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Inovarea socială devine tot mai importantă la nivel european ,având în vedere 

rolul său de promovare a unor soluții și modalități noi ,creative, de rezolvare a 

problemelor cu care se confruntă anumite comunități și societatea în ansamblul său. 

POCU promoveaza inovarea socială, în special cu scopul de a testa, eventual si 

implementa la scară largă soluții inovatoare, inclusiv la nivel local sau regional, pentru 

a aborda provocările sociale, în parteneriat cu partenerii relevanți din sectorul privat, 

public și ONG,comunitate și sectorul de întreprinderi sociale. 

Inovarea sociala 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. 

Promoveaza inovarea prin cresterea investitiilor in cercetare si dezvoltarea 

intreprinderilor,in special IMM-uri si transformarea cat mai multor idei in produse si 

servicii noi sau imbunatatite. 

1. Inovare Socială 
 
DEFINIȚII, CONCEPTE 
 
La momentul actual, 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”. 

 

Ce reprezintă conceptul de inovare socială? 

Inovarea sociala 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. 

 

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 fară crizei statului bunăstării și efectelor capitalismului neoliberal în ceea ce 

privește inegalitățle 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 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. 

 

TIPURI DE INOVARE SOCIALĂ 

 

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, 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; 

 

Studiu de caz - Antreprenoriatul social – instrument al schimbarii sociale/inovatiei 

sociale??? 

“Antreprenorul caută mereu schimbarea, îi răspunde și o explorează ca pe o 

oportunitate” – Peter Drucker 

 

Antreprenoriatul are o contribuție semnificativă în cadrul societății și în procesul de 

dezvoltare, unele din beneficiile sale evidente fiind crearea de noi piețe,descoperirea 

de noi resurse, mobilizarea capitalului de resurse, introducerea de noi tehnoloogii, 

industrii și produse și crearea de locuri de muncă. 

 

Antreprenoriatul social reprezinta acea activitate desfasurata de un antreprenor 

social, care deruleaza activitati generatoare de profit, in ideea sustinerii unor cauze 

sociale. 

 

Noutatea conceptului constă în estomparea granițelor dintre sectorul bussines și cel 

social. Pe lângă organizații non-profit, antreprenoriatul social include activități care 

au ca scop obținerea de profit, cum ar fi bănci pentru dezvoltarea comunității și 

organizații ce îmbină elemente specifice sectorului business și non-profit (de exemplu 

adăposturi sociale care desfășoară contra cost activități de recalificare profesională și 

oferă locuri de muncă). 

 



 Antreprenorii sociali crează valoare socială print-un proces continuu de inovare și de 

valorificare de noi oportunități, punând pe primul loc beneficiul societății în 

detrimentul beneficiului propriu. 

 

Beneficiile pe care antreprenoriatul social le generează în comunitățile în care își 

desfășoară activitatea devin vitale pentru dezvoltarea societății și progresul 

economic. 

Beneficii: 

Creșterea numărului de persoane angajate. Activitătile de antreprenoriat social 

creează slujbe și oportunități. În același timp, se creează oportunități de angajare sau 

training pentru categorii defavorizate sau devin în sine legătura între piața muncii și 

șomer. 

 

Inovație și crearea de noi bunuri și servicii pentru nevoi speciale care care nu sunt 

adresate de societate. Întreprinderile sociale aplică și dezvoltă inovația pentru a 

realiza dezvoltarea de noi bunuri și servicii. 

 

Creează capital social pentru a veni în întâmpinarea dezvoltării sociale și economice 

durabile. 

Promovează echitatea social prin adresarea necesităților persoanelor dezavantajate. 

Întreprinderile sociale adresează problem sociale și încearcă să atingă impact 

continuu și sustenabil prin misiunea lor social și nu prin maximizarea profitului. 

 

Antreprenoriatul social contribuie la creșterea incluziunii sociale, crearea de locuri de 

munca, implicarea persoanelor aparținând grupurilor defavorizate în activități 

economice și facilitarea accesului acestora la resursele și serviciile sociale. 

