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 DELTA – JOB HUB
rețea de organizații care să promoveze inovarea socială

Broșura “DELTA JOB-HUB” realizată de RU Europe SRL în parteneriat cu ASOCIAȚIA 
EURO TRAINING în cadrul Subactivitatii A3.3 “JOB-HUB”- Crearea unei rețele de 
parteneri pentru dezvoltarea unor module inovative de absorție a persoanelor 
inactive pe piața forței de muncă în cadrul proiectului POCU/298/3/14/121109.

“Într-un parteneriat adevărat, nevoile partenerului sunt tot atât de 
importante ca ale tale însuţi. Cu nimic mai importante, cu nimic mai 

puţin importante. Exact la fel de importante.”

Paul Ferrini în “Liniştea inimii”
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Broșura „Delta - JOB-HUB“ informează beneficiarii privind:
• importanța formării profesionale continue pentru crearea unei cariere de succes;
• importanța parteneriatelor pentru dezvoltarea: personală, locală și zonală;
• importanța rețelelor de parteneriate care să promoveze inovarea socială;
• rolul inovării sociale în soluționarea problemelor sociale;
• dezvoltarea de modele de afaceri noi ce pot crește integrarea GT, șomeri pe piața 

forței de muncă din zona SE;

DICȚIONAR DE TERMENI
 
Formarea profesională continuă - este ulterioară formării inițiale și asigură adulților dezvoltarea 
competențelor profesionale deja dobândite.
 
Competențe profesionale - reprezintă capacitatea de a realiza activitățile cerute la locul de 
muncă la nivelul calitativ specificat în standardul ocupațional.

Inovarea - este un proces (acțiunea de a inova), iar inovația este rezultatul unui proces de 
inovare. Există și opinia că “inovarea” este atât un proces cât și rezultatul acestui proces (deci ar 
fi atât formă activă cât și rezultativă), adică există o polisemie a termenului.

Inovarea socială - înseamnă inovări care au un caracter social atât din punctul de vedere al 
scopurilor urmărite, cât și al mijloacelor folosite, în special inovări referitoare la dezvoltarea și 
aplicarea de noi idei (privind produse, servicii și modele) care răspund unor nevoi sociale și, în 
același timp creează noi relații sau colaborări sociale, fiind benefice pentru societate și stimulând 
capacitatea de a acționa a societății”.

Inovaţia socială - adică testarea şi creşterea amplorii soluţiilor inovatoare că răspuns la nevoile 
sociale și la cele privind ocuparea forței de muncă și educația. POCU 2014-2020 are la bază exact 
această intenție, când accentuează importanța finantării inițiativelor de inovare socială.

Reţeaua - este o hartă a legăturilor relevante dintre nodurile ce fac obiectul unui studiu. O reţea 
poate fi utilizată şi pentru a determina capitalul social de care dispun actorii individuali.

Relaţiile sociale - sunt descrise în teoria reţelelor sociale în termeni de noduri şi legături. Nodurile 
sunt actorii individuali din reţea, iar legăturile sunt relaţiile dintre aceşti actori.

Responsabilitatea socială a corporaţiilor - implică desfăşurarea unor „acţiuni la care nu sunt 
obligate prin lege” pentru că „au resurse financiare pentru a dezvoltă programe sociale” (Scutaru, 
2007, 506).

CLARIFICĂRI CONCEPTUALE: DESCOPERIRE, INVENŢIE, INOVAŢIE 

Conform Dicţionarului explicativ al limbii române,
• a descoperi înseamnă „a găsi un lucru căutat, necunoscut sau ascuns, a afla sau a 

pătrunde o taină, un mister”.
• a inventa înseamnă „a crea, a născoci ceva nou care nu a existat până atunci, a 

imagina pentru prima dată; a face o descoperire tehnică”.
• a inova înseamnă „a face o schimbare, a introduce o noutate într-un domeniu, 

într-un sistem”. Inovaţie înseamnă „noutate, schimbare, prefacere”.

