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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară: 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii 

Obiectiv specific: 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 

comunităţile marginalizate din zona rurală şioraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin 

implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

Cod Proiect: POCU/827/5/2/ 139541 

Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de 

sărăcie cu domiciliul pe raza GAL Colinele Tutovei” 

 

ANUNȚ 

 

Curs COMPETENȚE SOCIALE ȘI CIVICE 

Cursul “Competențe sociale și civice” valorifică tendința naturală a oamenilor de a evolua, de a 

dezvolta noi competențe menite să-i sprijine în participarea la viața socială și profesională, care se 

face, astfel, activ, constructiv și responsabil. Maniera interactivă de prezentare a cursului oferă 

cadrul ideal de acumulare a noi informații prin exersarea practică a tehnicilor de comunicare. 

Cunoașterea profundă a acestora și a teoriilor care stau la baza comunicării aduc un plus de 

eficiență în aplicarea lor și înlesnesc contactele interpersonale. 

Obiectiv  

Cursul își propune dezvoltarea de competențe și abilități în plan personal și profesional, precum și 

consolidarea celor deja existente, care să-i susțină pe participanți în viața lor socială și profesională, 

oferindu-le baza unei comunicări eficiente și a unei conviețuiri plăcute cu semenii lor. 

Durata 

Cursul se derulează pe parcursul a 40 de ore de formare. 

Condiții de participare 

Studii: ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL OBLIGATORIU 

Rezultate așteptate 

Pe parcursul cursului participanții își vor însuși: 

 Concepte de bază în educația și cultura civică, 

 Concepte și mecanisme de inovare civică, 

 Principiile de bază ale voluntariatului și beneficiile acestuia, 

 Noțiuni introductive despre egalitate și șanse și gen, incluziunea socială și nediscriminarea, 

 Rolul civismului în societate și relația stat-cetățean, 

 Ce înseamnă implicarea civică și rolul său în dezvoltarea socială, 

 Metode inovatoare de implicare socio-civică. 

Notă informativă: Cursul este acreditat A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) 