 

 

 



2.Nediscriminarea 

 

DEFINIȚII ȘI CONCEPTE 

 

Toate fiinţele se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi”, proclamă primul 

articol al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului din 1948. Aceasta înseamnă că 

drepturile și libertăţile fundamentale sunt recunoscute tuturor indivizilor, fără nicio 

deosebire, oricare ar fi izvorul ei, adică fără nicio discriminare. 

 

Ce înțelegem în primul rând prin discriminare? 

 

Discriminarea se caracterizează prin reunirea a două elemente, mai precis tratarea 

diferită a unor persoane aflate în situații identice sau comparabile (sau, dimpotrivă, 

tratarea identică a unor persoane aflate în situații diferite), pe de o parte, și lipsa 

unei justificări obiective pentru un asemenea tratament, pe de altă parte. 

 

Reprezintă orice deosebire, excludere, restricții sau preferință pe baza criteriilor 

prevăzute de legislația în vigoare. Legislația românească, în principal Constituția 

României, dar și legile speciale, prevăd următoarele criterii: rasa, naționalitatea, 

etnia, limba, religia, categoria socială, convingerile, sexul, orientarea sexuală, 

vârsta, handicapul, boala cronică necontagioasă, infectarea HIV, apartenența la o 

categorie defavorizată, alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea înlăturarea 

recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor 

recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice  

alte domenii ale vieții publice. 

 

Ca opus al echității, este definită ca fiind practica ilegală de a trata mai puțin 

favorabil pe unii indivizi în comparație cu alții, din cauza că sunt diferiți ca sex, rasă, 

religie1 etc. 



 Înseamnă a trata mai puțin favorabil un grup în comparație cu altul, pe un motiv 

nejustificabil. 

Pentru a vă forma o viziune mai clară asupra acestui fenomen în cele ce urmează vom 

prezenta câteva situații reale : 

• Legea nr. 119/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale prevede că 

femeia se poate pensiona la o vârstă mai mică decât cea a bărbatului. 

• Înscrierea unui elev de vârstă școlară în învățământul de stat este refuzată 

deoarece copilul este infectat cu virusul HIV. 

• Studenților de confesiune adventistă ai unei instituţii de învăţământ superior de stat 

nu li se aprobă cererea de a susţine un examen în altă zi decât sâmbăta, zi în care, 

conform preceptelor adventiste, credincioșii sunt opriți să îndeplinească vreo 

activitate. 

 

În primele două cazuri menţionate mai sus, persoane aflate în situaţii identice sau 

similare (angajatul femeie sau angajatul bărbat, respectiv elevul infectat cu virusul 

HIV și elevul care nu este infectat cu acest virus) sunt tratate diferit. 

 

În cel de-al treilea caz, persoane aflate în situaţii diferite (studenţii de confesiune 

adventistă, respectiv cei de altă confesiune) sunt trataţi identic deoarece o 

caracteristică specifică și care îi diferenţiază de alte categorii (interdicţia activităţilor 

în zilele de sâmbătă) nu sunt luate în considerare 

 

Formele discriminării: 

 

1. Discriminarea directă = Discriminarea directă constă în excluderea unei persoane 

sau categorii de persoane de la beneficiul unui anumit drept datorită unei 

caracteristici a acelei persoane sau categorii de persoane. 

 

Exemple: 



• Angajaţii unui restaurant sau magazin refuză să servească o anumită persoană 

pentru că aparţine unui grup etnic.  

• Anunţul pentru angajarea pe un anumit post se adresează doar candidaţilor de sex  

masculin.  

• Spitalul refuză să interneze un bolnav sau nu-i acordă un tratement necesar unui  

pacient deoarece acesta aparţine unei minorităţi. 

 

2. Discriminarea indirectă = Discriminarea indirectă constă în excluderea unei 

persoane sau categorii de persoane de la beneficiul unui anumit drept prin folosirea 

unor criterii aparent neutre. 

