
                           

                                                                    

COALIȚIA PENTRU DEZVOLTAREA ROMÂNIEI 

Propuneri proiecte POCU, Axa 1 

 

Nr. art. Propunere Situatia actuala – problematica de 

rezolvat/ descriere proiect 

Situatia dupa implementare - solutia 

1.  Dezvoltarea competentelor de baza utile la orice loc 

de munca 

 

Adulții care detin cunostinte scazute de 

alfabetizare sau de calcul numeric sunt mult 

mai predispusi de a nu citi, scrie si utiliza 

calculatorul la locul de munca sau in afara 

muncii 

 

Crearea unui mediu care sa incurajeze 

alfabetizarea, care poate fi cultivata proactiv 

prin programe de invatare. 

2.  Dezvoltarea de competențe în domeniul TIC 

 

Lipsa cunostinte in conducerea 

calculatorului 

 

Dobandirea de competente digitale 

3.  Actiuni de informare si constientizare asupra 

beneficiilor muncii 

 

Necunoasterea avantajelor implicarii in 

piata muncii 

Cresterea interesului si a nivelului de 

constientizare  

4.  Crearea unei retele de bune-practici cu tarile mai 

avansate pe aceasta problematica (Suedia de ex.)  

 

Lipsa unei politici de incluziune pentru 

NEETS 

Identificarea si crearea de politici si 

programme de incluziune 

5.  Activitati de consiliere si mentorat  

 

Lipsa de interes Insuflarea dorintei de realizare 

6.  Crearea unei platforme de e-learning 

 

Lipsa resurse de invatare Asigurarea accesibilitatii la resurse de 

invatare 

 



                           

                                                                    

Nr. art. Propunere Situatia actuala – problematica de 

rezolvat/ descriere proiect 

Situatia dupa implementare - solutia 

7.  Incubatoare de afaceri Destinatarii programului: in special, dar nu 

numai, persoane din mediul rural si/sau din 

categoriile vulnerabile, dar si I.M.M. si P.F.A. 

 

Continut: programe care sa dezvolte spiritul 

antreprenorial, incurajand initiativa privata 

in economia de piata (similare 

incubatoarelor de afaceri finantate din 

fondurile PHARE de care Romania a 

beneficiat in perioada anilor 1990), dar si 

cresterea competitivitatii I.M.M.-urilor deja 

infiintate si P.F.A. 

 

Rezultate: oferirea unei alternative 

profesionale prin antreprenoriat (prin 

crearea de locuri de munca proprii) si 

combaterea tendintei migratorii a fortei de 

munca din Romania. 

 

 

8.  Programe de imbunatatire a procesului de predare 

in institutiile de invatamant profesional si tehnic si 

de sustinere si dezvoltare a politicilor publice din 

domeniul ocuparii astfel incat elevii sa dobandeasca 

competente adaptate la cerintele actuale ale pietei 

muncii 

Destinatarii programului:  

a.cadre didactice din invatamantul 

profesional si tehnic si  

b.persoane implicate in conceperea si 

implementarea politicilor publice in 

domeniul ocuparii  

 

Continut:  

a. cursuri pentru profesori, materiale si 

resurse educationale care pot fi folosite la 

clasa (adaptate contextelor locale) si 

Rezultate:  

a.imbunatatirea curriculumului printr-o 

accentuarea adaptarii sale la cerintele pietei 

muncii (sporind astfel nivelul de 

angajabilitate al elevilor)  

b. sustinerea politicilor publice din sfera 

ocuparii. 



                           

                                                                    

Nr. art. Propunere Situatia actuala – problematica de 

rezolvat/ descriere proiect 

Situatia dupa implementare - solutia 

b. seminarii, cursuri de formare in vederea 

unui schimb de experienta si bune practici 

privind cresterea angajabilitatii tinerilor din 

categoria NEET si dezvoltarea politicilor 

publice privind angajarea si invatamantul 

vocational si tehnic. 

9.  Program vizand dobandirea de competente cat mai 

relevante pe piata muncii pentru elevii din 

invatamantul profesional si tehnic si pentru tinerii 

din categoria NEET 

Destinatarii programului: elevi din 

invatamantul profesional si tehnic, tineri din 

categoria NEET 

 

Continut: cursuri in diferite sectoare de 

activitate (ex.: domeniul tehnic, gestiune 

financiara), programe de orientare in 

cariera si programe care se faciliteze 

tranzitia de la sistemul educational la piata 

muncii 

 

Rezultate: Cresterea nivelului de 

angajabilitate a tinerilor din categoria NEET. 

