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Acest ghid de bune practici a fost realizat în cadrul proiectului “Shared Learning and Community 

Digital Inclusion through telecentre services”, proiect implementat cu sprijinul financiar al 

Fundaţiei Soros România, prin programul East East: Partnership Beyond Borders. 

Programul East East – Partnership Beyond Borders sprijină colaborarea internațională între 

societatea civilă și organizațiile neguvernamentale cu scopul de a împărtăși experiențe, expertize, 

și cunoștințe pentru a promova principiile unei societăți deschise la nivel internațional.  

Materialul a fost elaborat cu implicarea și sprijinul celor patru organizații participante în proiect și 

este un rezultat al experienței lor pe termen lung:  Fundația EOS – Educating for An Open Society 

România – în calitate de Aplicant/Coordonator al proiectului și partenerii : International Aid 

Network IAN – Serbia, Latvian Information and Communications Technology Association LIKTA – 

Letonia, Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţii şi Instruire CCAI - Republica Moldova.  

 

Ghidul este un exemplu de bune practici şi activităţi dezvoltate în reţeaua de telecentre din 

România, Serbia, Letonia şi Republica Moldova şi se adresează tuturor coordonatorilor de 

telecentre.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Educating for an Open Society România (EOS) – este o organizație privată, non profit, înființată în anul 

1998. Fundaţia EOS România este considerată în prezent ca fiind una dintre cele mai active organizaţii care 

susţin dezvoltarea Societăţii Informaţionale şi a Economiei bazate pe cunoaştere în România.   

EOS România are în prezent  peste 10 de ani de experienţă în dezvoltarea de programe şi proiecte legate de 

domeniul Tehnologiei Informaţiilor şi Comunicaţiilor, în vederea dezvoltării sectorului public şi privat.  

 

Fundaţia EOS şi-a început activitatea în România, având ca 

obiectiv principal sprijinirea tuturor activităților legate de 

utilizarea noilor tehnologii informaționale în domeniul educației, 

acordând o atenție deosebită profesorilor din învățământul 

primar și preuniversitar.  

 

În prezent Fundația EOS dezvoltă proiecte cheie care promovează Societatea Informațională și cea a 

Cunoașterii în rândul comunității mai largi din regiune. Activitatea desfășurată de către EOS se extinde 

acum dincolo de proiectele educaționale, sprijinind comunitățile din regiunea de Vest să reducă decalajul 

digital și să depășească dezavantajul lor social, geografic, economic sau cultural prin exploatarea 

potențialului noilor tehnologii. 

 

EOS administrează o rețea de 28 de centre pe teritoriul României  -  www.ecentre.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eos.ro/
http://www.ecentre.ro/


 

 

 

Asociația Letonă pentru Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor – este un ONG profesional care 

cuprinde industria TIC și profesioniștii din acest domeniu. Fondată în 1998, asociația LIKTA încearcă să 

promoveze dezvoltarea societății informaționale, educația în domeniul TIC și e-competențele în utilizarea 

calculatorului, și să încurajeze creșterea industriei TIC. LIKTA reprezintă peste 80 de organizații din industria 

TIC, a cercetării, precum și instituții educaționale.  

 

 

LIKTA este un ONG, întrucât prin activitatea sa organizația reușește 

să atingă și să aducă  împreună trei sfere diferite, care influențează 

în mod semnificativ inițiativele de incluziune digitală.   

 

 Sfera organizațiilor sociale sau a ONG urilor; 

 Sfera sectorului privat; și 

 Sfera guvernamentală. Asociația LIKTA reușește într-un mod unic să combine aceste trei sfere prin 

munca pe care o realizează.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

International Aid Network - IAN (Rețeaua Internațională de Ajutor) este o organizație non 

guvernamentală fondată în 1997 în timpul războiului teritorial din fosta Iugoslavie. Rețeaua IAN vrea ca 

regiunea din sud-estul Europei să se vindece în urma consecințelor cauzate de război și de violența politică 

pentru a deveni o societate civilă în care mai ales drepturile umane și starea de bine sunt respectate.  

IAN - susține supraviețuitorii care au suferit în urma încălcării drepturilor umane precum și alte grupuri 

marginalizate și vulnerabile în vederea dezvoltării propriului potențial pentru a trăi o viață decentă în pace.  

 

De asemenea Asociația IAN deține un Departament Educațional (Telecentrul 

IAN) – țelul telecentrului este acela de a dezvolta competențele necesare 

pentru o participare activă în economia bazată pe cunoaștere, pentru găsirea 

unui nou loc de muncă/mai bun și pentru adaptarea la noile cereri de pe  piața 

forței de muncă prin: 

-   Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți o unealtă utilă pentru toți  cetățenii; 

-   Stimularea incluziunii sociale a grupurilor defavorizate în procesul de învățare;  

-   Căutarea celor mai bune modele de predare-învățare din lumea întreagă; 

-   Dezvoltarea și implementarea programului conform cererilor pieții de muncă; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ian.org.rs/english/


 

 

 

Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire  (CCAI) - Moldova 

Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire cuprinde un număr de 102 Centre 

Comunitare de Acces la Informație și Instruire care au fost fondate în ultimii 5-6 ani cu suportul financiar al 

Fundației Soros Moldova (761.672 $) și contribuția comunităților (395.000 $). Centrele oferă acces gratuit la 

Internet, asigură servicii de training și consultanță pentru aproximativ 300 de localități din Republica 

Moldova.  

 Consolidarea capacităților organizatorice, proces ce s-a încheiat în 

decembrie 2007, atunci când Alianța CCAII din Moldova a fost 

constituită, contribuie la consolidarea societăţii informaţionale și 

la dezvoltarea durabilă a societății civile. Alianța din Moldova 

CCAII este o asociație publică cu acoperire națională care urmărește: 

 Susținerea și promovarea activităților Centrelor Comunitare de Informare și Instruire prin 

dezvoltarea serviciilor profesionale de informare, consultanţă, asistență și formare profesională; 

 Îmbunătățirea capacităților organizatorice a Centrelor de Informare și Training și beneficiarii 

acestora;  

 Optimizarea activității Alianței CCAII; 

 Sporirea contribuției lor la dezvoltarea comunităților pentru a facilita participarea activă în viața 

comunității, în procesul de luare a deciziilor, împreună cu autorități publice și cu întreprinderile; 

 Contribuirea la dezvoltarea societății informaționale prin reducerea decalajului digital în Moldova; 

 Sprijinirea comunităţilor moldovene cu scopul de a valorifica potențialul lor economic, cultural și 

social prin informarea acestora cu privire la oportunităţile oferite de instrumentele societăţii 

informaţionale, pe baza accesului liber la informaţiile de interes public; 

 Reprezentarea mai eficientă a intereselor Centrelor Comunitare de Informare și Instruire nivel la 

național și internațional; 

 Facilitarea schimbului de informație, pentru a încuraja schimbul de informație între Centrele 

Comunitare de Informare și Instruire. 

 

În perioada 22-25 Mai 2008, Alianța CCAII a participat la Adunarea Generală a Uniunii Europene a 

Asociațiilor, fiind acceptată ca cel de-al unsprezecelea membru al asociației. 

 

http://infonet.md/index.html
http://infonet.md/index.html
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Ghid de bune practici 

  Incluziune digitală și transfer de competențe prin servicii ale telecentrelor 

  Istoric 

 

Revoluţia digitală care a cuprins lumea la începutul secolului 20 a marcat debutul erei informaţionale, 

deschizând calea pentru crearea de centre de acces public la tehnologia digitală cunoscute sub denumirea 

de telecentre. Aceste telecentre au apărut pentru prima dată în Europa şi America de Nord la mijlocul 

anilor 1980, şi pe parcursul unei singure generații, au apărut şi s-au răspândit în domeniile de bază ale unei 

lumi în curs de dezvoltare. 

Acest fenomen a dat naștere unei mișcări internaționale în rândul telecentrelor, care s-a angajat să ofere 

cât mai multor persoane acces la cunoaștere, prin intermediul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor 

(TIC) precum și  prin capacitatea de a exploata aceste cunoştinţe cu scopul de a-și îmbunătăţi calitatea 

vieții. 

Oamenii din cadrul acestei mișcări a telecentrelor au realizat că investițiile anterioare s-au concentrat strict 

pe infrastructură: calculatoare, acces la internet, software, energie electrică. Aceștia au solicitat mai multe 

resurse care să fie dedicate rețelelor care au sprijinit activitatea de teren a telecentrelor.  

Au subliniat faptul că trebuie construite abilitățile managerilor de telecentre, pentru a dezvolta servicii cu o 

mai bună finalitate, pentru a conecta oameni și pentru a facilita schimbul de informații și colaborare, și 

pentru a crea un  conținut de înaltă valoare precum și servicii care să fie oferite prin intermediul 

telecentrelor.  

Pe parcursul întregii Europe, aproape 300 de milioane de oameni trăiesc în excludere digitală. Ştim cu toţii 

pe cineva care nu este conectat la societatea noastră informațională. Cu toate acestea, fără măsuri drastice, 

această situație este aparent acceptată,  întrucât nu le este pusă în pericol viața și nu are un impact negativ 

asupra vieții lor.  

Mulți ar putea să fie chiar fericiți că nu sunt în contact cu tehnologia și să își savureze libertatea înafara 

lumii moderne, libertate pe care o oferă izolarea lor ca urmare a neutilizării noilor tehnologii. Cu toate 

acestea, în Societatea Bazată pe Cunoaștere de astăzi, tehnologiile digitale reprezintă o poarta de acces 

pentru dezvoltarea economică şi socială, şi în lipsa acestora potențialul nostru este limitat.  

Imposibilitatea de a acționa ferm este imposibilitatea de a putea trata problema cu seriozitate. Acești 

oameni pierd șansa unor mari oportunități în viață care țin de angajabilitate,  alegerea educației, avantajele 
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economice, sociale și beneficiile oferite în cadrul comunității. Acceptarea faptului că unii oameni nu vor 

putea accesa niciodată tehnologia, precum și a faptului că acest lucru nu poate fi schimbat întrucât aceasta 

este realitatea, le va aduce acestora un mare dezavantaj.  

Aceasta înseamnă acceptarea faptului că ei nu vor avea multe oportunități de angajare sau avantaje 

economice mai bune, că alegerile lor educaționale sunt limitate, și faptul că, comunitatea lor nu 

funcționează mai rău fără angajamentul lor. 

We know, as grassroots organizations at the forefront of digital inclusion, that these kinds of outcomes are 

not inevitable – and to us they are not acceptable either. 

Telecentres often work with people who are on the margins of society. While 40% of Europeans still gain 

none of the benefits related to ICT use, the percentage will grow higher if we include those who are online, 

but not a confident technology user. They are often the learners in telecentres, and although they don’t 

register as offline, they still need support to become self‐ sufficient users. 

It is important that Telecentres support groups, those people who are completely new to technology, and 

those who need support to stay in touch with the ever changing world of technology. 

The 40% from the wider Europe who are still disconnected from it become increasingly difficult to reach. 

Reaching homeless, rurally isolated, migrant, and economically separated people can be very difficult, 

costly and time‐consuming. 

Telecentres aspire to play a prominent role in the development of a Europe-wide movement for change 

that will help us bring digital opportunity and equity to all European citizens. The network exists to provide 

the next 292m Europeans with the information skills, motivation and access that they need to benefit from, 

and contribute to, the knowledge economy. 

In this context Telecentres become publicly accessible places where people can get help to access 

computers, the Internet and other digital technologies that enable them to gather information, create, 

learn, and communicate with others. Typically they are Public Libraries, Education Centres and Voluntary or 

Community Organizations.  

Telecentres promote e-inclusion, serving a broad clientele, including the elderly, disabled and immigrant or 

other challenged communities; provide support services or advice to SMEs and the community. 
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  Prezentarea generală la nivelul continentului European 

 

În Europa, politicile de e-incluziune sunt diferite de la ţară la ţară, cu diferenţe semnificative între ţări cu 

niveluri diferite de dezvoltare economică, ca urmare a decalajului digital, distinctiv manifestat în fiecare 

context. În primul rând, observăm diferenţe în conceptualizarea termenului de "acces universal", în 

reglementările de politică socială. Astfel, în țările dezvoltate, accesul universal înseamnă acces pentru toate 

gospodăriile sau locuințele. Pentru cei care nu au Internet acasă, telecentrele reprezintă a doua opțiune.  

În opinia lui Norris, 2001 categoriile excluse sistematic de la tehnologiile digitale sunt cei din cartierele 

sărace, muncitorii necalificaţi sau cei din comunităţile rurale. De asemenea, persoanele în vârstă, cele cu un 

nivel de educație scăzut, cele aflate în afara pieței de muncă sau a instituțiilor educaționale, femeile și 

minoritățile etnice sunt mult mai predispuse să nu aibă acces la tehnologiile digitale, categoria exclusă 

digital prezentând cele mai multe dintre caracteristicile listate mai sus.  

În funcție de nivelul de e-incluziune, există câteva caracteristici menite să facă diferenţa între ţări : 

 a) Disponibilitatea și costul tehnologiei digitale în fiecare țară; 

 b) Nivelul general de alfabetizare și educație; 

 c) Competențele lingvistice ale populației, în special, cunoașterea limbii engleză (pentru că cele mai 

multe informații de pe Internet sunt valabile în limba Engleză, o limbă globală, cosmopolită); 

 d) Nivelul democrației (libertatea de exprimare); 

 e) Puterea de a promova politicile societăţii informaţionale, în general, şi accesul la tehnologia 

informaţiei, în special.  

Ca o consecinţă a dezvoltării economice diferenţiate, punerea în aplicare a resurselor şi dezvoltarea de 

tehnologii noi sunt mult mai mari în regiunile dezvoltate din punct de vedere economic, cum ar fi America 

de Nord şi Europa de Vest. Astfel, dezvoltarea economică în industria digitală produce inegalități între 

regiunile mai bogate și cele mai sărace. 

O măsură cuprinzătoare și exactă a influenței și difuzării noilor tehnologii precum și dimensiunile 

decalajului digital, este reprezentată de conceptul prezentat mai sus, oportunitățile digitale.    
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Figura 1 -  Harta oportunităților digitale în Europa, 2006 

 

Acest index al oportunităților digitale este o măsură a conceptelor pe care le-am descris; unde valorile 

indexului sunt mari, accesul la tehnologia informațională este mai mare iar decalajul digital este mai mic. 

Diferențele semnificative sunt între Europa de Vest și Europa de Vest, dar și între zonele urbane și cele 

rurale. Deși unele țări din Europa de Est precum România sau Serbia, au un Index al Oportunității Digitale 

mai mare decât în alte țări situate în aceeași regiune (de la 0,5 la 0,6), observăm totuși, că în Figura 1 

accesul la Internet este semnificativ redus în comparație cu alte țări europene.  

Aruncați o privire la cifrele care reprezintă utilizarea Internetului în țările din  Uniunea Europeană și în alte 

țări din Europa. 
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Figura 2 - Procentajul utilizatorilor de Internet în Europa, 2011 

 

 Figura 3 - Conexiuni de bandă largă în gospodării, 2008–2010 

 

 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/4/42/Broadband_connections_in_households,_2008%E2%80%9310.PNG
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  Incluziune digitală și transfer de competențe prin servicii ale telecentrelor 

în ROMÂNIA  

  Context 

Fundația EOS România a fost înființată în 1999. Nu există date concludente din acel an cu privire la 

utilizarea calculatoarelor, a Internetului, în zone rurale sau urbane, dar statisticile au devenit tot mai clare 

începând cu anul 2008 (România a intrat în Uniunea Europeană în 2007).   

Sursa statisticilor poate fi găsită pe pagina de web Eurostat:   

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Use_of_ICTs_and_use_of_on-

line_services,_2008-2010_(%25_of_individuals_aged_16_to_74).png&filetimestamp=20111117095543. 

În tabelul de mai jos poți găsi date despre utilizarea TIC și despre serviciile online, din anul 2008 până în 

2010 în România. 

Figura 4 - Frecvența utilizării calculatorului și a internetului în perioada 2008-2010  

  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Use_of_ICTs_and_use_of_on-line_services,_2008-2010_(%25_of_individuals_aged_16_to_74).png&filetimestamp=20111117095543
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Use_of_ICTs_and_use_of_on-line_services,_2008-2010_(%25_of_individuals_aged_16_to_74).png&filetimestamp=20111117095543
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În anul 2008, doar 35% din populația totală din România folosea calculatorul și doar 29% Internetul. 

Procentajul a fost în creștere în următorii doi ani, dar cu valori scăzute, iar în 2010 România rămâne una din 

țările cu cea mai mica cifră în utilizarea calculatorului și a Internetului, cu doar 30% din gospodării care au 

acces la Internet, din care 17% prin lățime de bandă și 13% prin bandă largă. În ceea ce privește frecvența 

utilizării, România este ultima dintre țările analizate de Eurostat, 15% din populație utilizează Internetul 

frecvent iar 26% în mod regulat. Conform statisticilor din 2011, peste 50% din cetățenii români nu au 

utilizat niciodată Internetul și doar 19% din conexiunile în bandă largă se găseau în zonele rurale. 

  Rețeaua de telecentre în ROMÂNIA 

Rețeaua de telecentre din România este o alianţă naţională de centre tehnologice comunitare unite prin 

dorința de a oferi acces la tehnologie şi oportunităţi educaţionale tuturor membrilor comunităţii în care 

acestea operează. 

Rețeaua este deschisă oricărei organizații non-guvernamentale, sectorului de afaceri, instituțiilor de stat 

care doresc să contribuie la reducerea diviziunii digitale și la dezvoltarea Societății Române bazată pe 

cunoaștere. 

În România, telecentrele se găsesc pe teritoriul întregii țări și chiar dacă activitățile dezvoltate de aceștia 

sunt similare, acestea au structuri foarte diferite. Telecentrele din România au fost înființate de actori 

diferiți și cu ajutorul unor programe variate. 

Prin urmare, există mai multe tipuri de telecentre ar fi:  

             Reţeaua de e-centre din România - a fost înfiinţată de către Fundaţia EOS în cadrul programului 

Microsoft Unlimited Potential începând cu anul 2007 pana în prezent. Astăzi, rețeaua de telecentre 

cuprinde un număr total de 40 de centre active și se dezvoltă constant (www.ecentre.ro ). Telecentrele sunt 

centre educaționale, organizaţii non profit sau organizații comunitare.  

 Puncte acces Public la Informaţie - aceste centre au fost create în cadrul proiectului „Economia 

Bazată pe cunoaştere”, program inițiat de Guvernul României prin Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale, finanţat de Banca Mondială (www.ecomunitate.ro).  

             Biblioteci cu acces gratuit la Internet şi training IT - aceste telecentre au fost echipate cu 

calculatoare pentru public prin proiectul Biblionet, finanțat de către Fundaţia „Bill și Melinda 

Gates"(www.biblionet.ro ). 

 
 

 
 

http://www.ecentre.ro/
http://www.ecomunitate.ro/
http://www.biblionet.ro/
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  Cele mai bune servicii oferite de către rețeaua de telecentre din România 

În anul 1999, când Fundaţia EOS a fost înfiinţată, prima activitate desfăşurată de către aceasta a fost 

donarea de calculatoare în şcoli,  deoarece în 1999 nivelul tehnologiei și accesul la Internet în România era 

foarte scăzut, întrucât aici era doar începutul erei tehnologice.  

De atunci, Fundația EOS a dezvoltat diferite servicii axate pe 2 direcții: introducerea și dezvoltarea de 

programe de formare profesională în domeniul TIC pentru cadrele didactice din sectorul pre-universitar şi 

dezvoltarea de programe pentru comunitatea mai largă cu accent pe utilizarea noilor tehnologii. 

În prezent Fundaţia EOS oferă pentru comunitatea mai largă, trei tipuri de servicii:  

- Training (TIC şi dezvoltarea competențelor sociale); 

- Evenimente; 

- Alte servicii (strângere de fonduri, scanare, închiriere, etc. ) 

TRAINING – activitatea de training este unul dintre serviciile majore oferite prin intermediul reţelei de 

telecentre, care sprijină dezvoltarea competenţelor.  

Motivul principal al sprijinirii dezvoltării competențelor  este dat de faptul că, competențele sunt cheia 

prosperității națiunilor şi a unei vieţi mai bune pentru indivizi, în secolele care urmează. Ele contribuie la 

creşterea economică atât în mod direct, prin creşterea productivităţii, cât şi indirect, prin crearea unei 

capacităţi mai mari de a adopta noi tehnologii şi metode de lucru şi pentru a stimula inovarea.  

Există două tipuri principale de training:  

 Training în Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor 

 Cursuri personale şi Profesionale – dezvoltarea competențelor  sociale(soft skills).  

 

Cursuri personale şi profesionale – dezvoltarea competenţelor sociale  

 

 Cursul de formator şi formator de formatori (Trainer şi TOT) 

 

O analiză a nevoilor de instruire realizată de către Fundaţia EOS a arătat faptul că personalul telecentrelor 

trebuie să urmeze cursuri de formator şi formator de formatori(TOT), cu scopul de a le creşte competenţele 

profesionale, astfel încât aceştia să poată oferi training profesional de calitate la nivel local, pentru membrii 

comunităţii lor. De asemenea, începând cu anul 2010, regulamentul Comisiei Europene prevede faptul ca 

formatorii care lucrează cu adulţii să aibă acreditarea oficială a Centrului Naţional de Formare Profesională 

a Adulţilor, în scopul de a furniza orice tip de cursuri.  De asemenea, această acreditare, atestată de către 
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Ministerul român al Muncii, le oferă oportunitatea de a elabora, de a dezvolta cursuri de pregătire și de a 

certifica participanții cu nivelul de competențe obținut. Aceste cursuri pot fi oferite gratuit de către 

telecentre  sau poate fi percepută o taxă pentru derularea acestora, în funcţie de capacitatea telecentrului 

și de strategia pe termen lung dezvoltată de către acesta.  

 Cum să fi un manager de succes –  cursuri de Leadership 

Datorită diferenţei dintre legile puse în aplicare în cursul perioadei comuniste din România (1949 -1989) şi a 

legilor democratice puse în aplicare după Revoluţia din 1989, românii s-au confruntat cu o mare schimbare 

de mentalitate, care a fost resimţită în toate sectoarele. După 1989, şi încă în zilele noastre populaţia îşi 

îmbunătăţeşte competențele de management și leadership, atât în sectorul public  cât și în cel privat, 

încercând să obțină rezultate bune în domeniul în care profesează – competențele de comunicare, 

interpersonale, de eficienţă a echipei, gândire strategică şi de planificare a sustenabilităţii pe termen lung.  