 

Exemplu: 

Anunţul pentru angajarea pe postul de femeie de serviciu este condiţionat de 

prezentarea unei diplome de bacalaureat. Se poate argumenta că, sub aparenţa unui 

criteriu aparent obiectiv (diploma de bacalaureat), se urmărește excluderea unei 

anumite categorii de candidaţi, ca de exemplu femeile de origine Romă sau cele 

provenind din mediul rural care, conform statisticilor, au mai puţine  

șanse de a obţine o diplomă de bacalaureat.  

Mai mult, condiţia diplomei de bacalaureat nu poate fi justificată obiectiv prin 

raportare la fișa postului unei femei de serviciu care trebuie să presteze o muncă 

necalificată. 

 

Cine poate fi victimă a discriminării? 

 

Oricine poate fi victima a discriminării!  

Normele interne sau internaționale nu limitează sfera persoanelor vulnerabile ș 

i care pot fi supuse discriminării. 

Ordonanţa de Guvern nr. 137/2000 indică o serie de criterii în funcție de care o 

persoană poa-te fi discriminată: rasa, naţionalitatea, etnia, limba, religia, categoria 



socială, convingerile, sexul, orientarea sexuală, vârsta, handicapul, boala cronică 

necontagioasă, infectarea cu virusul HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată.  

 

Articolul 14 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului adaugă culoarea, limba, 

opiniile politice sau de altă natură, originea socială, averea, nașterea sau orice altă 

situaţie. 

 

Prin urmare aceste criterii nu sunt limitative, ci doar exemplificative. Orice criteriu în 

funcţie de care o persoană este tratată diferit poate constitui un criteriu de 

discriminare. 

 

Exemplu: Două persoane introduc o acţiune judecătorească în vederea obţinerii 

aceluiași drept recunoscut de lege. Acţiunile sunt repartizate la două secţii diferite 

ale aceleiași instanţe, secţii care pronunţă soluţii diametral opuse, de 

și acţiunile sunt identice. Tratarea diferită a două acţiuni judecătorești identice 

constituie discriminare dacă nu există o justificare obiectivă .  

 

Mai trebuie adăugat că sfera victimelor discriminării nu poate fi limitată doar la 

persoana fizică. În anumite condiţii și persoana juridică poate pretinde că a fost 

supusă discriminării. 

 

Efectele negative ale discriminării 

 

Discriminarea poate avea un impact negativ semnificativ asupra victimelor vizând 

starea socială și economică, bunăstarea și sănătatea. Experienţele privind actele de 

discriminare au dus la concluzia că acestea pot fi asociate la nivel individual, prin 

prisma efectelor, cu simptome legate de stres și depresie. Discriminarea nu are un 

efect ameninţător doar asupra victimelor, ci și asupra întregii societăţi în general, 

ducând la disfuncționalități economice, la denaturarea concurenţei între firme și la 

subminarea coeziunii sociale.  

 



Oamenii care au experienţa umilitoare a discriminării sunt afectaţi într-o multitudine 

de forme și, de regulă, nu doresc să abordeze aceste probleme în public. Chiar dacă 

pentru unele persoane discriminarea a devenit o experienţa de zi cu zi, ele nu sunt 

dispuse să ia unele măsuri, cum ar fi de exemplu să depună plângeri la organismele 

statului. 

 

Faptul că victimele discriminării nu sunt dispuse să acţioneze în justiţie nu înseamnă 

că experienţa lor nu le va afecta comportamentul. Un comportament tipic de răspuns 

la diferite forme de discriminare constă în adoptarea unei strategii de evitare prin 

care persoana în cauză încearcă, cu buna știinţa sau nu, să evite situaţiile în care ar 

putea exista riscul de a fi discriminaţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. TIC - Tehnologia Informației și a Comunicațiilor 

 

DEFINIȚII ȘI CONCEPTE 

 

V-aţi putea imagina lumea în care trăiţi fără energie electrică, fără televizor, fără 

telefon, sau chiar fără calculator? 

Suntem sigure că răspunsul vostru este un NU hotărât.  

 

În aceste condiţii credem că este de neconceput să nu știţi să utilizaţi foarte bine 

calculatorul.  

În secolul al XXI-lea a utiliza calculatorul este la fel de important ca a scrie și a citi.  