CE ESTE INOVAREA SOCIALĂ?

IMPORTANȚA ȘI BENEFICIILE PARTENERIATELOR PENTRU
DEZVOLTAREA UNOR MODULE INOVATIVE DE ABSORBȚIE
A PERSOANELOR INACTIVE  PE PIATA FORTEI DE MUNCĂ



5

Proiect cofinanțat din Fondul Social European
în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European
în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

54

CARACTERISTICILE
INOVĂRII SOCIALE

Proiectarea dezvoltării sociale implică următoarele faze:
• identificarea şi diagnoza problemelor sociale;
• stabilirea priorităţilor şi adoptarea obiectivelor de dezvoltare;
• identificarea soluţiilor alternative şi alegerea strategiei;
• elaborarea planului de acţiune; implementarea;
• monitorizarea, evaluarea şi faza de feed-back şi corecţie (Zamfir şi alţii, 2007);

1. Inovația socială răspunde unei probleme sociale sau unei nevoi sociale 
nesatisfăcute
În articolul „Probleme sociale” semnat de C. Zamfir (2007, 455) în Enciclopedia 
dezvoltării sociale, problema socială este definită nu numai că „factor, proces, stare 
socială sau naturală care afectează negativ funcționarea societății şi/sau condiția 
umană”, dar şi că factor ce oferă oportunități de dezvoltare, problema socială constând 
în aceea că aceste oportunități trebuiesc valorificate.
Oportunitățile de dezvoltare sunt cu atât mai importante în discuțiile despre dezvoltarea 
socială în România orientată către depăşirea decalajelor față de celelalte țări europene. 
Această situație de oportunitate de dezvoltare a fost identificată în unele definiții prin 
termenul de provocare (en. challenge), inovație fiind un răspuns la o provocare din 
societate.

2. Inovația socială este soluție la o problemă socială
Această soluție poate avea mai multe forme:

• o activitate sau un serviciu inovativ (sau mai multe) (Mulgan, 2006, 146);
• o schimbare de proces, de produs, o schimbare organizațională sau de finanțare 

(Forumul OECD-LEEDS pentru Inovație Socială);
• o idee „care rezolvă provocările actuale sociale, culturale, economice și de mediu 

pentru binele oamenilor și al planetei” (Centrul pentru Inovație Socială din 
Toronto, http://www.socialinnovation.ca);

Inovaţia în politică socială implică un demers care să conducă la îmbunătăţirea acesteia.
Politica socială reprezintă o „sferă largă de activităţi care au că obiectiv modificarea 
într-un sens specificat a caracteristicilor vieţii sociale ale unei colectivităţi” (Zamfir, 
1997, 12).
Obiectivele politicii sociale, adică obiectivele sociale, vizează protecţia socială a 
diferitelor categorii sociale, bunăstarea individuală şi colectivă” (Pop, 2007, 447).
Conceptul de inovaţie socială este legat de cel de dezvoltare socială, definită ca 
„orientarea unei ţări/ regiuni/ comunităţi/ instituţii spre realizarea unei stări dezirabile, 
stabilite ca obiectiv, printr-un proces planificat în timp, realizat printr-un set de acţiuni 
conjugate” (Zamfir, 2006, 11).
Derularea acestor acţiuni implică un proces de inovaţie socială. 

Inovaţia socială este strâns legată de dezvoltarea socială şi presupune punerea în 
practică a unor noi modele, relaţii, idei, soluţii care să răspundă oportun nevoilor 
sociale.
Elementul de noutate constă în modul de alocare a resurselor existente pentru 
producerea schimbării. Inovaţia socială este favorizată de un context deschis noului, 
transferului de cunoştinţe, comunicării şi consultării permanente a actorilor interesaţi 
şi interesanţi, în procesul de îmbunătăţire a măsurilor sociale. Inovaţia socială 
contribuie la atingerea obiectivelor sociale.