Cu scopul de a crește capacitatea telecentrelor și a rețelelor, acestea trebuie să fie coordonate de un 

manager puternic care să deţină toate calitățile menționate. Acest serviciu a fost oferit şi altor membrii ai 

comunității fie gratuit, fie în funcţie de telecentru, aceştia au trebuit să achite o taxa de participare.   

Training TIC 

 

Mai mult de 50% din locurile de muncă de astăzi necesită anumite abilităţi tehnologice, iar experţii spun că 

acest procentaj va creşte până la 77% în următorul deceniu.  

 

Există câteva studii care preconizează faptul că în următorii 5-10 ani va exista un decalaj semnificativ între 

cererea şi oferta de profesionişti IT care să deţină competenţele TIC adecvate. Potrivit revistei de 

certificare, un studiu realizat de către Internaţional Data Corporation, plasează acest decalaj undeva la 

40%.  

 Ocuparea forţei de muncă în domeniul IT 

Locurile de muncă în domeniul IT vor creşte la 5.8 milioane în următorii 4 ani; şi 51% din totalul locurilor de 

muncă în domeniul IT vor face referire la partea de software; vor fi create noi locuri de muncă prin crearea 

de noi activităţi comerciale.   

 

Este cunoscut faptul că în România angajabilitatea este strâns legată de două lucruri: în primul rând de 

competența de a utiliza TIC cu pricepere și încredere, iar al doilea rând, de competența de a vorbi o  limbă 

străină. Anumite instituții private au încercat să abordeze problema accesabilității și a învățării pe tot 

parcursul vieții prin intermediul centrelor comunitare tehnologice, dar activitățile sunt fragmentate și, în 

general, nu dispun de o abordare sistemică împărțită sectorial. Aceste inițiative vor asigura un mod eficient 

bazat pe principiul cost-cerere înainte de a promova sustenabilitatea pe termen lung a comunităţii.  
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Prin intermediul investiţiilor, realizate cu scopul de a dezvolta activităţi relevante şi programe dedicate 

membrilor comunităţilor, va rezulta creșterea competențelor TIC în rândul membrilor comunității, o a 

antreprenoriatului și dezvoltarea sectorului IMM la nivel local. Â comunitate mult mai receptivă, inovativă, 

flexibilă și adaptabilă, o mai bună inserţie profesională, o creștere  

 

În acest context, Fundația EOS, în partenerial cu alte patru organizații din Belgia, Spania, Regatul Unit și 

Letonia au dezvoltat un Set de Instrumente pentru Angajare – Competențe Cheie pentru Toți, pentru 

persoanele şomere sau cele care își caută un loc de muncă mai bun. Setul de instrumente este tradus în 

fiecare dintre limbile partenerilor și este disponibil gratuit pe http://www.keycompetences.eu/wordpress/      

 

Acest Set de instrumente pentru Angajare include trei pași pe care trebuie să-i urmezi atunci când cauți un 

loc de muncă, și anume: Alege, Pregătește-te și Aplică. Fiecare pas al acestui ghid este realizat din două 

părți: prima parte include o mulțime de resurse online iar cea de-a doua  cuprinde ateliere de lucru care 

conţin un număr mare de exerciții practice. 

 

                Setul de instrumente oferă îndrumare în procesul de învățare a utilizării unui calculator, dobândirea de 

competențe TIC, realizarea tuturor documentelor necesare pentru a aplica pentru un loc de muncă precum 

(CV, scrisoare de intenție, chiar și ruta până la lucru, ș.a.m.d. ) prin intermediul mai multor exerciții practice 

care la final fac din participant o persoană mai angajabilă și capabilă să descopere ce slujbă se potrivește 

competențelor sale.  

                Ca urmare a introducerii acestui serviciu în rețeaua română, 20% din participanții care au luat parte la acest 

curs de instruire și-au crescut șansele de angajare pe piața forţei de muncă, au câștigat competențe în 

domeniul TIC și au reuşit să îşi găsească o slujbă în primele 2 luni.  

Aceasta a cauzat schimbări în cele 2 planuri: 

- Pe o parte, oamenii au devenit mai încrezători în forţele proprii; 

- Şi, în al doilea rând, statutul lor s-a schimbat din persoane fără un loc de muncă care au 

primit indemnizaţie de şomaj, în contribuabili la bugetul de stat.  

 Cursuri TIC acreditate  

Ca urmare a creşterii cerinţelor angajatorilor în ceea ce priveşte nivelul certificat al competenţelor TIC ale 

viitorilor angajaţi, personalul telecentrelor a acreditat o serie de cursuri TIC. Aceste cursuri – de exemplu 

„Operator procesare text şi imagine”, „Operator introducere, validare şi prelucrare de date” şi  „Operator 

calculator electronic şi reţele” sunt acreditate de Ministerul Muncii şi cresc şansele de angajare, deoarece, 

în primul rând, participantul dobândeşte competenţe TIC, şi în al doilea rând, acest tip de cursuri se 

http://www.keycompetences.eu/wordpress/
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finalizează cu un certificat acreditat recunoscut la nivel naţional şi de asemenea aduce un plus de valoare în 

portofoliul participantului.   

În acest context și cu scopul de a atrage cât mai mulți membrii ai comunității care au nevoie de această 

instruire, telecentrele au semnat parteneriate și protocoale de colaborare cu Agențiile locale pentru 

Ocuparea Forţei de muncă. Aceste protocoale au fost un sprijin pentru ambele părți: în acest fel, 

telecentrele aveau acces la baza de date a persoanelor şomere din regiune, iar pentru Agențiile de Ocupare 

a Forţei de muncă a fost mult mai ușor să găsească locuri de muncă și să califice aceste persoane, din 

moment ce personalul telecentrului le oferă instruire și îi certifică. Cursurile dezvoltate în parteneriat cu 

aceste agenții sunt gratuite, dar pentru restul membrilor comunității, telecentrul percepe o taxă de 

participare.  

 Cursuri TIC 

În România legea prevede ca, pentru a participa la un curs acreditat în domeniul TIC participantul trebuie să 

fi definitivat minim 10 clase ale învăţământului obligatoriu.    

Din acest motiv pentru cei care nu îndeplinesc această cerinţă, telecentrele oferă cursuri TIC de bază. Din 

acest motiv, pentru cei care nu îndeplinesc această cerință, telecentrele le asigură Cursuri TIC de bază. 

Aceste cursuri răspund diferitelor nevoi, pot avea diferite tematici și obiective, pot fi adresate unei singure 

categorii a comunității sau mai multor categorii. Durata acestor cursuri depinde de obiectivul cursului.  

În funcție de nevoile comunității, personalul telecentrelor a realizat și implementat diferite cursuri TIC, iar 

din cele mai solicitate, amintim “Economisiți timp, utilizând Internet banking”, “Bunici online” și pentru 

companii “ Echilibrul cost – eficiență” sau mai recent “Social media – promovarea afacerii dvs. gratuit”.  

Economisiți timp, utilizând Internet banking! – Chiar dacă o parte a populației este familiarizată cu 

utilizarea calculatorului, a telefonului mobil, a aparatului de fotografiat digital aceștia nu integrează 

instrumentele electronice în viața de zi cu zi, deoarece, deseori, nu le cunosc beneficiile directe. 

Majoritatea fabricilor și a instituțiilor din România plătesc salariile pe cardul de credit. Din păcate, se pare 

că în ziua de plată a salariului, se formează cozi interminabile la bancomate, angajații retrăgând toți banii de 

pe card. Facilități, cum ar fi plata cu cardul, debit direct pentru utilități, plata electronică a taxelor, 

cumpărăturile online sunt utilizate de un procentaj foarte scăzut al populației. Astfel, în era digitală,chiar 

dacă majoritatea populației are acces la noi tehnologii (calculator și conexiunea la Internet, cardul de 

credit) și posedă cunoștințe de bază în utilizarea tranzacțiilor electronice (cardul sau Internet banking), 

acestea sunt folosite de un procentaj mic al populației. 

În timpul lunii e-banking, reprezentanți de la diferite bănci au mers la telecentre și i-au instruit pe oameni 

despre avantajele plății pe Internet și despre modul în care aceștia pot face plăți prin Internet banking. Cu 

ajutorul cursurilor TIC oamenii din comunitate au învățat cum să plătească facturile online, un instrument 
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foarte util pentru ei, mai ales pentru că în majoritatea satelor nu există sedii ale băncilor și în trecut cei mai 

mulți dintre ei trebuiau să meargă o distanță de mulți kilometrii pentru a reuși să-și plătească utilitățile sau 

să facă transferuri bancare.  

Această propunere a venit din partea telecentrelor – ele au strâns informații și au făcut o analiză a nevoilor 

– aceasta a fost prezentată mai multor bănci cu care au fost semnate protocoale de colaborare. Personalul 

telecentrelor a realizat curriculumul, a adunat participanții, iar costurile pentru implementarea acestor 

cursuri au fost bugetate și suportate de către instituțiile bancare.  

Programul Skillage http://www.skillage.eu/ a fost dezvoltat de 

către Telecentre-Europe AISBL (www.telecentre-europe.org) o 

asociație internațională non-profit a Telecentrelor din Europa. 

Acest program a fost dezvoltat cu suportul financiar din partea 

companiei Microsoft. 

Acesta se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 24 de 

ani, care se pregătesc pentru piața forței de muncă. Skillage 

evaluează înțelegerea domeniul TIC într-un mediu de angajare. 

Categoriile testate sunt angajabilitatea, productivitatea, 

comunicarea, social media și informații despre alfabetizare, 

fișiere și restituire. Fiecare întrebare are un număr posibil de 

răspunsuri care verifică o competență TIC specifică.  

La sfârșitul testului, fiecare participant care își testează competențele primește pe mail Raportul Skillage în 

care i se dau sfaturi mai specifice despre nivelul său de competență și unde poate primi sprijin pentru a-și 

îmbunătăți competențele necesare pe piața forței de muncă. Skillage este gratuit și este disponibil în 23 de 

limbi. În cazul în care rezultatele la test nu sunt favorabile, adolescentul este ghidat către unul dintre 

cursurile care îi vor asigura competențele necesare și care răspund cerințelor de pe piața forței de muncă. 

Take a look at the table! The level of youth unemployment is alarming in most of the EU countries. 

According to Eurostat source the percentage of youth unemployed increased in recent years, that is why, 

telecentres in Romania developed various tools to support the youth in order to be prepared for the labor 

market. Skillage is one of them and it is strengthen by the possibility to attend to courses in order they 

develop the skills required by employers nowadays.   

Cursuri TIC pentru tineri    

Cursul realizat în special pentru tineri, a fost dezvoltat pentru a-i ajuta să-și sporească șansele de angajare 

prin intermediul pregătirii în domeniul IT, astfel facilitându-le o tranziție mai bună de la școală spre piața 

http://www.skillage.eu/
http://www.telecentre-europe.org/
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muncii. Conform Eurostat (tabelul de mai sus) procentajul șomajului în rândul tinerilor a crescut din 2008 

până în 2010.   

Pe parcursul derulării cursului, tinerii dobândesc competențe TIC și de asemenea învață despre: lucrul cu 

perifericele, procesarea textelor, elaborarea și procesarea imaginilor, realizarea de prezentări,  

secutaritatea datelor și a documentelor. De asemenea, cursanții au șansa să-și creeze propriile conturi 

profesionale prin care aceștia vor avea acces la email gratuit, chat, bloguri, memorie mare de stocare a 

datelor și la un grup de discuții creat special pentru acest curs, cu scopul de a a avea acces la informație 

updatată cu privire la locurile de muncă  vacante din regiunea lor – biroul Local pentru Ocuparea Forței de 

muncă oferă telecentrelor baza de date cu locurile de muncă disponibile.  

În același timp, formatorii îi sprijină să își întocmească propriul CV și să descopere ce pași trebuie să urmeze 

pentru a se integra pe piața forței de muncă. Aceștia primesc ajutor pentru a identifica slujba care li se 

potrivește cel mai bine, pentru a căuta pe Internet anunțurile cu locurile de muncă și să aplice pentru cel 

care și-l doresc.  

În urma evaluării finale, ei primesc un certificat de absolvire acreditat însoțit de suplimentul descriptiv care 

conține competențele dobândite pe parcursul derulării cursului. 

Bunicii online -  acest curs a fost realizat ca o necesitate dată de doi factori:  

1. Cel mai mare procentaj al persoanelor care nu sunt online este reprezentat de seniori, persoane 

care s-au retras din câmpul muncii și care provin din comunități mici sau zone urbane; 

2. Consolidarea familiilor - ca urmare a procentajului crescut de emigranți care își părăsesc casele și își 

lasă copiii în grija bunicilor. Cu ajutorul acestor cursuri s-a dorit reconectarea familiilor prin 

intermediul utilizării Internetului și scăderea numărului de seniori care nu utilizează calculatorul, 

pentru a se bucura de facilitățile noilor tehnologii. 

 Un alt tip de curs TIC dezvoltat cu ajutorul rețelei de telecentre din România sunt cursurile care 

doresc să dezvolte competențele angajaților care lucrează în companii, sectorul privat sau public. Aceste 

pachete de cursuri sunt destinate angajaților cu scopul de a-şi îndeplini cantitativ și calitativ sarcinile și 

pentru a fi mai eficienți. Aici puteţi diversifica cât de mult doriţi, de exemplu telecentrele din România au 

conceput și implementat cursurile pentru poziţia de asistent (Programe de Procesare a textelor), 

Responsabil Financiar(cum să lucrezi cu  bazele de date, foi de calcul), Cursuri de Project Management, 

cursuri de contabilitate. Cel mai important lucru este să realizezi o analiză bună a nevoilor de instruire cu 

privire la serviciile oferite de companii, programele pe care le utilizează și găsirea unor canale de 

comunicare pentru a aborda aceste companii. De asemenea trebuie să reținem că precum un telecentru, 

care trebuie să țină pasul cu dezvoltarea tehnologiei, motivarea personalului și atragerea beneficiarilor, și 

companiile se confruntă cu aceste situații și trebuie să găsească soluții la problemele lor.  
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 Telecentrele au dezvoltat, pe lângă cursurile TIC, și alte cursuri care sunt necesare pentru a o parte 

a membrilor comunității. Aceste cursuri se referă la antreprenoriat și cum să îți deschizi propria afacere.  În 

aceste comunități, multe persoane au avut oportunitatea să participe la aceste cursuri și după absolvirea 

lor, să-și întocmească o mică afacere bazându-se pe produse din propria gospodărie.   

În România, disparitățile dintre zonele rurale și urbane furnizează probleme sociale specifice zonei rurale 

românești. Populația rurală reprezintă 45% din totalul populației și numără aproximativ 9,7 milioane de 

locuitori. Conform studiilor realizate, economia rurală este evident dominată de agricultură; forța de muncă 

rurală este angajată în special în agricultură, care este una dintre constrângerile majore care împiedică 

dezvoltarea economiei naționale. Deoarece în zonele rurale numărul locurilor de muncă este foarte scăzut, 

iar riscul de sărăcie este mai mult decât dublu comparativ cu cel din zonele urbane: 42% în zonele rurale 

comparabil cu 18% în cele urbane, iar populația săracă în zonele rurale este 2/3 din totalul populației 

sărace. 

Astfel, telecentrele au identificat o nevoie majoră de a realiza un pachet de instruire dedicat dezvoltării 

competențelor antreprenoriale, cu scopul de a oferi o altă orientare profesioanală persoanelor din zona 

rurală și comunităților mici urbane, astfel încât aceștiasă fie capabili să-și deschidă propria afacere în 

comunitățile în care trăiesc.   

Aceste compentențe antreprenoriale sunt dezvoltate printr-un sistem inovator, acordând o atenție 

deosebită femeilor, tinerilor și persoanelor șomere, promovând și încurajând antreprenoriatul pentru a 

deschide o afacere într-un domeniu non agricol.  

Acest sistem inovator unește cursurile clasice cu metode de predare precum cele de e-learning, furnizând o 

interacțiune directă între traineri și cursanți, o comunicare eficientă prin echipamente IT & C, și de 

asemenea, sporește accesul la informații utile care ajută cursanții în activitățile de antreprenoriat pe care le 

vor dezvolta. 

Fiecare modul a fost conceput să conțină două părți: o parte teoretică și una practică. Partea teoretică este 

furnizată prin metodele „clasice” de predare , prin cursuri, iar cea practică prin exerciții efectuate utilizând 

pagina de web unde poți găsi aplicațiile de e-learning.  

Modulele de pregătire au fost dezvoltate pe baza unei analize detaliate în comunitățile urbane unde 

telecentrele își desfășoară activitatea: - Utilizarea calculatorului, Cum să fii antreprenor, Bazele 

contabilității și managementul financiar, Bazele marketingului, Elaborarea planului de afaceri, Comunicare, 

Cum să înființezi o companie. 

Modulul de curs „Operator procesare text și imagini” vine în întâmpinarea nevoilor de instruire a 

cursanților în vederea utilizării calculatorului. Aceste instrumente ale societății moderne deseori servesc la 

reducerea efortului fizic necesar și adaugă valoare produselor și serviciilor. Cursanții sunt instruiți pentru a 
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utiliza aplicații precum redactarea textelor, realizarea de prezentări pentru afacerea proprie în diferite 

contexte – construind aplicații care permit prezentări dinamice, imagini și diagrame care conțin atât 

elemente sugestive cât și video. Această instruire TIC completează cursul referitor la competențele 

antreprenoriale cu o componentă esențială: abilitatea de a lucra pe calculator.  

Modulul – Cum să fii antreprenor este modulul introductiv al cursului de competențe antreprenoriale. Prin 

acest modul se dorește motivarea cursanților, ceea ce este un aspect important atunci când vrei să deschizi 

o afacere. Pe măsură ce capitolele se succed, temerile și prejudecățile despre lumea afacerilor sunt 

prezentate și discutate individual, astfel încât fiecare cursant să își poată  evalua obiectiv capacitatea reală 

de a se implica  în acest domeniu.  

Modulul „Bazele contabilității și managementul financiar,” asigură viitorilor antreprenori un set de 

informații de bază pentru înțelegerea sistemului financiar – contabil al unei companii. În activitatea zilnică a 

unei companii, cunoașterea documentelor financiare - contabile și rolul acestora, este de asemenea 

important. 

Bazele Marketingului – urmărește familiarizarea cursanților cu „arta și știința de a vinde”. În procesul de 

comercializare, locul central este ocupat de către client cu cerințele, nevoile și preferințele sale. Oamenii își 

satisfac nevoile și plăcerile cu produse și servicii.  

Modulul „Dezvoltarea planului de afaceri” oferă cursanților o cunoaștere detaliată a planificării afacerii. 

Planul de afaceri nu este util doar pentru donorii externi, pentru ei fiind sursa principală de cunoaștere a 

partenerilor lor, dar și pentru proprietarii de întreprinderi cu scopul de a-i ajuta să obțină o perspectivă 

globală asupra activității reale 

Comunicarea în afaceri – Cu ajutorul modulului de comunicare, participanții își pot îmbunătăți și dezvolta 

competențele de comunicare dar și pe cele de negociere, pentru a găsi și a sprijini strategiile de influență, 

acele competențe necesare pe care trebuie să le dobândești pentru a-i convinge pe alții, pentru a identifica 

persoanele cheie cu scopul de a-ți atinge obiectivele, capacitatea de a dezvolta şi menţine contacte de 

afaceri, de control, de a fi conștient și a îmbunătăți în mod continuu calitatea serviciilor sau a produselor.  

Modulul „Cum să înființezi o afacere” oferă cursanților care vor fi viitori antreprenori, informații utile 

despre înregistrarea și începerea unei afaceri. Apoi,după ce forma viitoarei entități  a fost decisă, urmează 

traseul pentru punerea efectivă în practică a celor stabilite.  

 

Toate aceste module de formare profesională au fost acreditate de către Ministerul Muncii, iar structura 

modulară a cursului permite inserarea altor module de curs în funcție de nevoile specifice identificate în 

regiunea sau zona unde sunt livrate aceste cursuri.  
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În fiecare modul de curs, partea practică s-a axat pe folosirea programelor pe calculator necesare și a 

platformei de e-learning, deoarece numai utilizând aceste instrumente putem dezvolta o proporție mai 

mare a relației cost-eficiență, a competențelor profesionale ale cursanților în analiza financiară, de 

marketing, în dezvoltarea planului de afaceri și a comunicării. 

Rezultate: până astăzi, mai mult de 265 de persoane au beneficiat de acest curs cadrul rețelei de telecentre 

din România. Cu ajutorul cunoștințelor dobândite, au avut oportunitatea să-și dezvolte competențele 

antreprenoriale și să stabilească un plan de afaceri – lucru care a dus la dezvoltarea propriei afaceri. În 

trecut, mai mult de jumătate din ei erau implicați în agricultură de subzistență și afirmă că în prezent 

venitul lor a crescut semnificativ, iar viața lor a devenit mai ușoară datorită faptului că standardul de viață 

este mult mai mare. 

EVENIMENTELE – reprezintă un alt serviciu oferit prin intermediul reţelei de telecentre în România. 

Unul dintre beneficiile de a organiza, coordona sau doar de a face parte dintr-un eveniment, la nivel 

național sau regional, sau poate chiar la nivel International, este faptul că, dacă instrumentele de PR sunt 

utilizate într-un mod adecvat, veți reuși să faceți telecentrul dvs. mai vizibil și acest lucru va duce la 

conștientizarea unui număr mai mare de membrii ai comunității cu privire la importanța derulării acestui 

gen de activități.  

 

 Campania de inserție profesională/ activități de tipul job shop - este un eveniment care are loc în 

rețeaua telecentrelor din România de două ori pe an. Aceste campanii sunt organizate cu susținerea unor 

diferite ONG-uri, instituții din sectorul privat și public precum și Agenția pentru Ocuparea Forței de muncă. 

