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STRATEGIC	PROPOSALSSTRATEGIC	PROPOSALSSTRATEGIC	PROPOSALS
-proposing	a	reform	of	the	education	system,	which	should	

present	in	detail	the	methods	of	

integration	/	reintegration	of	people	who	have	

abandoned	school;

-eliminating	corruption	from	the	education	system;

-creating	a	unique	reform	in	all	the	education	

	systems	in	the	EU;

-introducing	the	civic	culture	in	secondary	

schools	and	in	high	schools;

-facilitating	the	partnership	between	secondary

		education	institutions	/	universities	and	

	companies;

-encouraging	investments	in	the	rural	area;

-proposing	mobility	programs	for	education	purposes,	

the	validation	in	the	EU	of	the	certi�icates	attesting	the

	acquired	knowledge,	the	training,	etc.,	according	to	

specializations,	designed	for	youngsters	who	do	not	have	access	to	secondary	education;

-implementing	a	better	education,	especially	at	an	early	age;	the	education	should	be	related	to	all	

domains	(medicine,	music,	sport,	life	in	general);

-compulsory	10	forms	graduation;	proposing	severe	penalties	in	case	of	parents	who	do	not	register	

their	children	at	school;	creating	intensive	and	varied	information	campaigns	concerning	the	

opportunities	offered	by	the	secondary	or	upper	education	system
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SECTORIAL	PROPOSALSSECTORIAL	PROPOSALSSECTORIAL	PROPOSALS
-involving	student	associations	in	order	to	implement	information	campaigns	in	rural	areas	during

	homeroom	classes;

-motivating	social	workers	(granting	�inancial	stimuli	for	their	work)	in	order	to	support	

underprivileged	families	with	children;

-encouraging	youngsters	to	work	in	rural	areas	in	speci�ic	sectors	of	activity	(agriculture,	manufacture,

	animal	breeding,	etc.);

																								-free	programs	designed	for	youngsters,	offered	by	the	State,	in	order	to	acquire	

																																				experience	related	to	the	job	for	which	they	want	to	apply;

-meetings	with	parents,	organized	in	schools,	in	order	to	help	them	and	in	order	

to	provide	them	methods	for	helping	their	children;

-reducing	the	requirements	of	employers	in	what	concerns	the	experience	level

	of	the	graduates;

-proposing	internships	designed	for	students	and	graduates;

-offering	national	and	international	exchanges	of	experience	that	should	allow	

																								youngsters	to	develop	their	competencies;

																												-for	youngsters	living	in	rural	areas	and	youngsters	who	have	

																													dif�icult	�inancial	and	familial	situations	–	organizing	

																														quali�ication	trainings	and	counseling	sessions	for	their	social

																															integration;

																															-introducing	practical	trainings	in	the	university	curricula;

																															-organizing	sessions	of	general	and	professional	counseling;

																															-proposing	quali�ication	trainings	-introducing	specialized	

																																	training/practical	training	during	high

	-creating	professional	training	centers	in	the	rural	areas;

	-creating	internship	curricula	for	unemployed	youngsters;

-	involving	employment	agencies	in	the	life	of	youngsters;

-	proposing	programs/trainings	which	include	people	from	all	social	categories.	

BACKGROUND	ASPECTSBACKGROUND	ASPECTSBACKGROUND	ASPECTS
-encouraging	youngsters	to	follow	their	dreams,	to	choose	an	occupation	they	like	and	to	earn	money	
		from	it;
-acknowledging	the	importance	of	investments	in	personal	development;
-encouraging	seriousness,	devotion	at	work;
-proposing	psychotherapy	meetings	for	professional	counseling;
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-youngsters	whose	�inancial	situation	is	precarious;
-graduates;
-underprivileged	people;
-unemployed	people;
-retrained	people;
-disabled	people;
-single	parents;
-retrained	people.

S TA K E H O L D E R SS TA K E H O L D E R SS TA K E H O L D E R S

-the	local	authorities;

-the	mass-media:	promoting	positive	examples;

-the	Departmental	Employment	Agency.
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