 

Tehnologia informaţiei și comunicaţiilor, de obicei abreviat ca TIC, este adesea folosit 

ca un sinonim extins pentru tehnologia informaţiei (IT), dar este, de obicei, un 

termen mai general, care subliniază rolul de comunicaţii unificate și de integrare a de 

telecomunicaţii ( telefonie și de linii de semnale wireless), calculatoare, middleware 

precum și software-ul necesar, de depozitare și audio-vizuale, sisteme care permit 

utilizatorilor să creeze, de acces, magazin, transmite, și să manipuleze informaţiile. 

Cu alte cuvinte, TIC este format din IT, precum și de telecomunicaţii , de difuzare 

mass-media, toate tipurile de procesare audio și video și de transmisie și de control 

bazate pe reţea și funcţiile de monitorizare. Expresia a fost folosita prima dată în 

1997 , într-un raport de către Dennis Stevenson la guvernul britanic și promovat de 

către noile documente de curriculum naţional pentru Marea Britanie in 2000. 

 

Termenul TIC este acum, de asemenea, folosit cu referire la unirea ( de convergenţă ) 

din audio-vizuale și reţelele de telefonie , cu reţele de calculatoare prin intermediul 

unui singur cablu sau link-ul de sistem. Există stimulente economice mari (economii 

uriașe de costuri datorate la eliminarea din reţeaua de telefonie), pentru a fuziona 

audio-vizual, de management al clădirii și reţeaua de telefonie cu sistemul de reţea 



de calculatoare folosind un singur sistem unificat de distribuţie de semnal cabluri, și 

de management. Acest lucru a impulsionat rândul său, în creștere de organizaţii cu 

termenul de TIC în numele lor să indice specializarea lor în procesul de fuziune a 

diferitelor sisteme de reţea. 

 

Tehnologia Informaţiei și a Comunicăriilor este constituită din trei mari categorii: 

• Tehnologia informaţiei, care se referă la computere, ce au devenit indispensabile 

pentru societatea modernă, pentru a procesa date și pentru a economisi timp și efort; 

• Tehnologia telecomunicaţiilor, include telefoane și transmisiile radio/TV; 

• Tehnologiile de reţea, dintre care cea mai cunoscută este internetul, dar care s-a 

extins și în zona telefoniei mobile, telefoniei Voice Over IP (VOIP), comunicaţiilor prin 

satelit și alte forme de comunicare ce sunt încă în dezvoltare; 

 

Impactul social al utilizării tehnologiei informaţiei și comunicaţiilor 

În utilizarea TIC, trebuie să ne adaptăm la schimbările care vor apărea în structura 

funcţiunilor sociale, să devenim conștienţi că va trebui să învăţăm noi meserii, să 

căpătăm noi abilităţi, să devenim mai buni, mai conștiincioși, perfecţionând continuu 

relaţiile sociale. 

 

Procedeele, metodele și tehnicile care stau la baza utilizării TIC continuă să se 

dezvolte și să se diversifice exponenţial, an de an, și se estimează că ritmul de 

creștere exponenţială va continua să se menţină, cel puţin și în următorii 20 de ani, 

determinând noi caracteristici specifice mediului social în care vom trăi. 

 

Dar, ca orice nouă tehnologie, tehnologia TIC poartă și un conţinut care, prin 

utilizare, poate să fie potenţial nociv, să încalce legalitatea sau să fie folosit chiar și 

pentru organizarea și desfășurarea de activităţi criminale. 

 

În acest context, societatea informaţională – societatea cunoașterii (SI-SC) este 

considerată ca fiind un mediu foarte diferit, fără precedent, în care implementarea 

ultimelor realizări tehnice trebuie să meargă în paralel cu adoptarea de noi soluţii 



juridice, care să pună în valoare efectele pozitive ale impactului TIC și să 

monitorizeze efectele negative, care ar putea  apărea la punerea în practică a 

oricărei noi tehnologii. 