Pe parcursul acestei campanii au loc diferite activități și sunt invitate să participe persoane din rândul 

membrilor comunităților locale. Gradul de conștientizare asupra importanței pe care o au competențele 

digitale pentru creșterea șanselor de angajare, a crescut în toate comunitățile telecentrelor și o parte a  

bibliotecilor publice digitale care s-au alăturat campaniei.  Persoanele care se află în căutarea unui loc de 

muncă și care au nevoie de cursuri de instruire IT sunt înregistrate la cursurile gratuite oferite de telecentre 

și de bibliotecile digitale, pe parcursul derulării acestui eveniment. Pachetul de instruire este conceput în 

funcție de nivelul de competențe TIC și de cerințele locului de muncă pentru care vor aplica. Deși la început 

campania a fost destinată persoanelor șomere și celor care se află în căutarea unui loc de muncă,seniorii au 

fost și ei atrași în locațiile de tip telecentru și au fost încurajați să utilizeze computerul și internetul 

realizând activități specifice vârstei lor.  

 

 Get Online Week/Hai pe Net! 

Făcând parte din activitățile de creștere a gradului de conștientizare a populației, campania Hai pe net! este 

cel mai important eveniment de acest tip derulat în România în fiecare an, începând din 2009. Campania 
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Europeană “Get Online Week”, care în România a fost numită generic Hai pe net, este organizată și 

coordonată anual de către Fundația EOS. Fiind o campanie de incluziune digitală, obiectivul principal al 

campaniei Hai pe net! a fost acela de atragere a cât mai multor persoane în telecentrele locale, lucru care 

să permită personalului telecentrelor să construiască încrederea oamenilor astfel încât aceștia să adopte o 

învățare mai structurată despre tehnologie și despre beneficiile pe care aceasta le poate aduce în viața lor 

personală și profesională.  

Evenimentul este foarte cunoscut și apreciat de către actorii interesați din domeniu, oficialii 

guvernamentali și partenerii, și implică participarea unor organizații precum: Ministerul Educației, 

Cercetării, Tineretului și Sportului, Microsoft, Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din România, 

autoritățile Județene de învățământ și diferite ONG-uri. 

Fundația EOS, ca furnizor de formare a cursurilor TIC din cadrul programului Biblionet din România, a 

implicat multe biblioteci în campania „ Hai pe Net!”. Campania este susținută de ANBP (Asociația Națională 

a Bibliotecilor Publice din România) iar parteneriatele sunt încheiate cu scopul de a continua să sprijine 

eforturile incluziunii digitale în România. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale din România, 

participă și susține campania „ Hai pe Net!” încurajând Punctele de Acces Public la informație să participe și  

să transmită mesajul cu privire la incluziunea digitală a unui număr cât mai mare de români, către câți mai 

mulți membrii ai comunității.  

Viziunea Fundației EOS cu privire la campania GOW/Hai pe net este aceea de a o face vizibilă și de a spori  

interesul publicului cu privire la importanța competențelor digitale, în viața personală și cea profesională, la 

nivel național și European și de a informa populația despre scopul Agendei Digitale pentru Europa, „ Fiecare 

European digitalizat”. De aceea, o strategie puternică, bine structurată și coordonată este dezvoltată și 

implementată pentru a face Campania și obiectivele sale, cât mai vizibile cu putință. Pentru aceasta, sunt 

folosite toate canalele de comunicare: mass-media, Facebook și bloguri, site-uri web. 

În 2012, în ultima zi de înscriere în campanie, 576 de telecentre completaseră formularul de înscriere! În 

timpul campaniei, 576 de coordonatori de telecentre împreună cu personalul și cu voluntarii au realizat 

diferite activități, au utilizat materiale, instrumente și metode de instruire pentru a reuni cât mai mulți 

oameni în telecentre, motivându-i să utilizeze tehnologia, construindu-le încrederea pentru a utiliza TIC, 

arătându-le beneficiile oferite de  către tehnologie: 

 Activități – primul click, servicii de e-guvernare, e-banking, femei online, seniori online, învățare 

inter-generațională, servicii online ; 

 Materiale – Ghidul pentru telecentre, Ghidul PR, flyere, postere, șepci, tricouri, insigne and 

bannere;  

  

file://192.168.100.5/public/HPN/HPN%202012/Materiale%20promovare/Ghid%20campanie%20Hai%20pe%20net%202012%20-%20V1.ppt
file://192.168.100.5/public/HPN/HPN%202012/Materiale%20promovare/Ghid%20PR%20Hai%20pe%20net!%202012.doc
file://192.168.100.5/public/HPN/HPN%202012/Materiale%20promovare/Postere%20fluturasi/Model%20fluturas%20Hai%20pe%20Net!%202012.doc
file://192.168.100.5/public/HPN/HPN%202012/Materiale%20promovare/Postere%20fluturasi/Poster_A4_%20HPN_2012.doc
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 Instrumente www.skillage.eu/ 1- pentru tineri, www.keycompetences.eu/wordpress/2 - pentru 

șomeri, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, securitatea online - 

       http://www.copiidisparuti.ro/.  

 

În ultima zi a campaniei, 15.760 de români au fost înregistrați pe contorul „Hai pe Net” din România, din 

care 17% s-au aflat pentru prima dată online, 48% au fost utilizatori TIC și 35% susținători.  

ALTE SERVICII OFERITE DE REȚEAUA DE TELECENTRE DIN ROMÂNIA 

 

Din anul 2007, România face parte din Uniunea Europeană și are acces la Fondurile Europene. Din acest 

motiv, coordinatorii telecentrelor au venit cu ideea de a sprijinii persoanele din comunitate care și-au dorit 

să acceseze aceste fonduri. Acesta nu este un serviciu asigurat de fiecare telecentru, ci doar de cei care au 

avut resursele umane disponibile și calificate în acest domeniu.  

Fermierii care au dorit să acceseze fonduri, au fost sprijiniți de către personalul telecentrelor să își scrie 

cererea de finanțare, cu scopul de a obține granturi de la Uniunea Europeană, pentru a-și dezvolta fermele 

și pentru a le transforma din ferme de subsistență în ferme ce pot oferi produse bio care pot fi vândute în 

piețele învecinate sau în supermarketurile din zonă.   

În unele cazuri, telecentrele au oferit cursuri cu privire la accesarea fondurilor europene, axându-se pe 

diferite linii de finanțare, cum se poate scrie un proiect de grant mic, cum să se elaboreze obiective 

inteligente, cum pot fi planificate și inițiate activitățile, evaluarea proiectului.     

Alte tipuri de servicii oferite de rețeaua de telecentre din România 

- Multiplicarea, scanarea de documente – servicii pentru care se percepe o taxă;  

- Închirierea spațiului și a echipamentelor din telecentru – pentru aceste servicii se poate percepe o 

taxă de închiriere sau acestea pot fi închiriate fără perceperea de comision pentru construirea de 

parteneriate cu investitorii locali, sau agenții economici;  Există câteva excepții și anume bibliotecile 

publice, de exemplu, care nu pot avea activități economice și venit. 

- Strângerea de fonduri. 

 

 

                                                           
1
 Aplicație software online care ajută la înțelegerea competențelor TIC din ce în ce mai sofisticate, care sunt necesare 

pe piața forței de muncă. Dezvoltat de către Telecentre Europe, cu sprijinul Microsoft, acest instrument de evaluare a 
tinerilor este acum disponibil în 20 de țări europene. Mai mult de 10 000 de români au utilizat acest instrument și au 
luat parte la testare.  
2
 Proiectul “KC4All” – Competențe cheie pentru toți – susține consolidarea competențelor cheie de bază ale adulților 

slab calificați, care pot să-și îmbunătățească statusul de angajare printr-o abordare alternativă de învățare. Acest 
proiect a fost finanțat de către Comisia Europeană - DG Educație și Cultură, prin Programul Lifelong Learning. 
 

http://www.skillage.eu/
http://www.keycompetences.eu/wordpress/
http://www.copiidisparuti.ro/
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Tipul beneficiarilor: Servicii de care pot beneficia: Organizații, 

parteneri care te 

pot ajuta: 

Adolescenți 

Skillage 

Instituțiile 

educaționale 
Employment Toolkit 

Cursuri TIC 

Șomeri 

Cursuri TIC acreditate  

Agențiile de șomaj 

Cursuri TIC de bază 

Employment Toolkit 

Activități de tip job shop 

Seniori 

Navigare pe Internet  
Casele pentru 

persoanele de vârsta 

a treia 

Instrumente de comunicare online 

Fotografii digitale  

Angajați ai companiilor 

Cursuri TIC specializate  

- 

Training pentru dobândirea 

competențelor sociale (soft skills) 

Închiriere spațiu și echipamente 

 

Toți membrii comunității Cursuri TIC nivel de bază sau cursuri 

de perfecționare și specializare 

acreditate  

- 
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  Sustenabilitatea  telecentrelor în ROMÂNIA 

În tabelul de mai jos veți găsi o „rețetă” despre cum reușesc telecentrele din România să fie sustenabile în 

timp. Aceste sugestii sunt valabile pentru toate cele 4 țări implicate în proiect, dar dacă veți citi capitolul, 

veți descoperi o multitudine de cazuri particulare.  

 

  

Rețeaua de telecentre din România este formată din diverse organizații non-guvernamentale, agenți din 

sectorul de afaceri, instituții de stat cu diferite structuri. De aceea, planul de sustenabilitate este diferit în 

funcție de acești factori. Tipurile de telecentre din rețeaua română sunt reprezentate de: e-centre, PAPI, 

biblioteci, școli, ONG-uri.     

Pentru telecentrele individuale care sunt în general ONG-uri, acestea încearcă să introducă activitățile 

telecentrului și în alte proiecte pe care organizația le derulează pentru a strânge fonduri și pentru a-și putea  

continua activitatea. Fondurile pentru o parte din proiectele care au fost scrise și care sunt încă în 

implementare până în 2013, sunt fonduri europene și cu ajutorul acestor proiecte, organizațiile au 

oportunitatea de a oferi cursuri TIC gratuite unui număr mare de beneficiari. Întrucât nu este o certitudine 

faptul că începând cu anul 2013 aceste fonduri vor mai fi furnizate de către Comisia Europeană, o mare 

parte din organizații au început să identifice alte surse de finanțare și de venit.  

Din strategiile identificate de aceștia pe termen lung, cele mai comune sunt:  

  Stabilirea unui comision mic pentru cursurile oferite, în special pentru cele care sunt acreditate; la 

sfârșitul acestor cursuri, beneficiarii vor primi o diplomă certificată; încercarea de a îmbunătății serviciile de 

marketing și cursurile oferite de către telecentre, astfel încât oamenii din comunitate să realizeze 

importanța formării permanente atât în domeniul TIC cât și în alte domenii și să încerce să facă eforturi 

pentru a plăti o taxă mică pentru trainingul de care vor beneficia.  
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   Identificarea donorilor privați, interesați să investească o parte din profitul lor în comunități 

folosind activitățile CSR; în România, în ultimii ani, numărul companiilor private care dezvoltă activități 

de CSR a crescut foarte mult,  iar numărul proiectelor care includ aceste activități se află în creștere.  

          Stabilirea de parteneriate cu agențiile locale pentru ocuparea forței de muncă și alte organizații 

care oferă instruire în domeniul IT și alte tipuri de cursuri pentru a lucra împreună și pentru a oferi un 

sprijin mai bun pentru membrii comunităților lor prin intermediul serviciilor telecentrelor.   

 

Pe de altă parte există telecentrele publice precum Punctele de Acces Public la informație și bibliotecile 

publice, ale căror activități se desfășoară cu sprijinul primăriei, deoarece telecentrul aparține de 

municipalitatea locală.  

 

Situația lor cu privire la sustenabilitatea pe termen lung este destul de diferită deoarece aceștia primesc 

sprijin și finanțare de la guvern. Salariile pentru personalul telecentrelor, locația telecentrului și utilitățile 

sunt plătite de către municipalitate.  

However, each public telecentre has different ways to attract other funds, in order to complete the ones 

they have from the government and to have the opportunity to run as many activities as possible. 

Therefore, most of them have some local taxes established for a part of their services. For example, you can 

access the Internet for a small amount of money (per hour), printing and scanning are also services to be 

paid. This money is used in order to cover a part of the expenses with the utilities, and also sustain the free 

courses delivered in the telecentre.    

Cu toate acestea, fiecare telecentru utilizează metode diferite pentru a atrage alte fonduri pentru a reuși să 

le completeze pe cele primete de la guvern și pentru a reuși să organizeze cât mai multe activități cu 

putință. Astfel, cele mai multe dintre ele au stabilite anumite taxe locale pentru o parte din serviciile oferite 

comunității. De exemplu, poți accesa Internetul pentru o o sumă mică de bani(pe oră), printarea și scanarea 

documentelor sunt alte servicii care sunt remunerate. Acești bani sunt folosiți pentru a acoperi o parte din 

costurile utilităților și de asemenea pentru a livra cursuri gratuite în cadrul telecentrului.  
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  Incluziune digitală și transfer de competențe prin servicii ale telecentrelor 

în SERBIA 

  Context 

Economie + Șomaj   

Serbia are o economie de tranziţie, dominată în cea mai mare parte de mecanismele pieţei, dar sectorul de 

stat rămâne destul de vast și de aceea sunt necesare multe reforme instituționale. Economia se bazează pe 

producţie și exporturi, determinate în mare parte de investiţiile străine. Serbia a înregistrat unele progrese 

către aderarea la UE, semnând un Acord de Stabilizare și Asociere la Bruxelles, în mai 2008, astfel obținând 

statutul de candidat în 2012. Reformele structurale economice necesare pentru a asigura prosperitatea țării 

pe termen lung, au stagnat în mare măsură de la declanşarea crizei financiare  globale. Cu toate acestea, 

Serbia se recuperează lent ca urmare a crizei economice. 

Creșterea economică a fost de 2%, urmată de o creștere modestă de 1% în 2010. Șomajul crescut (23,7% 

noiembrie 2011) și stagnarea veniturilor  gospodăriilor sunt probleme economice și politice. Provocările 

majore includ: rate ridicate ale șomajului și nevoia de creare de locuri de muncă; cheltuieli guvernamentale 

mari pentru plata salariilor, pensii și ajutor de șomaj; o nevoie tot mai mare pentru noi împrumuturi 

guvernamentale; creşterea datoriilor publice şi private din surse externe şi atragerea de noi investiţii . Alte 

provocări serioase includ un sistem judiciar ineficient, un nivel ridicat de corupţie și o îmbătrânire a 

populaţiei. Factorii favorabili pentru creșterea economică a Serbiei includ locația strategică a ţării, forță de 

muncă relativ ieftină și calificată, acorduri de comerț-liber cu UE, Rusia, Turcia și țări din centrul Europei; și 

un pachet generos de stimulente pentru investiții străine.  

Populaţie 

Din anul 2011, Serbia (fără Kosovo) a avut o populație estimată la 7.276.195 (fără să includem cele peste 

200.000 de persoane strămutate din Kosovo). Sârbii reprezintă cel mai mare grup etnic din Serbia, 

reprezentând 83% din populația totală, cu excepţia Kosovo. Cu o populație de 290.000, maghiarii sunt al 

doilea grup etnic în Serbia, reprezentând 3,9%. Alte grupuri minoritare sunt bosniecii, rromii, albanezii, 

croații, bulgarii, muntenegrenii, macedonienii, slovacii și românii. Conform estimărilor Națiunilor Unite, în 

în Serbia trăiesc în jur de 500.000 de rromi. 

Serbia are cea mai mare populație de refugiați (număr de refugiați pe cap de locuitor) din Europa. Refugiații 

și persoanele strămutate intern din Serbia reprezintă între 7% și 7,5% din populație – în jur de jumătate de 

million de refugiați au căutat refugiu  în țară după seriile de războaie iugoslave, în general din Croația și mai 

puțini din Bosnia și Herțegovina, şi persoanele deportate intern din Kosovo, care deocamdată sunt cele mai 

numeroase, peste 200.000.  
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Între timp, se estimează că 300.000 de persoane au părăsit Serbia numai în cursul anilor ‘90, şi aproximativ 

20% din aceștia au urmat o facultate sau o altă formă de învăţământ superior. Serbia are o populație în 

general îmbătrânită (printre primele 10 cele mai îmbătrânite din lume), cel mai mult datorită unei natalității 

scăzute. Mai mult, Serbia are una dintre cele mai negative rate de creștere a populației din lume, situându-

se pe locul 225 înafara celor 223 de ţări la nivel global.  

Procentajul populației incluse sau excluse din punct de vedere digital 

Mai mult de jumătate din totalul populației din Serbia (53%) nu a folosit niciodată Internetul, iar 40,1% nu 

au folosit niciodată un calculator (date din 2011). Rezultatele unui sondaj de opinie cu privire la utilizarea 

Tehnologiilor de Informaţie și Comunicare în gospodării și de către indivizii din cele 27 de state Membre UE, 

țările candidate, Norvegia, Islanda și Serbia în 2011, arată că Serbia rămâne cu mult în urma majorităţii 

țărilor din Uniunea Europeană. Spre deosebire de unele țări din UE, unde proporția dintre gospodăriile cu 

acces la Internet era de trei pătrimi sau mai mult, în Olanda (94%), Luxemburg și Suedia (ambele 91%), iar 

Danemarca (90%), Serbia înregistrează cele mai mici rate (41,2%).   

Broadband – proporţia în bandă largă 

Proporția gospodăriilor cu o conexiune de bandă largă în țările UE este de 68%, în timp ce în Serbia este de 

28%. De asemenea, pentru anumite grupuri demografice, probabilitatea de a accesa TIC este mult mai mică 

ca urmare a unei varietăţi de motive. De exemplu, în Serbia, persoanele cu handicap, şomerii, seniorii, au 

venituri mici sau nivel scăzut de educaţie şi sunt mai susceptibili în a  utiliza computerul şi internetul.  

  Reţeaua de telecentre în SERBIA 

În Serbia există în prezent, două organizaţii ale societăţii civile (OSC), iniţiative legate de promovarea TIC şi 

a e-educației. Una dintre acestea este condusă de IAN – Internaţional Aid Network (din 2001) iar scopul său 

este de a organiza telecentre în zonele urbane din întreaga regiune balcanică. În prezent, rețeaua regională 

informală de telecentre cuprinde trei telecentre în Serbia (Belgrad, Novi Sad și Nis) și cinci în Bosnia -

Herțegovina și Croația. A doua inițiativă este Asociația Teledom din Serbia care se axează mai mult pe 

zonele restrânse, rurale, care au avut mari probleme de supravieţuire după retragerea donorilor principali 

în 2007. Nu există date exacte despre numărul de Asociații Teledom care în prezent funcţionează în 

interiorul  acestei Asociații (estimarea este cuprinsă între 10 și 20).  De asemenea, există mai mult de 20 de 

alte ONG-uri(OSC) care ocazional asigură activități similare în toată Serbia, dar fără nici o conexiune între 

aceste organizații.  
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Cele mai bune servicii oferite de rețeaua de telecentre din Serbia 

Un factor important în dezvoltarea economică a regiunii noastre este dobândirea cunoștințelor și 

competențelor necesare în economia modernă și în societate. Din păcate, sistemul educațional actual nu 

poate răspunde în mod adecvat acestei nevoi iar decalajul dintre cererile de pe piața forţei de muncă pe de 

o parte, și competențele pe care le au indivizii, creşte tot mai mult zi de zi.   

Acest decalaj este deosebit de mare în cadrul grupurilor care sunt vulnerabile şi se află la marginea 

societăţii precum – refugiații și emigranții, rromii, șomerii, grupurile minoritare, persoanele infectate cu 

HIV, persoanele cu dizabilități. Din această cauză, grupurile sunt chiar mai marginalizate și mai izolate de 

către societate.  

Scopul Telecentrului este de a dezvolta competențele necesare pentru participarea activă în economia 

bazată pe cunoaştere, pentru a găsi un nou loc de muncă sau un loc de muncă mai bun și adaptarea la 

nevoile pieţei forţei de muncă, prin: 

 Promovarea învăţării pe tot parcursul vieții ca un instrument de dezvoltare pentru toți cetățenii 

 Stimularea incluziunii sociale a grupurilor marginalizate în procesul de învățare pe tot parcursul 
vieții 

 Căutarea celor mai bune metode de predare/învățare din toată lumea 

 Adoptarea celor mai înalte standarde ale societăţii bazate pe cunoaştere 

 Dezvoltarea și implementare programului în conformitate cu cerinţele pieței forţei de muncă 
 
Multe persoane din grupurile vulnerabile nu au posibilitatea să participe într-un proces educațional, astfel 

fiind și mai excluși din rândul societății. Nu pot îşi pot găsi locuri de muncă (mai bune) deoarece nu au 

cunoștințe adecvate necesare în economia modernă: 

1. Cunoștințe de operare pe calculator 

2. Cunoștințe de limba engleză 

3. Competențe sociale 

4. Competențe antreprenoriale 

1) Cursuri de calculator 

Modulele de învățare în domeniul TIC acoperă mai mult de 30 de cursuri TIC diferite care au formatul 

standard al aplicațiilor Microsoft Office, care în prezent reprezintă un pachet care este lider de piață la 

categoria software pentru utilizatorii finali, până la cursuri avansate de web design sau de întreţinere a 

reţelei IT. Modulele de învățare TIC sunt organizate zilnic și fiecare modul este format din 20 de lecții. La 

sfârșitul fiecărui curs participanții sunt testați. Următoarele cursuri sunt disponibile în cadrul telecentrului: 
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Cursurile pentru obținerea de certificate recunoscute internaţional ECDL (ECDL - Permisul european de 

operare pe computer este cel mai răspândit certificat din lume pentru utilizatorii finali fiind recunoscut în 

mai mult de 140 de țări) – aceste cursuri îți asigură cunoștințele necesare pentru utilizarea zilnică a 

calculatorului, acasă sau la locul de muncă. Cursurile și examenele includ utilizarea celor mai cunoscute 

pachete de software Windows şi Office. Persoanele care trec numărul necesar de examene obțin un 

certificat internațional recunoscut de toate statele europene, SUS, Canada, Australia, etc.  

 Cursuri pentru dobândirea de certificate recunoscute la nivel internaţional ECDL; 

 Cursuri de web design – include un pachet de 9 cursuri de web design care să acopere toate 

domeniile necesare pentru cursuri profesionale de web design 

 Cursuri de Design grafic – reprezintă niveluri avansate de pregătire în operarea calculatorului. 

Acestea includ Photoshop și CorelDraw. 

 Cursuri practice cum ar fi cele de întreținere a calculatorului și a rețelei.  

