori, comunități marginalizate și multe altele.  

Acest suport ia multe forme. Poate implica instruire în management 
pentru cei care vor conduce întreprinderile, oferind competențe în domeniul 
resurselor umane, dreptului muncii, sănătății și siguranței, etc.  

Sau poate include abilități tehnice specifice de care are nevoie o 
întreprindere: cunoașterea comerțului turistic, abilități de vânzare și 
marketing sau abilități și cunoștințe în consilierea companiilor locale de start. 

FSE sprijină, de asemenea, întreprinderile sociale în găsirea de sprijin 
financiar pentru activitățile lor și în asigurarea că acestea sunt durabile pe 
termen lung. 

Această dezvoltare a resurselor umane are un loc important în 
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furnizarea inovației și creșterii eficiente. Inovația și dezvoltarea economică 
nu sunt doar o problemă de idei strălucitoare și tehnologie nouă.  

Aceștia necesită abilități și competențe de management potrivite, dacă 
sunt implementate eficient și duc la succesul în afaceri. Serviciile de sprijin, 
în special în fazele incipiente, au, prin urmare, un rol esențial de jucat în 
strategiile de inovare și dezvoltare economică.  

Ca urmare a constrângerilor bugetare și practice, au existat un număr 
tot mai mare de servicii mai selective și mai ales un accent pe întreprinderile 
cu potențial de creștere rapidă. În același timp, s-a acordat o atenție sporită 
aspectului că prea multe start- up-uri europene nu supraviețuiesc dincolo de 
faza critică de 2-3 ani și foarte puține cresc în firme mai mari.  

Conștiința dinamicii întreprinderilor cu creștere ridicată și nevoile de 
sprijin ale acestora a dus, de asemenea, la o mai mare conștientizare a 
prezenței și rolului ecosistemelor antreprenoriale.  

Acestea s-au dezvoltat prin interacțiunea mai multor agenți, publici și 
privați, care oferă un mediu de susținere și facilitează creșterea și dezvoltarea 
activității antreprenoriale. Acestea tind să fie intens bazate pe cunoștințe, dar 
aduc, de asemenea, furnizori de finanțe și de gestionare a afacerilor și se 
bazează pe o rețea intensivă.  

Sistemele de sprijin convenționale pot reprezenta un element 
semnificativ în ecosistemele antreprenoriale, dar acestea din urmă au și o 
implicare activă a sectorului privat și legături semnificative cu facilitățile de 
învățământ superior și de cercetare.  

Există, de asemenea, o îndepărtare notabilă de la sprijin sub formă de 
subvenții către alte forme de finanțare și mai multă asistență directă, cum ar 
fi consiliere și instruire. O lipsă notabilă de furnizare se referă la sprijinul 
pentru utilizarea tehnologiei digitale în dezvoltarea produselor sau serviciilor 
lor și în gestionarea și comercializarea afacerilor lor.  

Există exemple bune ale acestor servicii pentru întreprinderile 
consacrate, dar o astfel de prestare nu este disponibilă ca un serviciu specific 
la începerea unei întreprinderi. În paralel cu asistența acordată 
antreprenorilor cu potențial de creștere ridicat, există prevederi pentru 
grupuri vulnerabile sau defavorizate, inclusiv antreprenori de sex feminin și 
tineri.  
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Serviciile care sprijină femeile sunt puternic concentrate pe formare, 
având ca scop creșterea încrederii și transmiterea abilităților necesare, 
punând accentul pe suport reciproc, rețea și modele de rol.  

Cu toate acestea, pare să existe o problemă în concentrarea dublă a 
grupurilor cu creștere rapidă și defavorizate, în condițiile în care există o 
populație demografică mare, care nu este deservită de niciuna dintre aceste 
categorii de sprijin, adică oameni și întreprinderi din zonele nemetropolitane 
bazate pe industriile tradiționale, care au adesea niveluri mai scăzute de 
studii decât cele implicate în întreprinderi cu creștere rapidă. 

Un context important pentru analiza informațiilor colectate pe servicii 
specifice de asistență este dezbaterea politică cu privire la sprijinul acordat 
antreprenorilor și întreprinderilor în primele etape ale ciclului lor de viață. 

Următoarele oferă o imagine de ansamblu a unei revizuiri a 
documentelor de politică din domeniu și a literaturii academice asociate. 
Informațiile generate au fost folosite pentru a contextualiza, a susține și a 
valida concluziile rezultate din investigațiile efectuate. 

Încurajarea antreprenoriatului și crearea de noi întreprinderi este o 
caracteristică centrală a politicii de dezvoltare economică națională a UE și 
națională.  

Antreprenoriatul este recunoscut pe scară largă ca motor al inovației 
și joacă un rol important în crearea de locuri de muncă, încurajează 
dezvoltarea regională și națională, făcând economiile mai competitive și 
inovatoare și reprezintă, de asemenea, o forță motrice pentru promovarea 
incluziunii sociale și a egalității de șanse pentru toți.  

Comisia Europeană a definit antreprenoriatul ca „capacitatea creativă 
a unei persoane, în mod independent sau în cadrul unei organizații, de a 
identifica o oportunitate și de a o urmări pentru a produce o nouă valoare 
sau succes economic”.  

În mod similar, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE) definește activitatea antreprenorială ca „acțiunea umană 
întreprinzătoare în urmărirea generarii valorii, prin crearea sau extinderea 
activității economice, prin identificarea și exploatarea de noi produse, 
procese sau piețe”.  

Antreprenorii sunt adesea înfățișați că au următoarele atribute: 
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 recunoașterea oportunității,  
 asumarea riscurilor,  
 mobilizarea resurselor,  
 inovația și crearea de noi organizații,  

Analizând politica și inițiativele UE care sprijină antreprenoriatul, pot fi 
identificate următoarele, deși nu se exclud reciproc și există anumite 
suprapuneri: 

 Antreprenoriatul incluziv este locul în care antreprenoriatul este 
un răspuns la excluderea socială care încearcă să includă grupuri 
defavorizate și subreprezentate. 

 Antreprenoriatul social a apărut proeminent după criza 
economică din 2008, răspunzând la necesitatea realizării unor modele de 
creștere mai incluzive, adesea în fața reducerii bugetelor sociale și sociale. 
Întreprinderile sociale își desfășoară activitatea într-o varietate de sectoare, 
deseori în legătură cu o provocare socială (de exemplu, mediu, asistență 
medicală). În general, respectă următoarele principii: organizația trebuie să 
se angajeze în activități economice și să lucreze independent de sectorul 
public; trebuie să aibă o guvernanță incluzivă; trebuie să urmărească un 
obiectiv social și să aibă limite în distribuirea profiturilor. 

 Antreprenoriatul inovator se referă la capacitatea indivizilor și 
firmelor de a identifica oportunitățile și de a se adapta și evolua continuu ca 
răspuns la schimbările pieței. Antreprenorii de acest gen generează start-
up-uri inovatoare și upgrade-uri. Această definiție a antreprenoriatului se 
bazează pe definiția întreprinzătorilor ca inovatori capabili să combine factori 
productivi pentru a genera produse noi, procese de producție, piețe sau 
lanțuri de valoare. Antreprenorii inovatori sunt identificați ca persoane care 
iau riscuri, persoane cu un gust marcat de a exploata noi oportunități de 
piață. Aceștia sunt înfățișați ca „actori ai schimbării”, caracterizați printr-un 
individualism pronunțat, care caută noi oportunități de afaceri pentru a 
exploata și pentru a accelera dezvoltarea și introducerea de noi idei, servicii 
și produse. 

Antreprenoriatul se referă la persoanele care lucrează în cadrul 
companiilor, dar care acționează ca antreprenori.  

Este considerat un motor important al schimbării, inovației și 
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concurenței în cadrul corporațiilor.  
Companiile care își adaptează stilul de organizare și management 

pentru a facilita antreprenoriatul sunt, de asemenea, mai capabile să atragă 
lucrători tineri și talentați.  

Antreprenoriatul nu este o țintă specifică a politicilor care sprijină 
dezvoltarea antreprenoriatului, ci este mai degrabă o țintă a inovării și a 
politicilor industriale.  

Antreprenoriatul de către persoane sau grupuri conduce la înființarea 
unei afaceri sau a unei întreprinderi.  

Acest proces este trecerea de la ideile și ideile unui antreprenor la 
lansarea unei afaceri și în primele sale zile de funcționare care este centrul 
studiului de față.  

În mod tradițional, întreprinderile de orice fel care rezultă dintr-un 
astfel de proces au fost cunoscute drept „start- up-uri”. Cu toate acestea, 
trebuie menționat că există o definiție în evoluție a „start-up-urilor” și 
conceptul mai recent de „scale-up”.  

În urmă cu zece sau cincisprezece ani, „demararea” avea să însemne 
orice afacere care începe viața, spre deosebire de firmele care au fost 
înființate sau ajungeau la etapa de transfer.  

Mai recent, termenul a dezvoltat o semnificație mai restrânsă, 
concentrându-se pe firme inovatoare care doresc să crească și să fie 
orientate către creștere. 

 Antreprenoriatul digital cuprinde toate noile afaceri și întreprinderile 
existente care implică o aplicare a tehnologiilor digitale. Un nou val de 
activități antreprenoriale este de așteptat să se materializeze în viitorul 
apropiat, determinat de progresele înregistrate în digitalizare și de 
combinarea tehnologiilor digitale cu alte tehnologii (de ex. Internet of 
Everything).  

Start-up-urile și extinderea la scară digitală se caracterizează printr-o 
intensitate ridicată a utilizării noilor tehnologii digitale pentru a îmbunătăți 
operațiunile de afaceri, pentru a accelera informațiile de piață și pentru a se 
angaja cu clienții în moduri noi.  

În fiecare zi, antreprenoriatul este adesea prezentat drept „altă” 
categorie din literatură, întrucât nu corespunde unui profil specific sau a unui 



 
 

96 
 

obiectiv de politică.  
Acesta include întreprinderile familiale tradiționale și persoanele care 

desfășoară activități independente ale căror afaceri sunt înființate din 
necesitate și nu urmăresc acumularea rapidă de avere sau crearea de locuri 
de muncă.  

Deși reprezintă cea mai răspândită formă de antreprenoriat din lume, 
aceasta este rareori punctul central al politicii publice, inclusiv politica de 
promovare a creării antreprenoriatului.  

Trebuie menționat, totuși, că, spre deosebire de conceptul de 
antreprenoriat incluziv, acesta nu se referă neapărat la grupuri defavorizate 
din punct de vedere economic sau social. 

 Antreprenoriat și angajare independentă - aceste grupuri includ 
tineri, femei, persoane în vârstă, minorități etnice și imigranți, foști deținuți 
și persoane cu dizabilități (OCDE, 2017). „O scalare este o firmă nouă, 
antreprenorială, veche de până la 10 ani, care este puternic orientată către 
creștere și a atras 1 milion EUR sau mai mult din fonduri de capital de risc." 
Definiția de mai sus subliniază faptul că start-up- urile în acest sens restrâns 
sunt determinate de inovația tehnologică și cheltuielile în cercetare și 
dezvoltare, în timp ce creșterea la scară este definită prin capacitatea lor de 
a atrage capital de risc în comparație cu instrumentele financiare mai 
tradiționale.  

În cadrul acestui GHIG, a fost aplicată o definiție mai largă și mai 
inclusivă a serviciilor de sprijin pentru antreprenoriat.  

Startup este o firmă nouă, independentă, veche de până la șase ani, 
care este puternic orientată către creștere, nu s-a stabilit încă pe un model 
de afaceri scalabil și cheltuie cel puțin 15% din cheltuielile sale de operare 
în cercetare și dezvoltare. după Manualul OCDE-Eurostat privind statisticile 
demografiei de afaceri (2007), o întreprindere cu creștere ridicată este o 
întreprindere cu o medie creștere anualizată mai mare în urma definiției 
Eurostat, start-up-urile sunt măsurate în funcție de ponderea 
întreprinderilor de o anumită vârstă din totalul populației. 

Nevoile sociale reprezintă o dimensiune cheie în cadrul inovarii sociale. 
Acțiunile de inovare socială trebuie să răspundă nevoilor sociale. 

Majoritatea acțiunilor de inovare socială consideră cumva dimensiunea 
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nevoilor sociale. Acțiunile care vizează îmbunătățirea situației grupurilor 
vulnerabile sunt în special frecvente .  

Grupurile vulnerabile pot fi menționate direct, cum ar fi șomerii de 
lungă durată sau persoanele cu risc de sărăcie, sau indirect, precizând că 
acțiunile de inovare socială ar trebui să fie în conformitate cu obiectivele UE.  

Unele nu se concentrează pe anumite grupuri vulnerabile, în timp ce 
alte se concentrează asupra unor grupuri specifice: refugiații sunt un grup 
concret vulnerabil care a primit o atenție importantă, mai ales în Germania; 
sunt un alt grup care a avut o atenție specială din partea mai multor, prin 
eforturile de a dezvolta.  

Alte se concentrează asupra diferitelor grupuri vulnerabile, cum ar fi 
grupuri operationale pentru punerea în aplicare a politicii de coeziune a UE, 
care vizează (printre alte grupuri) prizonierii care urmează să iasă din 
închisoare, dependenți de droguri sub tratament și persoane cu probleme de 
sănătate mintală. Bunăstarea umană este, de asemenea, considerată de 
majoritatea atunci când planifică acțiuni.  

Aceasta implică adesea acțiuni pentru îmbunătățirea calității educației. 
Aceste acțiuni sunt de obicei orientate către îmbunătățirea potrivirii dintre 
competențele cerute de piața muncii și cele predate de sistemul de 
învățământ sau spre reducerea părăsirii timpurii a școlii. 

 Există o legătură strânsă între grupurile vulnerabile și elementele de 
bunăstare umană. 

Sănătatea este un alt domeniu frecvent abordat în ceea ce privește 
bunăstarea umană: se bazează pe abordări ale inovarii sociale bazate pe 
tehnologie pentru a îmbunătăți calitatea sectorului de sănătate.  

Acțiunile de echilibru între viață și viață sunt adesea multidisciplinare, 
implicând coordonarea mai multor agenți (companii, servicii publice și servicii 
de îngrijire, de exemplu).  

În plus, acțiunile de echilibru între viață și viață pot răspunde, de 
asemenea, la alte nevoi sociale, printr-un impact asupra creării de locuri de 
muncă.  

De exemplu, Programul operațional de dezvoltare economică și inovare 
intenționează să faciliteze organizarea flexibilă a muncii în cadrul companiilor, 
pentru a îmbunătăți echilibrul muncă-viață și pentru a contribui la 
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redistribuirea și crearea de locuri de muncă.  
Aproape jumătate din programe oferă informații relevante despre 

antreprenoriatul social.  
Unele programe includ antreprenoriatul social în cadrul unui set larg de 

acțiunisociale inovative, în timp ce alte programe se bazează doar pe 
antreprenori sociali pentru a-și dezvolta agenda socială inovativă.  

Antreprenoriatul social este adesea legat de participarea comunității 
locale la identificarea nevoilor sociale, la proiectarea de soluții ad-hoc pentru 
a le aborda și la implementarea finală a acestora.  

Acest element are legături intrinseci cu dimensiunile „Misiunea socială” 
și „Metodologie”, așa cum se va vedea mai jos.  

Antreprenoriatul social este bazat pe diferite strategii. Unele programe 
oferă sprijin direct proiectelor concrete de antreprenoriat social care 
îndeplinesc anumite criterii de eligibilitate.  

Alte programe optează să-și concentreze eforturile pe dezvoltarea unui 
mediu prietenos pentru antreprenoriatul social sau îl susțin prin intermediul 
unor noi norme.  

Legătura strânsă a inovării sociale cu antreprenoriatul social este 
exemplificată de aprobarea recentă a „Legii 4430 a agențiilor de dezvoltare 
socială și de solidaritate și a altor prevederi” din Grecia.  

Această nouă lege definește inovația socială drept producția de bunuri 
și furnizarea de servicii care urmăresc să răspundă nevoilor sociale, să 
concileze producția și consumul, să armonizeze legile ofertei și cererii și să 
formeze un nou tip de relații sociale bazate pe binele comun, mai degrabă 
decât pe concurență.  

Lacunele dintre nevoile sociale și soluțiile existente sunt menționate 
mai puțin în dimensiunea nevoilor.  

Acțiunile care intră în sfera de aplicare a acestui element au deseori 
scopul de a îmbunătăți sensibilizarea politicilor existente. Noutatea 

Noutatea este în centrul inovației sociale, este o caracteristică 
definitorie.  

Cu toate acestea, trebuie menționat că noutatea depinde și de context: 
o măsură care nu este inovatoare într-un stat membru sau regiune poate fi 
nouă într-un alt context.  
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Cel mai frecvent tip de noutate este despre procesele noi. Un exemplu 
este adoptarea abordărilor multidisciplinare în procesul de incluziune socială, 
ghidate de serviciile sociale.  

În multe cazuri, noi caracteristici sunt adăugate la politicile sociale 
dezvoltate de administrațiile publice, în timp ce promovarea inovației poate 
avea loc și în conducerea companiilor. 

Implicând participarea noilor parteneri, precum ONG-uri sau entități 
private. În multe OP, noutatea este înțeleasă ca fiind dezvoltarea de noi 
abilități prin adaptarea programelor de formare, pentru a răspunde mai bine 
la cerințele unei piețe a muncii în schimbare, adesea modelată de schimbările 
tehnologice.  

Astfel, în aceste cazuri, inovația socială este considerată adaptarea 
politicilor sociale și a muncii la posibilitățile și provocările create de inovația 
tehnologică. Această abordare este adesea în conformitate cu strategiile de 
dezvoltare regională.  

Într-adevăr, inovația tehnologică este un factor cheie pentru inovarea 
socială, prin două mecanisme: pe de o parte, are un impact asupra structurii 
economice, modelând creșterea și declinul sectoarelor, schimbând 
competențele cerute de piața muncii, creând șanse de crearea de noi locuri 
de muncă și distrugerea ocupațiilor învechite.  