 

EFECTE POZITIVE ALE UTILIZĂRII TIC 

 

Impactul pozitiv social-economic al utilizării TIC poate fi structurat pe următoarele 

direcţii de transformare a societăţii umane: 

 

1. 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. Internetul se află la baza revoluţiei din domeniul 

telecomunicaţiilor.  

 

2. 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.  

 

3. 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 învăţare, cu scopul de a identifica cel mai eficient stil 

de muncă.  

 

4. Transformarea naturii și a modului în care facem comerţ. Orice companie 

comercială va putea fi ușor abordată de clienţii săi, independent de situarea lor 



geografică. Ea recepţionează imediat reacţia clientilor, strategia de marketing sau 

modifică stocurile de produse, în funcţie de aceste reacţii. 

  

5. 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. 

 

6. Transformarea practicii asistenţei medicale. Aplicaţiile de telemedicină au devenit 

un fapt comun. Specialiștii folosesc videoconferinţe și metode de consultare de la 

distanţă pentru a trata pacienţi situaţi la cîteva sute de kilometri de medic.  

 

7. Transformarea modului în care proiectăm și fabricăm bunuri. Produse ș 

i structuri complexe pot fi proiectate prin simulare pe calculator. Proiectanţii 

produsului, furnizorii de materii și materiale, producătorii și utilizatorii participă la 

procesul de proiectare, influenţându-l prin reacţiile lor.  

 

8. Transformarea modului în care se face cercetarea. Cercetările se pot desfă 

șura în laboratoare virtuale, în care oamenii de știinţă și inginerii pot să-și realizeze 

sarcinile stabilite, independent de situarea lor geografică. Cercetătorii 

interacţionează cu colegii, au acces la instrumentaţie și aparatură, își împart și 

schimbă resurse computaţionale și accesează informaţia în biblioteci digitale. 

 

EFECTELE NEGATIVE ALE UTILIZĂRII TIC 

 

Răspândirea tehnologiiilor informaţiei și comunicaţiilor în aproape toate domeniile 

vieţii, precum și interconectarea calculatoarelor în reţele internaţionale au făcut ca 

afacerile, administraţia și societatea să depindă de eficienţa și 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. 

 

Într-un studiu efectuat în anul 1998 de către Universitatea din Würzburg, la cererea 

Direcţiei XIII a Comisiei Europene, se arăta că, fără a se face referiri la aspectele 

tehnice legate de securitatea sau fiabilitatea insuficiente ale reţelelor informatice, 

impactul negativ al utilizării TIC se concretizase în următoarele infracţiuni: 

 

1. Încălcarea caracterului privat al datelor personale. Calculatoarele pot să 

colecteze, analizeze, înmagazineze, să acceseze și să distribuie mari cantităţi de 

informaţie. Tot calculatorul a crescut viteza de acces și a accentuat caracterul 

anonim al celor care au accesat informaţia.  

 

2. Violarea drepturilor de proprietate intelectuală. Cărţile, articolele, melodiile, 

lucrările de artă, filmele, piesele dramatice, interpretările artistice, programele de 

calcul etc. sunt apărate prin dreptul de autor, care protejează creatorul în a-și folosi, 

conform opiniei sale, opera și în a fi recompensat pentru ceea ce a creat. Din păcate 

însă, aceste valori pot fi foarte ușor multiplicate și difuzate. Înregistrările de muzică 

românească sunt pira-tate în proporţie de 50%, iar cele de muzică străină în proporţie 

de 80%.  

 

3. Infracţiuni economice. Calculatoarele au făcut ca multe activităţi economice să se 

desfă șoare mai ușor. În mod analog, ele au făcut ca și multe activităţi ilegale să fie 

efectuate mai facil de către infractori. Utilizarea TIC a făcut posibil ca vechi 

infracţiuni (hold-upul bancar, de pildă, se efectuează fără arme și măști, de la 

distanţă, cu ajutorul tastaturii și capacităţii de a sparge coduri de securitate) sã fie 

efectuate pe căi noi și a creat noi posibilităţi de fraudă (dirijarea de fonduri de către 

personalul angajat, care are sarcina de a actualiza fișierele).  