2)     Cursuri de limba engleză 

O bună cunoaștere a limbii engleze a devenit o cerință pentru multe locuri de muncă, iar această abilitate 

facilitează găsirea unei slujbe (mai bune). Modulele de învățare a limbii engleze din cadrul telecentrului 

respectă Curriculumul de bază pentru persoanele adulte care sunt vorbitoare de alte Limbi (ESOL),fiind 

realizat de guvernul britanic, Departamentul de Educație și Competențe (DfES) și Agenția competențelor de 

Bază (BSA). Formatorii folosesc acest curriculum pentru a îndeplini evaluarea inițială, schițează programe 

de învățare individuală și pe grupuri, evaluându-le progresul în procesul de învățare. Acesta este standardul 

național britanic de vorbire, ascultare, citire și scriere în limba engleză. Modulele de învățare a limbii 

engleze cuprind 60 de lecții. Cursurile sunt predate pentru grupuri mici sau individual. Formatorii sunt cadre 

didactice care au absolvit cursuri universitare de limba engleză care folosesc metode moderne, dicționare, 

literatură de specialitate și materiale audio. De asemenea, o bibliotecă vastă este pusă la dispoziția 

participanților.  

Următoarele cursuri de limba engleză sunt disponibile la Telecentrul IAN:  

 Nivelul elementar – programul HeadWay și English File Oxford Elementary 

 Nivelul pre-intermediar - programul HeadWay și English File Oxford Pre-Intermediate 

 Nivelul intermediar - programul HeadWay și English File Oxford Intermediate 

 Nivelul intermediar superior – programul HeadWay și English File Oxford Upper-Intermediate 

 Cursuri BAC business – programul BAC Vantage 

 Pregătire pentru examenele TOEIC 
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3) Cursuri de competențe sociale 

Interacțiunea globarizării, dezvoltarea tehnologică și modificările apărute în organizarea activităților au 

condus la o cerere de competente superioare și mai variate. Competențele au devenit tot mai importante 

în determinarea capacității unui individ pentru a-și asigura și a-și menține un loc de muncă, și pentru a se 

integra în mod flexibil pe piața forței de muncă. Piața muncii de astăzi solicită ca persoanele care sunt 

capabile să dobândească, să-și adapteze, să aplice și să-și transfere flexibil cunoștințele la diferite contexte 

și în diferite condiții tehnologice, să se descurce independent și creativ. Ceea ce este foarte important în 

cadrul acestor module de curs este că aceste competențe vor consolida statutul psihologic al grupului țintă, 

perseverența lor de a căuta un loc de muncă; de asemenea, îi va ajuta să găsească și să mețină pe termem 

lung un loc de muncă. Aceste cursuri îi vor învăța pe participanți cum, unde și când este mai eficient să cauți 

un loc de muncă și se axează direct pe dobândirea competențelor pentru găsirea unui loc de muncă.  

Recunoașterea și analizarea potențialului individual 

Instruirea în recunoașterea și analizarea potențialelor individuale reprezintă aplicarea ștințelor congnitive la 

Managementul resurselor Umane. Scopul acestui modul este de a spori eficiența indivizilor, a grupurilor și a 

firmelor.  

Dezvoltarea personală – planificarea carierei 

Cursul le va permite participanților să evalueze critic rolul de auto-dezvoltare în managementul persoanelor 

și să gestioneze procesele în domeniul Resurselor Umane. Dovezile cercetărilor cu privire la eficiența 

metodelor de auto-ajutorare, de asemenea poate fi acoperită.      

Auto-managementul 

Premisa care stă la baza programului de auto-management a fost că indivizii care au nevoie să se schimbe 

sunt mai predispuși să reușească dacă sunt în control cu procesul de schimbare. Atunci când oamenii se 

preocupă de propriul lor proces de schimbare, au mai multe șanse să se simtă eficienți iar schimbarea ar 

trebui să fie mai durabilă decât atunci când ei simt că altcineva este responsabil pentru aceasta.  

Competențe de comunicare și training asertiv  

A fi hotărât înseamnă să lupți pentru ceea ce îți dorești, precizând în mod clar care sunt nevoile tale. 

Aceasta înseamnă exprimarea opoziției. Înseamnă confruntare și pentru aceasta este nevoie de mult curaj. 

Cursurile și atelierele de lucru cu privire la asertivitate îi pot ajuta pe cei delegați șă își sporească eficiența și 

productivitatea muncii, pentru a realiza un control mai mare al activităților de zi cu zi și pentru a depăși 

factorii stresori din mediul de lucru.  

Competențe de comunicare - prezentarea 
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Acest curs se va axa pe creșterea încrederii participanților în forțele proprii cu scopul de a utiliza 

competențele și instrumentele practice de care au nevoie atunci când pregătesc și prezintă o prezentare 

clară, memorabilă. Aceasta va spori eficiența participanților și le va oferi oportunitatea  să se simtă 

încrezători atunci când prezintă.  

Competențe de comunicare  - Comunicarea scrisă și redactarea unui CV  

Acest modul va ajuta participanții să realizeze o bună practică utilizând emailuri, scrisori și rapoarte, și 

redactând propriul CV.  

4) Cursuri de antreprenoriat  

Cei care și-au demarat deja mica afacere, se confruntă cu multe probleme în menținerea și dezvoltarea 

acesteia, și au nevoie de sprijin suplimentar adecvat în îmbunătățirea activității lor. Abilitățile și 

cunoștințele legate de antreprenoriat nu sunt incorporate în programele de învățământ din școala primară 

și secundară.  

Instituțiile de învățământ au fost înafara tendințelor moderne pentru mai mult de un deceniu și de aceea le 

lipsesc capacitățile de a urmări și de a transfera noi abordări și fluxuri din societățile mai dezvoltate. În 

comparație cu nevoile reale există o lipsă de programe de formare și consultanță  pentru dezvoltarea de 

abilităţi personale şi cunoştinţe legate de spiritul antreprenorial. 

Auto-angajarea este văzută ca o modalitate eficientă de a rezolva problema șomajului în rândul diferitelor 

grupuri marginalizate. Pentru a reuși să-și administreze propria afacere, oamenii au nevoie de abilități 

antreprenoriale care nu sunt prevăzute în programa de învățământ a școlilor primare și secundare, iar 

acestea sunt deseori neglijate. Lista cursurilor de antreprenoriat disponibile:  

Deschiderea unei afaceri  

Cu ajutorul acestor module, participanții vor învăța despre structura organizațională a întreprinderilor, 

cadru juridic necesar pentru demararea unei afaceri, precum și informații despre întreprinderile mici și 

mijlocii.  

Planul de Afaceri 

Participanții vor învăța ce este un plan de afaceri, cum să facă un plan de afaceri și cum să îl folosească.  

Finanțarea 

Evidența contabilă și administrarea financiară sunt importante în fiecare afacere mică, și fiecărui 

antreprenor îi vor fi prezentate conceptele de bază cu privire la finanțe.  
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Competențele de afaceri 

Competențele de afaceri pot fi întotdeauna îmbunătățite iar o atenție specială va fi acordată 

managementului de resurse, stilului de management și comunicării în afaceri. 

Managementul Afacerii/ Managementul Întreprinderii 

Administrarea unei întreprinderi, analiza rentabilităţii, strategiile de dezvoltare, evaluarea unei afaceri sunt 

unele dintre cele mai importante subiecte în cadrul acestui modul. 

Marketing, Publicitate şi Relaţii Publice 

Fără un marketing activ, fără construirea unui brand propriu, identificarea unei piețe țintă, nu este posibilă 

dezvoltarea unei afaceri de succes. Acest modul asigură participanților cunoștințe de bază pentru 

marketing, comercializare și relații publice.  

Alte telecentre (mai ales în zonele rurale) furnizează, de asemenea, următoarele servicii 

               Acces gratuit la Internet, 

 Centru de Informare, 

 Servicii de birou (ex., procesare de text, imprimare, copiere, trimitere și primire de faxuri, 

laminare, scanare, scriere Cd-uri, folosirea spațiului), 

 Utilizarea multimedia, 

 Jocuri pe calculator, 

 Serviciul agricol și Centrul de Dezvoltare Rurală, 

 Departamentul pentru Protecția Mediului, 

 Biroul pentru Protecția Proprietății Culturale,  

 Centrul de Voluntariat, 

 Magazine și afaceri locale, 

 Biroul de Turism, 

 Centrul Organizaților Civice și 

 Spațiu pentru expoziții.    

Cel mai mare interes este pentru cursurile IT, care sunt gratuite. 

Structura șomajului în Serbia este în principal caracterizată de șomajul pe termen lung care s-a accentuat în 

ultimii ani. Reintegrarea șomerilor și a membrilor grupurilor vulnerabile pe piața ocupării forței de muncă 

este o sarcină esențială, având în vedere faptul că acești oameni și-au pierdut abilitățile, cunoștințele, 

motivația și obiceiurile, ca urmare a absenței îndelungate de la locul de muncă. Excluderea de pe piaţa 
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forţei de muncă, de asemenea, duce la probleme psihologice şi la o deteriorare a situaţiei social-

economice. 

Primul și cel mai evident beneficiu, generat de activitățile educaționale, este dobândirea unor noi 

competențe și cunoștințe care sunt necesare în mediul de birou modern de astăzi. Dar pe lângă acest 

„efect”, conform rezultatelor cercetării ce a fost realizată prin intermediul instruirii participanților în 

domeniul TIC, se raportează creșterea încrederii în forțele proprii, îmbunătăţirea reţelelor sociale, creşterea 

motivaţiei pentru căutarea unui loc de muncă, și îmbunătățirea statusului psihologic.  

Rezultatele arată că după o participare mai îndelungată la programele educaționale, participanții au: 

 O îmbunătățire generală a statusului psihologic  

 Un nivel scăzut de instabilitate emoțională și agresiune destructivă 

 Un nivel ridicat de conștiinciozitate 

 O tendință scăzută de a învinui pe alții de circumstanțele nefavorabile pentru dificultățile lor 

personale, participanții demonstrează tendința de a-și prelua responsabilitatea pentru viitorul lor 

 Cele mai semnificative schimbări au fost înregistrate în modul în care participanții își percep 

propriile competențe, înainte de toate în mod profesionist. Ei se simt considerabil mai competenți și 

mai capabili din punct de vedere profesional.  

Schimbarea pozitivă nu se limitează doar la statusul psihologic general. Participanții arată un grad de 

intenție mult mai ridicat în ceea ce privește implicarea lor în căutarea unui job, decât înainte de a participa 

la program. Ei consideră că există oportunități de afaceri și de lucru pentru ei, că pierderea locului de 

muncă poate fi șansă de a avansa, nu doar o catastrofă personală, că viitorul lor depinde cel mai mult de ei 

înșiși și că dețin suficiente calități pentru a influența decizia viitorilor lor angajatori.  

În cele din urmă, rezultatul cel mai important este faptul că participanții au mai multe șanse de a găsi un loc 

de muncă, după finalizarea acestor programe educaționale. În unele programe, procentajul beneficiarilor 

care și-au găsit locuri de muncă după trei luni de la terminarea programului crește cu 30%.  

  Sustenabilitatea telecentrelor în SERBIA 

După cum a fost menționat, Telecentrul IAN care a funcționat ca un departament în  cadrul unui ONG local 

mai mare – IAN, a reușit să își asigure continuitatea prin consolidarea constantă a serviciilor sale și calitatea 

acestora, prin angajamentul și implicarea personalului, adresându-se nevoilor exacte ale membrilor 

comunității. 

Telecentrul IAN, asemenea altor membrii ai rețelelor informale de Telecentre din Serbia, își asigură 

sustenabilitatea prin intermediul a două tipuri de activități – donații și activități generatoare de venit. Acest 
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telecentru deține o rețea diversificată de donori și asigură finanțarea pentru incluziunea digitală a 

membrilor comunităților prin proiecte complexe, care recunosc incluziunea digitală ca parte integrantă a 

sprijinului pentru grupurile vulnerabile, în integrarea lor socială și economică. În acest fel, Telecentrul IAN 

își asigură fonduri pentru programele menite să sprijine activitățile educaționale pentru refugiați, 

persoanele strămutate, șomeri, persoanele de etnie rromă, victime ale torturii, persoanele cu handicap și a 

altor grupuri vulnerabile.  

Telecentrul IAN își asigură de asemenea, un anumit grad de sustenabilitate prin veniturile generate de piață 

– furnizarea de servicii, în special cursuri educaționale pentru a dizolva grupurile din comunitate. În jur de 

30% din venitul Telecentrului IAN provine din aceste activități. Cei mai mulți dintre acești clienți comerciali 

sunt persoane fizice, dar există de asemenea o serie de companii care își trimit angajații la cursurile IT 

oferite de Telecentrul IAN. Toți membrii personalului participă la elaborarea de noi servicii care corespund 

nevoilor și cererilor comunității. Este depus mult efort în promovarea acestor servicii prin intermediul mass 

mediei sociale și a altor forme de e-marketing, tehnici inovatoare de promovare.  

 

  Incluziune digitală și transfer de competențe prin servicii ale telecentrelor 

în LETONIA 

  Rețeaua de telecentre în LETONIA 

În Letonia există 2 tipuri diferite de rețele de telecentre:   

 Rețeaua bibliotecilor publice – cuprinde 874 de Biblioteci. Datorită proiectului “Father’s third son” 

(Trešais tēva dēls) – precum Proiectul Biblionet din România – care a fost sponsorizat de Fundația 

Bill&Melinda Gates, toate bibliotecile au fost dotate cu aproximativ 4000 de calculatoare moderne 

cu acces la internet. Bibliotecarii au fost instruiți să lucreze cu echipamente și software nou, și de 

asemenea au fost instruiți să utilizeze semnăturile electronice, activități inovatoare de bibliotecă și 

alte subiecte. Bibliotecarii sunt în măsură să sprijine și să consilieze orice persoană interesată, atât 

în ceea ce privește utilizarea echipamentelor de calculator, cât și alte aspecte.  

 

Figura 5: Cele 874 de biblioteci publice 
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 Rețeaua Latvia@World (L@W) – reunește 31 de centre de formare din toată Letonia. Centrele de 

formare sunt certificate pentru patru nivele diferite de formare. Rețeaua Latvia@World cuprinde 4 

tipuri de organizații:  

- ONG-uri 

- Instituții municipale 

- Instituții educaționale (educație pe tot parcursul vieții) 

- Companii 

 

Scopul acestor centre este de a crea toate premisele necesare pentru formarea profesională a persoanelor 

care nu au experiență în utilizarea unui calculator și a Internetului, sau care au competențe de bază în 

domeniul TIC și vor să le dezvolte sau vor să certifice cunoștințele existente. Toate organizațiile lucrează 

pentru a îndeplini obiectivele Agendei Digitale, și sunt implicate în realizarea mai multor inițiative 

Europene.  
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Figura 6: Cursurile asigurate prin rețeaua Latvia@World (L@W) 

 

  Cele mai bune servicii oferite de rețeaua LETONĂ de telecentre 

Telecentrele oferă o gamă largă de servicii precum: 

● Cursuri TIC 

● Studii digitale pentru copii (Școli de vară digitale), seniori și membrii familiilor 

● Certificare – Microsoft UP, E-dezvoltare, ECDL, e-cetățenie, E-Guardian 

● Evaluarea cunoștințelor online și instrumente de testare (Barometru IT, E-cetățenie și testul 

ECDL) 

● Inițiative pentru ONG-uri, IMM-uri, șomeri 

● Studii de limbă 

 

Ghidul de angajabilitate 

Ghidul de angajabilitate și setul de instrumente online pe care acesta le conține a fost dezvoltat în cadrul 

proiectului „Competențe cheie pentru toți ”, finanțat de către Uniunea Europeană, Direcția Generală de 

Educație și Cultură, Programul de învățare pe tot parcursul vieții. Ghidul de angajabilitate a fost dezvoltat 

pentru cinci țări: Belgia, Letonia, România, Spania și România, și de asemenea este disponibil în 5 limbi.  

Ghidul de angajabilitate are drept scop îmbunătățirea competențelor cheie ale cetățenilor cu risc de 

excludere pe piața forței de muncă prin îmbunătățirea șanselor de angajare ale acestora printr-o abordare 

alternativă de învățare. Această abordare este bazată pe TIC, centrată pe utilizator și interes orientată. 
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Competențele cheie abordate în cadrul acestui ghid sunt: competențele digitale, a învăța să înveți, 

competențele sociale și civice, spiritul de inițiativă și antreprenoriatul.  

Secțiunea de resurse online combină sesiunile de e-learning, materialele de învățare adiționale și resursele 

online. Ghidul de angajabilitate este format din mai mult de 28 de resurse online, care au fost atent 

selectate pentru a oferi informații pentru solicitanții de locuri de muncă cu abilități scăzute în domeniul TIC.  

Publicul țintă: 

 Șomerii pe termen lung; 

 Tinerii fără experiență de muncă anterioară; 

 Imigranții și minoritățile etnice; 

 Femeile fără experiență de muncă anterioară sau care se întorc din concediu de maternitate; 

 Șomerii din orașele de regiune și din zonele rurale.  

Cele mai importante competențe pe care utilizatorii le-au utilizat și dobândit au fost: 

● Căutarea de joburi online; 

● Pregătirea CV-ului și a scrisorii de intenție (și încărcarea sa online); 

● Autoevaluarea competențelor; 

● Dezvoltarea unei identități digitale și autopromovarea prin intermediul rețelelor sociale; 

● Editarea de text și realizarea de prezentări. 

 

În Letonia, utilizatorii finali au luat parte la un sondaj cu privire la training-ul oferit pentru utilizarea acestui 

ghid de angajabilitate. Eșantionul a fost ales în conformitate cu grupurile țintă principale ale ghidului de 

angajabilitate și au arătat aceleași date demografice ca și eșantionul general al utilizatorilor finali care s-au 

înscris și au absolvit cursurile LIKTA. În general, cei care au participat la acest sondaj au precizat faptul că au 

abilități de bază în utilizarea calculatorului și a internetului. Totuși, aceasta este o auto-evaluare iar 

trainingul pilot realizat în Letonia  a arătat că aceste abilități sunt foarte fragmentate și nu sunt suficiente 

pentru necesitățile existente în câmpul muncii. Utilizatorii finali au fost direcționați să își îmbunătățească în 

special acele competențe care se așteaptă să contribuie direct la îmbunătăţirea situaţiei lor de angajare. 

Luând în considerare preferințele utilizatorilor finali, mai mult timp și mai multă atenție ar trebui acordate 

resurselor ghidului pentru angajabilitate, care sunt destinate acestor competențe: redactarea CV-ului și a 

prezentărilor, pregătirea pentru un interviu, crearea identității digitale și căutarea de locuri de muncă 

online.  
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Barometrul online e-Guardian 

Instrumentul de măsurare a abilităților IT este un instrument online inovator de evaluare a competențelor, 

care sprijină participanții în activitățile de formare, sprijină îmbunătățirea calității și inovației în sistemul 

vocațional de învățământ, în sistemul de formare și al practicilor de predare. Acest instrument oferă 

evaluarea inițială a competențelor și încurajează participarea în continuarea procesului de îmbunătățire a 

competențelor folosind materialele din cadrul proiectului e-Guardian.   

Instrumentul de măsurare a competențelor IT a fost dezvoltat în limba engleză, lituaniană, germană și 

franceză, ca un instrument online de pre-testare și motivare. Acest instrument de testare dorește să 

evalueze competențele de bază ale societății informaționale de securitate (e-Guardian), el este dezvoltat în 

funcție de programa e-Guardian. Instrumentul permite examinarea nivelului de competenţă şi primirea 

unei evaluări automate care oferă indicaţii în vederea îmbunătățitor necesare. Avantajele unui asemenea 

instrument de evaluare – este ușor de folosit (nu durează mai mult de 20 de minute, poate realizat oricând 

și în orice locație care dispune de conexiune la internet). Acesta oferă, de asemenea, consiliere cu privire la 

actualizarea competențelor/certificarea competențelor parcurse.  

Instrumentul de măsurare a competențelor IT online a fost deja parcurs de mai bine de cinci mii de 

utilizatori.  

 În Letonia caracteristicile demografice ale utilizatorilor sunt următoarele: 

● 52% femei (în medie 66% răspunsuri corecte) și 48% bărbați (în medie 64% răspunsuri corecte); 

● 8% studenți (în medie 77% răspunsuri corecte), 81% elevi (în medie 63% răspunsuri corecte); 

● Angajați din sectorul public (în medie 77% răspunsuri corecte)  

● 3% profesori (în medie 80% răspunsuri corecte), 4% alții; 

● 69% cu vârsta sub 18 ani, 22% cu vârste cuprinse între 18-25 ani, 4% cu vârste cuprinse între 26-40 

ani, 4 % cu vârste cuprinse între 41-55 și 1% peste 55. 

 

Materialele de învățare E-Guardian 

Materialul creat susține dezvoltarea conținutul inovativ bazat pe TIC, abordările pedagogice și crește 

utilizarea și accesul la oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții.  

În cadrul E-Guardian materialele de învățare au fost  traduse și localizate:  

 Programa (3 pagini); 

 Curs de e-learning (42 de pagini); 

 Ghidul programei (17 pagini);  

 Ghidul cursantului (41 de pagini).  
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Materialele elaborate sunt localizate pe platforma de e-learning Moodle; se asigură sustenabilitatea – o 

vastă disponibilitate și utilizarea materialului fără facililor asigurând calitatea acestuia. Bazat pe inițiativele 

pilot ale participanților la proiect – linkurile au fost mereu adaptate și completate.  

Publicul țintă: 

 O gamă largă de profesori - şcoli primare, şcoli secundare, educatori sociali şi cadre didactice din 

instituţiile de învăţământ vocaționale şi centre de tineret; 

 Bibliotecari; 

 Părinți;  

 reprezentanţi ai administraţiei şcolii;  

 Adulți, care lucrează în sistemul de învăţământ sau organizaţii care oferă oportunităţi de învăţare. 

Materialul de învățare pregătit a fost localizat și adaptat la realitatea letonă, adăugând linkuri suplimentare 

la legislația letonă, inițiative, materiale multimedia și informații suplimentare relevante. Bazat pe 

inițiativele pilot ale participanților la proiect – linkurile au fost mereu adaptate și completate.  

Competențe digitale pentru ONG-uri 

Materialele de instruire pentru liderii ONG-urilor au fost realizate cu scopul de a-i ajuta în utilizarea TIC în 

activitatea lor de zi cu zi, de exemplu instrumente de comunicare, de prezentare, site-uri de schimb de 

documente,etc.  