Pe de altă parte, inovația tehnologică deschide noi oportunități pentru 
reformele politicii sociale în ceea ce privește organizarea, livrarea sau relațiile 
dintre actorii implicați. Programul operațional național privind operațiunile de 
cercetare și inovare (IT) menționează câteva exemple despre potențialul 
social al mai multor tehnologii emergente concrete.  

Cu toate acestea, în multe programe, informațiile referitoare la tipul de 
noutate (dacă se concentrează pe relații, rezultate sau procese noi) sunt 
estompate sau chiar definite.  

Unele OP menționează doar sprijinul lor pentru acțiuni inovatoare, fără 
a specifica unde se bazează noutatea. Impact social Dimensiunea „Impact 
social” este compusă din mai multe elemente. Unul dintre ei caracterizează 
clar inovația socială, astfel cum este inclus în articolul 9 din regulamentul 
FSE: testarea și scalarea.  

La scară mică permite experimentarea de idei noi care pot fi 
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implementate ulterior pe scară largă, dacă reușesc. Mai multe OP-uri 
consideră testarea de idei noi, dar gradul de experimentare diferă: în timp 
ce unele OP-uri menționează vag, printre alte acțiuni, că ideile noi ar trebui 
testate, alte OP-uri dezvoltă sisteme complete de experimentare care sunt în 
centrul OP.  

Un exemplu este OP-ul din Vestul Țării Galilor și Văi (Marea Britanie), 
care este axat în întregime pe testare. În mod similar, OP din Baden 
Wurttemberg (DE), se concentrează în principal pe activarea și testarea 
soluțiilor inovatoare pentru reglementarea muncii și a educației.  

OP-urile din Creta și Insulele Ionice (GR) includ experimentarea socială 
aplicată pe condiții de scară mică care asigură că efectele pot fi măsurate 
înainte de scalare, dacă rezultatele se dovedesc concludente. Efectele sunt 
măsurate comparând un eșantion de populație cu un „grup de control” cu 
caracteristici socioeconomice similare. Programul OP pentru ocuparea forței 
de muncă (CZ) testează și scalează noi proiecte, cum ar fi „Testarea pilot 
pentru re-locuire rapidă”, care are ca scop să pună capăt persoanelor fără 
adăpost a 50 de familii cu copii în situații de rezidență cu muncă socială 
asertivă. 

Mai multe programe operaționale își concentrează eforturile de inovare 
socială pe provocările societății și schimbările sistemice. Cele mai frecvente 
provocări vizează adaptarea la schimbările tehnologice, îmbătrânirea 
populației sau dezechilibrele teritoriale.  

Adesea, au în vedere și obiectivele Strategiei Europene programe 
operationalea 2020. În sfârșit, ponderea programe operationale care 
furnizează informații despre randamentul social al investițiilor este scăzută 
(6,4%). 

 Acest lucru se poate datora întârzierilor cu care multe programe 
operationale s-au confruntat la începutul implementării lor. Aproximativ două 
treimi din PO (67,2%) furnizează informații legate de misiunea socială și 
elementele cuprinse în aceasta.  

O aceeași pondere similară la programe operationale (65,6%) leagă 
acțiunile lor cu motivațiile care există deja în rândul comunităților locale, 
precum și cu acțiunile programului care să abiliteze actorii locali și să conteze 
pe ei în implementarea soluțiilor (68,8%).  
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Actorii care participă diferă, de la consiliile locale sau ONG-uri, de 
mediul apr programe operationaleiat al persoanelor vulnerabile. 

 De exemplu, în Lombardia programele operationale (IT) promovează 
un parteneriat între autoritățile publice locale și organizațiile din sectorul al 
treilea pentru modernizarea politicilor sociale și proiectarea intervențiilor 
adaptate. În plus, se acordă o atenție deosebită implicării familiei persoanei 
vulnerabile atât în faza de formulare, cât și în implementarea intervenției. 

Într-adevăr, multe programe operationale se bazează pe participarea 
unei mari varietăți de actori din comunitățile locale, care joacă un rol în 
identificarea nevoilor, în conceperea soluțiilor și în implementarea finală. 
Totuși, gradul de participare al entităților locale variază în funcție de PO, care 
urmează o abordare participativă.  

Unele deschid apeluri la proiecte sociale inovatoare, care ar trebui să 
se concentreze pe teme foarte concrete, în timp ce alte permit să se extindă 
mai mult subiecte posibile. 

Există o relație între numărul și sfera acțiunilor pe de o parte și gradul 
de participare a diferiților agenți locali la acțiunile pe de altă parte. Unele se 
concentrează pe un număr foarte redus de acțiuni, care tind să fie mai ample, 
precum acțiuni la scară națională (elaborarea unui nou cadru legal sau 
implementarea unei noi strategii pentru serviciile sociale la nivel național).  

În schimb, alte programe operationale operationaletează pentru un 
număr mai larg de acțiuni, care tind să fie mai mici și de obicei sunt proiectate 
și puse în aplicare de comunitățile locale.  

Ambele stiluri (concentrate sau extinse) au implicații asupra gradului 
de participare a societății civile și a comunităților locale la proiectarea 
acțiunilor. 

 Un model mai concentrat, cu câteva acțiuni sau acțiuni la scară mai 
mare, tinde să implice o participare mai puțin directă a comunității locale 
(dacă, de exemplu, o singură acțiune este implementată la nivel național).  

În schimb, un model mai extins, cu multe acțiuni implementate la nivel 
local, este mai probabil să conteze cu o participare mai directă a comunității 
locale la proiectarea și la implementarea acțiunilor.  

Cu toate acestea, această asociație nu ar trebui să invite să renunțe la 
proiectele la scară largă, deoarece acestea răspund adesea acelor nevoi care 
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pot fi abordate doar prin proiecte mari la nivel regional sau național.  
Ambele stiluri de programe operationale (concentrate și extinse) pot fi 

găsite în același. Dimensiunea „Metodologie” include, de asemenea, 
abordarea multidisciplinară ca element. Acest element este cel mai comun în 
cadrul programe operationale din această dimensiune (47,1%).  

Într-adevăr, combinarea disciplinelor și a serviciilor deja existente este 
un mod natural de creativitate și inovare. Acest element este, de asemenea, 
frecvent legat de alte, deoarece abordările multidisciplinare necesită de 
obicei participarea diferitelor organisme și organizații, implicând noi relații, 
care la rândul lor au nevoie de noi procese care să fie puse în acțiune.  

În plus, acest lucru necesită, de obicei, articularea parteneriatelor și a 
unei guvernanțe cu mai multe părți interesate.  

Exemple despre programe operationale în completarea abordărilor 
multidisciplinare pentru proiectarea soluțiilor în cadrul FSE sunt abundente.  

Un exemplu este găsit în Lazio programe operationale (IT), care 
promovează sportul ca instrument de incluziune socială inovativ pentru 
programe operationaleiii aflați în situație sau cu risc de sărăcie și excluziune 
socială, combinat cu sprijin, instruire și îndrumare în căutarea de locuri de 
muncă pentru familii cu venituri reduse.  

Un alt exemplu este integrarea serviciilor publice de angajare, sociale 
și de sănătate promovate de Emilia Romagna (IT). Un ultim exemplu îl 
regăsim în Basse Normandie programe operationale (FR), unde răspunsul la 
nevoile unei populații îmbătrânite implică mai multe sectoare: sănătate și 
digital (în legătură cu „sănătatea electronică”), turism, agro-alimentar, 
construcție (acasă) automatizare, carcasă sigură), auto și electronică.  

Prin această strategie multisectorială și multidisciplinară, regiunea 
promovează dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă, combinată 
cu servicii de bunăstare de calitate superioară pentru persoanele în
 vârstă. Elementele de responsabilitate nu sunt bine definite în 
majoritatea programe operationale, care prezintă informații rare. 

PO-urile care afirmă că o evaluare este planificată sunt mai frecvente 
decât PO-urile care menționează metrici concrete ale evaluării.  

Exemple de metrici ale evaluării sunt:  
 sondaje către participanți (Flandra programe operationale, BE); 
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 numărul lucrătorilor vulnerabili angajați în companii sociale (Praga - 
Growth Pole PROGRAME operationale, CZ) 

  participanți la mai multe acțiuni, cum ar fi instruirea (Nordrhein-
Westfalen programe operationale, DE); 

  numărul de proiecte de economie socială și solidară (Ile-de-France et 
Seine programe operationale, FR); 

  sau numărul de școli secundare care participă la un program integrat 
de învățare digitală (Lazio programe operationale, IT). 

Informațiile despre elementele dimensiunii de urmărire au un conținut 
sonor despre testare și scalare oferă de obicei informații despre 
replicabilitatea și extinderea proiectelor. 

 Mai multe OP-uri includ acțiuni pentru promovarea difuzării 
proiectelor de succes și a bunelor practici (17,2%). Difuzarea joacă un rol 
cheie, deoarece poate răspândi principalele constatări ale proiectelor pilot 
care pot fi aplicate în alte regiuni, reducând costurile de experimentare și 
inspirând experimentări suplimentare.  

Mai mult, difuzarea facilitează, de asemenea, crearea de rețele.  
De exemplu, Martinique Conseil Régional (FR) difuzează bune practici 

de inovare socială, precum și noi soluții, promovând schimburi între actorii 
inovației sociale. Réunion Etat (FR) include sprijin pentru companii și angajați 
pentru transferul metodologiei și diseminarea bunelor practici în organizarea 
muncii, managementul competențelor, sănătate în muncă și dialog social.  

Programul operațional pentru implementarea Politicii de coeziune a 
UE a inclus elaborarea unui documentar.  

În cele din urmă, se acordă atenție dezvoltării antreprenoriatului social 
includ uneori informații privind durabilitatea proiectelor. 

Cu toate acestea, durabilitatea este luată în considerare și în alte tipuri 
de proiecte. De exemplu, operațiunea de cercetare, dezvoltare și educație 
(CZ) își propune să mențină rețelele de profesori care sunt create în timpul 
implementării proiectelor după finalizarea acestuia. 

 Parteneriatele și guvernanța cu mai multe părți interesate devin 
adesea o cerință pentru punerea în aplicare a abordărilor multidisciplinare și 
participative, deoarece stabilesc structura necesară de colaborare care aduce 
agenți separați să lucreze împreună la o provocare socială.  
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Guvernanța cu mai multe părți interesate este adesea pusă în acțiune 
prin amestecarea organizațiilor de diferite naturi, precum și prin crearea de 
parteneriate între agenții publici și privați. 

 De exemplu, OP Anglia (Marea Britanie) lucrează cu parteneri din 
sectoarele private, publice și VCSE (voluntar, comunitate și întreprindere 
socială) cu scopul de a aborda provocările societății.  

Programul operațional pentru implementarea Politicii de coeziune a 
UE promovează participarea companiilor locale pentru a facilita inserția pe 
piața muncii a părăsirii timpurii a școlii, organizând activități în cooperare cu 
asociațiile din mediul local.  

Parteneriatele public-privat sunt deseori dezvoltate în conformitate cu 
strategiile de dezvoltare regională și, în unele cazuri, fac parte din strategiile 
de promovare a antreprenoriatului social.  

Interesant, în unele cazuri, colaborarea dintre mai mulți agenți este 
favorizată prin furnizarea de spații fizice adhoc. Un exemplu în acest sens 
poate fi găsit în OP din Bremen (DE), unde au fost înființate centre locale de 
asistență, care adună diverși furnizori de servicii de pe piața muncii cu 
responsabilitatea locală de a aborda mai multe situații problematice ale 
șomerilor de lungă durată. 

 În alte cazuri, sunt create rețele internaționale, așa cum este descris 
în cele de mai jos, procesul pe mai multe etape și rețelele internaționale 
Dimensiunile atât ale proceselor cu mai multe etape, cât și ale rețelelor 
internaționale au o scădere cantitativă foarte mică, ceea ce arată că 
majoritatea sistemelor operaționale nu oferă informații relevante cu privire 
la aceste dimensiuni.  

Scorul dimensiunii procesului cu mai multe etape este deosebit de 
scăzut (2,5% din PO): deși unele OP pot lua în considerare mai multe dintre 
etapele definite în procesul cu mai multe etape, foarte puține sunt structurate 
cu adevărat pe toate cele șase etape ale acest proces. 

Ponderea operațiunilor operaționale care înființează sau intenționează 
să înființeze rețele internaționale este de asemenea redusă (8,9%).  

Rețelele internaționale reprezintă o mare șansă de a disemina abordări 
de inovare socială care au fost deja testate cu succes. Mai mult decât atât, 
rețelele internaționale pot reduce riscurile de a încerca noi abordări, 
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reducând totodată costurile de experimentare.  
Un exemplu îl găsim la Murcia OP (ES), care lucrează la crearea unei 

rețele europene de entități care sprijină accesul pe piața muncii a persoanelor 
cu boli mintale și / sau dependență de droguri. Rețeaua adună membri din 
Italia, Slovenia și Spania.  

Un alt exemplu este OP-ul Provence Alpes Côte d'Azur (FR), care 
intenționează să partajeze informații despre dispozitivele experimentale 
create prin acțiuni de inovare socială, deoarece consideră că acestea ar putea 
fi relevante pentru alte SM.  

În direcția opusă, Niedersachsen OP (DE) a înființat birouri regionale 
pentru inovare socială pentru a aduce idei din alte țări în Saxonia Inferioară 
(precum și pentru susținerea pregătirii și diseminării abordărilor deja testate).  

Cu toate acestea, trebuie de asemenea considerat că rețelele 
internaționale sunt adesea dezvoltate sub prioritatea cooperării 
transnaționale, ceea ce permite statelor membre să împărtășească bune 
practici și lecții care pot fi învățate prin experimentarea sau implementarea 
abordărilor inovării sociale, printre altele. 

Dincolo de analiza dimensiunilor concrete, este interesant să se 
identifice diferite stiluri sau modele apărute în implementarea SI în cadrul 
FSE. Secțiunea anterioară a analizat câte, care dintre dimensiunile și 
elementele cadrului conceptual SI includ FSE OP și cum, dând exemple 
găsite.  

Această secțiune oferă un răspuns la întrebarea despre cum 
interacționează aceste dimensiuni între ele în PO.  

În acest scop, au fost aplicate două metodologii complementare. În 
primul rând, a fost efectuată o analiză a clusterului statistic folosind datele 
din punctajul binar al OP-urilor. 

În al doilea rând, informațiile calitative relevante care nu pot fi 
colectate direct prin elementele incluse în Matricea operațională au servit la 
identificarea tiparelor de adresare a SI. 

Analiza clusterului arată 5 grupuri de OP diferențiate. Cei mai mulți 
dintre ei au un punctaj ridicat în ceea ce privește nevoile și noutatea. Astfel, 
aproape toate OP-urile se adaptează la o definiție liberă a inovației sociale și, 
prin urmare, celelalte dimensiuni sunt cele care modelează diferențele dintre 
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clustere.  
Fiecare grup a fost etichetat cu un nume pentru a evidenția cele mai 

unice atribute: 
 Parțial participativ: OP-urile acestui prim grup scor relativ ridicat în 

ceea ce privește dimensiunile Necesități, noutate și misiune socială. Rolul 
parteneriatelor poate fi considerat aproape de medie. În schimb, scorul 
pentru dimensiunea Metodologiei acestui grup este relativ scăzut. Aceste 
două atribute indică PO-uri în care parteneriatele ar juca un rol în 
implementare, dar elementele care conturează dimensiunea metodologiei 
(deschidere, abordare de jos în sus sau multi-disciplinar) sunt destul de 
absente. Valorile ambelor dimensiuni, combinate cu un scor mare la 
dimensiunea misiunii sociale, modelează un stil de SI caracterizat printr-un 
design de sus în jos, care are însă în vedere comunitățile locale și agenții 
divergenți în ceea ce privește motivația și implementarea. Acest grup este 
considerabil numeros, adunând 40 de operațiuni dintr-un număr total de 
187. 

 Total participativ: Acest grup externalizează primul grup în 
majoritatea dimensiunilor, deci poate fi considerat ca o versiune 
îmbunătățită a acestuia. Principalele sale caracteristici de diferențiere sunt 
un scor foarte mare în dimensiunea Metodologiei, care arată că identificarea 
nevoilor și proiectarea acțiunilor au fost realizate prin abordări deschise și / 
sau de jos în sus, ceea ce a adus de obicei soluții multidisciplinare. Probabil 
datorită acestei abordări participative (în identificarea problemelor și 
proiectarea soluțiilor), precum și a diversității mai largi de agenți implicați 
(datorită elementului multidisciplinar din dimensiunea Metodologiei), scorul 
acestui grup în parteneriat și dimensiunea de guvernanță a deținerilor cu 
mai multe părți este, de asemenea, foarte ridicată. Prin urmare, acest grup 
de sisteme de operare poate fi etichetat ca „pe deplin participativ”. Acest 
grup obține cel mai mare punctaj în aproape toate dimensiunile și este cel 
mai numeros, adunând 47 de operațiuni din 187. 

 Responsabilitate ridicată: OP-urile acestui grup sunt prezentate 
de un scor mare în dimensiunea Contabilitate în comparație cu restul OP. 
OP-urile acestui grup de asemenea punctează relativ ridicat în dimensiunile 
misiunii sociale, impactul social, urmașii, noutatea și nevoile. Cu toate 
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acestea, scorul dimensiunilor Parteneriatelor și Metodologiei acestui grup nu 
este atât de remarcabil. Împreună cu cel de- al doilea grup, OP-urile acestui 
grup ating cel mai mare punctaj combinat dintre toate dimensiunile. Astfel, 
grupurile 2 și 3 sunt cele mai apropiate de definiția inovației sociale, astfel 
cum sunt incluse în cadrul conceptual utilizat. 

