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Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 
Obiectiv Tematic 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
Axa Prioritară 6. Educaţie şi competenţe 
Prioritatea de investiții: 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, 
facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității 
lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și 
dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie. 
Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din 
învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv 
identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 
Beneficiar:  Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu”  din Iași 
Titlul proiectului: “SOLUȚII DE FACILITARE A PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI 
STAGIILOR DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI ÎN CALIFICĂRI DIN SECTOARE ECONOMICE CU POTENȚIAL 
COMPETITIV_PRACTIC”, POCU/633/6/14/130745 
 

 
 
 

Campanie locală tematică  
pentru elevi  
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cu potențial competitiv” 

 
 

 

 

 Campania locală tematică pentru elevi ”Sectoare economice cu potențial competitiv” este 

dedicată elevilor, cadrelor didactice din comunitățile județului Iași, agenților economici din 

regiune și se desfasoara în cadrul activitaților A1, A2, A3 și A4. În cadrul sesiunilor sunt 

prezentate informații relevante pentru informarea și conștientizarea în ceea ce privește tranziția 

de la școală la viața activă având și anumite acțiuni remediale și măsuri de prevenire a părăsirii 



 
 

                2 

școlii; de asemenea, sunt prezentate materiale cu subiect relevant, vor fi împărțite pliante 

participanților. Se vor elabora și distribui materiale publicitare ce conțin elemente de identitate 

vizuală impuse, acestea se vor distribui atât în rândul membrilor grupului țint, cât și în rândul 

altor organizații de pe piață;  se va asigura promovarea în mass-media. 

 Ideea de parteneriat între elevi - școală și agenți economici trebuie să se bazeze pe 

principiul complementarității serviciilor sociale oferite de către diversele organizații care 

activează în comunitate. Succesul parteneriatului școală – agent economic este bazat pe 

legătura permanentă, constantă între agenții comunitari și reprezentanții liceului, întrucât școala 

(Liceul) este o instituție centrală a comunității care creează specialiști în anumite domenii, are 

roluri specifice, dar nu poate funcționa și nu se poate dezvolta fără a ține cont de specificul 

pieței muncii în zona în care funcționează, iar comunitatea este elementul de referință morală 

pentru individ.  

 Anual se va desfășura o campanie de informare și conștientizare a nevoii de pregătire 

practică la locul de muncă în vederea adaptării viitorilor absolvenți la cerințele pieței muncii. 

Campania se va desfășura și în școlile gimnaziale din Municipiul Iași și din mediul rural în care 

liceul, împreună cu agenții economici parteneri, vor prezenta oferta educațională a unității de 

învățamânt rezultată din cererea de forță de muncă a agenților parteneri. La campanie vor fi 

prezenți elevi, părinți, profesori, autorități locale. În cadrul acestei activități se va mai urmări 

furnizarea de informații privind piața forței de muncă și evoluția ocupațiilor pentru ca elevii să-și 

aleaga traseul educațional în cunoștință de cauză.  

 Pe site-ul școlii se va crea o secțiune dedicată în care se vor încărca informații relevante 

în vederea informării elevilor, parinților / tutorilor elevilor, agenților economici asupra 

beneficiilor participării elevilor la programe de internship și la stagii de practică, prezentarea de 

modele de succes, bune practici etc. Această secțiune va fi actualizată permanent asigurând 

diseminarea rezultatelor proiectului și multiplicarea bunelor practici la nivelul altor entități 

interesate de domeniul vizat de către prezentul proiect.  

 Obiectivele principale ale acestei campanii vor avea ca teme principale ”Învățarea la 

locul de muncă” și ”Sectoare economice cu potențial competitiv”. În cadrul campaniei de 

informare, experții implicați vor oferi exemple pozitive, de persoane de etnie romă sau din 

mediul rural care au reușit în carieră într-o anumită calificare / specializare care sunt 

competitive în momentul de față. Se va realiza o conștientizare locală a rolului parteneriatului 
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școală - agent economic derulată de către Solicitant, se vor organiza concursuri pe anumite 

domenii de calificare organizate conform unor proceduri transparente la care se vor acorda 40 

de premii în valoare totală de 40.000 lei.  

 Pe durata proiectului toți elevii înscriși în grupul țintă vor fi informați despre temele 

secundare orizontale: Inovarea socială - care presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele 

prin care pot fi mai bine abordate provocările sociale, cu participarea agenților publici și / sau 

privați, inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor în cadrul regiunii Nord-Est și - 

dezvoltare durabilă – conform căreia dreptul la dezvoltare trebuie îndeplinit astfel încât să 

întrunească nevoile de dezvoltare și de mediu ale generațiilor prezente și viitoare. Cei 185 de 

elevi selectați în rândul membrilor GT vor fi informați despre importanța convergenței politicilor 

și inițiativelor publice și private în direcția dezvoltării domeniilor solicitate pe piața muncii. 

 

SECTOARE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV 

 

 Analizele efectuate au condus la identificarea a 10 sectoare economice cu potențial 

competitiv care se corelează cu domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia 

națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020. Scopul acestui demers este de a 

sublinia importanța convergenței politicilor și inițiativelor publice și private în direcția dezvoltării 

acestor domenii în baza a trei motive principale, redate pe scurt astfel: 

- dinamica structurală a economiei, care a adus sectoare noi pe poziții competitive; 

- dependența economiei în ceea ce privește ocuparea și valoarea adăugată de sectoare 

tradiționale cu avantaje competitive; 

- rolul în creștere al inovării și dezvoltării tehnologice în integrarea pe lanțurile de valoare 

globale. 

 

Sectoarele economice cu potențial competitiv au fost clasificate astfel: 

Rol economic important și cu influență asupra ocupării 

- Turism și ecoturism 

- Textile și pielărie 

- Lemn și mobilă 

- Industrii creative 
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Dinamica competitivă 

- Industria auto și componente 

- Tehnologia informației și comunicațiilor 

- Procesarea alimentelor și a băuturilor 

 

Inovare, dezvoltare tehnologică și valoare adăugată 

- Sănătate și produse farmaceutice 

- Energie și management de mediu 

- Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică și biotehnologii 

 

 Definirea sectoarelor prioritare pentru dezvoltarea competitivă, enumerate anterior, nu 

înseamnă că alte ramuri de activitate vor fi defavorizate sau că acțiuni de dezvoltare a lor nu 

vor fi întreprinse de autorități, ci doar că, așa cum la baza oricărei strategii stă alegerea 

conștientă, transparentă, dintr-o serie de opțiuni având acces la toate informațiile disponibile, 

această listă reprezintă și ea rezultatul unei alegeri strategice, care va viza operaționalizarea 

priorității 4 "Promovarea celor 10 sectoare de viitor".  

 Concentrarea eforturilor în acele opțiuni care au posibilitatea de a oferi cele mai bune 

rezultate este rațiunea din spatele acestei alegeri. Totodată, aceste domenii pot fi completate 

cu alte sectoare economice identificate în documente strategice complementare precum: 

- "Strategia guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului IMM și îmbunătățirea mediului de 

afaceri din România", care identifică sectoarele naționale cu potențial de creștere a 

competitivității IMM-lor, strategiile regionale care identifică sectoarele regionale cu potențial de 

creștere a competitivității etc.; 

- "Strategia industriei naționale de securitate", care stabilește domeniile strategice în care 

industria națională de apărare prezintă un potențial real pentru a deveni competitivă la nivel 

regional, european și al Alianței NATO. 

 


