
PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL "DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE" (varianta iulie 2007 neaprobata de CE)
Programul complement varianta decembrie 2006

Axa prioritara
Domeniu major
de
 interventie

Operatiuni indicative Activitati eligibile Solicitanti eligibili Valoare grant Alocare financiara Entitati implicate

1. Acces la educaţie şi
formare profesională
iniţială de calitate;

1.1. Sprijin si asistenta
pentru dezvoltarea si
implementarea de instrumente
 la nivelul de sistem si de furnizor
1.2. Sprijin si asistenta pentru dezvoltarea personalului, pentru dezvoltarea si
implementarea mijloacelor si instrumentelor de asigurare si management al
calitatii si la nivel de furnizori de educatie
1.3. Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de orientare si consiliere de calitate in
vederea cresterii performantelor scolare si a ratelor de tranzitie intre diferite
nivele de educatie
1.4. Sprijin pentru dezvoltarea ofertelor de educatie si de formare initiala
relevante pentru nevoile de invatare individuala si pentru nevoile pietei muncii.

1.1. vezi anexa1
1.2. vezi anexa1
1.3. Tipuri de proiecte:
P1. Suport şi asistenţă pentru dezvoltarea instrumentelor de
orientare şi consiliere şcolară
P2. Formarea consilierilor şcolari
P3.  Program  naţional  diversificarea  şi  furnizarea  serviciilor
de  orientare  şi  consiliere  la
nivel de furnizor de educaţie şi formare profesională iniţială
Activitati eligibile: dezvoltarea de instrumente specifice activităţilor
de orientare şi consiliere
- elaborarea de materiale, ghiduri şi manuale
- elaborarea de studii, analize şi cercetări
- instruirea consilieri
- furnizarea de servicii de orientare şi consiliere
- crearea de centre de orientare şi consiliere
1.4. Tipuri de proiecte:proiecte naţionale, proiecte individuale
şi scheme  de grant
Activitati eligibile:elaborarea de materiale, ghiduri şi manuale
- elaborarea de studii, analize şi cercetări
- elaborarea de soft educaţional
- sprijin pentru elevii supradotaţi
- instruirea personalului
- dezvoltare curriculară
- furnizarea de educaţie şi formare
- furnizarea de formare profesională iniţială
- susţinerea financiară a şcolilor TVET pentru îndeplinirea
procedurilor de autorizare ca furnizor FPC
- furnizarea de FPC de către şcoli TVET

1.1.Vezi anexa 1
1.2. Vezi anexa 1.
1.3.structuri ale Ministerului educaţiei şi cercetării sau aflate în
coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu
•    structuri ale MMSSF sau aflate în coordonarea/subordinea
acestuia cu atribuţii în domeniu
•    CNFPA
•    Institutul de Ştiinţe ale educaţiei
•    CJAPP, ISJ
•    furnizori de orientare şi consiliere,
•    unităţi şcolare
1.4.structuri ale Ministerului educaţiei şi cercetării sau aflate în
coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în domeniu
•    Inspectorate şcolare judeţene
•    unităţi şcolare, licee,
•    ONG

50.000   –   500.000
pentru   proiecte
individuale
300.000-5.000.000
pentru   proiecte naţionale
500.000-5.000.000
pentru  schemele
de grant

OI POS  Dezvoltarea
Resurselor  Umane -
Ministerul Educatiei,
Cercetarii si Tineretului

2. Calitate in invatamantul superior

2.1.Sprijin şi asistenţă pentru dezvoltarea
şi implementarea de instrumente la nivel de sistem;
2.2.Sprijin  şi  asistenţă  pentru  dezvoltarea
personalului,  pentru  dezvoltarea  şi
implementarea mijloacelor şi a instrumentelor
de asigurare şi management al calităţii şi
la nivel de furnizori de educaţie;
2.3.Sprijin pentru dezvoltarea instrumentelor
şi personalului în vederea îmbunătăţirii
cunoştinţelor şi a managementului universitar;
2.4.Educaţie  universitară  de  calitate
axate  pe  competenţă  (relevantă  pentru
piaţa  muncii  /în concordanţă cu CECIS);
2.5.Sprijin pentru promovarea parteneriatului
şi dezvoltarea de reţele între universităţi,
cercetare-dezvoltare şi comunitatea de afaceri.