Scopul materialului de instruire ”Competențe digitale pentru ONG-uri ” este acela de a promova utilizarea 

tehnologiei informației și comunicațiilor în activitatea de zi cu zi a ONG-urilor. Materialul le arată cum 

instrumentele de comunicare, cele de prezentare îi pot ajuta să facă schimb de informații, să lucreze mai 

eficient și cum pot să se promoveze la nivel național și internațional.  

Materialul de instruire este format dintr-un manual și mai mult de 10 resurse suplimentare de e-learning, 

precum Microsoft Word, Microsoft Power Point, Windows Live, e-comerț, etc.  

Competențe digitale pentru IMM-uri 

20 de ore de formare specializată pentru nevoile Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM) şi cele ale micro – 

întreprinderilor.   

Programul de instruire include următoarele secţiuni importante:  

 Competenţe IT de bază; 

 Microsoft Word; 

 Utilizarea documentelor PDF; 
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 Microsoft Excel; 

 Competenţe în realizarea prezentărilor; 

 Competenţe de a naviga pe internet; 

 Electronic mail; 

 Caracteristicile platformei Windows Live; 

 Utilizarea Internet Bank-ului; 

 Securitatea pe Internet; 

 E-comerţul.   

Materialul “Competențe digitale pentru IMM-uri” a fost dezvoltat de către LIKTA, în cadrul iniţiativei e-

aptitudini  Latvia@World realizată în colaborarea cu Microsoft Letonia. Mai mult de o mie de IMM-uri au 

fost instruite în cadrul acestui program de formare.  

Beneficiile acestor servicii 

Centrele combină cursurile în grupuri mari (10-12  persoane), grupuri mici (5 persoane), pe cele individuale 

şi e-cursurile. Pentru a obţine cele mai bune rezultate toate cele 6 elemente ale mediului de învăţare sunt 

utilizate şi integrate în instrumentele dezvoltate în domeniul TIC.  

 

Pe baza experienţei anterioare şi pe răspunsurile respondenţilor, instrumentele TIC utilizate au fost foarte 

recunoscute ca fiind foarte utile de mai bine de 95% dintre aceştia . 

 

În cadrul proiectului Latvia@World LIKTA a dezvoltat o serie de programe de formare extrem de evaluate 

şi actualizate, instrumente online şi alte materiale de instruire. Aceste materiale pot fi folosite în formarea 
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e-competenţelor pentru diferite niveluri de cunoștințe și nevoi. O mare parte a programelor şi materiale 

sunt dezvoltate atât - în limba letonă şi cât și în limba rusă.  

Programe de formare specifice și inovative dezvoltate de către LIKTA: 

● Competențe de bază și de utilizare a internetului cu certificare ECDL – un program modular de 160 de 

ore, aprobat de către Agenția națională pentru Șomaj (http://www.nva.lv/index.php?cid=3&mid=311);  

● Competențe de bază în domeniul societății Informaționale – Instrument de învățare pentru 

persoanele care au experiență puțină sau chiar deloc în lucrul cu calculatoarele . 

Un program de 12 ore de training axat pe partea practică;  

● Competențe digitale pentru IMM-uri – program de formare dedicat nevoilor Întreprinderilor Mici 

şi Mijlocii şi a micro-întreprinderilor. 

Un program de 24 de ore care conţine un modul suplimentar de e-afaceri;       

● Ghidul virtual al familiei – program de formare pentru familii care include exemple practice despre 

cum poate fi folosit calculatorul pentru a comunica, divertisment în familie, precum şi pentru a procesa şi a 

crea imagini, de gestionare a bugetului propriu, etc.  

Un program de 20 de ore care include sarcini practice şi competiţii;  

● Competenţe digitale pentru ONG-uri – materiale de instruire pentru liderii ONG-urilor al căror scop 

este acela de a-i sprijini în utilizarea TIC în activitatea loc de zi cu zi, de exemplu instrumente de 

comunicare, unelte de prezentare, site-uri unde pot realiza schimburi de documente, etc.  

Un program de 32 de ore cu posibilitatea de a adăuga module suplimentare, în funcţie de nevoile şi 

cerinţele ONG - urilor. (materiale online).  

 

LIKTA a introdus de asemenea module de training care sunt în strânsă legătură cu modulele de training 

ECDL şi aceste module furnizate sunt:   

 

 Procesarea textelor – pregătirea documentelor, incluzând informaţii care sunt transpuse în text, 

realizarea de imagini şi tabele ; 

 Foi de calcul tabelar – conţine principiile de bază ale lucrului cu foile de calcul, incluzând crearea 

unei foi de calcul, editarea datelor, crearea de diagrame şi grafice, precum şi publicarea unei foi de 

calcul pe Internet; 

 Internetul şi noţiunile de bază despre web – navigarea pe internet, folosirea motoarelor de 

căutare pentru a efectua trimiterea unui e-mail, crearea paginilor web; 

 Competenţe de bază în utilizarea calculatorului – cunoştinţe de bază esenţiale despre calculator; 

 Noţiuni media digitale de bază – folosirea mass mediei digitale, inclusiv fotografia digitală; 

 Prezentări, noţiuni de bază – totul despre prezentările în format electronic convingătoare, noţiuni 

de bază în crearea de slide – show-uri şi grafice,  inserarea audio şi video pentru prezentările 

multimedia; 

 Noţiuni de bază în web design – procesul complet de dezvoltare al unui site web, de la elementele 

de bază HTML la designul complet al site-ului web şi strategiile de dezvoltare ; 

 Noţiunile de bază despre bazele de date – programul oferă contextul  bazelor de date, al tabelelor, 

formularelor şi conturilor.  

 

 

http://www.nva.lv/index.php?cid=3&mid=311
http://www.nva.lv/index.php?cid=3&mid=311
http://www.nva.lv/index.php?cid=3&mid=311
http://www.nva.lv/index.php?cid=3&mid=311
http://www.nva.lv/index.php?cid=3&mid=311
http://www.nva.lv/index.php?cid=3&mid=311
http://www.nva.lv/index.php?cid=3&mid=311
http://www.nva.lv/index.php?cid=3&mid=311
http://www.nva.lv/index.php?cid=3&mid=311
http://www.nva.lv/index.php?cid=3&mid=311
http://www.nva.lv/index.php?cid=3&mid=311
http://www.nva.lv/index.php?cid=3&mid=311
http://www.nva.lv/index.php?cid=3&mid=311
http://www.nva.lv/index.php?cid=3&mid=311
http://www.nva.lv/index.php?cid=3&mid=311
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Instrumente online dezvoltate de către LIKTA:  

-   Barometrul IT – instrument de auto-evaluare online a competențelor TIC, disponibil în limba letonă şi 

engleză; 

-  e-Citizen - teste online – teste standard Europene pentru competențele de bază ale societății 

informaționale; permite obținerea certificatului e-Citizen.   

-   teste ECDL online – teste standard europene pentru e-competențe; permite obținerea certificatelor 

ECDL și ECDL avansat; 

-   e-Guardian – instrument de învățare online, teste și barometru de siguranță, materiale de învățare și 

securitate online, instrument de auto-evaluare în limba letonă și engleză și teste care permit obținerea 

certificatului e-Citizen.  

 

Implicarea centrului în evenimentul e-skills week 

LIKTA este inițiatorul și coordonatorul inițiativei Latvia@World care vizează dezvoltarea e-incluziunii și a e-

competențelor. Mai mult de 95 000 de oameni au dobândit diferite niveluri de e-competențe în cadrul 

acestui proiect. Proiectul este un exemplu al parteneriatului public-privat și a acumulat resurse din: Fondul 

Social European, alte programe de finanțare ale Uniunii Europene, programe guvernamentale de sprijin, 

donori privați(Microsoft, Hewlett-Packard, Swedbank, Lursoft, etc.) și fonduri locale (municipale).   

 

  Sustenabilitatea telecentrelor în Letonia 

Formatorii L@W participă frecvent la sesiuni comune de formare pentru actualizarea cunoştinţelor şi 

introducerea de instrumente noi.  Formatorii sunt instruiți și certificați pentru a transfera în propriile 

telecentre, cunoștințele acumulate în timpul acestor sesiuni.  Formatorii telecentrelor sunt implicați activ  

în dezvoltarea de noi instrumente TIC, localizarea și testarea acestora.  

Pentru realizarea unei dezvoltări sustenabile, un telecentru trebuie să ia în considerare noile nevoi 

necesare in schimbarea actualului și potențialului client. Telecentrele din Letonia au dezvoltat programe 
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complexe și specifice de învățare la o dimensiune locală și europeană și au stabilit o bună cooperare cu 

telecentrele partenere din alte țări europene. Pentru a dezvolta noi instrumente TIC și a folosi 

instrumentele existente pentru instruirea cetățenilor, au fost atrași diferiți donori precum Microsoft, 

granturi de la Uniunea Europeană, etc.  

Sustenabilitatea financiară a telecentrelor depinde de tipul organizației. De obicei telecentrele au mai 

multe  canale de finanțare și obținere a granturilor, etc.  

 Municipalitățile 

 Proiecte europene (e.g. programe transfrontaliere, ICT PSP, Grundtvig, Leonardo da Vinci) 

 Taxe de curs (multe telecentre se specializează pe cursuri cu niveluri de competenţe superioare - 

e.g. AutoCAD, Solid Works) 

 Achiziţii publice (e.g. Agenţiile pentru Şomaj).  

 Certificări (E-citizen, ECDL/ECDL Avansat, eGuardian).  

 Închirierea spaţiilor şi a echipamentelor.  

 

Telecentrele din Letonia lucrează la adaptarea materialelor pentru cursul ECDL; activitatea este finanţată de 

către municipalitate iar telecentrele reprezintă furnizorii acestor cursuri.  

Voluntarii – Telecentrele implică elevii, studenţii şi cursanţii din instituţiile de învăţământ profesional şi 

universităţi, precum şi persoanele care fac parte din programele de securitate socială cu indemnizaţie 

guvernamentală ale Agenţiilor de sta pentru ocuparea forţei de muncă.  

O bună practică este aceea de a implica acele persoane care participă la diferite training-uri în telecentre, 

persoane care mai târziu vor putea participa şi la alte activităţi. Unele persoane vor dori mai târziu să 

împărtăşească propria lor experienţă şi să ţină un curs de formare după ce şi-au îmbunătăţit abilităţile 

tehnice personale. De exemplu, după proiectul “KC4All”, care a sprijinit consolidarea competenţelor de 

bază esenţiale ale adulţilor slab calificaţi îmbunătăţindu-le competenţele printr-o abordare alternativă de 

învăţare – mai târziu am aflat că putem coopera şi în alte forme de perfecţionare şi că îi pot ajuta pe 

participanţii mai puţin experimentaţi (să ţină cursuri de multimedia, despre reţele sociale, de marketing pe 

internet, etc.) Un moment foarte bun de implicare pentru acest tip de activităţi este săptămâna e-Skills, 

când în fiecare telecentru sunt desfăşurate diferite activităţi la care oricine poate participa gratuit şi când 

de asemenea pot ajuta la organizarea de activităţi netradiţionale bazate pe TIC.  

Proiecte independente – telecentrele realizează proiecte individuale în colaborare cu parteneri externi. 

Telecentrele au posibilitatea de a participa la concursurile de proiecte organizate de către Agenţia de 

Ocuparea Forţei de Muncă de stat - programul de educaţie, care necesită instruirea unei persoane care se 

află în risc de şomaj. Scopul este ca pentru persoanele care se află în risc de şomaj să crească şi să se 
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dezvolte competenţele şi aptitudinile necesare pentru un loc de muncă. O posibilitate este asigurată de 

implicarea adulţilor în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Cooperarea – un lucru foarte important este sprijinul pe care telecentrele îl au din partea municipalităţii. În 

acest tip de cooperare activităţile sunt orientate către profesori şi administraţiile şcolare. Telecentrele sunt 

implicate activ în formarea profesorilor şi certificarea ECDL a elevilor – această cooperare este deosebit de 

importantă în zonele rurale.  

  Incluziune digitală și transfer de competențe prin servicii ale telecentrelor în         

MOLDOVA 

 

  Context 

Economie + Şomaj 

Moldova dispune de un cadru normativ solid şi complet cu privire la accesul la informaţie. Constituţia 

Republicii Moldova, adoptată în 1994, după părerea experţilor oferă “unul din cele mai consolidate 

angajamente de acces la informaţie care există în lume.”( David Banisar, Comentariile OSCE la Proiectul de 

Lege despre informaţie, septembrie 2005 – http://www.osce.org/fom/16546. Ea prevede acces liber la 

informaţie, inclusiv la informaţia difuzată de guvern. Legea despre Accesul la informaţie adoptată în anul 

2000 prevede că „cetăţenii au dreptul să caute, să obţină şi să distribuie informaţia oficială şi să ceară 

autorităţilor guvernante să ofere informaţia solicitată”. Moldova a ratificat de asemenea mai multe 

convenţii internaţionale ce tratează această temă. 

Guvernul actual de asemenea a dat prioritate iniţiativelor de acces la informaţie. Pe agenda sa soluţionarea 

accesului la informaţie este prezentă ca o chestiune ce ţine de drepturile omului, mărind gradul de utilizare 

a TIC în comunicările guvernului şi la stabilirea principiilor de e guvernare. E-guvernarea constă în 

implementarea serviciilor online (e-servicii) în învățământ, sănătate, protecţie socială, alegeri, servicii 

pentru afaceri şi agricultura, inclusiv toate e-serviciile obligatorii din UE. Chiar dacă Moldova s-a ridicat în 

clasamentul de e-guvernare, deplasându-se cu 13 poziţii mai sus din anul 2009, în 2010 încă mai era pe 

locul al 80-lea în lume, fiind în spatele vecinilor Letoni (locul al 37-lea), România (locul al 47-lea), şi Ucraina 

(locul al 54-lea) (Sondajul Naţiunilor Unite despre e-guvernare din anul 2010, Capitolul 4: Clasamentul 

ţărilor.  

http://kz.mofcom.gov.cn/accessory/201009/1284225105383.pdf). 

 

Conform unei analize a Băncii Mondiale, o creştere de 10% în numărul de conexiuni în bandă largă la 

internet poate mări creşterea economică cu 1,3% (Ştirile şi difuzările Băncii Mondiale -   

http://www.osce.org/fom/16546
http://kz.mofcom.gov.cn/accessory/201009/1284225105383.pdf
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http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22231728~pagePK:64257043~piPK:4

37376~theSitePK:4607,00.html).  

Aşa cum Moldova aspiră să mărească dezvoltarea sa economică cu ajutorul TIC, creşterea rapidă a reţelei în 

bandă largă este o condiţie obligatorie pentru obţinerea succesului.  

Republica Moldova este astăzi cel mai sărac stat european, cu un PIB anual pe cap de locuitor de numai 

2937$. După 1990, Moldova a intrat într-un puternic declin economic, din care nu și-a revenit decât în anul 

2000. Ponderea cea mai importantă în economie o deține sectorul agricol. Economia a revenit la o creștere 

pozitivă de 2.1% în anul 2000 la 7,5 în 2008. Datele Băncii Mondiale arată că o treime din PIB-ul țării este 

furnizat de moldovenii care lucrează în străinătate. 

Populaţia – Scăderea populației în R. Moldova are un ritm mediu anual de 0,5%. În Republica Moldova se 

face evidentă accentuarea procesului de îmbătrânire demografică, în primul rând, prin reducerea 

numărului persoanelor tinere cu vârsta sub 15 ani și, concomitent, prin creșterea numărului populației 

vârstnice (de 60 de ani și peste). În 1989 aceste categorii de populație constituiau respectiv 29,6% și 12,6% 

din total populație, iar în 2004 - 21,0% și 14,3%. La recensământul din 2004 au fost înregistrate 97 persoane 

în vârstă de peste 100 de ani, 85 din acestea fiind femei, iar 79 persoane locuiau la țară. 

În acest context naţional dificil, telecentrele din Republica Moldova sunt foarte importante, deoarece ele 

încearcă să ofere servicii şi să îmbunătăţească viaţa membrilor comunităţilor, iar rezultatele vor contribui la 

reducerea fenomenului migraţiei, care este frecvent mai ales în rândul tinerilor. De asemenea populaţia în  

vârstă se bucură de beneficiile reţelei de telecentrele deoarece o serie de activităţi au fost dezvoltate 

pentru ei, şi aceştia au astfel şansa de a păstra legătura cu copiii lor si rudele care lucrează în străinătate. 

Conexiunile în bandă largă şi procentajul populaţiei incluse sau excluse digital 

Moldova are una dintre cele mai bune conexiuni la internet prin cablu din lume, precum şi una dintre cele 

mai ieftine din punct de vedere al parităţii $/Mbps (http://www.netindex.com/value/). Infrastructura 

generală este bine dezvoltată fapt ce permite multor utilizatori să experimenteze servicii de bună calitate în 

întreaga ţară. Cu toate acestea, în ciuda conexiunii de mare viteză la internet şi a preţurilor ieftine, nivelul 

de penetrare este destul de mic în comparaţie cu multe ţări din UE sau din comunitatea statelor 

independente.  

 

Datele statistice înregistrează o creştere rapidă a numărului utilizatorilor de internet. Conform statisticii 

Uniunii de Telecomunicaţii Internaţionale, Moldova avea 40 utilizatori de internet la fiecare 100 de locuitori 

în anul 2010, în comparaţie cu 19,62 în anul 2006 şi 7,41 în anul 2003. Moldova are o poziţie net superioară 

în comparaţie cu vecina sa Ucraina, care avea 23 utilizatori de internet la fiecare 100 locuitori în 2010 şi 

este practic la acelaşi nivel cu România, aceasta având 39 utilizatori internet la fiecare 100 de locuitori. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22231728~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22231728~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html
http://www.netindex.com/value/
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Banda largă devine disponibilă din ce în ce mai mult în întreaga ţară şi înlocuieşte legătura la internet prin 

dial-up, în timp ce preţurile pentru utilizatorii finali sunt în descreştere. 

 

Totuşi, în pofida unei creşteri rapide de folosire a internetului de către locuitorii Moldovei, puţini sunt acei 

ce îşi pot permite să se conecteze la domiciliu, iar multe locuinţe nici nu pot fi conectate la internet. Aici, 

iarăşi, este un mare decalaj dintre localităţile rurale şi cele urbane. Mai mult de 56% din abonaţii în bandă 

largă sunt în Chişinău. Numărul abonaţilor la 100 de locuinţe este de 43,3 în municipiul Chişinău şi între 5 şi 

15 în majoritatea raioanelor (“Republica Moldova: Documentul strategiei de reducere a sărăciei — Raportul 

strategiei de dezvoltare naţională pentru anii 2009-2010.”2008-2011.  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr1194.pdf). Un factor care contribuie la aceste diferenţe 

este dezvoltarea neuniformă a infrastructurii. 

 

Deci, pentru acei cetăţeni care nu îşi pot permite să plătească un abonament la Internet, locaţiile de tip 

telecentru în special în zonele rurale, sunt cel mai bun mod de a intra în contact cu noile tehnologii şi de a 

cunoaşte avantajele folosirii calculatorului şi internetului.  

 

 Utilizarea internetului şi numărul abonaţilor în bandă largă (2010)  

http://www.itu.int/ITUD/icteye/Reporting/ShowReportFrame.aspx?ReportName=/WTI/InformationTechno

logyPublic&ReportFormat=HTML4.0&RP_intYear=2010&RP_intLanguageID=1&RP_bitLiveData=False). 

 Numărul utilizatorilor - 1,425,000 

 Numărul de abonaţi în bandă largă - 269,100 

 Nivelul de penetrare - 40% 

 

Structura pieţei serviciilor de bandă largă, prin tehnologia de acces (2011). 

 xDSL - 55.4% 

 Prin cablu - 4.6% 

 FTTx - 39.7% 

 Wireless - 0.3%.  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr1194.pdf
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Evoluţia numărului de abonaţi în bandă largă, în funcţie de tehnologiile de acces, (mii) 

 

Structura pieţei serviciilor în bandă largă în funcţie de tehnologia de acces 
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Evoluţia  penetrării accesului în bandă largă fix, inclusiv pe principalele tehnologii 

 

Evoluţia numărului de abonaţi în bandă largă prin xDSL, (mii) 

În 2009 ponderea valorii adăugate brute a sectorului TIC în PIB-ul țării este de 9,37 %. 

  Reţeaua de telecentre în MOLDOVA 

În Republica Moldova în anul 2000 au existat mai multe probleme majore, precum: 

- Mai mulţi membri ai comunităţii (funcţionari publici, furnizorii de servicii medicale) nu aveau o 

înţelegere fermă a tehnologiei digitale;  
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- Multe computere erau ineficiente şi adesea nu dispuneau de o capacitate adecvată (Pentium I şi II); 

- Internetul şi potenţialul acestuia au fost de multe ori necunoscute şi în mod frecvent neutilizate.  

Programul Informaţional al Fundaţiei Soros-Moldova a avut o evoluţie spectaculoasă în anii 2001-2006: cu 

suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova (761.672 $) şi prin contribuţia comunităţilor (circa 395.000 $), 

în parteneriat cu APL, instituţii de învățământ, biblioteci, agenţi economici au fost create 102 CCAII. 

Potenţialul acestei reţele este enorm şi pe departe de a fi încă valorificat: peste 700 computere, 102 

imprimante, 102 scanere, 102 telefon –fax, 102 aparate xerox, 82 web camere şi conexiune la Internet. 

Fiecare centru are sediu propriu sau arendat în bază de contract de locaţiune şi oferă acces la Internet, 

printer, scaner, e-mail, servicii de instruire şi consultanţă etc. pentru circa 300 de localităţi din Republica 

Moldova. 

 

Telecentrele/Centrele comunitare:  

 

 Toate centrele au fost dotate cu calculatoare moderne (Celeron, Pentium IV); 

 Toate centrele au fost amenajate corespunzător pentru a oferi conexiune pentru telefonie, 

internet, electricitate, etc. 

 Sesiunile de formare şi seminariile au avut loc cu profesori, medici, funcţionari publici, etc., 

permiţând acestor membrii ai comunităţii să dezvolte alfabetizarea digitală; 

 Centrele au oferit formare privind utilizarea internetului cu ajutorul altor membri ai comunităţii; 

 Personal calificat a fost instruit şi serveşte comunităţii ca resursă principală a centrelor.  