 



4. Diseminarea de materiale cu conţinut ilegal. Schimburile de mesaje prin Internet 

sunt complet liberalizate și pot fi iniţiate de persoane fizice sau juridice, fără nici o 

aprobare, diferenţiindu-se net de cele efectuate prin intermediul radioului sau 

companiilor de televiziune. Diseminarea de materiale obscene este considerată de 

marea majoritate a legislaţiilor naţionale ca fiind ilegală. Este, însă, foarte dificil, 

dacă nu imposibil, să se facă distincţie între un material obscen, unul pornografic și 

unul erotic. O altă categorie de acte ilegale, produse prin Internet, este constituirea 

de grupe e-mail de pedofili, deși este, de asemenea, ilegal să fotografiezi și să 

diseminezi materiale pornografice cu copii.  

 

Teme orizontale 

 

1. Dezvoltare durabilă 

 

DEFINIȚII ȘI CONCEPTE 

 

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.  

 

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. Aduce 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 ași 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; 

• 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. 

 

 

 



 

Asociatia Proactiv Bistrita desfasoara un amplu proiect in colaborare cu alti 

parteneri in scopul integrarii unei importante comunitati de romi din comuna Lechinta 

in societatea actuala. Astfel, incepand cu aprilie 2018 s-au desfasurat pana in prezent 

campanii de sprijinire si educare a acestora. Toate acestea se intampla in cadrul 

proiectului “Impact LECHINTA -  Masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei socio-

economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei 

Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud”, cofinantat din Fondul Social European prin 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020. 

Cu sprijinul colaboratorilor de proiect  va duce la atingere urmatoarele obiective: 

• reducerea abandonului scolar,; 

• cresterea respectului de sine; 

• consilierea profesionala; 

• medierea pe piata muncii; 

• desfasurarea de ateliere mestesugaresti pentru cei cu un nivel de studii insuficient; 

• incurajarea antreprenoriatului prin sustinerea unor cursuri pe aceasta tema; 

• actiuni de asistare in vederea deprinderii activitatilor de intretinere a gospodariei si 

locuintei; 

• imbunatatirii conditiilor de locuit prin renovarea si consolidarea imobilelor acestora. 

Pornind de la situatia reala cu care se confrunta judetul Bistrita-Nasaud, 

Asociatia Proactiv s-a mobilizat alaturi de partenerii sai in cadrul proiectului „Impact 

LECHINTA -  Masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei socio-economice a 

persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta, judetul 

Bistrita-Nasaud”propunandu-si  sa transforme problemele in provocari si apoi in lucruri 

favorabile, placute si multumitoare pentru toti rromii. 

O remarca evidenta de la care s-a pornit si ideea proiectului nostru, il reprezinta 

ponderea persoanelor de etnie roma la nivelul judetului Bistrita-Nasaud. Dar nu 

cresterea numarului de romi este considerata o problema, mai ales ca Romania prezinta 

un deficit vis-a-vis de natalitate, ci faptul ca o mare parte dintre acestia sunt inafara 



oricarui sistem (educational, medical, etc.), iar interactiunea a devenit nedorita, 

indiferent din partea cui. 

Consideram ca marginalizarea lor continua a condus la situatia prezenta si numai 

constientizarea acesteia si acceptarea lor ca parte integranta a societatii prezente ar 

mai putea readuce echilibrul. 

 

Ocupatiile traditionale ale rromilor 

Proiectul urmareste inovarea sociala a rromilor prin incluziunea lor sociala si realizarea 

de catre rromi a diverselor mestesuguri din trecut.  Am căutat în istoria lor şi au ocupaţii 

tradiţionale chiar frumoase, specifice doar lor. Şi dacă tot am menţionat faptul că au 

ocupaţii tradiţionale frumoase, sa amintim cateva dintre ele :Cea mai importantă 

ocupaţie tradiţională a romilor este prelucrarea metalelor. Prelucrarea fierului 

cuprinde specializarea pe meserii: fierăritul, lăcătuşeria, potcovăria, caretăria şi 

feroneria. Fierarul confecţionează unelte agricole, obiecte de uz casnic, elemente de 