 SI de sus în jos: acest grup adună OP-uri cu conținut relevant 
în ceea ce privește nevoile și noutatea, dar cu scoruri mai mici în ceea ce 
privește dimensiunile SI rămase. Acestea corespund unor politici sociale 
inovatoare, care sunt de obicei proiectate și implementate de sus în jos, fără 
a implica comunitatea locală sau alți agenți așa cum fac alte grupuri. Acest 
grup adună 34 de operațiuni. 

 Informații limitate: OP cu informații foarte limitate despre majoritatea 
dimensiunilor sau fără activitate raportată. 44 OP sunt incluse în acest grup. 
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 CAP. 7. PROMOVAREA UNEI TEME ORIZONTALE FSE – 
DEZVOLTAREA DURABILĂ 

 
7.1 Definiții și concepte ale dezvoltării durabile 

 
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 Națiunilor Unite în anul 1987: 
„dezvoltarea care răspunde nevoilor din prezent, fără a compromite 
capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde propriilor nevoi”.  

Concret, există trei dimensiuni majore ale dezvoltării durabile: 
economică, socială și de mediu.  

Având în vedere că două dintre cele trei dimensiuni ale dezvoltării 
durabile sunt deja inerent cuprinse și implementate prin programele 
operaţionale finanţate din FESI, integrarea dezvoltării durabile în cadrul 
proiectelor este orientată cu precădere către componenta 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, în special 
pentru promovarea dezvoltării durabile, a cerințelor de protecție a mediului.  
Astfel, aspectele de mediu, dezvoltarea economică și dezvoltarea socială 
trebuie să fie tratate ca o singură temă.  

Un ecosistem solid și gestionarea resurselor sunt vitale în contextul de 
promovare a unei creșteri economice sustenabile, sunt strâns legate de 
dezvoltarea bazată pe emisii de carbon scăzute și, de asemenea, contribuie 
în mod semnificativ la consolidarea capacităților de a rezista la efectele 
schimbărilor climatice.  

Cu alte cuvinte, pentru ca dezvoltarea să devină durabilă, dezvoltarea 
economică trebuie să fie decuplată de impacturile negative asupra mediului 
și să se bazeze pe modele de producție și consum sustenabile.  

În contextul proiectelor finanțate din Fondurile ESI, articolul 8 al 
Regulamentului comun prevede că: 
„Obiectivele fondurilor ESI sunt urmărite în concordanță cu principiul 
dezvoltării durabile și al promovării de către Uniune a obiectivului de 
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conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu 
articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, având în vedere 
principiul „poluatorul plătește”.  

Statele membre și Comisia se asigură că cerințele privind protecția 
mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la 
schimbările climatice, biodiversitatea, rezistența în fața dezastrelor și 
prevenirea și gestionarea riscurilor sunt luate în considerare în cursul 
pregătirii și punerii în aplicare a acordurilor de parteneriat și programelor.  

Ideea care stă la baza acestui concept este aceea de a asigura o 
calitate mai bună a vieţii pentru toţi locuitorii planetei, atât pentru generaţia 
prezentă, cât și pentru generaţiile viitoare. duce în prim plan un nou set de 
valori care va ghida viitorul model de progres economic și social, valori ce 
vizează mai ales omul și nevoile sale prezente și viitoare, mediul natural – 
protejarea și conservarea acestuia, precum și atenuarea deteriorării actuale 
a ecosistemelor.  

Definiţia dezvoltării durabile, cea mai cunoscută este aceea dată de 
către Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED) în raportul „ 
Viitorul nostru comun” cunoscut și sub numele de Raport Brundtland:  
„Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor 
prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-și 
satisface propriile nevoi”.  

Dezvoltarea durabilă este definită de o serie de aspecte:  
• Compatibilitatea dintre mediul antropic și mediul natural;  
 Egalitatea de șanse între generaţii care coexistă și se succed în timp 

și spaţiu;  
 Situarea pe primul plan al securităţii ecologice în locul maximizării 

profitului;  
 Compatibilitatea strategiilor naţionale de dezvoltare cu cerinţele 

extinderii interdependenţelor în plan geoeconomic și ecologic;  
 Asigurarea bunăstării generale punând accentul pe calitatea creșterii 

economice durabile;  
 Integrarea organică dintre capitalul natural și cel uman, în cadrul unei 

categorii globale ce își redefinește obiectivele economice și sociale și 
își extinde orizontul de cuprindere în timp și spaţiu;  
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 Trecerea la o nouă strategie cu faţă natural-umană, în care obiectivele 
dezvoltării economice și sociale să fie subordonate deopotrivă 
dezvoltării omului și însănătoșirii mediului;  

Unul din obiectivele dezvoltării durabile este să formeze oameni mai bine 
pregătiți pentru a face față provocărilor prezente și viitoare și pentru a 
acționa cu responsabilitate față de generațiile viitoare.  

Consilierea elevilor are ca scop tocmai consolidarea corelării între 
abilitățile și competențele elevilor și cerințele mediului economic pentru a 
face față provocărilor viitoare. 

Cu alte cuvinte motivația intrinsecă a proiectului este asumarea 
responsabilității față de viitorul elevilor prin asigurarea condițiilor optime de 
consiliere și practică a acestora în scopul alegerii carierei potrivite.  

Cadrul strategic privind dezvoltarea durabilă Obiectivele privind 
dezvoltarea durabilă au fost preluate începând cu anul 2010 în cadrul 
Strategiei Europa 2020 pentru creștere inteligentă, durabilă și incluzivă și a 
iniţiativelor sale emblematice: 

 O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; 
 O politică industrială pentru era globalizării.  

La nivel național, în anul 2008 a fost adoptată Strategia Națională pentru 
Dezvoltare Durabilă http://acces.rogepa.ro/wp-content/uploads/2018/10/Manual-
sinteza-teme-secundare-si-teme-orizontale.pdf 

Evaluarea primului deceniu de implementare a Strategiei Naționale de 
Dezvoltare Durabilă la orizontul anilor 2013-2020-2030, din 2008, se 
suprapune în mare cu perioada de când România a devenit stat membru cu 
drepturi și obligații depline în cadrul Uniunii Europene.  

În acest fel se poate constata că a existat de la început un înalt grad 
de congruență conceptuală și operațională între obiectivele dezvoltării 
durabile și cele ale integrării europene a țării.  

Obiectivele pentru dezvoltare durabilă:  
 Obiectivul 1 Fără sărăcie,  
 Obiectivul 2 Foamete zero,  
 Obiectivul 3 Sănătate și bunăstare,  
 Obiectivul 4 Educație de calitate,  
 Obiectivul 5 Egalitate de gen,  
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 Obiectivul 6 Apă curată și sanitație,  
 Obiectivul 7 Energie curată și la prețuri accesibile, 
  Obiectivul 8 Muncă decentă și creștere economică,  
 Obiectivul 9 Industrie, inovație și infrastructură,  
 Obiectivul 10 Orașe și comunități durabile,  
 Obiectivul 11 Orașe și comunități durabile,  
 Obiectivul 12 Consum și producție responsabile,  
 Obiectivul 13 Acțiune în domeniul schimbărilor climatice,  
 Obiectivul 14 Viață acvatică,  
 Obiectivul 15 Viața terestră,  
 Obiectivul 16 Pace, justiție și instituții eficiente,  
 Obiectivul 17 Parteneriate pentru realizarea obiectivelor 

(http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/12/Strategia-
na%C8%9Bional%C4%83-pentru-dezvoltarea-durabil%C4%83-a-
Rom%C3%A2niei-2030.pdf). 

Prin urmare Promovarea unei teme orizontale FSE – Dezvoltarea 
durabilă are ca scop evidențierea importanței Principiilor dezvoltării durabile 
ce trebuie să se afle la baza sistemului educațional, astfel încât instituțiile de 
învățământ să devină etaloane ale dezvoltării durabile în comunitățile pe care 
le servesc.  

Cea mai mare contribuție pe care universitățile și facultățile o pot 
aduce dezvoltării durabile este prin aptitudinile și cunoștințele pe care 
absolvenții trebuie să le învățe și apoi să le pună în aplicare. 

Dezvoltarea durabilă reprezintă corelarea progresului economic și 
social cu echilibrul natural al planetei, care nu trebuie pus în pericol. Ideea 
care stă la baza acestui concept este necesitatea de a se asigura o calitate 
bună a vieții pentru toți locuitorii planetei, atât pentru generația prezentă, 
cât și pentru generaiile viitoare.  

Baza dezvoltării durabile a societăţii umane este dată de modul de 
gestionare, actuală şi viitoare, a resurselor sale naturale, energetice, 
materiale şi informaţionale, în raport cu obiectivele creşterii economice şi 
asigurarea unei calităţii din ce în ce mai bune a vieţii şi a mediului.  

Dezvoltarea durabilă aduce în prim plan un nou set de valori al 
modelului de progres economic și social, valori ce vizeaza mai ales omul și 
nevoile sale prezente și viitoare, mediul natural – protejarea și conservarea 
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acestuia, precum și atenuarea deteriorării actuale a ecosistemelor.  
Într-o primă fază, dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluţie la criza 

ecologică determinată de intensa exploatare industrială a resurselor si 
degradarea continuă a mediului, în prezent conceptul s-a extins asupra 
calităţii vieţii în complexitatea sa şi sub aspect economic şi social  

Dezvoltarea durabilă are patru dimensiuni majore:  
- economică;  
- socială; 
- tehnologică;  
- de mediu.  
Pentru ca dezvoltarea economică și socială să fie durabila trebuie sa 

asigure protectia mediului grav afectata de emisiile de carbon, de incalzirea 
globala si economisirea resurselor.  

În contextul proiectelor finanțate din Fondurile Europene, articolul 8 
al Regulamentului comun prevede că „Obiectivele fondurilor europene sunt 
urmărite în concordanță cu principiul dezvoltării durabile și al promovării de 
către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității 
mediului. ” 

Statele membre și Comisia se asigură că cerințele privind protecția 
mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la 
schimbările climatice, biodiversitatea, rezistența în fața dezastrelor și 
prevenirea și gestionarea riscurilor sunt luate în considerare în cursul 
pregătirii și punerii în aplicare a acordurilor de parteneriat și programelor cu 
finantare europene”.  

În cadrul proiectelor depuse pentru finantare prin ajutorul de minimis 
este obligatorie abordarea unor activitati vizand dezvoltarea durabilă.  

1) Cadrul strategic al dezvoltarii durabile  
Obiectivele privind dezvoltarea durabilă au fost preluate începând cu 

anul 2010 în cadrul Strategiei Europa 2020 pentru creștere inteligentă, 
durabilă și incluzivă si a iniţiativelor sale: 

 Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;  
 politică industrială pentru era globalizării.  

La nivel național, în anul 2008 a fost adoptată Strategia Națională 
pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030.  
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Alte strategii şi planuri relevante pentru tematică sunt:  
 Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea 

economică bazată pe emisii reduse de carbon (CRESC);  
 Planului naţional de acțiune 2016-2020 privind schimbările 

climatice (PNASC);  
 Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor 2014-2020;  
 Planul Naţional de Acţiune Pentru Gestionarea Siturilor 

Contaminate din România;  
 Strategia naţională și Planul Național de Acțiune pentru 

conservarea biodiversităţii 2010– 2020;  
 Strategia energetica a Romaniei pentru perioada 2007-2020  
 Planul Naţional de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice 

(PNAEE) 2010-2020;  
 Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse 

Regenerabile (PNAER) 2010- 2020.  
2) Cadrul conceptual al dezvoltarii durabile  
Tematica dezvoltării durabile, vizează următoarele obiective specifice:  
• protecția mediului;  
• utilizarea eficientă a resurselor;  
• atenuarea și adaptarea la schimbările climatice;  
• conservare şi protejarea biodiversităţii;  
• dezvoltarea capacităţii de a rezista la producerea dezastrelor;  
• schimbari demografice.  

Protecţia mediului vizează:  
a) controlul şi reducerea poluării aerului, apei şi solului;  
b) protecţia resurselor naturale;  
c) gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase.  
Ce trebuie sa cunoasca intreprinzatorul:  
La alegerea activitatii proiectului trebuie sa se evalueze daca aceasta 

poate avea efecte semnificative asupra mediului, situatie in care se solicita 
de la Autoritatea de mediu avizul de mediu sau daca activitatea are impact 
semnificativ asupra mediului situatie cand se solicita acordul de mediu. 
Intreprinzatorul trebuie sa studieze Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 
privind protecția mediului si HG nr. 445/2009 care prin anexele sale specifică 
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clar care sectoare de activitate suntsupuse procedurii obținerii autorizației de 
mediu.  
Utilizarea eficientă a resurselor  

Exploatarea excesiva a resurselor este inclusa pe lista prioritatilor 
avand in vedere ca resursele naturale sunt epuizabile si unele dintre ele chiar 
in pragul epuizarii. Eurobarometrul „SMEs, Resource Efficiency and Green 
Markets” publicat in 2015 a specificat faptul ca 18% dintre IMM-uri au 
dificultati in alegerea actiunilor potrivite pentru utilizare eficienta a resurselor.  

Sunt recomandate in dezvoltarea afacerii sa se abordeze solutii pentru 
cresterea eficientei ecologice: reducerea consumului (energie, apa, materii 
prime si materiale), imbunatatirea gestionarii resurselor, reciclarii si reducerii 
poluarii si emisiilor. Planurile de afaceri elaborate de participanti vor include 
o sectiune referitoare la utilizarea eficienta a resurselor, prin activitati care 
consuma mai putine resurse, genereaza mai putine deseuri, implica folosirea 
serviciilor si tehnologiilor care respecta mediul si adopta productia curata.  
 
Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice  

Procesul de dezvoltare economic- si interventiile brutale ale oamenilor 
asupra mediului in special prin emisiile necontrolate de gaze cu efect de seră 
(GES), au determinat schimbari climatice majore la nivel global care au 
condus la fenomenul de incalzire globala.  

Prin schimbări climatice se înțeleg acele schimbări ale climatului pe 
glob generate de activităţileumane, în principal datorită emisiilor de gaze cu 
efect de seră (CO2, metan, monoxid de azotetc.), al căror efect principal este 
încălzirea globală a atmosferei.  

Actualul cadru de politică europeană, Strategia Europa 2020, se 
bazează principiul 20/20/20, respectiv pe trei obiective principale care trebuie 
îndeplinite în UE:  

• reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră GES, sub nivelul 
din 1990;  

• pondere de 20% a energiei din surse regenerabile în energia 
consumată;  

• economisirea a 20% din energia primară  
Adaptarea afacerii la schimbarile climatice înseamnă luarea de măsuri 
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pentru a consolida rezistența societății la schimbările climatice și pentru a 
reduce la minimum impactul efectelor negative ale acestora. Atenuarea 
înseamnă reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.  
Conservarea şi protejarea biodiversității  

Biodiversitatea este un obiectiv important iar elementele care fac 
posibilă viaţa şi pe care se bazează sistemele noastre economice (apa, aer, 
sol, etc) trebuie protejate impotriva factorilor nocivi determinati de oameni, 
care pot contribui la distrugerea ecosistemelor si speciilor.  

Biodiversitatea implică patru niveluri de abordare, respectiv 
diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică şi 
diversitatea etnoculturală.  

Biodiversitătii se mai asociaza şi valorile ecologică, genetică, socială, 
economică, ştiinţifică, educaţională, culturală, recreaţională şi estetică. Ariile 
protejate sunt inca percepute de foarte multi oameni, doar in sensul lor 
“conservationist”, fiind considerate adevarate „oaze” ale naturii salbatice care 
trebuie protejate numai pentru conservarea speciilor care le populează. 

Foarte putin este recunoscut faptul ca zonele aflate in regim natural 
si seminatural constituie de fapt suportul “vietii” si implicit al dezvoltarii socio-
economice.  

Suprafata totala a ariilor naturale protejate din Romania este de 
aproximativ 20% din suprafata țării (biodiversitate.mmediu.ro). Majoritatea 
siturilor Natura 2000 nu include zone urbane.  

Totusi, unele din orasele in care se pot infiinta afaceri prin acest 
proiect contin pe suprafata lor astfel de situri. Reglementarea de bază în 
domeniul conservării biodiversităţii o constituie OUG nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei.  

In vederea conservării si protejarii biodiversitatii este importantă 
evaluarea efectelor pe care afacerea le poate avea asupra biodiversitatii din 
site-urile NATURA 2000 si din proximitatea acestora.  

Protectia biodiversitătii va intra in atentia activitatilor economice ale 
noilor firme finantate prin proiect, prin masuri de schimbare a rutinei zilnice 
ce pot contribui la protejarea biodiversitatii.   
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Dezvoltarea capacităţii de a rezista la producerea dezastrelor(rezilienta la 

dezastre) 
Rezilienta la dezastre presupune analiza din faza de elaborare a 

planului de afaceri a dezastrelor si riscurilor cu care se poate confrunta 
intreprinderea si abordarea masurilor care sa conduca la cresterea capacitatii 
de a rezista la dezastre : incendii, inundatii, cutremure, crize energetice, 
presupunand investitii in cladiri, produse si servicii de prevenire si interventie 
in cazul aparitiei unor factori de risc.  

Evaluarea si prevenirea riscurilor  
O componentă importantă si care nu necesită investitii mari se referă 

la masurile pe care intreprinzătorul sau managerul intreprinderii trebuie să le 
ia in planul educarii salariatilor si orientării comportamentului acestora de 
răspuns si intrajutorare, comportamente care salvează vieti, bunuri si crează 
comunităti unite capabile să facă față la incercările cauzate de dezastre.  
Schimbări demografice  

Migrația și evolutia socio-economică, imbătrânirea populatiei, rata 
scăzută a natalitătii, structuri familiale modificate, au creat disparităti in 
rândul populatiei si au determinat schimbări demografice in toate regiunile 
țării.  

