Consiliul Judeţean Harghita

P.3.2. Sprijinirea măsurilor active de ocupare și modernizarea a pieței muncii
Obiectiv specific: Creșterea gradului regional de ocupare a populației în vârstă de
muncă – prin educația adulților
Educația adulților poate juca un rol major în sprijinirea persoanelor care au
abandonat şcoala sau pentru cei care nu au o calificare. În acest sens este necesară
dezvoltarea competenţelor de bază în rândul populaţiei defavorizate pentru a sprijini
obţinerea unui loc de muncă. În multe cazuri, lipsa de cunoaștere a limbii române și
lipsa cunoștințelor IT constituie problemele principale în căutarea unui loc de muncă.
Totodată, este importantă și identificarea acelor domenii care vor fi căutate în viitor
și de asemenea, dezvoltarea cunoștințelor având la bază necesitățile pieței muncii.
Astfel, realizarea unui centru integrat de educaţie pentru calificare și recalificare,
prin asigurarea de clădiri cu echipamente adecvate ar fi binevenită.
Datorită lipsei clădirilor bine echipate, înființarea unităților cu facilități adecvate
pentru o varietate de pregătire profesională pentru adulți (de exemplu: bucătar,
brutar, coafor, etc.) ar fi de bun augur.
Pe lângă cursurile de formare profesională, ar fi necesar organizarea următoarelor
cursuri pentru adulți:
Predarea limbii române: Datorită faptului, că mulți dintre adulți, mai ales în zonele
rurale au dificultăți în utilizarea limbii române, ar fi necesară organizarea de cursuri
de limba română. Aceste cursuri nu ar facilita doar comunicarea generală, ci
persoanele care urmează cursul ar avea șanse mai bune de a găsi un loc de muncă,
deoarece în multe cazuri cunoașterea și folosirea limbii române este esențială la locul
de muncă.
Predarea limbilor străine: Cursurile de limbi străine (în special limba engleză și
germană) ar contribui la o mai bună pregătire în domeniile unde cunoașterea limbilor
străine constituie un avantaj (în turism, în instituții și firme care lucrează cu parteneri
străini, sau companii internaționale care au sucursale în județ). Totodată cunoașterea
limbilor străine deschide și posibilitatea aplicării acelor locuri de muncă din
străinătate, care sunt în regim de telemuncă, dar necesită cunoașterea limbilor de
circulație internațională.
Dezvoltarea competențelor IT și a pachetului Microsoft Office: În cazul locurilor de
muncă care se desfășoară de la birou, este esențial folosirea și cunoașterea diferitelor
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programe. Prin realizarea acestui program s-ar putea asigura posibilitatea de a învăța
folosirea pachetului Microsoft Office (MS Excel, MS Word, MS Powerpoint, etc.) și
astfel cei care participă la aceste cursuri ar avea mai multe posibilități pe piața
muncii.
Cursuri de marketing digital: Acest curs ar fi util și important pentru multe IMM-uri și
mici producători, deoarece le-ar oferi cunoștințe care ar putea facilita procesele de
vânzare chiar și pe piețele mai mari.
Cursuri pentru dezvoltarea afacerilor: pachet de cursuri pentru dezvoltarea unor
cunoștințe esențiale deschiderii și administrării afacerilor în România. Aceste cursuri
ar da o bază de cunoștințe pentru cei care ar dori să își deschidă o afacere, totodată
contribuind la viabilitatea acestora după înființare.
Cursuri destinate întreprinderilor: pachete de cursuri pentru întreprinderi pentru
dezvoltarea competențelor angajaților, inclusiv creșterea competențelor esențiale în
telemuncă, ceea ce începe să ocupe din ce în ce mai mult teren și în județul Harghita.
Cursuri de cunoștințe avansate IT și muncă virtuală: cursuri pentru adulți cu
cunoștințe de bază preexistente în domeniu și care vor să își dezvolte cunoștințele în
domeniu, în continuare (ex. curs de programatori, big data, virtual asistent, marketing
digital, vizualizare date)
Asigurarea cadrului online pentru dezvoltarea competențelor adulților este, de
asemenea, necesară.
Ar fi important să se acorde mai multă atenție disponibilității instruirii online. În
viitor, ar fi posibilă colectarea oportunităților de instruire online pe un site web
separat. De asemenea, ar fi necesară dezvoltarea interfeței și a programelor online,
prin intermediul cărora să se poată avea loc formări semnificative pentru adulți în
mod online.
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