Ca recunoaştere a importanţei pe care o joacă inovaţia, anul 2009 a fost desemnat de 
către Comisia Europeană ca „Anul european al inovării şi creativităţii”, „o iniţiativă 
interdisciplinară care acoperă nu numai domeniile educaţiei şi ale culturii, ci şi alte 
domenii, precum întreprinderile, media, cercetarea, politica socială şi regională şi 
dezvoltarea rurală”
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• poate avea forma unui concept (servicii, reguli și procese) sau a unei măsuri 
(Zentrüm for Soziale Innovation, http://www.zsi.at). Aura MATEI 89 Nr. 2/2009).

3. Inovația socială presupune noutate
Majoritatea autorilor par a fi de acord cu faptul că soluția, ideea, produsul sau serviciul 
trebuie să fie noi. Chiar dacă noutatea este o trăsătură intuitivă a inovației, pare natural 
ca o inovație să fie nouă, se ridică problema raportării acestei noutăți la context.
Phills și Deiglmeier (2008, pp. 36-9) se pronunță pentru noutate în raport cu utilizatorul 
sau beneficiarul, contextul sau aplicația sa. R. Heiskala (2007, 54-9) se pronunță în 
acelaşi sens: important nu este ca ideea sau pattern-ul să fie absolut noi, ci contează să 
fie percepute ca noi în contextul în care sunt aplicate.
Putem spune că adoptarea învățământului la distanță în România este o inovație 
socială realizată de actori români în condițiile în care această inovație a fost realizată și 
implementată în Marea Britanie încă din 1969? Pe de altă  parte, există motive să  
considerăm că diseminarea implică şi inovare propriu-zisă. 
De multe ori, preluarea inovației presupune un proces de adaptare a acesteia, de 
ajustare în funcție de contextul particular în care este aplicată.

4. Inovația socială produce schimbare socială
Soluția nouă trebuie să producă schimbare socială, o schimbare structurală culturală, 
normativă sau regulatoare a societății în termenii structuralişti ai lui R. Heiskala (2007).

5. Inovația socială produce un beneficiu pentru grupuri de indivizi, comunități, 
societate în ansamblu, nu pentru indivizi particulari
Inovația socială nu este produsă cu scopul de a satisface nevoile unui individ anume 
sau ale grupului său de proveniență, ci are un impact la nivel macro. 
Aşa cum reiese din definiția lui Leadbeater (2008), inovația socială produce valoare nu 
numai pentru consumatorul direct. 
Spre exemplu, faptul că serviciile educaționale au fost îmbunătățite prin introducerea 
unei noi metode de organizare a lor are efecte pozitive nu numai asupra elevilor de 
acum, ci asupra întregii comunități în care aceștia activează şi către care vor fi capabili 
să furnizeze servicii mai bune.

6. Inovația socială este difuzată prin organizații al căror scop principal nu este 
profitul
Chiar dacă și inovațiile economice produc o creștere a bunăstării indivizilor, a calității 
vieții, au deci consecințe sociale, acestea sunt produse și difuzate pentru profit. 

Cei mai mulți autori consideră că specificitatea inovațiilor sociale este că nu sunt create 
pentru profit: inovațiile sociale constau în „activități și servicii inovative motivate de 
scopul de a răspunde unei nevoi sociale, difuzate prin organizații, indivizi sau 
întreprinderi al căror scop principal este social și în care profitul este reinvestit” (Aura 
MATEI 91 Nr. 2/2009); „se diferențiază  de inovațiile în afaceri, care sunt în general 
motivate de maximizarea profitului și difuzate prin organizații care au profitul ca scop 
principal” (Mulgan, 2006, 146).