În cadrul proiectului măsurile de preintâmpinare a acestor schimbări 
demografice sunt:  

 formarea antreprenorială,  
 cresterea ocupării si a numărului de antreprenori,  
 creșterea constientizării pentru promovarea incluziunii sociale, 
 dezvoltarea de afaceri in domeniul economiei sociale,  
 angajarea, dupî caz, a persoanelor în vârstă care cunosc diverse 

meserii si mai ales cele traditionale, punând astfel in valoare 
diversitatea etnică si culturală,  

 atragerea tinerilor in activităti de formare antreprenorială cum ar fi 
ucenicia la locul de muncă, participarea la cursuri de calificare, sprijin 
prin finantarea planurilor de afaceri.  
Angajatorii trebuie să ia masuri pentru incurajarea maternitatii 

(promovarea unui mediu prietenos pentru mame, dezvoltarea serviciilor de 
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crestere a copiilor, crese, grădinite, after-school, extinderea lucrului la 
domiciliu, servicii pentru bătrâni, etc).  
Principiul « Poluatorul Plătește »  

Acesta este un principiu de bază în politicile de mediu care prevede ca 
plata costurilor cauzatede poluare să fie suportată de cei care o generează. 

Astfel se urmărește internalizarea costurilor de poluare la nivelul celor 
responsabili, principiul având scopul de a încuraja operatoriieconomici care 
poluează să îmbunătățească procesele de producție astfel încât impactul 
negativasupra mediului înconjurător să se diminueze. 

 Acest lucru implică conștientizarea implicațiilorde mediu ale 
produselor/ serviciilor pe parcursul întregului „ciclu de viață”, altfel spus, 
costulacestor măsuri va fi reflectat de costul de producţie al bunurilor şi 
serviciilor ce cauzează poluarea.  

Un aspect foarte important este adoptarea masurilor de economisire, 
colectare selective a deseurilor (hartie, echipamente supuse casării) si 
predarea catre firme specializate pentru reciclare. 

 Cadrul de reglementare în vigoare care are legătură cu acest 
principiu:  

• OUG nr.195/2005 privind protecția mediului are la bază principiul 
„poluatorul plătește” (art. 3 pct. e);  

• OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu art.1, “stabileşte 
cadrul de reglementare al răspunderii de mediu, bazată pe principiul 
„poluatorul plăteşte”, în scopul prevenirii şi reparării prejudiciului asupra 
mediului”;  

• HG 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 a mediului geologic al siturilor contaminate şi 
al ecosistemelor” 

(http://www.ipacv.ro/acces/uploads/media/Brosura.pdf). 
Prin urmare dezvoltarea durabilă are ca scop evidențierea importanței 

cunoașterii conceptului de dezvoltare durabilă și înțelegerea acestei noțiuni 
ce evidențiază corelarea progresului economic și social cu echilibrul natural 
al planetei, care nu trebuie pus în pericol.  

Ideea care stă la baza conceptului de dezvoltare durabilă este 
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necesitatea de a se asigura o calitate bună a vieții pentru toți locuitorii 
planetei, atât pentru generația prezentă, cât și pentru generațiile viitoare. 

 
 7.2 Contextul internațional al dezvoltării durabile 

 
Contextul internațional al dezvoltării durabile (conform Strategiei 

Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, 
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/SNDD-2030-_-varianta-
dup%C4%83-Comitet-interministerial-4-octombrie-2018.pdf) 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a rezultat în urma unui 
proces internațional îndelungat de analiză, care recunoaște că problemele 
globale se pot rezolva doar prin soluții la nivel global.  

Modificarea percepției și conștientizarea evoluției fără precedent a 
societății, creșterea natalității la scară globală, a accelerării economiilor țărilor 
în curs de dezvoltare și a disparităților sociale au pus în evidență limitele 
creșterii planetare.  

Creșterea prețurilor la anumite resurse a evidențiat faptul că Pământul 
își poate epuiza resursele fizice regenerabile și neregenerabile, conducând la 
un dezechilibru catastrofal (Club of Rome (1970), 
https://www.clubofrome.org/report/the-limits-to-growth/). 

Bazele progresului în domeniul protecției mediului, corelat cu 
dezvoltarea, au fost introduse pentru prima dată pe agenda internațională la 
Conferința de la Stockholm (1972).  

Rezultatul a fost crearea Programului ONU pentru mediu prin 
adoptarea unei Declarații privind protecția mediului în scopul de „a apăra și 
îmbunătăți mediul uman pentru generațiile prezente și viitoare”.  

La această conferință s-a conferit legitimitate conceptului de 
dezvoltare durabilă cu cei trei piloni: economic, social și de mediu (Stockholm 
Conference (1972), United Nations Conference on the Human Environment, 
June 5-16, 
https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/humanenvironment) 

Cei trei piloni prin care Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă se 
structurează au fost definiți în Raportul Comisiei Brundtland (1987) 
(Brundtland Report (1987), https://www.are.admin.ch/are/en/home/sustainable-
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development/international-cooperation/2030agenda/un-milestones-in-sustainable-
development/1987--brundtland-report.html): 

1. echitatea socială – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să 
aibă posibilitatea de a-și satisface nevoile de bază în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, alimentația, asigurarea energiei, apei și 
canalizării  

2. creșterea economică – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru 
a se apropia de calitatea vieții din țările dezvoltate  

3. mediul – cu nevoia de a conserva și îmbunătății baza de resurse 
disponibile prin schimbarea treptată a modului în care trebuie să se 
dezvolte și să fie folosite tehnologiile.  

Această abordare a fost posibilă prin punerea în evidență a conceptului 
de „depășire a limitelor”. S-a conștientizat că resursele naturale, de care 
societatea are nevoie și care sunt limitate, au fost depășite, creând în același 
timp un dezechilibru ecologic la nivel planetar, prin creșterea economică 
iresponsabilă. 

 Astfel, s-a constatat că numai prin susținerea simultană a celor trei piloni 
– social, economic și de mediu – se poate ajunge la o dezvoltare durabilă și 
la un viitor comun la nivel global. Primul Summit al Națiunilor Unite pentru 
mediu și dezvoltare de la Rio, în 1992, a abordat reducerea ponderii 
economice, astfel încât să nu fie afectată capacitatea de menținere a 
echilibrului biofizic al Pământului, fără a renunța însă la bunăstarea socială. 
Declarația de la Rio (Rio Declaration on Environment and Development 
(1992), http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm) și 
Agenda 21 au dezvoltat teme de mediu în beneficiul social și anume:  

 calitatea vieții,  
 utilizarea resurselor naturale,  
 protecția bunurilor globale,  
 managementul comunităților umane și  
 creșterea economică (United Nations Conference on Sustainable 

Development, Rio 1992 & Agenda 21, 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf). 

Summit-ul Mileniului, din 2000, a ratificat Declarația Mileniului, primul 
document cadru la nivel internațional pentru combaterea sărăciei, a 
foametei, a bolilor și inegalităților la nivel mondial. 
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 Pentru a realiza aspirațiile Declarației Mileniului, s-au definit 8 obiective 
specifice de dezvoltare, cunoscute ca Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, 
21 de ținte și 60 de indicatori, cu termen de realizare 2015 (Millennium 
Summit (2000), 
http://www.un.org/en/events/pastevents/millennium_summit.shtml). 

Conferința ONU privind Dezvoltarea Durabilă Rio+20, din 2012, a 
elaborat documentul Viitorul pe care îl dorim, care a înregistrat progresele în 
direcția realizării Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului și a făcut trecerea 
către stabilirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă pentru Agenda de după 
2015. 

 Acest document este o recunoaștere în continuare a importanței celor 
trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – social, economic și de mediu (United 
Nations Conference on Sustainable Development, Rio+20 (2002), 
https://sustainabledevelopment.un.org/rio20.html).  

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă - Transformarea lumii 
noastre, adoptată la 25 septembrie 2015 de șefii de stat și guverne din 193 
de țări, în cadrul Adunării Generale a ONU, este o versiune, fundamental 
modificată, a cadrului conceptual al dezvoltării durabile, structurată pe un 
pachet de 17 obiective de dezvoltare durabilă, susținute prin 169 de ținte 
subiacente.  

Agenda 2030 solicită acțiuni din partea tuturor țărilor, sărace, bogate 
și cu venituri medii. Recunoaște că încetarea sărăciei trebuie să fie însoțită 
de un plan care să contribuie la creștere economică și abordează o serie de 
nevoi sociale, inclusiv educație, sănătate, protecție socială și locuri de muncă, 
abordând în același timp problemele combaterii schimbărilor climatice și 
protecția mediului.  

Aceasta acoperă, de asemenea, aspecte precum inegalitatea, 
infrastructura, energia, consumul, biodiversitatea, oceanele și 
industrializarea. Agenda promovează implicarea tuturor părților interesate, 
prin democratizarea procesului decizional pe tema dezvoltării durabile. Se 
subliniază responsabilitatea și rolul generațiilor tinere pentru crearea 
dezvoltării durabile.  

7.2.1 Contextul european al dezvoltării durabile 
În cadrul UE, începând cu anul 2006 (Strategia de Dezvoltare Durabilă 

a UE revizuită – Angajament pentru realizarea dezvoltării durabile, Consiliul 
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UE, Bruxelles, 26 iunie 2006), conceptul de dezvoltare durabilă a fost integrat 
în Strategia pentru o Europă Extinsă, într-o viziune strategică unitară și 
coerentă, având ca obiectiv general îmbunătățirea continuă a calității vieții 
pentru generațiile prezente și viitoare, pentru crearea unor comunități 
durabile, capabile să gestioneze și să folosească resursele în mod eficient și 
să valorifice potențialul de inovare ecologică și socială al economiei, în 
vederea asigurării prosperității, protecției mediului și coeziunii sociale.  

În 2010, ca o continuare a dezvoltării durabile a UE, a fost adoptată 
Strategia Europa 2020 (EUROPA 2020, O strategie europeană pentru o 
creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, COM(2010) 2020 final, 
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/Europa2021/Strategia_Europa_2020.pd
f) de promovare a creșterii inteligente (bazată pe: educație, cercetare, 
inovare), durabile (bazată pe reducerea emisiilor de carbon, eficiență 
energetică, resurse regenerabile) și incluzive (crearea de noi locuri de muncă, 
reducerea sărăciei etc.).  

Alături de statele membre și respectând principiul subsidiarității UE s-
a angajat să devină lider în punerea în aplicare a Agendei 2030 și, implicit, a 
celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă.  

Comisia Europeană a prezentat în 22 noiembrie 2016 Comunicarea 
„Pașii următori pentru un viitor european durabil” (COM (2016)793 - 
Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee 
of the Regions “Next steps for a sustainable European future European action 
for sustainability”.  

Documentul prezintă răspunsul Uniunii Europene la Agenda 2030 și 
confirmă integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în cadrul politicii 
europene și în prioritățile actuale ale Comisiei Europene, evaluarea situației 
și identificarea celor mai relevante preocupări privind durabilitatea.  

Prin această comunicare, Uniunea Europeană s-a angajat în favoarea 
unei dezvoltări durabile prin care „să asigure o viață demnă pentru toți 
respectând limitele planetei, care să reunească prosperitatea și eficiența 
economică, societăți pașnice, incluziunea socială și responsabilitatea față de 
mediu”.  
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Concluziile Consiliului UE, adoptate în data de 20 iunie 2017, „Un viitor 
durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă” 
reprezintă documentul politic asumat de statele membre ale UE privind 
implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.  

Răspunsul UE la Agenda 2030 este de a integra cele 17 ODD în 
politicile publice ale Uniunii, în scopul sprijinirii efortului global de construire 
a unui viitor durabil în colaborare cu partenerii săi. Cele 17 ODD sunt deja 
urmărite de multe dintre politicile Uniunii Europene, iar România, ca membră 
a acestei comunități, își propune prin această strategie abordarea integrată 
a obiectivelor din Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.  

 
7.3 Perspectiva României asupra dezvoltării durabile 

 
Pornind de la ideea că beneficiile dezvoltării economice trebuie să fie 

mai mari decât costurile, inclusiv cele legate de conservarea și îmbunătățirea 
mediului, prima strategie de dezvoltare durabilă a României din 1999 a avut 
ca obiectiv îmbunătățirea progresivă și menținerea bunăstării populației în 
corelare cu cerințele folosirii raționale a resurselor naturale și ale conservării 
ecosistemelor.  

Aderarea la Uniunea Europeană în 2007 a ajustat prioritățile naționale, 
prin Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă. Orizonturi 2013- 2020-
2030 (SNDD), aprobată de Guvernul României la 12 noiembrie 2008, vizând 
reducerea decalajului socio-economic față de cel al statelor membre ale 
Uniunii Europene.  

Pentru ca dezvoltarea durabilă să reușească în România și, prin 
urmare Agenda 2030, împreună cu angajamentele Uniunii Europene, această 
strategie este construită în jurul cetățeanului și nevoilor generațiilor viitoare. 

Strategia pleacă de la premisa că, dezvoltarea durabilă prezintă un 
cadru de gândire care, odată însușit de către cetățean, va ajuta la crearea 
unei societăți mai echitabile, definită prin echilibru și solidaritate și care să 
poată face față schimbărilor aduse de probleme actuale globale, regionale și 
naționale, inclusiv scăderea demografică.  

Grija statului față de cetățean și respectul cetățeanului față de 
instituții, față de aproapele său, de valorile morale și diversitatea culturală și 
etnică vor duce la o societate durabilă. 
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Pe plan economic este nevoie de garantarea unei creșteri economice 
pe termen lung de care să beneficieze cetățenii României. Deși economia 
unei țări adeseori se măsoară prin cifre, care nu iau în considerare potențialul 
cetățeanului, transformarea economiei într-una durabilă și competitivă 
necesită un nou mod de acțiune care să se centreze pe inovație, optimism și 
reziliența cetățenilor.  

O asemenea abordare va crea o cultură a antreprenoriatului în care 
cetățeanul se poate realiza material și aspirațional.  

Sub aspect social este nevoie de o societate coezivă, care să 
beneficieze de îmbunătățirea sistemului de educație și sănătate, de 
reducerea inegalităților dintre bărbați și femei, dintre mediul urban și rural, 
care să conducă la promovarea unei societăți deschise, în care cetățenii se 
pot simți apreciați și sprijiniți.  

E nevoie de cultivarea rezilienței populației, în așa fel încât cetățeanul, 
într-un cadru instituțional echitabil, să își poată realiza visurile acasă.  

În același timp, statul trebuie să ajute la sporirea potențialului 
cetățeanului prin abordarea problemelor legate de sănătate, de educație și 
de limitele pieței libere, probleme la care se poate răspunde prin politici 
publice, rezultatul fiind un nivel de trai cât mai ridicat pentru toți cetățenii. 

Sporirea capitalului social – crearea unui simț civic definit prin 
încredere între cetățeni - va conduce la deblocarea potențialului cetățenilor 
români pentru a se realiza prin forțe proprii, asigurând totodată și dezvoltarea 
durabilă a comunităților lor.  

Conștientizarea importanței mediului a crescut semnificativ în ultimii 
ani, atât în ceea ce privește mediul natural, cât și la cel antropic. Protejarea 
naturii este responsabilitatea tuturor datorită impactului biunivoc om – 
mediu, dar și o oportunitate a cetățenilor de a se uni într-un scop nobil, prin 
conștientizarea acestei responsabilități.  

Realizarea unui mediu antropic durabil poate fi atins prin cultivarea 
unui sentiment de apartenență și de comunitate, care să elimine simțul 
singurătății cetățeanului, factor de risc în realizarea potențialului personal și, 
în ultimă instanță, a funcționării comunitare.  

Ca membră a comunității internaționale, dar mai ales ca membră a 
Uniunii Europene, România are interesul de a implementa principiile 
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dezvoltării durabile pe plan național. Strategia susține ca România să fie în 
2030 o țară membră a unei Uniunii Europene puternice, în care decalajele 
dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii României vor putea trăi într-o țară în 
care statul servește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și 
cu preocupări crescute și constante pentru un mediu curat. 
(https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/SNDD-2030-_-varianta-
dup%C4%83-Comitet-interministerial-4-octombrie-2018.pdf). 

Prin urmare Contextul internațional al dezvoltării durabile are ca scop 
evidențierea importanței Principiilor dezvoltării durabile ce trebuie să se afle 
la baza sistemului educațional, astfel încât instituțiile de învățământ să devină 
etaloane ale dezvoltării durabile în comunitățile pe care le servesc.  

Cea mai mare contribuție pe care universitățile și facultățile o pot 
aduce dezvoltării durabile este prin aptitudinile și cunoștințele pe care 
absolvenții trebuie să le învățe și apoi să le pună în aplicare 

Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă (conform Strategiei Naționale 
pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, https://sgg.gov.ro/new/wp-
content/uploads/2018/10/SNDD-2030-_-varianta-dup%C4%83-Comitet-
interministerial-4-octombrie-2018.pdf) 

Evaluarea primului deceniu de implementare a Strategiei Naționale de 
Dezvoltare Durabilă la orizontul anilor 2013-2020-2030, din 2008, se 
suprapune în mare cu perioada de când România a devenit stat membru cu 
drepturi și obligații depline în cadrul Uniunii Europene.  

În acest fel se poate constata că a existat de la început un înalt grad 
de congruență conceptuală și operațională între obiectivele dezvoltării 
durabile și cele ale integrării europene a țării.  

Dacă în etapa de tranziție conceptul de dezvoltare durabilă a fost 
acceptat mai mult declarativ, ca urmare a însușirii documentelor ONU în 
materie, după anul 2000, odată cu începerea tratativelor de aderare la UE, 
el a devenit o parte integrantă a construcției legislative și instituționale, 
găsindu-și reflectarea în principalele direcții ale politicii de stat.  

Se poate aprecia că încorporarea acquisului comunitar și aplicarea 
instrumentelor de lucru agreate la nivelul UE au constituit principalul motor 
al alinierii accelerate a României la principiile și practicile dezvoltării durabile.  

Primii doi ani de la aderarea la UE au marcat o creștere dinamică a 
economiei românești, justificând asumarea unor obiective strategice și ținte 
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de etapă ambițioase pentru perioada următoare. Însă criza economico-
financiară a afectat grav România, a dus la o cădere drastică a produsului 
intern brut (PIB) și a veniturilor populației și s-a prelungit, prin efectele sale 
până în 2010-2011.  