Alte centre comunitare au fost create cu sprijinul altor donori (UNICEF, Ambasada SUA, Ambasada 

Norvegiei, IREX, FISM, etc.) şi întreprinderi (Modtelecom, Republica Moldova Post). Aceste centre prezintă 

în prezent următoarele deficienţe: 

 În momentul de faţă, acestora le lipseşte o viziune clară şi un set de acţiuni în ceea ce priveşte 

modul în care reţeaua de informaţii şi comunitatea din Republica Moldova ar trebui să fie 

dezvoltate.  

 Comunicarea slabă între comunitatea de donori şi agenţii economici, care a dus la distribuirea 

inegală a echipamentelor pe întreg teritoriul Moldovei, şi, uneori, dublarea resurselor în cadrul 

anumitor comunităţi.  

 Emigrarea continuă cu care se confruntă Republica Moldova a afectat de asemenea in mod 

semnificativ ţara, rezultând în primul rând o deteriorare a capitalului uman.  

 

În prezent, misiunea Telecentrelor este de a contribui la transformarea societăţii moldovenești într-o 

economie bazată pe cunoaştere. În Moldova, în special în regiunile rurale, există un decalaj digital foarte 

mare. Mulţi oameni nu folosesc tehnologia în activităţile lor profesionale. Mulţi angajaţi care lucrează în 
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serviciile publice, în special cei din administraţia publică locală de la primul nivel nu utilizează tehnologia 

informaţiei. 

De exemplu, mulţi contabili nu folosesc programe cum ar fi programul Excel pentru a calcula salariile şi 

cheltuielile, deoarece aceştia sunt îngrijoraţi cu privire la greşelile ce le vor realiza ca urmare a utilizării 

acestor programe. Există nenumărate exemple ale acestor cazuri în administraţia publică locală. Din acest 

motiv, multe dintre aceste telecentre trebuie să se concentreze în direcţionarea  serviciile lor către cei care 

lucrează în astfel de poziţii profesionale. Există, de asemenea, un decalaj informaţional mare între generaţii. 

Acest proces ar putea implica, eventual,  voluntari cu experienţă şi acces la facilităţile informaţionale 

(studenţi şi alţi  tineri din cadrul comunităţii) pentru a  ajuta la formarea generaţiilor mai în vârstă din 

cadrul comunităţii, eventual inclusiv membrii propriilor familii, cum ar fi părinţi şi bunici. 

 

  Cele mai bune servicii furnizate de rețeaua de telecentre din MOLDOVA 

Scopul  telecentrelor  din  Republica Moldova este acela de a asigura accesul la informaţie pentru populaţia 

din zonele rurale prin oferirea de noi servicii informaţionale, bazate pe tehnologii avansate şi de instruire, în 

scopul de a crea comunităţi virtuale care să utilizeze resurse informaţionale partajate.  

Principalele  obiective ale AAITCC sunt: 

- Promovarea unor noi concepte cu privire la informaţie, educaţie, şi formare în domeniul 

tehnologiilor informaţionale şi de Internet în comunităţile rurale; 

- Promovarea înţelegerii conceptului de computer, software si internet;   

- Oferirea de acces la informaţie prin intermediul internetului;  

- Organizarea de seminarii in domeniul informaţiei si al utilizării tehnologii;  

- Facilitarea accesului public la informaţie şi la noile forme de comunicare;  

- Oferirea de servicii care corespund nevoilor populaţiei (FAX, printare, fotocopiere, poze etc.). 

 

Alianţa AITCCM implementează numeroase proiecte individuale, dar şi în parteneriat cu diferite instituţii de 

stat, non-profit şi mass-media.  

Principalele activităţi urmăresc: 

o Crearea de web-site -uri 

o Crearea de blog-uri 

o Filmarea, editarea şi difuzarea unui documentar 

o Emisiile radio 

o Consultanţă, suport logistic şi expertiză în implementarea proiectului la nivel local şi regional  
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o Educaţie civică şi electorală  

o Alianţa este o organizaţie membră a Coaliţiei Civice pentru Alegeri libere şi corecte ”Coaliția” 2009, 

Telecentre Europe, Eurasia Telecentru Network, şi EUTA.  

 

Alte telecentre (în special în zonele rurale) oferă de asemenea următoarele servicii:  

 Acces gratuit la internet,  

 Centre de informare, 

 Servicii de birou (de exemplu:  tehnoredactare și procesare în Word, printare, copiere, 

trimiterea şi primirea de fax, laminare, scanare, crearea de CD-uri,utilizarea spațiului), 

 Utilizarea multimedia, 

 Cursuri IT – (Office, Web şi design Grafic) ,  

 Strângere de fonduri şi dezvoltarea comunităţii, 

 Cursuri de limbă străină, 

 Cursuri de deprindere a abilităților sociale, 

 Antreprenoriat , 

 Jocuri pe calculator, 

 Serviciul Agricol si Centrul pentru Dezvoltare Rurală,  

 Protecţia Mediului, 

 Centru de voluntariat, 

 Hotel, 

 Birou de turism, 

 Centru de organizaţii civice, 

 Furnizor de internet, 

 Locuri pentru expoziţie.  

 

Centrele comunitare de la începutul anilor 2000 au fost un element important în viaţa comunităţii, în 

special în zonele rurale. Centrele au adus inovaţia şi au contribuit la consolidarea societăţii informaţionale a 

acestor comunităţi. Odată cu beneficiarul  s-a schimbat şi structura  telecentrelor, acestea adaptându-și 

activităţile nevoilor  beneficiarului final , prin inițierea de noi şi noi servicii. 

 

  Sustenabilitatea telecentrelor în MOLDOVA  

Obiectivul pe termen lung al telecentrelor este acela de a realiza incluziunea digitală. Prin aceste centre, cei 

care cunosc și utilizează tehnologia informaţiei îi pot instrui pe cei care în prezent nu ştiu cum să utilizeze 

aceste tehnologii. Telecentrele pot oferi, de asemenea, mai multe servicii importante de comunicare, cum 
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ar fi Skype sau  Yahoo Messenger, contribuind astfel la crearea unei reţele sociale care îi include chiar şi pe 

cei care s-au mutat în străinătate. Aceste centre oferă o resursă valoroasă atât pentru cei care învață să 

utilizeze calculatorul pentru prima dată, precum şi pentru cei care folosesc deja calculatorul, dar încearcă 

să-şi îmbunătăţească abilităţile, cu scopul de a găsi un loc de muncă, de avea  un salariu mai bun, sau de a fi 

mai eficienţi  la locul lor de muncă actual.    

 

Cu scopul de a-și asigura sustenabilitatea, telecentrele implementează o serie de activităţi şi îşi stabilesc 

câteva obiective după cum urmează:  

 Ele oferă acces la calculatoare si echipamente moderne, în cazurile în care echipamentul actual este 

vechi sau depăşit (ar putea fi un proiect de guvern prin e-Guvernare); 

 Acestea colaborează cu administraţia publică locală. Centrele sunt susţinute de stat - acestea 

doresc să ofere şi în viitor servicii gratuite pentru beneficiari; 

 Caută să se implice cât mai mult în planificarea şi punerea în aplicare a proiectelor comunitare, atât 

la nivel local şi naţional; ele derulează o varietate de programe prin care încearcă să  își asigure 

sustenabilitate;  

 Acestea oferă servicii diversificate precum utilizarea de softuri  educaţionale, managementul blog-

ului personal, videoconferinţe, etc.;  

 Continuarea de a forma oameni noi, crescând astfel numărul de membri cu experienţă în 

comunitate, acești membrii vor găsi locuri de muncă mai bune şi vor contribui la dezvoltarea 

comunităţii locale şi la creşterea economiei naţionale; 

 Lucrează pentru a dezvolta parteneriate la nivel local, regional, naţional si chiar internaţional;  

astfel telecentrele vor avea multe proiecte de implementat şi vor folosi experiența altor ţări pentru 

a crea noi servicii;   

 Acestea promovează bunele practici şi poveştile de succes din toate comunităţile, astfel încât alte 

telecentre să aibă şansa de a prelua serviciile care sunt dezvoltate în alte comunităţi;   

 Sunt vizaţi beneficiarii de servicii specifice (persoanele cu dizabilitati, funcţionari publici, etc.). 

Nevoile specifice ale acestor beneficiari sunt identificate şi îndeplinite printr-un proces continuu de 

supraveghere şi de identificare a beneficiarilor. 

 Centrele au o deschidere spre schimbare şi inovare cu scopul de a furniza servicii cât mai bune, iar 

acest lucru va conduce în viitor la o mai bună sustenabilitate a reţelei de telecentre din  Moldova. 
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  Cele mai bune povești de succes din telecentre 

  Cele mai bune povești de succes din ROMANIA 

CORINA MUSET – Poveste de succes, e-centrul DIOSIG – JUDEȚUL BIHOR 

 

Muset Corina în vârstă de 37 de ani mamă şi soţie, 

modelul de femeie independentă care a încercat şi a 

reuşit să îţi transforme statusul social pe piaţa muncii 

din femeie fără loc de munca în femeie activă şi 

independentă financiar. Pilonul de plecare în 

realizarea acestei  schimbări a fost dat de cursul 

acreditat CNFPA, organizat gratuit într-unul dintre e-

centrele din România, mai exact e-centrul Diosig, 

jud. Bihor 

Muset Corina s-a înscris la acest curs în calitate de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, a urmat 

cursurile şi a absolvit acest program de dezvoltare profesională. La scurt timp după primirea certificatului 

CNFPA care atesta competenţele sale în ceea ce privea tainele informaţiei, aceasta a încheiat un contract 

de colaborare cu APIA(Agenția pentru investiții și plăți în agricultură)în vederea consultării agricultorilor în 

întocmirea dosarelor pentru subvenţii acordate pe suprafeţele cultivate. Cursul de informatica s-a dovedit a 

fi oportun pentru activitatea din cadrul APIA, consultanţa constând în depunerea cererilor online, 

identificarea parcelelor online precum şi prelucrarea dosarelor electronic. Dintr-un simplu cetăţean, 

personajul nostru a ajuns sa fie colega managerului din e-centru deoarece activitatea sa ca şi femeie 

angajată s-a desfăşurat în e-centrul Diosig unde cu infrastructura TIC din dotare oferea consultanţă 

agricultorilor.     

Pentru Corina, cursul de TIC şi e-centrul i-au schimbat complet viaţa. Astăzi ea spune că este foarte 

mulţumită de rezultatele ei şi, de asemenea, de faptul că, datorită cunoştinţelelor sale, ea îi poate ajuta pe 

membrii comunităţii să-şi gestioneze cererile privind subvenţiile pentru terenul deținut, subvenții prevăzute 

de către guvern. 
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ZARIN DUMITRANA – POVESTE DE SUCCES, TIMIȘOARA (Centrul de Educație Continuă) – județul Timis 

Dumitrana Zarin, in vârstă de 28 de ani face parte 

dintr-o familie numeroasa compusă din 11 frați. 

Tatăl a decedat cu câțiva ani în urmă și astfel mama 

lor a trebuit timp de mai multă vreme să întrețină 

singură întreaga familie. În prezent din cei 11 frați 

doar unul singur beneficiază de un loc de muncă 

stabil, motiv pentru care situația materială a familiei 

este foarte dificilă în prezent.  În ciuda dificultăților 

materiale cei 11 frați au fost mereu preocupați să 

învețe lucruri noi și au știut întotdeauna că abilitățile de utilizare a calculatorului le vor oferi o șansă în plus 

în găsirea unui loc de muncă. De aceea si-au dorit să urmeze un curs de calculatoare. Având în vedere că 

majoritatea cursurilor de calculatoare presupun plata acestora au amânat mereu acest lucru datorită 

problemelor financiare. Au fost foarte fericiți atunci când mama lor le-a spus ca a văzut un anunț în mijlocul 

de transport prin care e-centrul nostru oferă cursuri de calculatoare gratuite.  

Dumitrana împreună cu frații ei s-au prezentat la centru unde au fost înscriși la cursul de “Introducere în 

utilizarea calculatorului”. Aceasta a declarat că acest curs a fost extraordinar și că a ajutat-o mult să își 

îmbunătățească abilitățile de utilizare a calculatorului. În prezent ca urmare a acestui curs are o adresă de   

e-mail pe care o folosește frecvent mai ales pentru a ține legătura cu angajatorii. Datorită faptului că nu are 

acasă un computer aceasta apelează frecvent la serviciile e-centrului pentru a avea acces la internet și 

pentru a naviga pe site-urile de joburi.   

De asemenea s-a înscris la un alt curs desfășurat în cadrul e-centrului – un curs TIC pentru avansați, iar după 

finalizarea acestuia aceasta și-a găsit un loc de muncă într-un magazin, ca operator calculator.  

 

DORI TIBERIU – SUCCES STORY, SANNICOLAU MARE (TELECENTRE), Timis County 

   

Dori a lucrat cu puțin timp în urmă pentru o 

companie multinațională din Sânnicolau Mare, dar 

a venit criza economică și acesta a fost concediat. 

În acel moment, el avea câteva cunoștințe TIC dar 

acestea erau cunoștințe minime, de bază, iar el 

dorea să învețe mai mult pentru a-și îmbunătăți 
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abilitățile IT. Acesta este momentul în care i-a cunoscut pe cei de la telecentrul din micul oraș în care 

locuiește, întrucât în acea perioadă, telecentrul punea în aplicare cursuri IT gratuite pentru avansaţi pentru 

membrii comunităţii. A urmat acest curs gratuit şi a fost foarte încântat de lucrurile ce le-a învăţat, 

spunând:” îmi place, i-am ajutat pe traineri să-i înveţe pe ceilalţi cursanţi şi ei mi-au oferit o slujbă la 

telecentru. La început am fost asistent,apoi am fost angajat şi am avut primul curs cu un grup de doamne 

pensionare. A fost minunat, și acum încă mai ţin legătura cu ele. În organizaţie am predat şi alte 

cursuri(managementul organizaţiei,advocacy).   

Pot spune că sunt fericit, mi-am schimbat întreaga carieră” 

În prezent acesta îşi doreşte să se implice mai mult in domeniul ONG-urilor, să folosească ceea ce a învăţat 

în domeniul IT pentru a scrie proiecte şi pentru a obține fonduri pentru comunitate. Şi suntem siguri că va  

reuşi  deoarece conform spuselor managerului de la telecentru este foarte ambiţios şi serios în tot ceea ce 

face.  

DORIN COSMA: PENTRU PRIMA DATĂ PE NET„ AM 67 DE ANI ŞI VIN LA BIBLIOTECĂ CU BILET DE VOIE!” 

Un pasionat al misterelor din Egipt și al piramidelor civilizațiilor din Mexic, domnul Dorin Cosma, este cel 

mai nou cursant din Clubul Buni Neților(clubul seniorilor). Povestea lui a început în luna martie, în 

Campania „Hai pe net!”, derulată la Biblioteca  Municipală „St. L. Roth” , Departamentul CIP – Biblionet. 

Într-o zi am observat un domn care stătea și privea prin geamul 

de sticlă de la intrarea în bibliotecă. Am deschis ușa și i-am 

adresat câteva întrebări fireşti, după ce mi-au venit în minte 

două povești : cea a lui Andersen - „Fetița cu chibrituri” și cea 

scrisă de N. Calma - „Pantofiorii roșii”. 

De ce Andersen ? Fetița din poveste dorea să-și încălzească 

mâinile la foc, așa cum acest domn dorea să-și încălzească 

sufletul, în bibliotecă, citind o carte. 

Şi de ce N. Calma ? Mama lui Neuși avea bani să-şi cumpere doar un pantof roșu, iar acest domn care venise 

la bibliotecă avea un handicap - stătea în scaun cu rotile, pentru că avea un picior amputat. 

M-a impresionat foarte mult și am decis să-l ajut cu tot ceea ce știu, având și o pasiune comună: civilizaţia 

Egiptului. 

L-am îndrumat să intre în bibliotecă, pe intrarea principală, unde există rampă pentru persoanele în scaun 

cu rotile și am scos la imprimantă date despre piramide. A venit și a doua zi. Am căutat informaţii despre 

Piramida Soarelui din Mexic. A treia zi a vizionat filme despre Valea Nilului. Astăzi a solicitat materiale 

despre legătura dintre planete și piramide. 
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Zi după zi, şi încet, încet i-am propus să vină să afle despre computere, pentru a căuta el singur informații 

pe internet. Cu sfială, mi-a dezvăluit că nu știe cum, pentru că nu are acasă calculator, spunându-mi „ce am 

este pe mine”. Exact ca în dictonul antic latin - „omnia mecum, mecum porto”. 

Domnul Cosma Dorin, de 48 de ani, a rămas orfan la vârsta de 12 ani, a locuit în Sibiu, apoi a venit în 

Mediaș. Nu beneficiază de pensie, nu are decât ajutorul social de la stat. În căminul unde locuiește, nu 

există bibliotecă. Pentru că îi place să citească a venit la noul sediu al bibliotecii, dar nu știa cum să intre 

singur pe ușă… Avea nevoie de ajutor. 

Este prieten cu toată lumea, deși „familia mea sunt eu” ! Îi place să citească și speră ca în viitor să fie ajutat 

și cu alte materiale, precum cele despre Insula Paștelui, Machu Pichu și influențele planetelor în anul 2012. 

Astăzi a pus pentru prima dată mâna pe mouse și s-a descurcat singur să miște rotița în sus și în jos, pentru 

a citi articole de pe internet. I-am propus să vină la cursul de internet, alături de alte persoane, și să învețe 

să-şi caute singur informații din toate domeniile care îl pasionează. 

În 18 aprilie începe prima oră de curs. Până atunci are nevoie de o scrisoare către reprezentanții Centrului 

de Recuperare, prin care să se anunțe faptul că, într-un anumit interval de timp, el se află la aceste cursuri, 

la CIP Biblionet.  „Și acum sunt cu bilet de voie la bibliotecă, pentru că la ora 12.00 trebuie să fiu la masa de 

prânz.” 

Haideţi să-i urăm un sincer... Bine ai venit la biblioteca și telecentrul Mediaş -! O lume unde viaţa devine 

mai bună!  

 

POVESTEA LUI DANI: INTERNETUL, UN PRIETEN DE NĂDEJDE!  

Odată cu apariția Biblionetului la Păușești-Măglași, utilizatorii bibliotecii publice aveau să descopere că, 

prietenia lor și a celor dragi lor cu Biblionetul  le poate face existența  mai  ușoară  și mai frumoasă.   

Dani, copil isteț si foarte  vesel, avea o copilărie fericită, în ciuda faptului că, locuia cu părinții lui (veniți , din 

județul Argeș, la Păușești în căutarea unei slujbe, imposibil de găsit in satul  lor natal) și sora sa, într-o 

cămăruță  închiriată, în Păușești-Măglași, și nu avea  multe din câte și-ar fi dorit sa aibă. Biblioteca publică     

( telecentrul ) din Păușești-Măglași si Biblionetul), existent aici, devenise, pentru Dani, locul în care mergea 

zilnic, se simțea bine, și își făcuse prieteni. 

Pana când într-o zi, maladia Scheuerman, cu care a fost  diagnosticat, Dani, a zdruncinat  existența  întregii 

lui familii. Doctorul le spusese, părinților lui, câte ceva despre boala lui Dani, dar aceștia, voiau să știe ceea 

ce nu avuseseră  puterea  și  îndrăzneala  să-l întrebe pe medic  despre  acea  boala de  care nu auziseră , 

până  atunci. În acele monente, Biblionetul și telecentrul le-a fost cel mai bun prieten. Biblionetul le-a dat  
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răspunsuri la întrebările și neliniștile lor, i-a ajutat să afle 

care sunt cele mai indicate  metode de diagnosticare a 

bolii, cele mai indicate tratamente în cazul lui Dani, 

tratamente naturiste, adresele  unor  clinici unde, Dani  

putea  face  Kinetoterapie, masaj medical, fizioterapie. I-a 

ajutat să știe , înainte ca vreun medic să le spună,  că, Dani, 

trebuie să renunțe la  ora de educație  fizică (avea nevoie 

de repaus sportiv), că îi este interzisă  purtarea de greutăți.   

Cu ajutorul Biblionetului am făcut programări pentru consultațiile lui Dani la clinici din București,  Cluj și 

Târgu Mureș, am făcut rezervări  la firmele de transport  din Vâlcea  pentru  drumurile  pe care le-a făcut cu 

autocarul in orașele in care a trebuit  sa meargă  pentru investigații si tratament. Tot  Biblionetul i-a  ajutat 

sa comande  online si sa cumpere un ghiozdan cu rotițe, adaptat nevoilor  lui Dani (nu  avea  voie să  poarte  

greutăți), să achiziționeze un corset gipsat în vederea  efectuării  tratamentului  de ortezare pentru  Dani, și 

pantofi  ortopedici  recomandați în problema  lui de sănătate.     

Dani se simte bine … a reușit să țină boala sub control... Îi e dor de Biblionet și de prietenii din Păușești 

Mâglași…pentru a le trimite, un gând, prin mail, Dani trebuie să străbată 8 km. până la un verișor al lui  care 

are internet și, care locuiește într-o altă comună …în satul lui natal, unde locuiește acum, nu există  

internet, nici bibliotecă, nici Biblionet… 

De la utilizator la voluntar în Campania națională „Hai pe net!” - GET ONLINE WEEK 

 

Campania Get Online Week! (numită generic în România “Hai pe Net!”) a adus la biblioteca publică 

Dumbrăviţa, judeţul Braşov, din prima zi (26.03) şi până în ultima zi (01.04), 240 de utilizatori, iar povestea 

noastră este legată tocmai de acest număr. 

Biblioteca are în dotare cinci calculatoare şi două laptopuri cu acces la internet, patru dintre ele fiind 

primite prin programul Biblionet – Lumea în biblioteca ta, program care  facilitează accesul gratuit şi 

necondiţionat la internet şi pentru comunitatea noastră. 

În cea de a patra zi a campaniei, numărul voturilor românilor nu i-a mulțumit pe copiii prezenţi, în 

biblioteca noastră se formase o atmosferă de competiţie, toţi cei care au intrat pe pagina de vot au 

consultat şi telecentrele din Europa, cu speranţa ca ţara noastră să treacă în fruntea listei (anul trecut şi-au 

dorit acelaşi lucru). Un puşti din clasa a şasea, Anghel Ionuţ, care are calculator acasă dar vine şi la 

bibliotecă împreună cu colegii şi prietenii lui la diverse activităţi sau pur şi simplu să fie împreună cu ei, 

auzindu-mă că îmi reproşez că poate nu am mediatizat suficient în comunitate această campanie, a avut o 

idee pe care iniţial am privit-o cu oarecare reţinere, citez: „D-na bibliotecară, m-am gândit să merg acasă la 
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prieteni, rude, vecini care au calculator conectat la internet şi să-i ajut să intre pe pagina campaniei şi să-i 

îndrum să voteze”.  

