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BeBlue – Orientarea carierei în Economia Albastră 

Economia albastră acoperă o gamă largă de sectoare consacrate (de exemplu: transportul maritim, 

petrolul și gazele în afara zonei de țărm, turism de coastă) și sectoare emergente (de exemplu: 

energiile regenerabile în afara zonei de țărm, biotehnologie). Aceste sectoare sunt interconectate, iar 

locurile de muncă sunt disponibile pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, pentru a 

intra dar și pentru a trece de la un sector la altul. În acest context, este necesar să se promoveze 

creșterea economică, incluziunea socială și dezvoltarea mijloacelor de trai, protejând în același timp 

mediul și încurajând inițiativele durabile în zonele oceanice și de coastă.  

Proiectul BeBlue dezvoltat de Asociația TEAM4Excellence din România, Sea Teach din Spania și 
Osmaniye Il Milli Egitim Mudurlugu din Turcia își propune să consolideze mobilitatea intra și 
intersectorială a cursanților din domeniul educației și formării profesionale (VET) din țările partenere 
în economia albastră. Proiectul este implementat cu ajutorul altor 15 parteneri asociați care contribuie 
la atingerea grupurilor țintă, la implementarea sarcinilor proiectului și la susținerea diseminării. 

Acest parteneriat este un răspuns la lipsa de transparență în ceea ce privește competențele și 
calificările, care este responsabilă de ineficiența de pe piața muncii din economia albastră. În plus, 
mobilitatea redusă a forței de muncă a "profesioniștilor albaștri" este, de asemenea, o problemă cu 
care trebuie să se confrunte lucrătorii din Europa. Interviurile cu părțile interesate au condus la 
concluzia că sporirea transparenței competențelor necesare în domeniile conexe ar fi adecvată, 
realizabilă și fezabilă pentru îmbunătățirea ineficienței pieței muncii. 

 

În perioada 18 - 22 aprilie 2022, cei 3 parteneri s-au întâlnit la Cala d'Or, Mallorca, Spania, pentru 
activități de învățare, formare și predare. În cadrul acestei întâlniri am împărtășit gândurile și practicile 
noastre cu privire la soluțiile care ar putea fi implementate, pentru a-i ajuta pe tineri să obțină 
competențele și orientarea profesională, necesare pentru a se angaja în sectorul economiei albastre. 

Pe parcursul a 5 zile, participanții au discutat despre modalitățile de promovare a carierelor în 
domeniul economiei albastre în rândul tinerilor, despre instrumente și materiale educaționale pentru 
educația lor în domeniul economiei albastre și despre cum să-i sprijine să-și găsească un loc de muncă 
în diferite sectoare ale economiei albastre. Participanții au împărtășit cele mai bune practici în materie 
de e-mentorat, împreună cu feedback-ul colectat de la grupurile lor țintă. Au discutat, de asemenea, 
despre procesele de mentorat și despre platforma de sprijin pentru mentorat care este dezvoltată în 
cadrul acestui proiect de 2 ani. 

Vizitați pagina web a proiectului BeBlue pentru a afla mai multe despre acest proiect și despre 
rezultatele sale remarcabile. 
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