Criza a scos în evidență o seamă de vulnerabilități structurale și 
funcționale persistente care impun resetarea unor priorități, cu mobilizarea 
corespunzătoare a resurselor bugetare proprii și utilizarea rațională a 
fondurilor de solidaritate, coeziune, agricultură și dezvoltare rurală alocate 
României prin actualul și viitorul cadru financiar multianual ale UE.  

În ansamblu, în ciuda dificultăților întâmpinate, bilanțul primului 
deceniu de implementare a SNDD este pozitiv, demonstrând reziliența și 
sustenabilitatea opțiunilor strategice ale societății românești și apartenența 
sa la UE. Această apreciere este susținută de faptul că produsul intern brut 
al României calculat la paritatea puterii de cumpărare a sporit de la 39% din 
media UE în 2006 la 63% în 2017, cu perspectiva realistă, potrivit 
programului de convergență, să ajungă la 80% în 2020.  

Conform sondajelor Eurobarometrului din primăvara anului 2020, 
cetățenii României își mențin atitudinea optimistă cu privire la viitorul lor 
european în proporție de 65% în comparație cu media de 58% în totalitatea 
statelor membre ale UE14 . 

 Se crează astfel premisele materiale pentru înfăptuirea obiectivelor și 
țintelor Strategiei în conformitate cu Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă 
a ONU și cu dispozițiile relevante ale UE.  

În continuare, se relevă neajunsurile constatate și se identifică 
domeniile specifice în care sunt necesare eforturi și resurse suplimentare 
pentru realizarea obiectivelor de convergență și apropierea semnificativă de 
media Uniunii Europene. 

Unul dintre obiectivele importante ale Strategiei Naționale de 
Dezvoltare Durabilă la orizontul anilor 2013-2020-2030 este Obiectivul 4: 
Educație de calitate - Garantarea unei educații de calitate și promovarea 
oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți . 

Accesul și participarea la educație de calitate sunt esențiale pentru 
funcționarea adecvată a unei societăți durabile. Educația nu este doar un 
proces premergător intrării pe piața forței de muncă.  



 
 

126 
 

Educația trebuie tratată ca un proces care pregătește generațiile 
tinere pentru provocările viitorului și se derulează pe tot parcursul vieții, 
încurajând inovația, meritocrația, gândirea critică constructivă, curiozitatea, 
conduita și emanciparea.  

Strategia se adresează în principal următoarelor domenii: accesul 
tuturor copiilor la educație timpurie, învățământ primar și secundar echitabil 
și calitativ, care să conducă la rezultate relevante și eficiente, creșterea 
substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe 
profesionale relevante, care să faciliteze angajarea la locuri de muncă 
decente și antreprenoriatul. Asigură faptul că toți elevii dobândesc 
cunoștințele și competențele necesare pentru promovarea dezvoltării 
durabile.  

 
7.4 Educația formală și dezvoltarea durabilă 

 
Conform UNESCO, educația pentru Dezvoltare Durabilă reprezintă „un 

instrument cheie pentru realizarea ODD-urilor” (Educație pentru Obiectivele 
Dezvoltării Durabile: Obiective de învățare – UNESCO).  

Dezvoltarea Durabilă reprezintă o paradigmă bazată pe etică și 
educație pentru Dezvoltare Durabilă şi are ca scop dezvoltarea competențelor 
care ajută indivizii să reflecteze la propriile lor acțiuni, ținând seama de 
impacturile lor actuale și viitoare, sociale, culturale, economice și de mediu. 

Această educație trebuie să devină parte integrantă a calității 
educației, inerentă conceptului învățării continue.  

Datele Eurostat arată că România are cel mai mic procent alocat în 
bugetul național pentru educație, de aproape două ori mai mic decât media 
europeană. În 2014, România a alocat doar 2,75% din PIB pentru acest 
sector. În 2016, România a înregistrat o creștere a alocării, ajungând la 3,7% 
din PIB pentru educație, față de media europeană de 4,7% (Eurostat – 
Government Ependiture on Education).  

Performanțele învățământului românesc se situează pe o poziție 
inferioară în raport cu media UE. Conform testului PISA, un test standard 
organizat de OECD în 2015, în România, s-au obținut rezultate slabe la Citire, 
Matematică și Științe în proporție de 38,7%, aproape dublu față de media UE 
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de 19,7%, reprezentând un oarecare progres însă comparativ cu 52,7% din 
2006.  

Printre cauzele identificate de OECD au fost: infrastructura 
necorespunzătoare, abandonul școlar, lipsa conștientizării importanței 
formării continue, subfinanțarea (PISA 2015 – România).  

O altă variabilă importantă în procesul educațional subliniat de OECD 
este „bunăstarea elevului”. Pe lângă procesul educativ, școala prezintă 
pentru elevi prima interacțiune cu societatea și această experiență are o 
influență profundă în atitudinea și conduita lor.  

Elevii învață să fie rezilienți, să socializeze și să fie ambițioși în privința 
aspirațiilor lor în viață.  

Raportul PISA III subliniază corelația dintre anxietatea cauzată de 
școală, hărțuirea în școli și performanțele școlare scăzute.  

În plus, relația dintre elev și profesor are un impact major în 
dezvoltarea elevului, sentimentul de apartenență la comunitate fiind o 
variabilă cheie în dezvoltarea academică (Raport PISA 2015 - Volumul III).  

Datorită nivelului scăzut al salarizării personalului didactic (parțial 
corectat abia în anii 2016- 2017) și a condițiilor uneori grele de lucru, calitatea 
învățământului lasă încă mult de dorit.  

În mediul rural 38% dintre școli au toaletă exterioară, peste 25% nu 
au încălzire centrală, 20% nu au autorizație sanitară de funcționare, 17% nu 
dispun de sursă autorizată de alimentare cu apă și doar 60% dintre școli au 
bibliotecă proprie.  

Accesul persoanelor cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale la 
învățământul de masă este redus și necesită o îmbunătățire, pe fondul unei 
conștientizări mai susținute a nevoilor speciale și prin alocări suplimentare de 
resurse materiale și umane, în special în medii defavorizate.  

Părăsirea timpurie a școlii în procent de 18,1% în anul 2017, față de 
20% în 2006, este încă peste media UE de 10,6% în anul 2017. Rata de 
părăsire timpurie a școlii în funcție de mediul de rezidență arată un decalaj 
de 17 puncte procentuale între rural, de 26,3% și urban de 9,3%.  

Diferența se poate observa și între orașele mici și mari, unde rata de 
abandon este în creștere, de la 14,4% în 2012 la 17,5% în 2017.  
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Rata de părăsire timpurie a școlii pe regiuni arată, de asemenea, o 
diferențiere puternică între regiunile sărace și cele mai dezvoltate. În 
regiunile Nord-Est și Sud-Est rata de părăsire timpurie a școlii este cea mai 
ridicată, înregistrând un nivel aproape de patru ori mai mare față de cel al 
regiunii București-Ilfov, de 23,6% și respectiv 22,4%, față de 5,5% în 2017. 

La nivel intraregional, cu riscul de abandon școlar se confruntă cu 
precădere tinerii din grupuri vulnerabile, cum ar fi familiile sărace sau cele 
de etnie romă.  

Situația din 2017 relevă faptul că doar 0,9% dintre persoanele ocupate 
cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani au urmat o formă de învățământ sau 
de formare profesională, în timp ce media europeană se situează la 
aproximativ 12%.  

O explicație posibilă este aceea că încă nu există tradiția de a oferi 
angajaților posibilitatea de formare și/sau dezvoltare a unor abilități, precum 
cele de operare pe computer.  

Aceeași sursă menționează că, dacă la nivel european 22% dintre 
firmele cu cel puțin 10 angajați le oferă acestora cursuri de dezvoltare a 
abilităților de operare pe computer și internet (TIC), în România acest 
fenomen se întâlnește în doar 5% dintre firme, procent care situează 
România pe ultimul loc în UE.  

În cazul întreprinderilor mari (cu peste 250 de angajați), la nivel 
european mai mult de două treimi dintre acestea oferă asemenea cursuri, în 
timp ce în România doar 28%.  

Reformele adoptate prin Legea Educației Naționale nr. 1/2011 
prevede măsuri de reformare a sistemului pentru toate etapele de formare, 
pentru a se ajunge la nivelul de performanță UE: educația timpurie (0 - 6 
ani), formată din nivelul ante-preșcolar (0 - 3 ani) și învățământul preșcolar 
(3 - 6 ani), trecând accentul de pe „îngrijire” pe „educație”, prevede secțiuni 
speciale la învățământul pentru copiii capabili de performanță, la Programul 
Școala după școală, alternativele educaționale.  

Datorită reformei adoptate, cuprinderea copiilor în sistemul de 
educație timpurie (grădinițe) a fost de 87% în 2016, cu o îmbunătățire față 
de 76,2% în 2006, dar încă sub media UE de 94,8%.  
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Învățământul superior beneficiază de autonomie universitară, cu 
asumarea răspunderii publice exprimată în carta universitară, politici de 
echitate și etică universitară cuprinse în Codul de etică și deontologie 
profesională.  

Sistemul național de învățămînt superior este organizat pe cicluri de 
studii – licență, master, doctorat, programe postdoctorale de cercetare 
avansată, respectiv programe postuniversitare de formare şi dezvoltare 
profesională continuă și programe postuniversitare de perfecţionare.  

Pentru a îmbunătăți sistemul de educație în România și a-l face mai 
flexibil, mai coerent și mai deschis nevoilor societății, în 2009 s-a constituit 
Cadrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (CNCIS), iar în 2011 
Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a devenit 
operațional în limbile română și engleză, sub forma unei aplicații informatice 
de tip portal.  

Începând cu anul 2014 s-a constituit cadrul legal pentru organizarea 
și funcționarea centrelor de consiliere și orientare în carieră în învățământul 
superior. Spre exemplu, în anul 2017 s-a înregistrat un număr de 34.883 de 
elevi, 42.422 de studenți și 12.216 de absolvenți de universități, care au 
benefeciat de serviciile de consiliere și orientare în carieră. 

 În 2017 s-a asigurat cadrul legal pentru organizarea și funcționarea 
de societăți antreprenoriale studențești (SAS), ca mecanism de sprijinire, 
dezvoltare și încurajare a spiritului antreprenorial în mediul universitar, în 
vederea creșterii competitivității universităților din România.  

Au fost adoptate primele strategii în domeniul educației și formării 
profesionale:  

 Strategia pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii 2015-2020, 
 Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar 2015-2020,  
 Strategia Națională de Învățare pe Tot Parcursul Vieții 2015 - 2020  
 Strategia Educației și Formării Profesionale din România pentru 

perioada 2016-2020, care sunt monitorizate și evaluate.  
În vederea dezvoltării competențelor digitale, în planul-cadru pentru 

învățământul gimnazial, a fost introdusă pentru prima oară în trunchiul 
comun – începând cu anul școlar 2017-2018 – disciplina Informatică și TIC, 
cu o oră pe săptămână.  
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În cadrul proiectului „Internet în școala ta” au fost conectate 2.446 de 
școli din mediul rural și mic urban la internet de bandă largă, numărul 
beneficiarilor situându-se la 714.339 elevi și 56.203 profesori.  

Reformele în învățământ au în vedere următoarele: 
 Mărirea gradului de cuprindere în sistemul educațional și 

îmbunătățirea confortului elevului și a curriculumului bazat pe 
dezvoltarea elevului; 

 Promovarea culturii antreprenoriale și a deprinderilor necesare în tot 
sistemul de educație prin reînființarea și/sau modernizarea atelierelor 
școlare în învățământul profesional și tehnologic; organizarea de 
concursuri antreprenoriale bazate pe proiecte cu aplicare practică în 
și între unitățile de învățământ; încurajarea activităților de mentorat 
voluntar și a parteneriatelor cu mediul de afaceri pe plan local; 
extinderea societăților antreprenoriale studențești și încurajarea 
conlucrării acestora cu agenții economici pe bază de contract prin 
dezvoltarea de parteneriate între universități și reprezentanții mediului 
antreprenorial; 

 Modernizarea infrastructurii în domeniul educației și formării 
profesionale conform standardelor UE pentru întregul ciclu 
educațional, de la educația timpurie antepreșcolară la studiile post-
doctorale și învățarea pe tot parcursul vieții pentru dobândirea de 
cunoștințe și deprinderi relevante pe piața muncii și asigurarea 
egalității de șanse indiferent de statut social, sex, religie, etnie sau 
capacități psiho-motorii, îmbunătățirea coeficienților din formula de 
finanțare astfel încât să sprijine mai mult școlile dezavantajate; 

 Mărirea gradului de cuprindere a preșcolarilor și școlarilor în 
învățământul preșcolar și primar prin implementarea pachetului social 
garantat și crearea cadrului normativ pentru serviciile de educație 
timpurie; 

 Stabilirea cadrului normativ pentru desfășurarea programelor de 
formare continuă și stimularea participării la asemenea programe; 
înființarea centrelor comunitare de învățare permanentă de către 
autoritățile locale; cointeresarea companiilor în sprijinirea înrolării 
angajaților în asemenea programe; 
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 Susținerea procesului de învățământ prin programe educaționale 
extrașcolare și extracurriculare care să asigure educația pentru 
sănătate, educația civică, cultural-artistică, științifică, ecologică și 
educația prin sport. 

 Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional; 
 Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia 

să îi fie oferită o mai mare libertate în definirea priorităților de studiu, 
prin măsuri precum și creșterea ponderii de materii opționale; 

 Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și 
competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, 
inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață 
durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi 
a păcii și non-violenței, aprecierea diversității culturale și a contribuției 
culturii la dezvoltarea durabilă; 

 Accentuarea rolulului, în procesul educational, al educației civice, a 
principiilor şi noţiunilor despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, 
egalitate bde gen, despre valorile democrației și pluralismului, despre 
valorile multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea 
percepției „celuilalt”, despre importanța eradicării violenței cu accent 
pe fenomenul de violenţă în școli; 

 Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor 
de predareînvățare la folosirea tehnologiilor informaționale și 
creșterea calității actului educațional; 

 Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special 
amenajate și dotate; pregătirea personalului didactic bine calificat; 
elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de pe piața muncii prin 
dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu mediul de afaceri; 

 Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și 
perfecționarea continuă pe tot parcursul vieții, sporirea considerabilă 
a participării la sistemele formale și nonformale de cunoaștere în 
vederea apropierii României de media performanțelor din statele 
membre ale UE; 
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 Înființarea centrelor comunitare de învățare permanentă de către 
autoritățile locale; cointeresarea companiilor în sprijinirea înrolării 
angajaților în asemenea programe; 

 Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin 
competențe relevante, inclusiv competențe profesionale, care să 
faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și 
antreprenoriatul; 

 Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor; 
 Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca 

principii și specializare și accentuarea rolului cercetării interdisciplinare 
în dezvoltarea unei societăți durabile (https://sgg.gov.ro/new/wp-
content/uploads/2018/10/SNDD-2030-_-varianta-dup%C4%83-Comitet-
interministerial-4-octombrie-2018.pdf). 

Prin urmare Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă - Educație de calitate  
are ca scop evidențierea importanței Principiilor dezvoltării durabile ce trebuie 
să se afle la baza sistemului educațional, astfel încât instituțiile de învățământ 
să devină etaloane ale dezvoltării durabile în comunitățile pe care le servesc. 

Cea mai mare contribuție pe care universitățile și facultățile o pot aduce 
dezvoltării durabile este prin aptitudinile și cunoștințele pe care absolvenții 
trebuie să le învețe și apoi să le pună în aplicare. 

Pentru că durabilitatea nu cuprinde numai toate nivelele - de la cel 
global, la cel local, durabilitatea include mai ales nivelul individual: fără 
strădaniile depuse de fiecare om în parte, nu se poate schimba nimic, nu se 
poate ajunge la o dezvoltare durabilă.  

Din păcate ne confruntăm cu o serie de probleme privind mediul, 
multe dintre acestea fiind strâns angrenate între ele.  

Însă de departe cea mai importantă problemă este, aşa cum au arătat-
o rezultatele unui sondaj din anul 2020, al cărui subiecţi au fost experţi în 
domeniu, schimbarea climei.  

 
De aceea, ne vom concentra asupra acestui subiect, folosindu-ne de 

câteva exemple sugestive.  
De ce se încălzeşte Pământul? - Efectul de seră  
Cauza pentru temperaturile înalte din sere este faptul că lumina solară, 

plină de energie, poate intra în acestea fără probleme, căldura care se 
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reflectă însă din pământ, nu poate ieşi.  
La fel stau treburile şi cu atmosfera noastră. Aici, gazele care absorb 

razele infraroşii, aşa numitele gaze de seră, acţionează la fel ca o seră.  
Cum mai poate fi evitată o catastrofă climatică?  
Concentrarea de gaze de seră din atmosferă nu mai trebuie să 

crească. Acest lucru nu poate fi realizat decât printr-o reducere drastică a 
emisiilor. Arderea combustibililor fosili (petrol, gaz, cărbune) trebuie redusă 
în mod simţitor.  

În plus, dioxidul de seră poate fi eliminat din atmosferă prin 
replantarea pădurilor. Zonele împădurite de mare întindere trebuie protejate, 
ceea ce înseamnă că trebuie descurajată defrişarea.  

Raportul IPCC (IPCC - Grupul interguvernamental privind schimbările 
climatice - este organismul Națiunilor Unite pentru evaluarea științei legată 
de schimbările climatice) din anul 2001 despre schimbarea climatică enunţă 
totuşi că dacă toate emisiile s-ar opri deîndată, încălzirea atmosferei şi 
creşterea nivelului mărilor tot ar mai continua decenii, dacă nu chiar şi secole.  

