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Orientare profesională în economia albastră cu ocazia Zilei Mondiale 

Maritime 
 

 

Elevi, studenți și profesori de la peste 10 instituții de învățământ din județul Constanța 

interesați de oportunitățile de formare și agajare în sectorul maritim și portuar, au aflat de la 

prefesioniști care sunt cele mai atractive 100 de cariere din economia albastră. 

 

In fiecare an, sfârsitul lunii septembrie marchează Ziua Mondială Maritimă. Cu acestă ocazie, 

vineri, 30 septembrie 2022, reprezentații asociației TEAM4Excellence au împărtășit 

constanțenilor rezultatele proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ “Career Guidance in 

Blue Economy”. Activitatea s-a desfășurat în cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor 

Europeni, desfășurat la Universitatea Maritimă din Constanța.  

Participanții au fost ghidați înspre a descoperi avantajele pe care o carieră în domeniu le oferă. 

Li s-a oferit o prezentare detaliată a hărții carierelor albastre, în care partenerii proiectului au 

centralizat 100 de cariere disponibile din toate sectoarele economiei albastre. Profesioniști din 

domeniu le-au fost alături tinerilor pentru a le răspunde la întrebări, iar participanții s-au arătat 

încântați de această experiență care le-a lărgit orizonturile înspre a alege pe viitor o posibilă 

profesie din domeniu în funcție de înclinațiile pe care le au. Mai apoi, participanții s-au 

familiarizat cu tehnologiile folosite în domeniul maritim în timp ce au vizitat simulatoarele de 

navigație din universitate, echipamente cu care vor lucra dacă aleg să opteze pentru o carieră 

albastră.  
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Proiectul BeBlue reprezintă un parteneriat cu organizații din Turcia - Osmaniye İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü și Spania - Sea Teach și vine ca răspuns la lipsa de transparență a competențelor și 

calificărilor, care este responsabilă pentru ineficiența pieței muncii din economia albastră. În 

plus, mobilitatea redusă a forței de muncă, a "profesioniștilor din economia albastră" este, de 

asemenea, o problemă cu care se confruntă lucrătorii din Europa. Interviurile cu părțile 

interesate din sectorul albastru au condus la concluzia că sporirea transparenței competențelor 

necesare în domeniile conexe ar fi adecvată, realizabilă și fezabilă pentru a îmbunătăți 

ineficiențele de pe piața muncii. 

 

Totodată, participanților li s-au promovat cursurile de orientare profesională în economia 

albastră pe care le-am conceput în cadrul proiectului și care sunt disponibile gratuit în engleză, 

română, spaniolă și turcă pe platforma online. Acestea conțin informații valoroase despre 

fiecare sector al economiei albastre, unde cursanții pot afla ce oferte de locuri de muncă 

corespund calificărilor și intereselor lor. Tinerilor li s-au împărțit materiale educaționale menite 

să îi ghideze înspre resurse, cursuri și posibilități de formare în domeniul maritim, sărbătorind 

împreună Ziua Mondială Maritimă. 

Urmăriți pagina proiectului https://trainingclub.eu/beblue/ pentru a fi la curent cu ultimele 

noutăți despre oportunitățile Erasmus. 

Activitatea face parte din planul de implementare a proiectului "Career Guidance in Blue 

Economy", cofinanțat de Comisia Europeană prin Acordul de finanțare ID 2020-1-RO01-

KA202-080397. 
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