2.1. A se vedea schema de proiecte A din anexa 1
2.2. A se vedea schemele de proiecte A si B din anexa 1
2.3. A se vedea schema de proiecte A din anexa 1
2.4. elaborarea de studii, analize şi cercetări
•    dezvoltare curriculară
•    furnizarea de educaţie universitară
•    susţinerea financiară a studenţilor netradiţionali
•    softuri educaţionale
•    programe doctorale
•    programe de master
2.5. elaborarea de materiale, ghiduri şi manuale
- elaborarea de studii, analize şi cercetări
- schimburi de experienţă,
- structuri de susţinere a transferului de cunoştinţe

2.4. structuri ale MECTsau aflate în coordonarea/subordinea
acestuia cu atribuţii în domeniu
•    universităţi
2.5. structuri ale MECTsau aflate în coordonarea/subordinea
acestuia cu atribuţii în domeniu
•    universităţi.
•    intreprinderi, asociaţii patronale, camere comerţ şi industrie
•    institute de cercetare,

50.000   –   500.000
pentru   proiecte
individuale
300.000-5.000,000
pentru   proiecte naţionale
500,000-5,000,000
pentru  schemele
de grant

OI POS  Dezvoltarea
Resurselor  Umane -
Ministerul Educatiei,
Cercetarii si Tineretului

3. Dezvoltarea
resurselor umane in
educatie
si formare profesionala

3.1.   Formarea  continuă  a  resurselor  umane
din  învăţământul  preuniversitar,  universitar,  a
FPC  şi cercetare;

3.1.cursuri postuniversitare
- formare continuă a cadrelor didactice şi formatorilor
- perfecţionarea cadrelor didactice şi formatorilor
- instruire  în  domeniul  TIC  (inclusiv,  susţinerea  obţinerii
certificatelor  ECDL  pentru cadre didactice şi formatori)
- formarea cadrelor didactice în specialitate
- formare în vederea dezvoltării capacităţii cadrelor didactice
şi formatorilor de a utiliza tehnici moderne de predare şi instruire
- formarea continuă a cadrelor didactice şi instructorilor în alte
 domenii decât cele în care au specialitatea/grade didactice
- formare continuă pentru cadrele didactice pentru a deveni mediatori,
mentori etc.
- instruire  practică  în  întreprindere,  institute  de  cercetare
 (în  afara  cadrului  formal  de formare  a profesorilor şi  formatorilor)
 în  cazul  programelor de  outreach şi  mobilitate intersectorială
- activităţi specifice în întreprinderi şi institute de cercetare desfăşurate
de către profesori,
- semestre sabatice, vizite de studiu, burse de perfecţionare

3.1. structuri ale MECTsau aflate în coordonarea/subordinea
acestuia cu atribuţii în domeniu,
•    structuri ale MMFES sau aflate în coordonarea/subordinea
acestuia cu atribuţii în domeniu
•    Centrul Naţional de Formare a Profesorilor din Învăţământul
Preuniversitar
•    Grădiniţe, şcoli, şcoli TVET; licee; universităţi;
•    Inspectoratele Şcolare Judeţene
•    Casele Corpului Didactic, Furnizori de formare continuă

50.000   –   500.000
pentru   proiecte
individuale
300.000-5.000.000
pentru   proiecte naţionale
500.000-5.000.000
pentru  schemele
de grant

OI POS  Dezvoltarea
Resurselor  Umane -
Ministerul Educatiei,
Cercetarii si Tineretului

AXA 1
Educaţia şi
formarea

 profesională în
sprijinul
creşterii

economice şi
dezvoltării
societăţii
bazate pe

cunoaştere

TOTAL AXA 1:
991.788.814 Euro



Axa prioritara
Domeniu major
de
 interventie

Operatiuni indicative Activitati eligibile Solicitanti eligibili Valoare grant Alocare financiara Entitati implicate

3.2.   Programe  de  tip  „outreach”  şi  mobilitate  intersectorială  pentru
formarea  şi  perfecţionarea resurselor umane din educaţie şi cercetare

3.2.formarea continuă a cadrelor didactice şi instructorilor în alte domenii
decât cele în care au specialitatea/grade didactice
- formare continuă pentru cadrele didactice pentru a deveni mediatori, mentori
etc.
- instruire  practică  în  întreprindere,  institute  de  cercetare
intersectorială
- activităţi specifice în întreprinderi şi institute de cercetare desfăşurate de
către profesori,
- semestre sabatice, vizite de studiu, burse de perfecţionare
- elaborarea de materiale, ghiduri şi manuale, studii, analize şi cercetări