Cum se acționează pentru dezvoltare durabilă?  
Se analizeaza afacerea sub aspectul impactului asupra mediului si 

utilizarii resurselor:  
Are afacerea activități care:  
- Se desfășoara in arii naturale protejate?  
- Activitățile pot avea impact asupra calitatii aerului/apei/ solului?  
- Implică producerea de deseuri?  
- Implica utilizarea de substante periculoase?  
Stabilirea de măsuri care sa diminueze impactul asupra mediului 

pentru a nu se aplica principiul: ”Poluatorul plăteste”  
Colectarea selectiva a deseurilor  
- Fiecare cetățean poate contribui la colectarea selective a deseurilor.  
- De ce nu se face? - brainstorming  
Fiecare dintre noi, ca reprezentant al comunităţii, are puterea şi 

obligaţia de a influenţa procesul de ecologizare a propriului oraş sau a zonei 
unde îşi petrece vacanţa. Soluţia este la îndemâna noastră şi constă în 
depozitarea selectivă a deşeurilor. Mai precis, trebuie să depozităm deşeurile 
în locurile special amenajate şi, pe cât posibil, pe următoarele categorii:  
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• Hârtie şi cartoane (ziare, reviste, tipărituri, cutii de detergenţi, de 
cereale etc.), ce pot fi vândute la tonetele special amenajate;  

• Ambalaje PET şi alte materiale plastice (pungi, folii, cutii de iaurt, 
butelii de la produse cosmetice şi de curăţenie etc.), ce pot fi reciclate;  

• Sticle şi cioburi; vânzarea ambalajelor din sticlă la centrele care 
seocupă cu achiziţionarea acestora;  

• Deşeuri feroase (fier, tablă ş.a) şi doze metalice, ce pot fi valorificate 
la punctele REMAT;  

• Deşeuri umede (resturi vegetale, animale etc.).  
Reciclarea materialelor 
Reciclarea presupune separarea şi colectarea materialelor în vederea 

transformării lor în produse utile noi. O mare parte din aluminiul, sticla, hârtia 
sau oţelul folosite astăzi în întreaga lume sunt deja provenite din reciclare. 
Sticla şi oţelul pot fi reciclate nu doar o dată, ci de nenumărate ori. Reciclarea 
aluminiului şi oţelului utilizat la cutiile de băuturi, a hârtiei şi cartoanelor, a 
sticlei, precum şi a anumitor mase plastice constituie peste tot în ţările 
occidentale o industrie înfloritoare. De asemenea, reciclarea permite 
comunităţilor să reducă costurile de depozitare a deşeurilor. Principalul 
avantaj al reciclării este dat de reducerea consumului resurselor naturale 
(petrol, apă, energie), precum şi al nivelului emisiilor nocive în aer. Spre 
exemplu:  

Hârtia – materie refolosibilă  
• Materiile prime utilizate pentru fabricarea hârtiei sunt: lemnul, 

celuloza, hârtia veche. Hârtia reciclată permite economisirea a aproximativ 
25% din cantitatea de electricitate şi a 90% din cantitatea de apă (300 l) 
necesare pentru producerea a 1 kg. de hârtie albă.  

• De asemenea, prin reciclarea deşeurilor de hârtie, se elimină clorul 
toxic, necesar producerii hârtiei albe.  

Sticla – materie refolosibilă.  
• Sticla se produce folosind următoarele materii prime: nisipul de 

cuarţ, calcarul, soda (produs poluant) ş.a.  
• Reciclarea sticlei menajează mediul şi economiseşte în timp bogăţiile 

naturale, apa şi electricitatea.  
Se pot recicla:  
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– recipiente din sticlă transparentă;  
– recipiente din sticlă colorată;  
– hârtie; – ziare/tipărituri;  
– cutii din aluminiu pentru băuturi;  
– plasticul.  
Ambalajele PET – o problema pentru mediul înconjurător  
PET este prescurtarea de la polietilen tereftalat şi se prezintă sub 

forma unei răşini (o formă de poliester.Acesta a devenit un material foarte 
răspândit în industria alimentară (îmbuteliere de băuturi răcoritoare, apă, 
lactate, ulei, oţet) şi nu numai, fiind ieftin, uşor, rezistent la şocuri, reciclabil.  

Ambalajele PET, ca dealtfel toate materialele plastice, nu sunt 
biodegradabile. Creşterea consumului acestora, mai ales în ultimii 10 ani, a 
dus la sporirea alarmantă a numărului de ambalaje aruncate iresponsabil în 
natură.  

Prin colectarea şi reciclarea acestora, se reduce impactul negativ 
asupra mediului înconjurător.  

Polietilenul tereftalat reciclat (RPET) poate fi folosit pentru: fibre de 
poliester (75%) folosite la rândul lor ca materie primă pentru covoare, 
tapiţerii, jucării, pâsle pentru industria textilă, ca izolaţie la paltoane, saci de 
dormit,industria auto ş.a.; folie industrială; chingi şi benzi; noi ambalaje PET 
alimentare şi nealimentare (ex.: cartoane pentru ouă, obiecte de uz casnic 
etc).  

Un alt aspect pozitiv al reciclării PET-urilor constă în reducerea 
cantităţilor de deşeuri ce merg spre gropile de gunoi; ponderea acestora a 
crescut foarte mult în ultimii ani, ajungând până la 30% din volumul total.  

Metoda clasică folosită în România, arderea şi îngroparea cantităţilor 
mari de deşeuri urbane (umede, din plastic) în aer liber, produce emisii de 
dioxină, una dintre cele mai toxice substanţe cunoscute până în prezent, care 
mai este şi bioacumulativă.  

Prin arderea plasticului se elimină substanţe care produc boli de 
plămâni, iar într-o perioadă îndelungată pot îmbolnăvi ficatul, rinichii şi 
sângele. Mai mult decât atât, materialele plastice mai complexe cum sunt 
vinilinul, ebonita, bachelita ori cauciucurile, emană prin ardere substanţe care 
produc cancer, atacând în primul rând sângele, care în timp poate îmbolnăvi 
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toate organele corpului.  
Astăzi există tehnologii care, respectând normele de protecţia 

mediului, sunt capabile să retopească şi să reprelucreze deşeurile din plastic. 
Acest lucru nu se face încă în România, dar există firme româneşti care adună 
ambalajale din plastic, le mărunţesc şi le exportă fabricilor din străinătate 
care dispun de instalaţiile necesare reciclării lor. 

 Întrucât suntem printre ultimele ţări europene care nu au un sistem 
public de reciclare a deşeurilor, implementarea urgentă şi necondiţionată a 
unui sistem public naţional de colectare selectivă a deşeurilor în vederea 
reciclării trebuie să fie o prioritate a tuturor cetăţenilor!  

Oportunitati de afaceri prin politica de mediu  
Atingerea tintelor propuse in Strategia Europa 2020 va asigura, pe 

termen mediu si lung, o crestere economica ridicata si, in consecinta, o 
reducere substantiala a decalajelor economico-sociale dintre România si 
celelalte state membre ale UE.  

Se estimează că impactul IMM-urilor asupra mediului se situează la 
60-70% din intreaga poluare industrială, ceea ce demonstrează că, desi 
impactul individual este mic, in mod colectiv, acest sector are un potential 
considerabil pentru a face reduceri care să ducă la indeplinirea 
angajamentelor guvernamentale privind emisiile de carbon si utilizarea 
energiei.  

Exemple de oportunitati de afaceri:  
- Colectarea selectivă a afacerilor;  
- Reciclarea deseurilor textile, piele;  
- Colectarea deseurilor electronice si recuperare de componente 

reutilizabile;  
- Desfiintarea pungilor din material plastic neregenerabil si inlocuirea 

cu sacose din hîrtie si material textil; restrictionarea utilizarii de materiale 
greu degradabile;  

- Productia de peleti din rumegus, paie, stuf.  
- Productia de panouri fotovoltaice/ utilizarea panouri in constructii de 

imobile  
- Organizarea de cursuri de formare/calificare pentru noi meserii in 

domeniul dezvoltării durabile  
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- Aplicarea in constructii de proceduri de „achiziţii verzi” (ziduri si 
acoperisuri verzi);  

Potențialul unor proiecte de a contribui la dezvoltarea durabilă în 
calitate de potenţial beneficiar, se pot utiliza o serie de întrebări în stadiul de 
definire a proiectului, cum ar fi:  

• Implementarea proiectului ar putea avea un efect negativ direct sau 
indirect asupra mediului, utilizării eficiente a resurselor sau biodiversităţi?  

• Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea avea un impact 
pozitiv asupra utilizării resurselor?  

• Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea avea impact asupra 
atenuării efectelor schimbărilor climatice?  

• Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea contribui la 
ameliorarea stării de sănătate a populației? (spre exemplu prin diminuarea/ 
eliminarea riscului de poluare sau reducerea volumului de deşeuri)  

• Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea contribui la 
protejarea cadrului natural (terestru/acvatic), la conservarea şi protejarea 
habitatelor din ariile protejate?  

• Implementarea proiectului ar putea contribui la creşterea gradului 
de siguranţă în condiţii de riscuri naturale (alunecări de teren, risc de 
inundaţii)?  

• Implementarea proiectului ar putea contribui la creşterea 
responsabilităţii faţă de mediul înconjurător?  

• Implementarea proiectului ar putea contribui la revitalizarea zonelor 
degradate?  

• Există informaţii, studii sau analize pentru determinarea situaţiei 
iniţiale?  

• Există o progonozare a efectelor negative pe termen lung asupra 
mediului?  

• Există o analiză de apreciere a vulnerabilităţii rezultatelor proiectului 
faţă de dezastre şi a riscului de producere a acestora (spre exemplu: 
inundaţii, cutremure, secetă)?  

Răspunsul la întrebările propuse pot sprijini dacă un anumit proiect 
are implicaţii directe sau indirecte asupra protecției mediului, utilizării 
eficiente a resurselor, conservării şi protejării biodiversităţii.  
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De asemenea, pot fi identificate măsuri de atenuare și adaptare la 
schimbările climatice, dezvoltare a rezistenței în fața dezastrelor, precum şi 
prevenirea și gestionarea riscurilor.  

Pe baza informațiilor obținute, printre altele, se pot stabili:  
• obiectivele, rezultatele așteptate și activitățile proiectului;  
• obligativitatea parcurgerii etapei de evaluare a impactului asupra 

mediului în conformitate cu legislaţia în vigoare;  
• modul în care un proiect este vulnerabil la schimbările climatice;  
• stabilirea de indicatori și ținte pentru măsurarea progresului și 

efectelor proiectului;  
• formele de integrare ale obiectivelor caracteristice dzvoltării 

durabile, astfel încât să se asigure protecția mediului, utilizarea eficientă a 
resurselor, conservarea şi protejarea biodiversităţii, precum şi adoptarea de 
măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice, dezvoltare a 
rezistenței în fața dezastrelor, precum şi prevenirea și gestionarea riscurilor;  

• resursele necesare pentru acţiunile de integrare.  
Integrarea instrumentelor TIC si a noilor tehnologii in procesul de 

productie, managementul afacerilor si administrarea serviciilor publice  
• Dobândirea competentelor digitale este obligatorie in sistemul de 

educatie avand in vedere impactul puternic al TIC asupra evolutiei societatii 
omenesti, in orice domeniu de activitate.  

• Avantajele utilizarii TIC sunt evidente prin rolul major pe care il 
detine in informare, educatie, productie, servicii.  

• •Utilizarea TIC asigură economisirea hartiei si tehnologiile actuale 
vizeaza extinderea suportului si comunicării electronice in toate domeniile, 
inclusiv la inlocuirea monedei prin conceptul de bitcoin-un sistem de plati 
digital avand ca principal beneficiu lipsa unui sistem bancar central si a 
costurilorde tranzactionare atunci când două părti doresc să cumpere/să 
vândă un bitcoin unul cu celălalt.  

• • Serviciile publice mai ales cele din domeniul fiscal au realizat in 
mare parte trecerea la sisteme electronice de colectare a declaratiilor fiscale, 
a platilor de taxe si impozite.  

• Maketing-ul si comertul on-line sunt domenii care s-au dezvoltat 
rapid si cu mari beneficii atat pentru furnizori cat si pentru clienti.  
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• • Telemedicina a devenit un domeniu din ce in ce mai mult utilizat 
in sanatate. Internetul si procedurile de e-guvernare creiaza oportunitati de 
informare si ocupare pentru persoane cu dizabilitati.  

• • Deși se înregistrează progrese, se mențin în continuare decalaje 
semnificative față de media UE în ceea privește: utilizarea serviciilor de e-
guvernare, utilizarea generală a internetului și alfabetizarea digitală, 
creșterea încrederii cetățenilor/întreprinderilor în utilizarea comerțului 
electronic, precum și integrarea soluțiilor TIC în domenii cum ar fi educația, 
sănătatea și cultura.  

 
7.5 Modalități de utilizare a principiului de Dezvoltare Durabilă în 

proiecte 
Măsuri si activități care contribuie la eficientizarea consumului de 

resurse;  
• Promovarea imprimării față-verso a documentelor;  
• Promovarea politicii pentru a imprima doar documentele necesare;  
• Limitarea impactului negativ al transportului prin folosirea 

mijloacelor de comunicare electronică, optimizarea oportunităţilor de a utilize 
resursele locale  

• Aplicarea unor reguli şi inducerea unor comportamente de consum 
raţional al resurselor (promovarea utilizării eficiente a resurselor, creşterea 
utilizării resurselor regenerabile);  

• Evitarea acelor activităţi care ar putea afecta în mod negativ mediul 
(zone protejate, zone verzi din oraşe, sursele de apă, altele).  

• Reducerea nivelului de poluare din zona lucrărilor de construcţii 
(poluarea aerului, apei, solului);  

• Colectarea selectivă a deşeurilor, promovarea reducerii volumului de 
deşeuri; refolosirea materialelor rezultate din demolari;  

• Aplicarea reutilizarii, recuperarii şi reciclarii deşeurilor;  
• Aplicarea procedurilor de „achiziţii verzi”;  
• Restrictionarea utilizării de materiale greu degradabile.  
Initierea unei noi afaceri, caracterizata prin:  
Promovarea unor activităti din domeniile cu valoare adaugată mai 

mare, accentul fiind pus pe partea de conceptie, executie, testare, 
prezentare, demonstrare, distributie, mentenantă in pofida părtii materiale 
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(consumurilor materiale)  
• Promovarea prin afacere cu prioritate a serviciilor si in subsidiar a 

productiei, care este consumatoare de resurse  
• Promovarea colaborarii si parteneriatelor in fazele afacerii, astfel 

incat partea de consumuri de resurse sa se regaseasca preponderant la alte 
firme existente  

• Un nou model de management, specific situatiei concrete si bazat 
pe tehnologii modern specifice eco-antreprenoriatului  

• Selectarea partenerilor din lanțul de aprovizionare pe baza 
orientărilor ecologice  

• Selectarea partenerilor colaboratori in procesele de conceptie, 
fabricatie, distributie pe baza orientărilor ecologice  

Oferirea de produse si sau servicii ecologice ori cu grad mare de 
conformare ecologica prin:  

• Oferirea de produse si sau servicii utilizand materii prime si materiale 
la niveluri de consumuri specifice reduse fata de concurenta  

• Oferirea de produse si sau servicii utilizand materii prime si materiale 
ecologice sau inlocuind in parte acele resurse materiale neprietenoase fata 
de mediu ale concurentei  

• Oferirea de produse si sau servicii utilizand materii prime si materiale 
reciclabile, reprocesabile si revalorificabile, prietenoase fata de mediu  

• Oferirea de produse si sau servicii noi sau utilizand pentru acestea 
materii prime si materiale economicoase, eficiente, diferite prin ceva de cele 
conventionale (utilizate de concurenta),  

• Oferirea de produse si sau servicii cu consumuri energetice proprii 
scazute,  

• Oferirea de produse si sau servicii care sunt proiectate sa foloseasca 
in exploatare surse de energie alternative si regenerabile etc  

Oferirea de produse si sau servicii utilizand pentru acestea tehnologii 
de executie, fabricatie, de realizare modern si prietenoase fata de mediu  

• Oferirea de produse si sau servicii utilizand pentru acestea tehnologii 
de executie, fabricatie, de realizare imbunatatite, performante, diferite de 
cele conventionale (utilizate de concurenta),  

• Oferirea de produse si sau servicii care intoate fazele fabricatiei evita 
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procesarile specifice sectoarelor calde  
• Oferirea de produse si sau servicii care in toate fazele fabricatiei 

evita imobilizari, consumuri mici de utilitati si de spatii etc, diferite de cele 
conventionale (utilizate de concurenta),  

Programarea in procesele de fabricatie a:  
• Prelucrarilor si conformarea produselor defecte și  
• Preluarea, retragerea, depozitarea, recuperarea, procesarea 

produselor consummate  
Programarea in procesele de fabricatie a:  
• Acțiunilor pentru reducerea cantității de deșeuri de orice tip, fel  
• Reutilizarii materialelor nefolosite integral in procesul de fabricatie  
Utilizarea surselor de energie alternative si regenerabile pentru:  
• Procesele de productie si conducerea firmei  
• La utilitati (incalzire, apa calda, lumina, aer conditionat si aer 

comprimat etc)  
Reducerea poluării cu CO2 (de fapt: dioxid de carbon (CO2), oxizi de 

azot (N2O), metan (CH4), hidrofluorocarburi (HFC), perflorocarburi (PFC), 
hexaflorura de sulf (SF6), toate contribuind la potenţialul de încălzire globală 
(GWP), si cu alte noxe si deseuri nereciclabile in:  

• Procesul de productie / Administrarea firmei; 
• Programarea angajaților în procesele si programele de protecție a 

mediului; 
• Formarea de personal in domeniul protectie mediului, legislatiei in 

domeniu (http://www.ipacv.ro/acces/uploads/media/Brosura.pdf). 
 

7.6 Inițiativa privind economia verde 
 

Inițiativa privind locurile de muncă verzi a fost publicată de Comisia 
Europeană în iulie 2014, împreună cu Planul de acțiune verde pentru IMM-
uri și Comunicarea privind economia circulară. 