 7. Difuziunea și adoptarea unor soluții sunt condiții necesare pentru a defini 
această soluție drept inovație socială
Phills and Deinglmeier (2008) nu consideră că difuziunea este un criteriu după care 
putem clasifica sau nu o soluție ca fiind inovație socială.

După întinderea și gradul impactului lor, inovațiile sociale pot fi:

• incrementale – continuarea unor îmbunătățiri; 
• radicale – marchează schimbări discontinue; 
• sistemice – descriu schimbări în sistemele tehnologice, manageriale și 

organizaționale (ibidem, 13).  

Mulgan și Albury (2003, 3) consideră că majoritatea inovațiilor sunt incrementale, 
constând în schimbări relativ minore ale unor servicii sau procese existente, doar rar 
schimbând felul în care organizațiile sunt structurate sau relațiile și dinamica dintre 
actorii sociali (organizaționali sau nu).
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INOVAREA SOCIALA IN 
CONTEXTUL EUROPEAN

Inovarea socială devine tot mai importantă pentru rolul său de promovare a unor 
soluții și modalități noi, creative, de rezolvare a problemelor cu care se confruntă 
anumite comunități și societatea în ansamblul său.
Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială, 
consideră inovarea socială că un instrument eficient pentru a soluționa problemele 
sociale generate de: îmbătrânirea populației, șomaj, sărăcie, noile modele de organizare 
a muncii și noile stiluri de viață, astfel răspunde așteptărilor cetățenilor în ceea ce 
privește justiția socială, educația și asistența medicală.
Antreprenoriatul social constituie o sursă importantă de inovare socială. În cadrul 
inițiativei sale pentru antreprenoriatul social, Comisia Europeana invită „statele 
membre și autoritățile locale și regionale să sprijine și să încurajeze dezvoltarea 
întreprinderilor sociale din sfera lor de competență”.
Având în vedere calitatea de stat membru al Uniunii Europene precum și gradul de 
integrare al economiei romanești la nivel european și global cu influențe directe și 
asupra dinamicii sociale16, este utilă trecerea în revistă a principalelor provocări cu 
care spațiul european se confruntă în domeniul ocupării forței de muncă sau a 
provocărilor cu relevanță asupra acestui domeniu.

8 99

Provocări la nivelul Uniunii Europene: 
• Demografice: îmbătrânirea accentuată a populației și reducerea resurselor de 

muncă; 
• Participarea pe piața muncii: nivelul ridicat al șomajului și tendința ascendentă, în 

special pentru șomajul în rândul tinerilor; numărul ridicat al tinerilor NEETs (care 
nu sunt în ocupare, educație sau formare); 

• Participarea redusă a persoanelor în vârstă și a celor cu un nivel scăzut de calificare; 
incidența ridicată a șomajului de lungă durată; flexibilizarea pieței muncii, o piața 
dinamică, tranziții mai rapide și eficiente; 

• Dezvoltarea de politici adecvate pentru stimularea creării de noi locuri de muncă 
în sectoarele cu potențial (eco - eficiență, IT, sănătate); consolidarea capitalului 
uman prin dezvoltarea unor noi aptitudini şi competențe; 

• Garantarea unei mai bune concordanţe între competenţele oferite şi cererea de 
competențe de pe piaţa muncii; 

• Protecție socială: creșterea nivelului de sărăcie în special, pentru populația 
ocupată; asigurarea unei protecții sociale corespunzătoare care să stimuleze 
activarea, mențnând în același timp puterea de cumpărare; adecvarea mai bună a 
măsurilor privind incluziunea grupurilor vulnerabile; nivelul și gradul de acoperire 
inadecvat ale sistemului de protecție socială, capcana sărăciei, riscul sărăciei și 
capcana salariilor.