fier pentru construcţii şi instalaţii. Lăcătuşul face şi repară lacăte, zăvoare, balamale, 

chei şi diferite tipuri de încuietori de uşi şi de porţi. Potcovarii potcovesc cai, boi şi 

măgari. Caretăria sau legatul căruţei constă în trasul şinelor pe roţi şi confecţionarea 

legăturile de fier ale căruţelor sau săniilor.Tinichigeria, în cadrul căreia se 

confecţionează burlane, jgheaburi şi acoperişuri, este meseria practicată mai ales de 

romii gabori. De prelucrarea aramei se ocupă căldărarii. Aceştia confecţionează şi 

repară vase de aramă de uz gospodăresc (cazane de fiert ţuica, căldări, tăvi, tigăi) sau 

de cult (cristelniţe pentru botez, căldăruşa de Bobotează, pocalul bisericesc). Cea mai 

importantă tehnică de lucru este alămirea ţigănească, procedeu vechi, transmis în 

cadrul familiei şi ţinut secret, care cuprinde marea măiestrie a ciocănirii aramei. 

 



Cositorirea vaselor de aramă este o meserie aproape dispărută, de care s-au ocupat 

spoitorii. Unul dintre meşteşugurile tradiţionale ale romilor este şi prelucrarea 

metalelor preţioase, aur şi argint. Argintarii confecţionează bijuterii, piese de 

harnaşament (pinteni), piese de îmbrăcăminte (nasturi, butoni), obiecte de uz casnic 

(tacâmuri, castroane, tăvi, solniţe aurite, cupe de argint aurite, ceşti) şi obiecte 

religioase (cădelniţe, sfeşnice, cristelniţe, candele, cruci). Se 

remarcă tehnica filigranului, tehnica modelării în relief prin ciocănire şi arta încrustării 

cu pietre preţioase. 

 

În cadrul prelucrării lemnului, ocupaţie a romilor rudari, s-au dezvoltat o serie de 

specializări: rudăritul propriu-zis practicat de butnari, cei care fac obiecte casnice din 

lemn (blide, căni, doniţe, maiuri de bătut rufe) şi de covătari / albieri, cei care fac 

albii şi coveţi; lingurăritul practicat de lingurari, cei care confecţionează linguri, 

linguriţe, cupe, linguroaie, polonice; fusăritul practicat de fusari, meşteri în 

confecţionarea fuselor; lădăritul practicat de lădari, specializaţi în mobilier (mese, 

scaune, dulapuri), dar mai ales în lăzi de zestre, lăcriţe (cutii mici de lemn), hambare 

şi tronuri (lăzi mari de ţinut mălaiul sau alte cereale). O ramură distinctă este aceea a 

corfarilor, care împletesc corfe sau coşuri din nuiele de alun, de răchită sau de salcie. 

 



O altă ocupaţie a romilor, dispărută în zilele noastre, este ursăritul /umblatul cu 

ursul, ocupaţie practicată de către ursari, situată între spectacolul ambulant de circ şi 

vindecarea magică. Valorificând semnificaţia ursului ca strămoş totemic, simbol al 

puterii, fertilităţii şi reînnoirii ciclurilor  naturii, ursarii făceau din spectacolul de dresaj 

al ursului, un ritual cu multiple semnificaţii şi funcţii: apotropaică, de protecţie a casei 

de atacul animalelor sălbatice; iniţiatică, de fertilizare şi de fecundizare, după caz. 

Între meseriile pierdute sau aflate pe cale de dispariţie se numără: prelucrarea 

osului şi a cornului, prin care se realizau piepteni, nasturi, mânere de cuţit, mânere de 

pipă, capete de bâtă păstorească şi cornuri de praf de puşcă; prelucrarea pieilor de 

animale, prin care se confecţionau site şi ciururi; prelucrarea părului de animale, prin 

care se făceau perii, bidinele şi pensule; cărămidăritul, prin care se confecţionau 

cărămizi din lut nearse; geambăşia sau negustoria de cai, meserie practicată de către 

lovarii din Transilvania, despre care legendele spun că înţelegeau graiul cailor. 

 