A luat cu el fluturaşii cu sigla „Hai pe net”, tabelele  pe care le-

am folosit pentru evidenţa celor care au votat în bibliotecă şi, 

cu un entuziasm molipsitor, a plecat grăbit. Din uşă s-a întors 

spre mine şi cu un aer misterios, mi-a spus: „O să vedeţi 

mâine, mai am o idee, nu vă spun ce, dar o să aduc tabelele 

pline”. Am zâmbit cu drag, l-am sărutat pe frunte părinteşte, 

i-am urat succes şi să fie cuviincios cu cei cu care o să discute 

şi să le mulţumească pentru înţelegere. La închiderea 

bibliotecii, de îndată ce am ajuns acasă, a şi sunat telefonul. 

Era din partea unei familii care a vrut să confirm faptul că Ionuţ face acest lucru cu acordul meu. Puştiul se 

pusese pe treabă! 

A mai cooptat un prieten, pe Olaianoş Gabriel, şi au împărțit satul în două. A doua zi, la prima oră au intrat 

în bibliotecă cu ochii strălucind de entuziasm. Aveau 105 semnături, cu nume, prenume, vârstă, ocupaţie. 

Care a fost ideea pe care nu a vrut să mi-o divulge când a plecat din  bibliotecă?   

S-a gândit ca pentru persoanele care nu au putut veni la bibliotecă din motive obiective (munca câmpului, 

serviciu în afara localităţii, probleme de sănătate) şi nici nu aveau un calculator cu conexiune la internet, să 

ofere următorul serviciu: să prezinte scopul şi avantajele campaniei, să îi înscrie pe un tabel al susţinătorilor 

campaniei şi să voteze de pe calculatoarele din biblioteca publică pentru ei, cu condiţia ca în perioada 

imediat următoare, aceştia să vină la bibliotecă şi să acceseze internetul. După ce au venit cu listele, s-au 

aşezat conştiincios în faţa calculatorului şi şi-au finalizat misiunea de voluntari, cu voturile celor care i-au 

mandatat.  

 

Rezultatul acţiunii lui Ionuţ: 54 de persoane au venit ulterior la bibliotecă şi mai mult decât atât, au devenit 

utilizatori ai bibliotecii noastre şi au învăţat să folosească serviciul de internet. Micii voluntari le-au 

prezentat şi serviciile bibliotecii, le-au arătat cum să scaneze şi să imprime un document şi astfel, în cel mai 

natural şi firesc mod posibil, învăţarea inter-generaţii a devenit o realitate aici, la Dumbrăviţa. 

Mama lui Ionuţ Anghel m-a sunat să-mi mulţumească pentru felul în care am reuşit să-l implic activ în viaţa 

comunităţii şi pentru încrederea pe care i-am acordat-o puştiului. Am felicitat-o pentru modul în care l-a 

educat şi am obţinut acordul să-l cooptez ca voluntar, cu acte în regulă, pentru viitoarele acţiuni ale 

bibliotecii noastre. 
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  Cele mai bune povești de succes din SERBIA 

Povestea de succes a Irenei – o tânără care și-a schimbat viața cu ajutorul telecentrului IAN  

Am avut șansa să cunosc telecentrul IAN, într-un moment dificil din viața mea: eram şomeră deși îmi 

terminasem studiile universitare în economie cu un an înainte. Pentru a nu pierde timpul stând acasă, m-

am decis  să particip la câteva cursuri gratuite oferite de IAN Telecentre. Astfel am ajuns să mă înscriu la 

aceste cursuri, singura condiție stabilită de către lectori fiind aceea de a avea o participare exemplară la 

cursuri. Cursurile erau bine organizate, iar lectorii erau politicoşi şi dedicaţi având capacitatea de a ne 

transfera cu ușurință cunoștințele lor. Am absolvit de asemenea şi cursul de limba engleză, tot aici.  

Sesiunile de formare au fost organizate în aşa fel încât participanții au fost împărţiţi în diferite grupuri care 

includeau persoane de vârste şi sex diferite. Aici am avut oportunitatea extraordinară de a vedea adevărata 

valoare a accesării tehnologiei informaţiei (IT), pentru femeile de diferite vârste, fie că este vorba de fete, 

femei, şi / doamne, trecute de cincizeci de ani.  

Pentru acele persoane care nu au mai lucrat pe calculator, această experiență poate părea foarte dificilă. 

Din experienţa personală pot fi afirma cu convingere că există o anumită teamă care este prezentă, datorită 

faptului că există o există o slabă cunoaștere a calculatorului ca și o mașină de lucru. 

Experienţa este variată.  Generaţiile mai tinere de sex feminin văd  

în acest lucru o oportunitate de a excela în domeniul IT, arătând 

astfel că ele sunt la fel de talentate ca restul atunci când vine 

vorba de domenii tehnice, chiar dacă acestea ar alege mai degrabă  

(din cauza presiunii stereotipurilor curente), să se aventureze în 

alte profesii. Scopul educării populaţiei de sex feminin, este acela 

de a-i oferi acces la funcţiile de conducere şi la diferite realizări în 

carieră, toate pentru emanciparea economică a femeii. Până la 

urma, aceasta este doar una dintre posibilităţi. Pentru acele 

persoane, care datorită vârstei lor, nu mai sunt în măsură să 

folosească acest lucru ca pe o oportunitate de a se realiza în 

carieră, accesul la IT le va îmbunătăţi calitatea generală a vieţii. 

Permiteţi-mi să explic acest lucru, utilizând contexte diferite.  Vă voi da acum drept exemplu ,cazul unei 

doamne care a urmat cursurile de TIC de la telecentrul IAN, în aceeași perioadă de timp cu mine. La cei 

cincizeci de ani ai săi scopul său era acela de a veni la aceste cursuri și de a învăța tainele internetului 

pentru a reuşi să vorbească  şi să o vadă pe fiica sa din Australia folosind Skype. Motivația diferă, dar 

rezultatul final este, în esenţă, acelaşi: să faci progrese, să ridici standarde şi în general să faci ca viața să 

devină mai uşoară.   
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Fiind familiarizat cu noţiunile de bază ale computerului, obții astfel o mai bună gestionare a situaţiei, lucru 

care duce la reducerea nivelului de teamă resimțit atunci când nu există cunoștințele TIC de bază, ceea ce 

va duce la lărgirea orizonturilor noastre și la creșterea calității vieții.  

Înainte de a-mi finaliza întreg procesul de formare în domeniul IT la telecentrul IAN, am reușit să îmi găsesc 

un loc de muncă într-o firmă care se ocupă de hardware. Încă nu am ajuns în poziţia dorită, dar simt că mă 

îndrept în direcţia bună, acesta fiind un proces care necesită timp. Dar am făcut primul pas şi sunt pregătită 

pentru ceea ce urmează. Pentru mine acest lucru dovedeşte faptul că trebuie să ai curajul să faci acel pas 

spre necunoscut,iar rezultatele nu vor întârzia să apară. Eu sunt cel mai bun exemplu în acest caz. De la o 

fată care nu știa nimic despre utilizarea calculatorului la o fată care în prezent lucrează într-o firmă de 

calculatoare. 

Când m-am angajat m-au întrebat dacă aş fi acceptat această slujbă dacă nu aş fi ştiut să folosesc 

calculatorul. Îmi amintesc că am răspuns :”Bineînțeles că nu, dar nici nu aș fi obținut un astfel de loc de 

muncă dacă nu aș fi avut cunoștințe de IT!”  

Nu este nevoie decât de voinţă, multă muncă, răbdare, profesori buni şi de existența a cât mai multor 

organizaţii precum IAN, ce au ca scop să ne conecteze la un stil de viaţă modern, să ne facă mai fericiţi , mai 

mulţumiţi şi de ce nu , femei de succes. Nu este greu, pot afirma cu siguranţă că fiecare din noi poate învăţa 

cum să folosească computerul şi să profite de beneficiile acestuia.  

 

Povestea lui Maida 

Numele meu este Maida N., şi lucrez în prezent, la 

compania de transport public din Belgrad (SPG), ca 

ofiţer juridic. Aici responsabilitatea mea este de a 

obţine şi de a înregistra documentaţia cu privire la 

activele companiei, în timp ce munca mea de zi cu zi 

este de a introduce toate datele în calculator.  

Soarta avea un plan pentru mine. Obişnuiam să fiu 

organizatoare de petreceri, evenimente, şi în acel 

stadiu al vieţii mele calculatorul nu îmi era de prea mare folos. Pe lângă faptul că aveam cunoştinţe limitate 

de internet, foloseam doar câteva lucruri pe care le învăţasem pe de rost. În principiu, nu aveam nevoie să 

ştiu mai multe despre lumea IT-sau cel puţin asta credeam înainte.  În principiu, nu aveam nevoie să ştiu 

mai multe despre lumea IT- sau cel puţin asta credeam înainte. Eu personal, nu ştiam cum să caut informaţii 

ce îmi erau necesare, aşadar ori de câte ori aveam nevoie de ceva legat de computer sau internet puneam 

pe altcineva în locul meu să o facă … Lipsa mea de cunoștințe în acest domeniu mi-a creat teamă – mi-am 
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dezvoltat un blocaj mental, îmi era frică să nu fac greşeli,  să şterg ceva din calculator care îmi era necesar 

sau mai rău să fac în aşa fel încât unele programe să nu mai funcționeze. 

După cum am menţionat, sorta se încăpățâna să provoace schimbări în viața mea. Am divorţat şi a trebuit 

să împart birourile companiei cu fostul soţ, ceea ce a condus automat la închiderea  companiei. Într-o 

perioadă scurtă de timp ajunsesem şomeră. Am fost o optimistă de la bun început. Au existat persoane care 

m-au ajutat şi mi-au făcut un CV, şi am învăţat cum să navighez pe internet şi să găsesc „infostud”  (site-ul 

de informaţii on-line folosit pentru găsirea de oportunităţi în diverse domenii), dar trebuie să spun că toate 

astea au fost făcute în mod repetitiv, fără o înţelegere reală a ceea ce făceam. Din păcate, dacă faci lucrurile 

în felul acesta, şi ţi se cere să faci ceva nou sau într-o altă manieră decât cea învăţată, ei bine atunci chiar te 

confrunți cu o problemă.  Şi astfel, pe lângă problemele evidente, dacă dorești să te afli într-o  poziţie mai 

înaltă, atunci este esenţial să cunoşti calculatorul foarte bine. Astfel, am pierdut anumite oportunităţi 

pentru că nu am aplicat niciodată la acele locuri de muncă care presupuneau cunoștințe TIC, considerând că 

aceasta nu este un domeniu în care se presupune că ştii, şi apoi pur şi simplu să înveţi pe parcurs. 

Am fost suficient de norocoasă să fiu selectată şi invitată să particip, fiindcă eram părinte singur, la cursurile 

de calculatoare oferite de IAN. Am luat acest lucru foarte serios şi am fost prezentă la toate cursurile, am 

câștigat o mai bună înțelegere asupra celor discutate şi am putut să-i întreb pe lectori, în cazul în care 

aveam nelămuriri. Faptul că am fost prezentă tot timpul a fost extrem de important deoarece lecţiile erau 

legate între ele, precum şi de cunoștințele dobândite anterior. Cu scopul de a ne fixa cunoştințele şi de a 

clarifica ce am învăţat, fiecare lecţie se încheia cu un exerciţiu practic, iar în cazul meu acest lucru a dat 

rezultate.  

Am învăţat să lucrez liber pe calculator şi să folosesc diferite programe precum Word sau Excel, să navighez 

pe internet şi să caut tot ceea ce am nevoie. Mă simt ca şi cum am învăţat să scriu şi să citesc. 

Am adăugat imediat în CV faptul că am terminat un curs de calculatoare şi acum am şi o diplomă ECDL. În 

termen de o lună, adică pe 1 septembrie, am fost angajată.  

Poate am fost norocoasă, dar dacă nu aş fi avut cunoștințele necesare nu aş fi avut cum să aplic pentru 

acest job deoarece o condiție esențială pentru a putea fi angajat a fost aceea de a avea o bună cunoaștere a 

calculatorului.  
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Povestea lui Natalija 

Numele meu este Natalija T. locuiesc în Belgrad şi am absolvit 

geografia. Recent am devenit primul instructor certificat al OMS 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru exerciţii terapeutice 

„Aviva”. Munca mea bianuală s-a axat pe prevenirea şi gestionarea 

echilibrului hormonal al corpului pe cale naturală: sănătate prin 

activitate fizică. Acum o lună am devenit consultant al unei clinici de 

renume din Belgrad, care a fost prima care are şi-a dat seama de 

potenţialul fantastic al acestui tip de activitate. Cu toate acestea, drumul către realizare, nu a fost deloc 

uşor. 

Acum o lună am devenit consultant al unei clinici de renume din Belgrad , care a fost prima care are şi-a dat 

seama de potenţialul fantastic al acestui tip de activitate. Cu toate acestea, drumul către realizare, nu a fost 

deloc uşor. Anul trecut, am trecut printr-o perioadă grea a vieţii mele. În ciuda faptului că eram destul de 

calificată, creativă, inovativă precum şi efortului depus în această idee (în această perioadă am scris trei 

ghiduri despre rolul exerciţiilor fizice în îngrijirea sănătăţii), mult aşteptatele realizări ale planurilor mele de 

afaceri mele nu au apărut. Încrederea în mine începuse să se clatine serios. 

Am ajuns la telecentrul IAN în primăvara anului 2011, într-un mod total neaşteptat (am fost trimisă de către 

Serviciul pentru ocuparea forţei de muncă), dar în ceea ce mă priveşte a fost la exact momentul oportun. 

Cursurile de la telecentrul IAN mi-au făcut primăvara mai frumoasă. În cele aproape trei luni cât am 

petrecut studiind diferite conţinuturi şi aptitudini disponibile la centru, am reuşit să completez acea mică 

piesă a mozaicului ce lipsea pentru ca povestea afacerii mele să fie întreagă. O nouă abordare de valorizare 

a ideii de afacere, acumulată datorită cursului de administrarea a  afacerii şi a cursului participare activă  şi 

selectarea locului de muncă, susţinută în acelaşi timp de noi perspective apărute datorită diferitelor 

competenţe digitale, au fost câţiva dintre factorii, înafara unor alte evenimente fericite, ce au condus la 

evenimentele pozitive din viaţa mea. La sugestiile lectorilor, imediat după ce am început cursurile, am 

trimis o scrisoare legată de vocaţia mea mai multor actori interesați din domeniu, şi în scurt timp am primit 

şi feedback. În această perioadă telecentrul IAN a reprezentat o bază pentru mine, am reuşit să-mi rezolv 

câteva din problemele tipice, am socializat şi m-am reîncărcat cu energie pozitivă.   

Cu fiecare zi care trecea tehnologia modernă şi cele mai noi  aplicaţii, precum și lectorii experţi şi creativi  

au reuşit să ne stârnească curiozitatea. Chiar dacă am fost complet începători, și ne aflam pentru prima 

dată în faţa calculatorului, sau cum a fost cazul meu cu câteva cunoștințe în IT, rezultatul a fost acelaşi.  

Tineri sau bătrâni, din medii variate, cu diferite ocupaţii şi experienţe, cu toţii am avut ocazia să fim utili și 

să contribuim la varietatea și structura completă a lecțiilor, să ne ajutăm unii pe alţii în privinţa unor 

aspecte ale cursurilor. 
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Am fost bucuroasă să vad că rezistenţa faţă de calculatoare exprimată de multe persoane la început, 

inclusiv de către mine, scădea cu fiecare zi de curs ce se scurgea şi că la finalizarea fiecărui modul 

(Windows, Word, Excel, Internet, Access, și Power Point),  această rezistența a fost înlocuită cu interesul și 

dorinţa de a descoperi cât mai multe. Mă bucuram şi aşteptam cu nerăbdare fiecare lecţie, deoarece în 

timp ce socializam într-o atmosferă plăcută învăţam lucruri noi sau le îmbunătăţeam pe cele pe care deja le 

acumulasem. Lectorii de specialitate precum şi restul personalului de la telecentrul IAN au făcut un efort 

deosebit asistându-ne fără nici o rezervă în toate problemele cu care ne-am confruntat, ne-au oferit 

ajutorul asistenţa şi sprijinul lor real. Pe parcurs am descoperit noi lucruri la telecentru, ne-am familiarizat 

cu noi cursuri și materiale de curs, ceea ce era suficient, pentru ca fiecare persoană să stăpânească 

abilitățile individuale ce-i lipseau.  

Examenele finale au reprezentat, de asemenea, o experienţă specială, pentru care ne-am pregătit 

împreună, transformându-le astfel într-o provocare mai degrabă, decât într-un lucru neplăcut.  Testele au 

fost exigente, dar acest lucru m-a motivat și mai mult să mă străduiesc și să îmi eliberez propria creativitate, 

un lucru care întotdeauna mă împlineşte. Certificatul internaţional ECDL pe care l-am obţinut după 

terminarea cursurilor, precum şi celelalte certificate dobândite, au avut o importanţă deosebită  pentru 

mine oferindu-mi noi oportunităţi, ca şi cum am fi beneficiat de un curs de formare profesională în 

domeniul alfabetizării digitale, în orice ţară europeană. Odată ce ai îndeplinit standardele internaţionale, te 

simţi cu adevărat o parte importantă a societăţii internaţionale. Aceste certificate dovedesc în primul rând 

consolidarea unui nivel mai ridicat al cunoștințelor și abilităților mele, în timp ce în practică s-au dovedit a fi 

extrem de apreciate, iar în cazul meu a reprezentat un fel de piatră de temelie care a dat startul carierei 

mele profesionale.  

Majoritatea oamenilor ştiu că pentru a fi fericit si mulţumit de ceea ce te înconjoară, şi în primul rând de 

tine însuţi, nu este nevoie să ai foarte multe lucruri. Dar totuși: puţin efort, bunăvoinţă şi suportul oferit la 

momentul potrivit vă vor oferi inspiraţie, în timp ce dorinţa dumneavoastră şi efortul vă vor conduce spre 

îndeplinirea scopurilor. Doar puţine lucruri în viaţă pot fi comparate cu doza de satisfacţie pe care o ai 

atunci când ajuţi o persoană să-şi îndeplinească visele.   

 

Povestea lui Milorad 

Milorad R. este un refugiat din Zadar, Croaţia, care a fugit în 

Serbia cu familia sa  şi a decis să rămână în această ţară. A absolvit 

Facultatea de transport şi inginerie de trafic şi a participat la 

cursurile IAN în Belgrad. Înainte să înceapă cursurile de IT a fost 

şomer. Cu 2 luni în urmă el a primit un loc de muncă într-o 

companie numită “Network Group”, în care una din principalele 
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cerinţe ale postului era cunoaşterea pachetului Microsoft Office şi a Internetului.  

În prezent, Milorad îşi îndeplineşte cerinţele de zi cu zi cu succes, utilizând cunoştinţele IT pe care le-a 

dobândit pe parcursul cursului de TIC. Cunoştințele de Word şi Excel au fost esențiale pentru el, dar 

foloseşte de asemenea şi anumite programe avansate, în special cele folosite pentru e-banking, e-mail şi 

comunicare pe internet cu colegii. 

Cursurile practice, din cadrul lecţiilor l-au sprijinit pe Milorad în găsirea unui loc de muncă, l-au ajutat să fie 

bun în ceea ce face, iar el speră de asemenea ca aceste aptitudini  să-i aducă şi o promovarea mai rapidă.  

Povestea lui LJ. L. 

LJ.L., este o femeie de 34 de ani, refugiată din Bosnia  

Herţegovina, participantă la programul de reabilitare 

profesională NSHC. Ea aflat despre programul de cursuri de la 

un prieten care locuiește în Belgrad, care începuse să urmeze 

cursurile la telecentrul IAN din Belgrad.  

După şapte luni de formare ea a găsit un loc de muncă foarte 

bun. “Principalul motiv pentru care m-au ales pe mine dintr-

un grup de candidaţi a fost certificatul meu ECDL şi cunoştinţele mele de limba engleză (coincidenţa a făcut 

ca firma să aibă ca obiect de activitate – importarea de componente de calculatoare)” a afirmat acesta 

adăugând faptul că şi CV-ul său a fost de mare ajutor, deoarece conţinea informaţii legate de toate training-

urile la care a participat.  LJ.L subliniază, de asemenea, faptul că și-a câştigat încrederea în sine după câteva 

luni de formare. "Interviul  pentru  locul de muncă a fost fantastic şi a avut ca rezultat angajarea mea pe 

postul de muncă vacant ", adaugă ea. "În plus, aş dori să menţionez că am fost în imposibilitatea de a putea 

plăti pentru oricare din aceste cursuri, chiar dacă aş fi dorit să o fac şi aş vrea să îmi exprim recunoştinţa 

pentru cei care au dezvoltat acest program şi celor care l-au susținut ... "  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Pa
gi
n
ă6

1
 

  Cele mai bune servicii oferite de rețeaua din Letonia 

 

GHIDUL DE ANGAJARE PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ “COMPETENȚE CHEIE PENTRU TOȚI” 

ORGANIZAȚIA „LEARNING PROJECTS”, LIEPAJA 

Titlul cursului:  Ghidul de angajare pentru ocuparea forței de muncă “Competențe cheie pentru toți” 

Grupul țintă: utilizatorii online ai centrului 

Durată: program de 40 de ore 

Referință: Kristine Cice 

 Am aplicat pentru un curs de formare pe calculator, în principal 

pentru că mi-am dorit un loc de muncă mai bun. Nu aveam 

suficiente  abilități şi cunoştinţe legate de programele Microsoft 

Office. În timpul cursului am învăţat formule Excel, total 

necunoscute mie până în acel moment, iar după training chiar 

am reuşit să le aplic. Apoi am folosit toate cunoştinţele 

dobândite în timpul cursului - cum să scrii un CV bun şi cum să 

te prezinţi la un interviu – pentru a căuta un loc de muncă. Şi l-am obţinut foarte repede datorită cursurilor 

de formare pe calculator.  