11

Proiect cofinanțat din Fondul Social European
în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European
în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

111010

INOVAREA SOCIALĂ ÎN 
CONTEXTUL ROMÂNESC

DESCRIEREA SUBACTIVITĂȚII
A3.3 JOB-HUB

Strategiile  naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 - 2020 (SNCDI 2020) 
încurajează crearea unui ecosistem de inovare prin parteneriate de tip public-privat şi 
public-public.
În  perspectiva anului 2020 Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice propune o viziune pentru România în care potențialul forței de muncă va fi 
valorificat în mod optim pentru consolidarea unei economii competitive, bazată pe 
inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă. 
Transpunerea acestei viziuni va însemna creşterea capacităţii României de a crea locuri 
de muncă noi, de calitate şi de a crea un avantaj competitiv pentru economia naţională 
printr-o resursă umană bine pregătită, cu un nivel înalt de calificare și competenţe.
Unul din obiective generale al SNCDI 2020 este creşterea competitivităţii economiei 
româneşti prin inovare.
Aceasta presupune dezvoltarea capacităţii firmelor de a absorbi tehnologie de ultimă 
generaţie, de a adapta aceste tehnologii la nevoile pieţelor deservite şi de a dezvolta, 
la rândul lor, tehnologii sau servicii care să le permită progresul pe lanţurile de valoare 
POCU 2014-2020.
POCU promovează inovarea socială, în special cu scopul de a testa, eventual implementa 
la scară largă soluții inovatoare, inclusiv la nivel local sau regional, pentru a aborda 
provocările sociale, în parteneriat cu partenerii relevanți din sectorul privat, public și 
ONG, comunitate și sectorul de întreprinderi sociale.
Inovarea sociala are un caracter social atât din punctul de vedere al scopurilor urmărite, 
cât și al mijloacelor folosite, în special cea referitoare la dezvoltarea și aplicarea de noi 
idei (privind produse, servicii și modele) care răspund unor nevoi sociale și, în același 
timp creează noi relații sau colaborări sociale, fiind benefice pentru societate.

În cadrul proiectului POCU/298/3/14/121109 - DELTA - DEzvoLTArea și inserția 
profesională a  resurselor umane inactive din Regiunea Sud - Est - prin subactivitatea 
A3.3 JOB-HUB contribuie la promovarea inițiativelor locale și a inovării sociale prin 
crearea de parteneriate pentru dezvoltarea de intrumente inovatoare/politici pentru 
creșterea ocupării în rândul persoanelor inactive/șomeri, desfășurate în Regiunea de 
dezvoltare Sud Est în județele Brăila, Galați și Buzău.

SCOPUL A3.3 –JOB HUB
este înscrierea beneficiarului și partenerilor într-o rețea de organizații care promovează 
inovarea socială și integrarea prin implicarea în politici publice prin care sunt aduse 
metode inovatoare de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile 
sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele 
din societate / etnice precum și valorificarea oportunităților locale.
Pentru  crearea unei rețele de parteneriate (12) pentru promovarea și integrarea 
Grupului Țintă, șomeri pe piața forței de muncă și dezvoltarea de modele de afaceri noi 
ce pot crește ocuparea din zona S-E este necesară crearea unei baze de date cu actori 
/participanți la cele 12 parteneriate Brăila-Galați-Buzău.
Chiar dacă inovațiile de natură tehnologică și socială sunt diferite, multe inovații sociale 
pot utiliza potențialul rețelelor de socializare pe internet pentru a consolida autonomia 
cetățenilor. Prin urmare, asigurarea conectivității online și sprijinirea dobândirii de 
competențe digitale relevante este un factor de abilitare cheie care stă la baza inovării 
sociale.
Cursurile de calificare au oferit oportunitatea membrilor grupului țintă de a învață noi 
meserii, acestea oferindu-le valoare adăugată în procesul de ocupare pe piață muncii.
Proiectul prin obiectivele specifice asigură premisele abilitării participanților în 
asigurarea cu succes al propriului traseu profesional, prin punerea în relație a 
competențelor și intereselor proprii cu oportunități de formare.
Proiectul impune o  abordare integrată concentrandu-se pe dezvoltarea personală, 
îmbunătățirea abilitaților și competențelor persoanelor din grupul țintă și implicit 
contribuie la dezvoltarea economiei locale în regiunea Sud-Est.
Locurile de muncă existente și cele noi create prin proiect, vor cere din ce în ce mai 
mult un nivel tot mai ridicat de educație și formare profesională.
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DEVENIȚI
PARTENER
Cursurile de Agent securitate, Frizer, Lucrător în comerț și Patiser se regăsesc în Planul 
de formare pentru județele Brăila, Galați și Buzău.
Cursul de Operator Introducere, validare și prelucrare date și Lucrător finisor în 
construcții se desfășoară în județul Brăila; Cursurile de Sudor electric se desfășoară în 
județele Galați și Brăila.
Toate cursurile din cadrul proiectului au doua module de TIC (egalitatea de șanse și 
dezvoltarea durabilă) care se parcurg prin intermediul platformei/aplicației astfel se 
contribuie la atingerea temei orizontale “Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de 
competențe digitale” și temei secundare “Îmbunătățirea accesabilității, a utilizării și a 
calității tehnologiilor informației și comunicării”.