Inițiativa dorește să se dezvolte în jurul Documentului de lucru din 
2012 al serviciilor Comisiei intitulat „Exploatarea potențialului de ocupare a 
forței de muncă al creșterii ecologice”, care face parte din pachetul privind 
ocuparea forței de muncă și care a evidențiat că în economia verde ar putea 
fi create până la 20 de milioane de locuri de muncă până în 2020 și care ține 
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seama de Orientările privind ocuparea forței de muncă care îndeamnă statele 
membre să: stimuleze crearea de locuri de muncă, inclusiv locuri de muncă 
verzi și în domeniul îngrijirii. 

O problemă apare atunci când trebuie definit ce anume se înțelege 
prin locuri de muncă „verzi”, mai ales când se încearcă identificarea 
dezvoltării acestora în scopuri statistice.  

Potrivit OIM, un loc de muncă ,,verdeˮ este un loc de muncă decent 
care:  

– reduce consumul de energie și materii prime  
– limitează emisiile de gaze cu efect de seră  
– reduce la minimum deșeurile și poluarea  
– protejează și reface ecosistemele  
Mai mulți specialiști au sugerat că ar fi mai indicat să se pună totul 

într-un context global al „creării unei economii mai verzi”, fiind mai indicat în 
ceea ce privește produsele, procesele și serviciile și că această concepție 
trebuie integrată în toate politicile: în politicile fiscale, ale ocupării forței de 
muncă, ale pieței muncii, ale educației și formării profesionale, ale cercetării, 
ale inovării, ale climei și ale energiei. 

Economia verde apare pe fondul mai multor provocări subliniate de 
Comisie: „Utilizarea ineficientă a resurselor, exercitarea unei presiuni 
nesustenabile asupra mediului și schimbările climatice, precum și excluziunea 
și inegalitățile sociale...”, presiuni sociale binecunoscute de comisia noastră, 
la fel ca și problema ratei mari a șomajului. 

 Aceste provocări vor afecta cu siguranță piața muncii.  
De exemplu, marele lanț de supermarketuri Kaufland estimează că 

75 % dintre produsele sale proaspete sunt amenințate de schimbările 
climatice, o treime fiind grav amenințate. 

Necesitatea de a integra această viziune s-a reflectat într-o solicitare 
importantă adresată raportoarei de mulți dintre cei care au contribuit la 
raport: necesitatea unui cadru de politică cuprinzător și coerent care ar urma 
să ofere un mediu previzibil pentru formarea profesională și investiții. 

Inconsecvența politicilor și a stimulentelor a fost des menționată ca 
stând în calea progresului, frânând potențialul de creare de locuri de muncă. 
Această politică trebuie să aibă, totodată, o viziune pe termen lung:  
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 clădirile construite acum ar putea rămâne în picioare în următorii 50 
de ani, așa că trebuie să îndeplinească cele mai înalte standarde de 
eficiență energetică și sustenabilitate; 

  investițiile în marile instalații de exploatare a energiei regenerabile 
trebuie gândite pentru perioada de după 2022 etc.  
Unii specialiști în mediu au identificat trei factori determinanți principali 

ai creării de locuri de muncă, a căror eficacitate este cunoscută și care au 
fost propuși atât de Comisie, cât și de Parlament de mai multe ori, însă nu s-
a dat curs în mod adecvat acestor recomandări: 

1. Reforma taxelor de mediu - transferarea poverii fiscale din domeniul 
muncii în cel al costurilor de mediu, garantând totuși că nu produce 
efecte regresive. Ea se poate dezvolta și mai mult prin folosirea 
continuă a procesului semestrului european și a recomandărilor 
naționale. Pentru consecvență, ar trebui depuse eforturi și pentru a 
elimina subvențiile contraproductive care sprijină sectoarele poluante 
sau cu emisii intensive de carbon. 

2. Eficiența energetică și a utilizării resurselor. S-a  evidențiat constant 
potențialul acestui sector, nu în ultimul rând prin abordarea eficienței 
energetice combinată cu combaterea sărăciei energetice printr-un 
program de anvergură de izolare a clădirilor. Estimările legate de 
efectul asupra creării de locuri de muncă al Directivei privind eficiența 
energetică a clădirilor au indicat posibilitatea de a crea 2 milioane de 
locuri de muncă, din care multe, prin definiție, nu pot fi delocalizate, 
iar Directiva privind eficiența energetică a dat un și mai mare imbold. 
Totuși, efectele nu pot fi simțite decât dacă directivele sunt efectiv 
implementate (iar aceasta poate presupune mecanisme de impunere 
mai stricte) și sprijinite de investițiile și formarea necesare. Există o 
cerere considerabilă în ceea ce privește îmbunătățirea eficienței 
resurselor: UEAPME a indicat datele furnizate de Eurobarometru care 
arată că 93 % dintre IMM-urile din UE întreprind cel puțin o acțiune 
pentru a crește eficiența utilizării resurselor. 

3. Dezvoltarea lanțului de distribuție, astfel încât UE să aibă beneficii în 
toate etapele în ceea privește ocuparea forței de muncă și din punct 
de vedere economic. Se simte clar nevoia unei strategii industriale 
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care să canalizeze și să încurajeze investițiile în, de exemplu, industria 
surselor regenerabile, ceea ce ar putea aduce mai multe locuri de 
muncă în zonele rurale și în fostele zone industriale. Dezvoltarea 
lanțului de distribuție este, de asemenea, necesară pentru a promova 
schimbarea și a se asigura că toate segmentele unei întreprinderi pot 
răspunde provocărilor. Multe companii nu se implică în lanțuri de 
distribuție legate de emisii, izolarea contra schimbărilor climatice sau 
eficiența resurselor. 
Pentru a duce la bun sfârșit tranziția către o economie verde, 

implicarea forței de muncă este crucială. Unele sectoare vor suferi schimbări 
considerabile, chiar un declin, și gestionarea acestor schimbări va fi mai 
pozitivă dacă se oferă un sprijin efectiv, posibilități de reconversie 
profesională și de modificare a producției.  

Fondurile UE au un rol important în acest domeniu dacă sunt utilizate 
eficient. La nivel sectorial, comitetele europene de întreprindere au un rol 
important în gestionarea schimbării.  

Participarea angajaților poate, de asemenea, ajuta la crearea de 
oportunități.  

Reprezentanții pe probleme ecologice, echivalentul reprezentanților 
pentru sănătate și securitate, se pot dovedi de folos în procesul de 
sensibilizare și în promovarea schimbării, după cum s-a demonstrat în 
raportul Confederației Europene a Sindicatelor (CES) intitulat „Efectul 
Uniunii”.  

Grupul PHS, de exemplu, a stabilit o listă cu campionii în materie de 
mediu, înzestrați cu competențele și cunoștințele de specialitate necesare, 
precum și posibilitatea de a obține acreditarea acestor competențe. Aceștia 
au ajutat la reducerea costurilor cu iluminatul și au înregistrat progrese 
semnificative în reciclarea și recuperarea materialelor. 

Implicarea angajaților este importantă și pentru că munca ar trebui să 
fie decentă: remunerată rezonabil, cu condiții bune de lucru și o cultură 
corespunzătoare în domeniul sănătății și siguranței. Relațiile industriale în 
unele sectoare verzi sunt mai degrabă slab dezvoltate atât la nivelul 
angajatorului, cât și la cel al angajatului, drept pentru care ar trebui încurajat 
un nou dialog social sectorial.  
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Strategia revizuită în domeniul sănătății și siguranței ar trebui să țină 
seama de riscurile noi sau în continuă schimbare specifice sectoarelor în curs 
de dezvoltare.  

În momentul în care companiile doresc sau sunt nevoite să ia măsurile 
necesare pentru a deveni mai sustenabile, multe nu au încredere că pot 
gestiona riscul sau procesul de schimbare sau pot observa că nu găsesc 
lucrători cu aptitudinile necesare.  

Comunicarea Comisiei face o serie de propuneri pozitive, iar noi avem 
nevoie de o abordare cuprinzătoare, care să-i facă pe întreprinzători să 
înțeleagă de ce sustenabilitatea este importantă pentru afaceri și pentru 
societate în general.  

Toată lumea trebuie să cunoască principiile sustenabilității încă din 
școală, resimțindu-se încă un deficit de studenți specializați în domenii STIM, 
mai ales în rândul fetelor, o problemă persistentă.  

Aflăm de la NUS (Uniunea Națională a Studenților) din Regatul Unit că 
60 % dintre studenții aflați în primul an universitar sunt interesați să știe mai 
multe despre sustenabilitate, indiferent de natura studiilor.  

Trebuie dezvoltat acest interes și inoculate competențe generice dacă 
dorim să aducem activitățile ecologice în primplan: studenții sunt dornici să 
colaboreze la conceperea unor cursuri adecvate.  

După cum a remarcat NUS, dacă ne gândim la sprijinul conducătorilor 
în aceste chestiuni, 80 % din liderii lumii au absolvit universități, deci 
activitatea din cadrul acestora poate modela viitorul. 

Multe se pot face, de asemenea, la nivel sectorial, după cum a arătat-
o proiectul EUROFER, „GreenVET”. Oferind formare aprofundată în legătură 
cu contextul legislativ și tehnic (inclusiv eficiența resurselor) în care operează 
industria siderurgică se speră că o asemenea formare acreditată va permite 
o mai mare mobilitate în cadrul sectorului și un transfer de cunoștințe de 
specialitate.  

Ar trebui, de asemenea, să avem în vedere validarea unor parcursuri 
educative formale și non-formale, precum și recunoașterea validării ca 
instrument pentru a reduce decalajul între cererea de pe piața muncii și 
competențele disponibile, mulți lucrători dobândesc competențe prin 
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practică, dar acestea nu sunt niciodată recunoscute oficial, fapt care devine 
o barieră în calea promovării.  

Consiliile competențelor pot juca un rol important în asigurarea 
actualizării programelor de învățământ pentru competențele sectoriale și 
specifice, precum și a faptului că aceste programe răspund, totodată, la 
evoluțiile pieței. 

 Însă se simte nevoia unei Foi de parcurs globale în domeniul 
competențelor și trebuie implicați toți actorii, de la consilieri în managementul 
carierei, servicii ale forțelor de muncă (Rețeaua europeană a SPOFM poate 
aduce o contribuție importantă) până la furnizorii de cursuri de formare 
(inclusiv autoritățile locale), partenerii sociali și guvernul. 

În același timp, formarea trebuie să fie accesibilă, la un preț abordabil 
și disponibilă pe toată durata vieții profesionale a unei persoane.  

Deficitul de competențe se întâlnește nu doar la niveluri de bază, ci și, 
de multe ori, la nivelul managementului de proiect, ca în cazul inginerilor 
constructori.  

EWEA consideră că există la ora actuală lacune în materie de 
competențe care pot duce la un deficit de circa 15 000 de lucrători calificați 
până în 2030. Cel mai mare deficit de forță de muncă calificată va fi probabil 
în cazul rolurilor de operatori și personal de întreținere, ceea ce împiedică 
crearea de locuri de muncă locale și regionale în zonele rurale cu parcuri 
eoliene – zone care adesea duc lipsă de oportunități de angajare. E nevoie 
de timp pentru a crea o forță de muncă cu experiență. 

Am putea, de asemenea, să incorporăm o abordare mai dinamică a 
persoanelor aflate în șomaj, prin soluții inovatoare: 

 lucrătorii șomeri din construcții ar putea fi plătiți să îi înlocuiască pe 
cei care participă la cursuri de formare;  

 absolvenții cu competențe în domeniul sustenabilității ar putea lucra 
o perioadă de timp (cu plată) la companii sau organizații care doresc 
să își dezvolte practicile sustenabile. O astfel de schemă a creat peste 
50 de locuri de muncă în UK până acum, întrucât organizațiile au 
decis să îi păstreze pe absolvenții respectivi. 

Cu toate acestea, investițiile și oferirea de stimulente corespunzătoare 
în concordanță cu un mediu de politici cuprinzător și stabil sunt cruciale dacă 
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dorim să asistăm cu adevărat la o economie verde și nu la mozaicul de 
inițiative actual.  

Noul FEIS oferă o altă oportunitate pentru asemenea investiții cu 
obiectiv precis, de calitate, bazate pe principiul parteneriatului, la fel ca și 
utilizarea inteligentă a altor surse de finanțare din partea UE, după cum se 
arată în Comunicarea Comisiei: știm că renovarea clădirilor oferă un bun 
randament al investițiilor în privința locurilor de muncă create și a energiei 
economisite. 

 Să nu uităm totuși că și alte sectoare, precum asistența socială, au 
nevoie de investiții în locuri de muncă decente. 

 Economia socială a demonstrat, de asemenea, că poate oferi un 
număr considerabil de locuri de muncă în domeniul reparațiilor și reutilizării, 
contribuind la incluziunea socială. 

 Politica în domeniul achizițiilor publice are la rândul său un rol de jucat 
în ceea ce privește utilizarea clauzelor sustenabile (din punct de vedere social 
și ecologic) în vederea unor achiziții responsabile. Legea din Regatul Unit 
privind valoarea socială oferă un exemplu interesant. 

Sunt, de asemenea, necesare investiții pentru a impulsiona inovarea 
necesară în politica industrială a UE, concepută să facă din UE cea mai 
eficientă economie din lume din punctul de vedere al utilizării resurselor, 
elaborând, totodată, strategii active pentru a garanta că tranzițiile sociale 
sunt bine gestionate, beneficiile sale revărsându-se în interiorul Uniunii. 

IMM-urile pot avea dificultăți deosebite în privința procesului de 
tranziție. OCDE consideră că adaptarea lor la practici sustenabile din punct 
de vedere ecologic, atât în domeniul producției, cât și în cel al serviciilor, este 
cheia unei tranziții reușite dar consideră un motiv de îngrijorare faptul că cele 
mai multe IMM-uri par să nu prea fie conștiente de nevoile viitoare de 
competențe ecologice, investițiile lor în formare ecologică fiind foarte 
limitate.  

Aceste dificultăți au nevoie de un răspuns specific, bazat pe Planul de 
acțiune verde pentru IMM-uri, începând cu informații specifice și acțiuni de 
sensibilizare și până la asistență adecvată pentru trecerea la produse și 
procese mai ecologice și la stimulente eficiente.  
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De asemenea, o abordare cuprinzătoare bazată pe lanțul de 
aprovizionare are un rol în acest sens, unde soluțiile la scară largă pot fi 
utilizate pentru formare și alte beneficii. Autoritățile regionale și locale, 
precum și instituțiile financiare au, de asemenea, un rol în furnizarea unui 
astfel de sprijin. 

Este clar faptul că piața forței de muncă este deja afectată de 
tendințele globale majore, însă, până în prezent, răspunsul UE nu a fost unul 
cuprinzător.  

Pentru a ne asigura că putem menține și extinde oportunitățile de 
ocupare a forței de muncă și crearea de locuri de muncă, avem nevoie de un 
răspuns cuprinzător comun, de la nivelul politicii până la formarea de bază. 

Timpul constituie un factor esențial, având în vedere că pierdem 
oportunități de care profită alte părți ale lumii și că nu reușim să asigurăm 
forței noastre de muncă toate competențele necesare pentru provocările cu 
care ne confruntăm deja. Comunicarea Comisiei furnizează anumite 
răspunsuri, însă va fi nevoie ca toate instituțiile UE să își îndeplinească rolul 
pentru a putea realiza într-adevăr această tranziție necesară. 
 Pentru o mai bună înțelegere a temelor secundare FSE, Ghidul integrării 
temelor orizontale și secundare FSE 2014-2020 prezintă următoarele definiții: 
Tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă 
din punctul de vedere al utilizării resurselor, are rolul de a mobiliza și de a 
permite actorilor privați și publici să reducă emisiile de gaze cu efect de seră 
(GES) provenite din activitățile economice în conformitate cu țintele UE și să 
se adapteze la impactul schimbărilor climatice, atât cele curente, cât și cele 
viitoare. 

Aceasta trebuie abordată în contextul mai larg al unei viziuni naționale, 
care trebuie să permită realizarea unei economii reziliente la efectele 
schimbărilor climatice, cu emisii reduse de dioxid de carbon capabilă să-şi 
integreze politicile și acțiunile privitoare la schimbările climatice prin 
intermediul unei creșteri economice inteligente, verde și inclusivă astfel încât, 
până în 2050, să se facă tranziția spre o societate în care politicile și acțiunile 
sociale, economice și de mediu să fie interconectate și proiectate astfel încât 
să asigure dezvoltarea durabilă, cu standarde de viață ridicate pentru 
cetățeni și o calitate ridicată a mediului. 
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 Exemple de măsuri pentru domeniul Agricultură vizate de USAMV Iași în 
cadrul proiectului MĂSURI ACTIVE PENTRU CREŞTEREA PARTICIPĂRII LA 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL TERŢIAR ANTREPRENORIAL A STUDENŢILOR DIN MEDII 
DEFAVORIZATE Antre_S sunt:  

 Promovarea reabilitării și managementului durabil al serviciilor de 
irigații și drenaj, reutilizarea apei pentru irigații și dezvoltarea și 
implementarea planurilor de amenajare a teritoriului, în special pentru 
zonele care sunt cel mai vulnerabile la eroziune și la alte procese de 
degradare a solului;  

 informarea agricultorilor cu privire la 
o modificarea calendarului lucrărilor agricole și optimizarea 

duratei de vegetație a speciilor agricole, 
o utilizarea speciilor și varietăților cu rezistență sporită la 

condițiile limitative de vegetație,  
o practicile de conservare a apei în sol,  
o rase de animale tolerante la căldură;  

  menținerea pășunilor, promovarea diversificării culturilor și 
menținerea „suprafețelor de interes ecologic”.  
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CAP 8 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR (TIC) ȘI 
DEZVOLTAREA DURABILĂ 

  
Tehnologia informației și a comunicațiilor (Information Technology and 

Communication – IT&C) este formată atât din echipamentele necesare 
prelucrarii informației si comunicării ei, cât și din software-ul necesar pentru 
obținerea informațiilor și transmiterea lor. 