În căutarea unui loc de muncă, am trimis foarte multe CV-uri către angajatori. Am acceptat prima ofertă de 

lucru, deşi nu era postul viselor mele. După o lună, am primit o altă invitaţie la un interviu, unde m-am dus, 

şi am obţinut postul. Îmi place foarte mult noul loc de muncă, pe care l-am obţinut datorită cursurilor de 

calculator, unde am acumulat aptitudinile necesare obţinerii acestui post.  Tot ceea ce am învăţat în timpul 

cursurilor, pot să  aplic acum la serviciu şi acasă.  

 

VĂ MULŢUMESC PENTRU ACEASTĂ OPORTUNITATE!  

 

“APTITUDINE DIGITALE PENTRU LIDERII ONG-URILOR” 

PREIĻI NGO CENTER 

Titlul cursului: Aptitudini digitale pentru liderii ONG 

Grupul țintă: liderii de ONG 
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Durată: program de 24 de ore  

Referință: Anisija Putine, Preşedintele Consiliului de administraţie, Societatea Sīļukalna zilais lakatiņš  

  

Computerul şi competenţele sale de utilizare sunt necesare 

pentru a gestiona şi pentru a fi un membru de seamă al 

societăţii. Ne-am lovit prima dată de această problemă 

atunci când ne-am înregistrat ONG-ul în Registrul 

Asociațiilor. A trebuit să scriu de mână Articolele de 

Asociere și alte documente justificative, iar apoi să-i cer 

cuiva să le transcrie la calculator.  

Apoi, în 2006, mi s-a oferit ocazia să urmez un curs IT de 12 

ore care cuprindea competențele de bază în lucrul cu calculatorul.  Fără calculator am uitat în scurt timp tot 

ce am învăţat. În 2007 mi s-a oferit o a doua şansă pentru a urma cursuri IT de perfecționare, cu ajutorul 

cărora să imi reîmprospătez cunoştinţele. Din nou însă, totul a fost fără nici un rezultat pentru că nu aveam 

calculator pentru a exersa. În 2008 am luat parte la o licitație de proiecte pentru strângerea de fonduri 

pentru punctul de consultanță de asistenţă medicală. Am scris proiectul de mână şi am rugat pe cineva să-l 

transcrie la calculator, din moment ce eu nu o puteam face de unul singur. 

Apoi,  în 2008 am aflat că există fonduri CIF disponibile pentru achiziţionarea de hardware pentru 

organizația noastră. Am fost norocoşi că am primit un calculator. În 2009 am scris o cerere de finanțare 

pentru îmbunătăţirea sediului organizației şi achiziţionarea de mobilă. Din nou, l-am scris de mână, şi am 

găsit pe cineva să-l tehnoredacteze – erau tabele complexe pe care eu nu puteam să le realizez. Trei cereri 

de proiecte au fost scrise cu ajutorul altor persoane, aşadar am decis s-o rog pe  Ineta Liepniece, preşedinta 

Centrului „Preiļi ONG”, să îmi găsească nişte cursuri de calculator. Eram decis chiar să și plătesc pentru ele 

din buzunarul meu, însă am primit un telefon care mă informa că „centrul NGO Preili” în colaborare cu 

LIKTA și Microsoft ofereau cursuri gratuite prin programul „Competențe digitale pentru  liderii ONG”. 

Veştile au apărut ca o binecuvântare pentru mine. Am învățat cum să scriem şi să inserăm tabele într-un 

document iar procesul de învățare a devenit mult mai uşor pentru mine mai ales pentru că acum aveam un 

calculator acasă și puteam repeta activităţile realizate la curs. Apropo am tehnoredactat povestea de succes 

de unul singur! 
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NGO CONNECTION DAY “TEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU ONG-URI” 

ALIANȚA CIVICĂ 

Studiu de caz: Inta Simanska, coordonator politic, Alianţa Civică-Letonia.  

În luna mai a anului 2010, LIKTA împreună cu Microsoft Letonia au organizat 

primul eveniment  dedicat ONG-urilor, intitulat “Tehnologii inovative pentru 

ONG-uri”. 

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Alianţa Civică-Letonia. Alianţa 

Civică-Letonia (ALC) cu sediul în Letonia, este un ONG care reunește sub egida 

sa peste 107 organizații non-guvernamentale şi membri privaţi. Alianţa 

Civică-Letonia împreună cu organizaţiile membre reprezintă mai mult de 30 

000 de persoane social-active din Letonia.   

Alianţa Civică-Letonia a fost partener în organizarea unei conferinţe pentru liderii ONG-urilor,  cu privire la 

utilizarea TIC în activităţile lor zilnice, ce a fost susţinută la Riga în anul 2010. ALC vede această cooperare ca 

având un mare beneficiu pentru ambele părţi. În primul rând, conferința nu doar că le-a oferit ONG-urilor 

informaţii importante despre beneficiile TIC în facilitarea desfăşurării activităţii, dar în acelaşi timp a şi 

consolidat cooperarea cu ALC în domeniul de advocacy prin implicarea organizației LIKTA în evaluarea 

sarcinilor guvernamentale.  

GET ONLINE WEEK (GOW) 2012 ÎN LETONIA – STUDIU DE CAZ 

ATELIER DE E-APTITUDINI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ – SPRIJIN ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE 

MUNCĂ 

Pe parcursul săptămânii „Get online week-2012” în centrele din toată 

Letonia au fost susţinute ateliere de „E-aptitudini pentru angajare şi 

dezvoltare”. Aceste ateliere s-au axat pe utilizarea ghidului online de 

angajare, iar principalul scop al acestor ateliere a fost acela de a arăta 

oamenilor cum să-şi găsească un loc de muncă căutând online, cum să 

scrie un CV și o scrisoare de intenţie şi cum să se promoveze prin 

intermediul reţelelor sociale.   

Domnişoara Katerina Sokolova a fost una dintre participantele la aceste ateliere, care au fost desfășurate 

pe parcursul săptămânii „Get online week-2012”. În centrul de formare „LatInSoft” am dobândit 

competenţe de lucru profesionale, întrucât unul dintre formatori m-a invitat să iau parte la atelierul  „E-

aptitudini pentru angajare”. Eram familiarizată cu căutarea de locuri de muncă online sau  pregătirea unui 

CV, dar ca urmare a atelierelor Kc4all am înţeles că îmi pregătisem incorect CV-ul şi că acesta nu oferea 
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angajatorului toate informaţiile privind aptitudinile mele. Între timp mi-am derulat practica în domeniu, iar 

managerul companiei mi-a cerut să-i las CV-ul „pentru orice eventualitate”. Întrucât exersasem, utilizând 

ghidul pentru angajare, am învățat cum să îmi îmbunătățesc CV-ul și scrisoarea de intenție și le-am transmis 

managerului companiei, ne-a spus Katerina.  

Și toate acestea au jucat un rol esențial-ea a primit locul de muncă vizat!  

Ghidul online de angajare este un instrument foarte util ce oferă oportunitatea de a dobândi e-aptitudini 

necesare tuturor pentru a obţine un loc de muncă. Iar în timpul săptămânii „Get online week-2012” toţi cei 

care au participat la acest atelier au avut ocazia să-şi îmbunătățească cunoştinţele şi probabil să obţină un 

loc de muncă mai bun!  

CENTRUL REGIONAL PENTRU EDUCAŢIA ADULŢILOR JELGAVA  

Studiu de caz: Jeļena Medvedeva, reprezentantă a IMM-urilor a absolvit 

cursul de „E-aptitudini pentru angajare”. În 2009 Jelena s-a înscris la cursul 

„Competenţe digitale pentru IMM-uri” la Centrul Regional pentru educaţia 

adulţilor din Jelgava, iar în 2010 ea şi-a perfecţionat cunoştinţele participând 

la cursul „E-aptitudini pentru angajare”, care a fost organizat de LIKTA în 

cadrul programului Microsoft Unlimited Potential.   

Cunoştinţele dobândite au fost esenţiale în munca ei, întrucât este responsabilă cu administrarea paginii de 

web a firmei pentru care lucrează. Ultimele informaţii prezentate în timpul atelierului cu privire la 

disponibilitatea e-serviciilor în Letonia au ajutat-o pe Jelena să-şi optimizeze munca.  

Acum ea vrea să aplice pentru cursuri avansate de Microsoft EXCEL Şi Microsoft Word  pentru a-şi 

eficientiza munca.  

 

COMPENTENȚE DIGITALE PENTRU LIDERII ONG 

CENTRUL REGIONAL PENTRU EDUCAŢIA ADULŢILOR JELEGVA 

Titlul cursului: Competenţe digitale pentru liderii ONG-urilor 

Grup ţintă: liderii şi membrii organizaţiilor non-guvernamentale  

Durată: Program de 24 de ore 

Referinţă: Sintija Harju, Preşedinte al Consiliului, P. Stradiņš College Support Foundation 
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 Sintija Harju realizând o prezentare la finalul acestui curs, în 

cadrul centrului „P. Stradiņš College Support Foundation” 

Fundația a fost înfiinţată doar cu un an în urmă. Prin urmare, 

în ciuda potenţialului inerent, momentan lucrăm doar într-un 

domeniu îngust de activităţi. Apreciez foarte mult cursul 

Competenţe digitale pentru liderii ONG-urilor. Acest curs 

oferă oportunitatea celor care nu ştiu foarte multe lucruri 

despre TIC, dar şi celor care se bazează pe utilizarea acestuia, 

să-şi îmbunătăţească cunoştinţele şi aptitudinile în acest domeniu. 

Marketing-ul este o parte esenţială a activităţii unei organizaţii tinere; trebuia să ne facem cunoscuţi şi să 

creăm un mediu de lucru plăcut în cadrul organizației. Abilităţile de  prezentare si cele de web-design sunt 

foarte utile. Aceste aptitudini vor fi folosite curând, atunci când va fi creat site-ul fundaţiei.    

 

COMPETENŢE DIGITALE PENTRU LIDERII ONG-URILOR 

CENTRUL DE EDUCAȚIE PERMANENTĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, JĒKABPILS 

Titlul cursului: Competenţe digitale pentru liderii ONG-urilor 

Grup ţintă: liderii organizaţiilor non-guvernamentale  

Durată: program de 24 de ore 

Referinţă: Anita Ruliete, membră al organizației „Ungurmuiža Society of Krustpils” 

Informația nouă și utilă este întotdeauna o binecuvântare. 

Dar stăpânirea competenţelor digitale este o necesitate, în 

era tehnologiei. Pentru şomeri ca mine a fost într-adevăr o 

binecuvântare să aflu că sunt disponibile cursuri gratuite de 

calculator în comunitate.   

Caietul meu de notiţe de la curs conţine „lucruri bune” 

învăţate de la trainerul Inga, care au fost notate cu marker 

verde. O altă binecuvântare a fost  posibilitatea de a învăţa 

mai multe despre sistemul de operare Windows Vista, cel mai nou software ( la acea vreme ) Microsoft 

Office 2007, despre instrumentele de prezentare, competenţe sau „lucruri bune”, cum le numesc eu, sau 

despre cum poți să obții sfaturi bune doar căutând pe internet. 
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Cea mai dragă realizare pe care am avut-o a fost faptul  că am trecut examenul de e-Citizen  şi am primit 

certificatul aferent acestui curs.  

Mulţumesc LIKTA, Microsoft Letonia, Jēkabpils FEITC şi trainer-ului Inga Grīnberga.  

 

 „COMPETENŢE DIGITALE PENTRU LIDERII ONG-URILOR” 

ORGANIZAȚIA „LEARNING PROJECTS”, LIEPAJA 

Titlul cursului: Competenţe digitale pentru liderii ONG-urilor 

Grup ţintă: liderii organizaţiilor non-guvernamentale  

Durată: program de 24 de ore 

Referinţă: Līva Kupfere, şef adjunct al Crucii Roşii a Tineretului  

Līva Kupfere, şefă adjunctă a Crucii Roşii pentru Tineret, a terminat 

cursul de „Competenţe digitale pentru liderii ONG-urilor”  pentru a 

integra beneficiile TIC în fluxul organizaţional, de exemplu: 

- folosirea Microsoft Outlook pentru o comunicare mai 

eficientă, rapidă şi convenabilă;  

- utilizarea Microsoft Excel pentru a crea tabele salariale şi 

previziuni financiare; 

- îmbunătăţirea si creşterea vitezei de transfer a datelor prin 

intermediul internetului. 

 

Līva spune: “atelierul s-a bazat pe abordarea „learn as you go”, fiind mai uşor pentru noi să memorăm şi să 

aplicăm ceea ce am învăţat. Am jucat jocuri de rol cu privire la interacţiunile de zi cu zi existente în sectorul 

ONG. Aceste jocuri m-au făcut să îmi privesc munca dintr-un unghi diferit, să sezisez greşelile şi să găsesc 

soluţii pentru acestea, întrucât îmi revine responsabilitatea de a stabili contacte cu toate ONG-urile din 

Liepāja, cu autorităţile municipale şi cu oamenii care se confruntă cu diferite probleme. Training-ul mi-a 

oferit oportunitatea să-mi  exprim  emoţiile şi să vorbesc despre diferite subiecte,  m-a ajutat  să-mi 

reamintesc lecţii importante şi aptitudini. Training-ul  m-a învăţat totodată noi aptitudini pe care le folosesc 

în activitatea mea zilnică; un lucru este sigur; m-aţi inspirat să continui, să-mi îmbunătăţesc munca şi 

desigur să acţionez pe baza acestor decizii. Continuaţi munca bună pe care o derulaţi care va ajuta fără 

îndoială mult mai multe persoane pe viitor! 
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  Cele mai bune poveşti şi servicii oferite de reţeaua de telecentre din Moldova 

 

Povestea Mariei Braşoveanu – o bunică fericită care a descoperit beneficiile  a de a fi online 

 Maria Braşoveanu, o angajată a Centrului de Sănătate din 

Crihana Veche, a folosit frecvent biblioteca noastră încă din 

2004. Fiind invitată de telecentrul nostru să participe la un curs 

în domeniul TIC, aceasta a prezentat interes în a învăţa lucruri 

noi. Computerul si internetul au ajutat-o să se simtă fericită şi 

mulţumită, mai ales că acum când a devenit bunică.  

Nepotul său David-Gabriel are deja 10 luni. Locuieşte departe şi 

nu este posibil  ca aceasta să-l vadă zilnic. Dar a găsit o soluţie: internetul şi reţelele de socializare, mai 

exact Facebook. Şi-a făcut un cont de Facebook şi a învăţat cum să-l folosească, şi a rămas plăcut 

impresionată: „pot să-mi văd nepotul crescând. Astfel am simţit bucuria multor evenimente petrecute în 

viaţa lui:primul dinţişor, primii paşi, primul cuvânt. Din moment ce lucrez în domeniul asistenţei medicale, îi 

mai ofer câteodată fiicei mele, Rodica, sfaturi despre cum să aibă grijă cât mai bine de David-Gabriel pentru 

ca el să crească sănătos ”.   

„Am participat la ziua porților deschise la bibliotecă, eveniment organizat în timpul campaniei „Hai pe net”. 

Le-am vorbit tuturor despre cum să folosească internetul şi le-am cerut să-şi facă un cont de Facebook”, 

mărturiseşte acesta. 

Aşadar, computerul şi internetul au devenit indispensabile pentru Maria Brasoveanu şi familia sa.  

 

Internetul te face să priveşti lumea cu alţi ochi …  

Pentru anumite persoane calculatorul şi internetul 

reprezintă un element suplimentar în viaţa lor de zi 

cu zi, în timp ce pentru alţii acestea reprezintă o 

şansă, o speranţă, un mod de a simţi că fac parte din 

societate. Ion, Elena şi Mihai Bocancea din Moldova 

(satul Taraclia, raionul Causeni) sunt trei fraţi de 43, 

38, şi respectiv 37 de ani.                

Din păcate, de la începutul adolescenţei ei suferă de 

distrofie musculară progresivă/miopatie – o boală 

genetică musculară în care fibrele musculare nu funcţionează din multe motive rezultând o slăbiciune 
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musculară. Nu şi-au putut continua studiile şi aveau nevoie să fie mereu supravegheaţi de către părinţi, 

care au renunţat astfel la slujbele lor.  

Cu toate acestea, ei au încercat să găsească o sursă de curaj şi motivaţie pentru a merge înainte. Timp de 

câţiva ani ei şi-au ajutat părinţii ţesând, şi aducând astfel venituri suplimentare, dar după ce fabrica din 

localitate a fost închisă, serviciile lor nu au mai fost solicitate.  

În anul 2000, Ion, Elena şi Mihai au beneficiat de un curs de formare de bază în utilizarea calculatorului 

susţinut de un profesor de IT din localitate chiar la ei la domiciliu. Însă, pentru ei a fost posibil să exerseze  

pe calculator doar pe perioada verii, când puteau lucra pe unul din calculatoarele şcolii din localitate. Câţiva 

ani mai târziu, Asociaţia de Miopatie din Republica Moldova a donat un calculator familiei Bocancea, ce a 

schimbat în mod considerabil viaţa de zi cu zi a familiei. De atunci, calculatorul a fost principala "fereastra" 

spre stabilirea contactului cu întreaga lume. În perioada 2004-2008 au furnizat servicii de secretariat 

instituţiilor publice locale şi au avut un salariu lunar de 200 lei (12 euro). Dar tehnologiile informaţionale s-

au dezvoltat intens în ultima vreme şi calculatorul nu mai este un lux nici pentru oameni nici pentru 

corpurile administrative. 

Calculatorul lor (de 128 MB de RAM) nu mai corespundea nevoilor actuale şi cunoştinţele lor trebuiau   

îmbunătăţite. Având un venit lunar de doar 190 EUR pentru toţi cei 5 membri ai familiei, era aproape 

imposibil să se acopere nevoile de bază, în special  tratamentul medical anual, produsele alimentare şi 

factura lunară de energie electrică şi conexiune la internet. Cu câţiva ani în urmă ei puteau să se îmbrace 

singuri şi să îşi realizeze igiena zilnică, însă în prezent acest lucru nu mai este posibil, bătrăna lor mama fiind 

cea care îi ajută la nevoile fiziologice. Dar ei încă mai pot folosi calculatorul şi şi-au pus în acesta multe 

speranţe pe viitor. Singura lor dorinţă este de a folosi calculatorul pentru a putea  genera venituri 

suplimentare familiei şi să se simtă utili.  

În aprilie 2012, Alianţa Centrelor Comunitare de acces la informare şi Instruire din Moldova "Infonet", a 

donat familiei Bocancea un calculator la mâna a doua, puţin mai performant decât primul. De asemenea, 

un profesor de limba engleză şi un formator în domeniul TIC din telecentru au fost dispuşi să vină să-i 

pregătească la domiciliu. Cursurile adiţionale de formare de care au  beneficiat: cel de limba engleză şi 

cursul de TIC, le-au dezvoltat abilităţile şi în prezent aceştia pot să utilizeze competenţele dobândite pentru 

a duce venituri suplimentare familiei, în scopul de a se întreţine singuri. Ei fac traduceri pentru diferiţi 

membri ai comunităţii lor şi pentru întreprinderile mici din regiune. Aceştia primesc, de asemenea, 

traduceri prin e-mail şi din alte oraşe din judeţul lor, având în vedere preţul acceptabil la care aceştia 

efectuează traducerile.  Personalul telecentrului îi ajută să identifice persoane şi firme interesate de munca 

lor, în scopul de a avea cât mai multe traduceri posibile, iar ei sunt foarte recunoscători pentru lucrurile pe 

care Telecentrul le-a întreprins pentru ei. 
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Servicii oferite întregii comunităţi - WI FI în Razeni şi servicii pentru toţi membrii comunităţii 

 Telecentrul din comunitatea Razeni a fost construit în anul 

2005. La acel moment, doar câteva calculatoare erau 

disponibile pentru cei 7000 de locuitori ai comunei. Am 

început cu câteva cursuri de calculatoare pentru tineri, 

voluntari, oameni care își caută de lucru, femei însărcinate şi 

alte categorii. Cursurile de formare constau în oferirea de 

cunoştinţe de bază din domeniul calculatoarelor, internetului 

module de web design şi crearea de bloguri. Numai în primul 

an am avut aproximativ de 300 de participanţi care au absolvit cu succes aceste cursuri, astfel că am decis 

să continuăm. Datorită faptului că oamenii au fost instruiți numărul calculatoarelor din comunitatea 

noastră a crescut la peste 1500. Elevii folosesc calculatoarele pentru a căuta informaţii pentru lecții. 

Calitatea studiilor din liceul în Razeni a crescut. Acum, elevii nu îşi pot imagina cum să învețe fără informaţia 

de pe internet.  

 

Adulţii au fost fericiţi să descopere posibilităţile conferinţelor video pe Skype, în scopul de a-i vedea şi a 

comunica cu rudele care lucrează în străinătate. Am reunit multe familii în fața calculatorului. Am creat o 

reţea de Wi-Fi pentru a acoperi întreaga comunitate. Oamenii îşi pot folosi telefoanele mobile pentru a se 

conecta la internet şi pentru a  căuta informaţia rapid. Am fost printre primele organizaţii care au creat o 

reţea de conexiune Wi-Fi  în mediul rural. Comunitatea a devenit parte a sistemului de informații la nivel 

global. Moto-ul nostru este: ”accesul la internet trebuie să fie la fel de uşor precum cel la electricitate.”   

 

Am creat în telecentrul nostru, prin intermediul unui proiect, un punct de acces la informaţie. Acum, 

oamenii pot veni să solicite orice informație cu privire la sistemul de legi din Moldova, programe pentru 

iniţierea unei afaceri sau informaţii simple pentru cei care caută un loc de muncă. Am ajutat administrația 

publică locală să finalizeze cu succes aplicațiile pentru proiectele destinate comunității în vederea 

îmbunătățirii calității vieții cetățenilor.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                  

Acest ghid de bune practici a fost realizat în 

cadrul proiectului “Shared Learning and 

Community Digital Inclusion through 

telecentre services”  cu sprijinul financiar al 

Fundaţiei Soros România, prin programul 

East - East: Partnership Beyond Borders 

Conținutul acestui ghid precum și opiniile 

prezentate în cadrul acestuia, nu reflectă în 

mod necesar, opinia Fundației Soros, ci 

numai pe cele ale autorilor.   

Materialul este elaborat cu participarea și 

sprijinul organizațiilor: EOS – România, IAN 

Serbia, LIKTA – Letonia și CCAI – Republica 

Moldova.  

       

 

 

 