Ce aveţi de câștigat din parteneriatul cu RU EUROPE SRL:
• Servicii profesionale pentru formare profesională;
• Resursă umană calificată, pregătita şi experimentată pentru diferite ocupații;
• Parteneriat strâns, comunicare în permanenţă și schimb de experiență;
• Cooperare cu specialiști în formare profesionala și resurse umane.

DESCRIEREA SUBACTIVITĂȚII
A3.3 JOB-HUB

Participanții care în cadrul proiectului au fost integrați în programe de formare 
profesională și certificarea competențelor profesionale au făcut parte din 
urmatoarele categorii de grup țintă:

460 persoane înscrise în grupul țintă, din care: 
• 230 șomeri și persoane inactive (50%) dintre care: 

• 46 persoane cu vârstă peste 54 ani -20%;  
• 40 șomeri pe termen lung;
• 10 persoane cu dizabilități;
• 10 Persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2);
• Persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4).

92 persoane de etnie romă (20%),
138 din zonă rurală (30%),

Beneficiarul RU EUROPE SRL Brăila si ASOCIAȚIA EURO TRAINING Brăila au organizat în 
cadrul proiectului „DELTA-DEzvoLTArea și inserția profesională a resurselor umane 
inactive din Regiunea Sud-Est”, POCU/298/3/14/121109 cursuri obținând calificările:
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1. AGENT DE SECURITATE
nivel II
360 de ore 6 grupe x 14 
participanți = 84 participanți;

2. OPERATOR INTRODUCERE,
VALIDARE, PRELUCRARE DATE
nivel III
720 de ore - 2 grupe x 12 x 12 
participanți = 24 participanți;

4. PATISER
nivel II
360 de ore - 3 grupe x 14 
participanți = 42 participanți;

5. LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
nivel II
360 de ore - 8 grupe x 14 
participanți = 112 participanți;

7. LUCRĂTOR FINISOR ÎN 
CONSTRUCȚII
nivel II
360 de ore - 3 grupe x 14 
participanți = 42 participanți.

6. SUDOR ELECTRIC
nivel II
3 grupe x 14 participanți
= 42 participanți;

3. FRIZER
nivel II
360 de ore - 4 grupe x 14 
participanți = 56 participanți; 

Procesul de evaluare a competențelor a avut că scop recunoașterea cunoștințelor și 
abilitaților profesionale dobândite pe căi non-formale sau informale (fie la locul de 
muncă, fie în mediul familial sau în timpul liber fară să fi urmat un program de formare 
profesională în acest sens) astfel să obținut calificările: 

• Ospătar           
Brăila

• Bucătar                      
Galați și Buzău 

• Zidar, pietrar, tencuitor                    
Brăila 
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