Tehnologia informației și a comunicațiilor reprezintă totalitatea 
instrumentelor ce se bazează pe calculator, folosite de oameni pentru a 
prelucra și a transmite informații. 
Ea influențează activitatea unei organizații in mai multe moduri: 

 ajuta în prelucrarea informatiilor; 
 determină reorganizarea și schimbarea strategiei organizației; 
 economisește spațiu și timp; 
 determină apariția unor noi produse și servicii; 
 creează noi tipuri de organizații; 
 creeaza noi meserii, produce mutații profesionale și completează 

calificările profesionale. 
Securitatea informațiilor 
Una dintre problemele care au apărut în urma prelucrării informațiilor folosind 
instrumentele TIC este cea a securității informațiilor. Această problemă 
implică următoarele aspecte: 

a) securitatea fizica a datelor; 
b) securitatea impotriva furtului sau a indiscretiilor; 
c) protecția împotriva virușilor informatici. 

a) Securitatea fizică a datelor 
Datele sunt păstrate pe suporturi materiale care pot fi supuse distrugerii. 

Pentru protejarea lor trebuie respectate următoarele reguli: 
 incintele în care se găsește tehnica de calcul trebuie protejate împotriva 

accesului persoanelor neautorizate și împotriva incendiilor; 
 trebuie să se asigure calculatorului un mediu ambiant corespunzător din 

punct de vedere al temperaturii (temperatura optimă este 21°C), fără 
umiditate mare, fără praf și fum. La o temperatură prea scăzută sau 
prea ridicată, componentele calculatorului nu mai funcționeaza bine și 
pot să apară erori în exploatarea programelor sau blocarea acestora. 



 
 

151 
 

Umiditatea, praful și fumul afecteaza contactele electrice și capetele de 
citire-scriere ale unităților de memorii externe, putând duce la scrierea 
sau citirea eronată a datelor; 

 calculatorul trebuie să fie protejat la supratensiuni, care pot distruge 
unele componente; 

 persoanele care folosesc suporturile de informație trebuie să cunoască 
modul în care trebuie să le utilizeze. Suporturile de informație trebuie 
păstrate în cutiile lor și nu se atinge suprafața lor nici cu mâna, nici cu 
obiecte contondente. Trebuie ținute departe de surse de căldură foarte 
puternice și nu se vărsa lichide pe ele. Suporturile magnetice trebuie 
tinute departe de câmpurile electromagnetice puternice. 

 dacă se întrerupe brusc alimentarea cu tensiune electrică, datele care 
se găsesc în memoria internă se pierd. Pentru prevenirea acestor 
pierderi, este bine ca operațiile de salvare să se facă foarte des, iar 
dacă produsul software permite, să se configureze aplicația astfel încât 
salvarea să se facă automat, după un număr de minute. 

b) Securitatea împotriva furtului și a indiscrețiilor 
Când se lucrează într-o rețea de calculatoare, la datele de pe un calculator 
oarecare poate să aibă acces foarte multe persoane. În acest caz, apar două 
categorii de probleme: pot să aibă acces la date persoane neautorizate sau 
pot să aibă acte de distrugere a datelor. 
Rezolvarea acestor probleme se poate face prin: 

 construirea unui sistem de parole, pe mai multe niveluri, care să 
controleze accesul diferențiat la date; 

 criptarea datelor (codificarea datelor dupa un anumit algoritm). 
Un pericol pentru securitatea datelor dintr-o rețea de calculatoare îl 
reprezintă așa numiții „hackers” și „crackers”. Sunt persoane care, prin 
intermediul unui calculator, reusesc să treacă de nivelurile de securitate ale 
unei rețele pentru a ajunge la informații. Hackers o fac pentru a se distra iar 
crackers – fie pentru a obține informații pe care să le folosească în interes 
personal, fie pentru a introduce în rețea programe care sa distrugă datele. 

c) Protectia impotriva virusilor informatici 
Virusul este un mic program executabil care are doua caracteristici: 
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 este capabil să realizeze copii după el însuși și să includă acest cod 
executabil, obținut în urma multiplicării, într-un alt program, care 
devine gazdă și pe care îl infectează; 

 este capabil să execute o acțiune bine definită, care uneori poate 
să fie o acțiune de distrugere a altor programe sau a datelor. 

În momentul în care ați sesizat anomalii în funcționarea calculatorului, este 
posibil ca ele să se datoreze unui virus. Există semne care pot da de gândit 
utilizatorului, cum ar fi: încetinerea vitezei de lucru a calculatorului, scăderea 
spațiului liber de pe disc sau creșterea numărului de blocuri defecte. 
Virusul este o boală a calculatorului. Pentru a trata un calculator virusat este 
nevoie de un program antivirus. 

Exemple de programe antivirus: Norton Antivirus, AVG, Avast, NOD32. 
Programele moderne antivirus conțin trei module: 

 un modul care asigură recunoațterea virusului; 
 un modul care selectează fișierele contaminate și le curață; 
 un modul care monitorizează funcționarea calculatorului și transmite 

mesaje de avertizare atunci când un virus incearcă să pătrundă în 
sistem. 

Programele antivirus: 
 pot să verifice,la cererea utilizatorului, dacă există virusi în sistem 

sau 
 pot să fie rezidente în memorie, pentru a supraveghea în permanență 

sistemul (in acest caz, scade viteza de lucru a calculatorului). 
Drepturi de autor și legislație 

Licența software este un document în care producatorul de software 
specifică drepturile utilizatorului cu privire la programul achiziționat și este 
singura probă legală pentru dreptul de folosire. 

Utilizatorul are nevoie de câte o licență pentru fiecare produs software 
pe care-l foloseste.  

Pentru protejarea programelor cu licență împotriva utilizarii ilegale, 
unii producători folosesc cheia de licență.  

Aceasta este un șir de caractere care are rolul de parola pentru 
instalarea unui produs software comercial. 

„Pirateria software” înseamnă: 
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 folosirea unui produs software fără licență, adică fie instalarea pe un 
calculator a unui software pentru care nu s-a plătit licență, 

  fie folosirea pe mai multe calculatoare a aceluiași produs software pentru 
care s-a plătit o singură licență,  

 fie multiplicarea pe suporturi de informație și comercializarea neautorizată 
a unui produs software. 

Legislația din România referitoare la produsul software: 
 Legea 8/1996 – garanteaza dreptul de autor asupra oricarei opere de 

creație intelectuală (opere literare, artistice, științifice, inclusiv 
programele de calculator); 

 Ordonanța Guvernului 124/2000 – prevede că persoanele fizice sau 
juridice care produc, distribuie, comercializeaza sau închiriază 
programe pentru calculator pe teritoriul României au obligația să se 
înscrie în Registrul Programelor pentru Calculator (RPC), prin 
intermediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA). 

 Legea 677/2001 – operatorii (orice persoană fizică sau juridică) care 
prelucreaza date cu caracter personal au obligația de a asigura 
securitatea acestor date.  

 Activitatea operatorilor este monitorizată și controlată de Autoritatea 
de supraveghere. 

Delictele cu ajutorul calculatorului pot lua următoarele forme: 
 distrugerea informației – se manifestă prin ștergerea voluntară a 

datelor sau a programelor, fie prin producerea și răspândirea 
intenționata a virușilor; 

 manipularea – se manifesta prin transmiterea prin intermediul 
rețelelor publice a unor informații false; 

 furtul – se manifestă prin sustragerea de echipamente, de programe 
sau de date și prin practicarea pirateriei software (comercializarea și 
folosirea neautorizată a programelor de calculator) 
(https://www.creeaza.com/tehnologie/comunicatii/TIC-Tehnologia-
informatiei-si-461.php). 

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) este denumirea care se 
oferă unui ansamblu de instrumente şi resurse tehnologice utilizate pentru a 
comunica şi pentru a creea, difuza, stoca şi gestiona informaţia. 
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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 (https://vestart.ro/wp-
content/uploads/2018/02/Prezentare-TIC.pdf). 

Impactul pozitiv social-economic al utilizării TIC poate fi structurat pe 
următoarele direcţii de transformare a societăţii umane:  
 Transformarea modului în care comunicăm. Mai mult de 1 miliard de 

oameni pot accesa simultan reţeaua Internet, pot să organizeze întâlniri 
electronice în timp real, să gestioneze tranzacţii financiare, să vorbească 
cu prietenii sau rudele, indiferent de locul în care sunt situaţi. Toate aceste 
acţiuni simultane nu sunt dependente de limba de exprimare, întrucât se 
poate face, simultan şi automat, o traducere din mai multe limbi, şi nici de 
anumite limite fizice ale interlocutorilor, deoarece dispozitivele de 
introducere a datelor asigură mai multe variante: tastatură, semnal vocal, 
semne grafice, scris de mână etc. Internetul se află la baza revoluţiei din 
domeniul telecomunicaţiilor.  

 Transformarea modului în care dispunem de informaţie. O persoană poate 
accesa, interoga sau imprima textul oricărei cărţi, reviste, ziar etc., 
introdus într-o bază de date, orice informaţie video etc., prin simpla 
atingere a mouse-ului sau a ecranului, prin adresare verbală către 
calculator. Un individ poate opta pentru un anumit mod în care să i se 
comunice datele solicitate: text, imagine, semnal audio etc. Informaţia 
poate fi referită şi prelucrată, poate fi încorporată în mai multe moduri, 
poate să se adauge valoare şi poate fi analizată prin instrumentele soft 
existente.  

 Schimbarea modului în care învăţăm. Orice persoană poate participa la 
programe educaţionale on-line, independent de situarea sa geografică, de 
vârstă, de limite fizice, de programul personal. Oricine poate accesa 
materialele educaţionale stocate în memoria calculatorului, reapelând 
lecţiile anterioare, actualizând abilităţi sau selectând diferite metode de 



 
 

155 
 

învăţare, cu scopul de a identifica cel mai eficient stil de muncă. 
Programele educaţionale pot fi adaptate cerinţelor fiecărui individ, astfel 
ca revoluţia informaţională să ajungă la toată lumea şi ca nimeni să nu fie 
situat în afara posibilităţilor de dezvoltare.  

 Transformarea naturii şi a modului în care facem comerţ. Orice companie 
comercială va putea fi uşor abordată de clienţii săi, independent de 
situarea lor geografică. Ea recepţionează imediat reacţia clientilor, 
ajustează, în caz de necesitate, strategia de marketing sau modifică 
stocurile de produse, în funcţie de aceste reacţii. Consumatorii pot procura 
produsele sau serviciile cu cele mai convenabile raporturi 
preţ/performanţă, lansând comanda de la serviciu. Livrările electronice se 
fac cu certitudine la client şi asigură, în acelaşi timp, furnizorilor accesul 
imediat la banii lichizi generaţi de efectuarea vânzărilor. Consumatorul 
primeşte automat un raport financiar, care-i permite să aibă o imagine 
actualizată a situaţiei sale financiare.  

 Schimbarea modului în care muncim. Locul de muncă nu mai este legat 
de o anumită localitate geografică, astfel că un angajat poate să-l 
acceseze, indiferent unde s-ar afla sau în timp ce se deplasează. Angajaţii 
pot accede la anumite funcţii fără a fi obligaţi să locuiască în zone 
metropolitane importante. Ei pot să aleagă locul unde trăiesc, mai degrabă 
în funcţie de preferinţele familiei sau de preferinţele pentru un anumit stil 
de viaţă decât de oportunităţile pieţei forţei de muncă. Un loc de muncă 
cu o mare flexibilitate poate fi adaptat la cerinţele fiecărui individ, de la 
persoane handicapate fizic la persoane în vârstă. 

 Transformarea practicii asistenţei medicale. Aplicaţiile de telemedicină au 
devenit un fapt comun. Specialiştii folosesc videoconferinţe şi metode de 
consultare de la distanţă pentru a trata pacienţi situaţi la cîteva sute de 
kilometri de medic. Chirurgia asistată de calculator poate fi demonstrată 
prin Internet, pentru a face cunoscute în lumea întreagă procedurile 
folosite. Sisteme expert, bazate pe analiza unei uriaşe cantităţi de 
informaţie medicală, asistă activitatea medicilor. Pacienţii pot lua decizii 
privind propriul lor tratament prin noi modele de interacţiune cu medicii 
lor şi pe baza accesului crescând la informaţia biomedicală, prin 
intermediul bibliotecilor medicale digitalizate, existente pe Internet.  
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 Transformarea modului în care proiectăm şi fabricăm bunuri. Produse şi 
structuri complexe pot fi proiectate prin simulare pe calculator. Proiectanţii 
produsului, furnizorii de materii şi materiale, producătorii şi utilizatorii 
participă la procesul de proiectare, influenţându-l prin reacţiile lor. Procese 
multiple de fabricaţie şi proiectare pot fi explorate rapid, pentru a se stabili 
care sunt cele optime, ceea ce se concretizează în produse sigure, de 
înaltă calitate şi la preţuri reduse. 

 Transformarea modului în care se face cercetarea. Cercetările se pot 
desfăşura în laboratoare virtuale, în care oamenii de ştiinţă şi inginerii pot 
să-şi realizeze sarcinile stabilite, independent de situarea lor geografică. 
Cercetătorii interacţionează cu colegii, au acces la instrumentaţie şi 
aparatură, îşi împart şi schimbă resurse computaţionale şi accesează 
informaţia în biblioteci digitale. Toate revistele ştiinţifice şi tehnice sunt 
disponibile on-line, permiţând cititorilor să exploreze, pe bază de parolă, 
interactiv, cercetările publicate. 

 Transformarea relaţiei om – mediu. Modele climatice certe permit să 
se determine distribuţia şi rata schimbărilor climatice şi să se elaboreze 
previziuni meteorologice sectoriale şi regionale cu o mai mare acurateţe. 
Modele sofisticate prevăd cu precizie răspunsul ecosistemului pământ la 
schimbările climatice (temperatură, umiditate, compoziţia atmosferei etc.). 
Alte modele complet integrate permit oamenilor de ştiinţă şi politicienilor să 
ia act de informaţiile privind tendinţele de evoluţie a numărului populaţiei, 
tendinţele de evoluţie climatică, utilizarea resurselor, valoarea resurselor 
economice şi naturale, atunci când se adoptă decizii privind opţiunile de 
costuri şi tehnici eficiente pentru a reduce sau a adapta schimbările climatice. 

 Modificarea modului de lucru al conducerii administrative. Serviciile 
administraţiei centrale pot fi accesate liber de cetăţeni, independent de 
situarea lor geografică, de nivelul lor de instruire în domeniul calculatoarelor 
sau de capacităţile lor fizice de a se deplasa. Sisteme inteligente ghidează 
cetăţenii, furnizându-le modalitatea de a obţine informaţia căutată. 

   Societatea omenească a căutat căi, modalităţi care să-i asigure o cât 
mai bună adaptare la schimbările majore tehnologice. Pe măsură ce au 
apărut noi necesităţi, noi probleme, s-au identificat noi mijloace tehnice de 
soluţionare, de satisfacere a necesităţilor vieţii, s-au creat noi instituţii care 
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au urmărit să amortizeze şocurile noilor tehnologii şi să descurajeze abuzurile 
care ar fi putut duce la efecte necontrolabile.  

 Răspândirea tehnologiiilor informaţiei şi comunicaţiilor în aproape toate 
domeniile vieţii, precum şi interconectarea calculatoarelor în reţele 
internaţionale au făcut ca afacerile, administraţia şi societatea să depindă de 
eficienţa şi securizarea TIC. Această dependenţă este cu atât mai „sensibilă” 
cu cât cadrul normativ care reglementează domeniul TIC încă nu a fost precis 
determinat, iar infracţiunile din domeniul calculatoarelor au devenit mai 
diverse, mai periculoase, mai prezente la scară internaţională 
(http://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri). 

Discriminarea directă  
1. Suntem în prezența discriminării directe atunci când:  
- o persoană este tratată în mod nefavorabil; 
  - prin comparație cu modul în care au fost sau ar fi tratate alte 

persoane aflate într-o situație similară;  
 - motivul acestui tratament îl constituie o caracteristică concretă a 

acestora, care se încadrează în categoria ”criteriului protejat”.  
2. Pentru existenţa discriminării directe trebuie îndeplinite cumulativ 

următoarele condiţii: 
  - existenţa unui tratament diferenţiat manifestat prin: orice deosebire, 

excludere, restricţie sau preferinţă;  
-  existenţa unui criteriu de discriminare – criteriile enumerate în 

definiţia legală sunt cu titlu de exemplu, fapt exprimat prin sintagma „şi orice 
alt criteriu;  

Discriminarea indirectă  
 Prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează 

anumite persoane, pe baza criteriilor protejate faţă de alte persoane, 
reprezintă o discriminare indirectă, în afara cazului în care aceste prevederi, 
criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele 
de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare.  

 Provocarea în practică constă în dificultatea de a identifica faptele de 
discriminare indirectă. Una dintre elementele de diferențiere constă în faptul 
că în cazul discriminării indirecte analiza se concentrează pe efectele practicii 
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sau criteriului aparent neutru, pe când în cazul discriminării directe 
determinant este tratamentul diferențiat produs prin fapta de discriminare.  

Pentru existenţa discriminării indirecte trebuie îndeplinite aceleaşi 
condiţii ca în cazul discriminării directe, diferenţa între cele două forme de 
discriminare constă în caracterul neutru, greu de identificat, al criteriilor şi 
practicilor care au stat la baza tratamentului diferenţiat. 

 Pentru a fi în prezența unei discriminări indirecte trebuie să se identifice 
existența unei reguli, a unui criteriu sau a unei practici aparent neutre, o 
cerință care se aplică tuturor.  

 Efectele regulii, practicii, criteriului aparent neutru trebuie să 
plaseze un grup într-o situație specială dezavantajoasă. Astfel, 

dacă în cazul discriminării directe accentul se plasează pe 
tratamentul diferențiat, în cazul discriminării indirecte analiza se 

va concentra pe efectele diferențiate ale regulii, criteriului sau 
practicii aparent neutre. (https://nedes.ucdc.ro/2015/volum-

nedes.ro.pdf) 
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