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Soluții inovatoare pentru promovarea ocupării femeilor tinere în 
locuri de muncă digitale 

 

Septembrie marchează anul în care “Fundația EOS România” împreună cu partenerii din 

Grecia, Lituania, Irlanda, Letonia, Malta și Spania implementează proiectul „Women4IT”: 

„TINERE FEMEI-TIC: Soluții inovatoare pentru creșterea numărului de fete vulnerabile din 

UE și femeile tinere în agenda digitală” (proiectul nr. 2017-1-094), finanțat prin programul 

de angajare a tinerilor din fondurile norvegiene, Islanda și Liechtenstein. 

 

 Proiectul Women4IT își propune să crească interesul femeilor tinere pentru tehnologiile 

digitale și oportunitățile pe care le aduc pentru creșterea carierei. Proiectul își propune să 

evalueze competențele digitale ale 700 de tinere din 7 țări, oferind posibilitatea de a primi 

îndrumare personalizată în carieră și formare de competențe digitale pentru a-și îmbunătăți 

abilitățile și cunoștințele și pentru a se implica pe piața muncii. pentru atingerea obiectivelor 

proiectului.  

 

Trebuie menționat primul dintre aceste studii privind viitoarele locuri de muncă digitale și 

profesii TIC în Europa și în țările partenere. 

Studiul a rezumat rezultatele studiilor a șapte țări partenere (Letonia, Spania, Grecia, Malta, 

Lituania, Irlanda și România). Scopul studiului a fost de a oferi soluții inovatoare pentru 

promovarea ocupării forței de muncă a femeilor tinere în lucrări digitale, ținând cont de 

specificul teritorial, de bune practici și politici care să sensibilizeze disponibilitatea tehnologiei 

și oportunitățile de competențe digitale pentru femeile tinere, precum și actualele nevoi ale 

pieței muncii. Pentru a obține informațiile necesare, a fost realizată o analiză a literaturii și o 

identificare a situației actuale din 7 țări partenere.  

Documentația, proiectele și inițiativele studiilor relevante au fost compilate și analizate, 

precum și rapoarte naționale privind setul de competențe necesare pe piața muncii. Cele 

șapte țări partenere au identificat apoi nevoile tuturor celor implicați în studiu (angajatori, 

părți interesate și femei tinere). Puteți vedea mai multe detalii ale studiului aici. 

 

De asemenea, în iunie a fost publicat un studiu privind abordările inovatoare care 

promovează angajarea tinerilor și tinerilor din grupul NEET, care reunește exemple de bune 

practici și inițiative privind angajarea femeilor și a tinerilor fără formare profesională, fără 
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angajare și formare profesională ( NEET) în sectorul TIC din țările partenere ale proiectului 

(Letonia, Spania, Grecia, Malta, Lituania, Irlanda și România). Exemplele prezentate în studiu 

sunt de așteptat să fie utile și vor servi drept bază pentru fazele viitoare ale dezvoltării 

proiectului, eliminând nevoia unei abordări „de încercare și eroare” și contribuind la 

elaborarea politicilor. Experiența acumulată are drept scop îmbunătățirea implementării 

proiectului în domenii similare. Puteți vedea mai multe detalii ale studiului aici.  

 

În cadrul proiectului, au fost selectate 8 dintre profilurile dezvoltate, care s-au dovedit a fi 

cele mai potrivite și adecvate pentru nevoile pieței muncii din România, inclusiv: 

 

• Tester de asigurare a calității (QA Tester) 

• Junior Web Developer 

• Designer grafic  

 

 

Începând cu luna octombrie, întâlnirea partenerilor din proiect la Dublin va prezenta o 

versiune de test a platformei online de profilare, care va fi ulterior tradusă în 7 limbi pentru 

evaluarea competențelor digitale pentru profilurile specifice ale profesiilor digitale.  

 

Pentru mai multe informații despre proiect, consultați : 

https://women4it.eu/ 

https://eeagrants.org/topics-programmes/fund-youth-employment 

 

Website:  http://www.eos.ro/ 

Facebook: https://www.facebook.com/FundatiaEOS/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eos-romania-
foundation/?viewAsMember=true 

 

 
The project Nr.271-1-094 "YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into 
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