10.  Programe de preventie pentru tinerii din categoriile 

vulnerabile NEET/de remediere pentru tineri din 

categoria NEET 

Destinatarii programului: tineri din categorii 

vulnerabile 

 

Continut:  programe de invatare non-

formala, activitati de voluntariat si implicare 

in comunitate 

 

Rezultate: identificarea competentelor 

tinerilor vulnerabili, dobandirea de noi 

competente utile pe piata muncii, implicarea 

tinerilor in rezolvarea problemelor 

comunitatii prin proiecte de actiune sociala. 



                           

                                                                    

Nr. art. Propunere Situatia actuala – problematica de 

rezolvat/ descriere proiect 

Situatia dupa implementare - solutia 

11.  Program de dezvoltare a competentelor 

transversale pe piata muncii pentru tinerii din 

categoriile vulnerabile 

Destinatarii programului: profesori care 

predau in comunitati defavorizate sau in 

invatamant profesional si tehnic; profesori 

cale lucreaza cu tineri cu risc de a deveni 

NEET; manageri scolari. 

 

Continut: cursuri de pregatire a cadrelor 

didactice, care sa vizeze nu doar disciplinele 

de predare ci si competente transversale pe 

piata muncii: imbunatatirea competentelor 

digitale, gandire critica si proactiva in 

rezolvarea problemelor, abilitati de 

conducere, comunicare si colaborare, 

creativitate 

 

Rezultate: Tineri cu competente care sa ii 

ajute sa se adapteze mai usor cerintelor 

actuale ale pietei muncii. 

12.  Programe de preventie a NEET inca din perioada 

scolara prin sustinerea elevilor din categoriile 

vulnerabile 

Destinatarii programului: manageri scolari; 

profesori care predau in comunitati 

defavorizate sau in invatamant profesional 

si tehnic; profesori care lucreaza cu tineri cu 

risc de a deveni NEET; 

 

Continut: cursuri pentru cadrele didactice 

care lucreaza cu tineri din categoriile 

vulnerabile (sau cu nevoi speciale), astfel 

Rezultate: diminuarea riscului ca tinerii din 

categoriile vulnerabile sa devina NEET printr-

o sustinere egala a tuturor elevilor. 



                           

                                                                    

Nr. art. Propunere Situatia actuala – problematica de 

rezolvat/ descriere proiect 

Situatia dupa implementare - solutia 

incat activitatea lor de predare sa devina cat 

mai incluziva 

 

13.  Programe de sprijinire a antreprenoriatului social, 

in vederea angajarii tinerilor NEET 

Destinatarii programului: antreprenori 

sociali 

 

Continut: cursuri pentru antreprenori 

sociali, mentorat si asistenta tehnica, 

schimb de experienta 

 

Rezultate: antreprenoriat social mai eficient, 

capabil sa se autosustina si sa angajeze tineri 

din categoria NEET 

14.  Programe de crestere a nivelului de corelare a 

ofertei educationale cu cerintele actuale ale pietei 

muncii si de accentuare a adaptarii la economia de 

piata a angajatorilor locali 

Destinatarii programului: institutii de 

invatamant tehnic si profesional, angajatori 

locali, institutii de protectie sociala, O.N.G.-

uri care lucreaza cu NEET  

 

Continut: consultanta, ateliere prin 

intermediul carora se pot pune bazele unei 

strategii integrate privind persoanele NEET 

 

Rezultate: O abordare integrata a entitatilor 

locale implicate pentru ameliorarea 

problemelor tinerilor din categoria NEET. 

15.  Programe continand masuri de reintegrare pentru 

persoanele NEET prin arta sau sport 

Destinatarii programului: tineri din 

categoria NEET 

 

Continut: implicarea tinerilor din categoria 

NEET in activitati artistice sau sportive, care 

sa le dezvolte increderea in sine si 

Rezultate: Combaterea demotivarii in randul 

tinerilor din categoria NEET. 



                           

                                                                    

Nr. art. Propunere Situatia actuala – problematica de 

rezolvat/ descriere proiect 

Situatia dupa implementare - solutia 

capacitatea de a depasi situatia dificila de 

NEET. 

 

16.  Programe de reabilitare a imaginii invatamantului 

tehnic si profesional in randul tinerilor si parintilor + 

capacitare tineri si profesori pentru a sustine 

demersuri de schimbare a politicilor legate de 

invatamant 

Exista o stigma legata de invatamantul 

tehnici si profesional – este ultima varianta 

aleasa, in cazul in care nu au reusit la un alt 

profil, etc 

 

 

Impact:  

• Cresterea numarului de elevi care 

opteaza pentru invatamantul tehnic 

si profesional; 

• Cresterea calitatii metodelor de 

predare, a curriculei; 

• Capacitatea elevilor si a profesorilor 

de a avea o abordare 

antreprenoriala legata de scoala lor, 

de imbunatatiri tactice si pe termen 

lung 

 

 