3.2.•    structuri ale MECTsau aflate în coordonarea/subordinea
acestuia cu atribuţii în domeniu
•    structuri ale MMFES sau aflate în coordonarea/subordinea
acestuia cu atribuţii în domeniu
•    Grădiniţe, şcoli, şcoli TVET; licee;
•    universităţ, institute şi centre de cercetare
•    Furnizori de formare continuă
•    Inspectorate Şcolare Judeţene, Casele Corpului Didactic
•    Centrul Naţional de Formare a Profesorilor din Învăţământul
Preuniversitar
•    Consiliul Naţional al Rectorilor

3.3.   Sprijinirea programelor integrate
pentru reconversia profesorilor şi cercetătorilor;

3.3.furnizarea de servicii de orientare, consiliere si acompaniament
- formare profesională specifică noilor domenii, furnizarea de instruire specifică
- activităţi  extracurriculare  de  tip:  turism  cultural  pentru  elevi,  meditaţii,
orientare  şi consiliere
- workshop-uri, conferinţe etc.
- diseminarea bunelor practici
- elaborarea de studii, analize şi cercetări

3.3.structuri ale MECTsau aflate în coordonarea/subordinea
acestuia
cu atribuţii în domeniu
•    structuri ale MMFES sau aflate în coordonarea/subordinea
acestuia
cu atribuţii în domeniu
•    Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
•    şcoli TVET; licee, Inspectorate Şcolare Judeţene.
•    AJOFM; ANOFM, furnizori de formare continuă pentru
profesori

3.4.   Sprijin pentru debutul în cariera didactică
şi de cercetare;

3.4. Tipuri de proiecte: scheme de grant
P1. Granturi/alocaţii individuale pentru susţinerea debutului în carieră
a tinerilor profesori – schemă de grant
P2. Granturi/alocaţii individuale pentru susţinerea debutului în carieră
a tinerilor cercetători – schemă de grant

3.4.  MMECT şi structuri subordonate sau în coordonare
•    inspectorate şcolare judeţene.
•    Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

3.5.   Dezvoltarea abilităţii antreprenoriale şi manageriale
pentru tinerii cercetători în vederea susţinerii iniţiativelor de
tip spin off şi spin out

3.5.cursuri postuniversitare
- formarea continuă şi perfecţionarea cercetătorilor, cu precădere în domenii
cum ar fi:
metodologia cercetării, cercetare fundamentală, cercetare aplicată, specialitate
- instruire  practică  în  întreprindere,  universităţi  (în  afara  cadrului  formal  de
formare  a profesorilor   şi   formatorilor)   în   cazul   programelor   de
outreach   şi   mobilitate
intersectorială
- formare  continuă  în  domeniul  managementului  cunoştinţelor  şi  cercetării,
transfer  de cunoştinţe
- formare în domeniul antreprenoriatului
- workshop-uri, conferinţe etc.
- diseminarea bunelor practici
- elaborarea de studii, analize şi cercetări pentru dezvoltarea parteneriatelor

3.5.•  structuri ale MECTsau aflate în coordonarea/subordinea
 acestuia cu atribuţii în domeniu
•    universităţi
•    institute şi centre de cercetare
•    ONG

4. Calitate in Formare
Profesionala Continua
 (FPC)

4.1.Dezvoltarea calificărilor la nivel naţional, sectorial şi  de ramură şi a
mecanismelor de evaluare a competenţelor şi calificărilor;
4.2. Implementarea unor sisteme de asigurare şi management al calităţii în
FPC la nivel de sistem şi de la nivel de furnizor, în concordanţă cu cadrul
european pentru asigurarea calităţii;
4.3. Implementarea sistemului de credite transferabile în FPC;
4.4. Realizarea  de  studii,  analize  şi  cercetări  în  vederea  colectării  de
informaţii  şi  promovarea schimbului de bune practici în FPC;
4.5. Creşterea capacităţii de furnizare a FPC şi dezvoltarea ofertelor de FPC
4.6. Dezvoltarea parteneriatului şi a „regiunilor de învăţare”.

4.1. A se vedea schema de proiecte A din anexa 1.
4.2. A se vedea schemele de proiecte A si B din anexa 1.
4.3. A se vedea schema de proiecte A din anexa 1.
4.4. elaborarea de materiale, ghiduri şi manuale
- elaborarea de studii, analize şi cercetări
- schimburi de experienţă,
- structuri de susţinere a transferului de cunoştinţe
- vizite de studiu
- diseminarea de bune practici
4.5. elaborarea de studii, analize şi cercetări
- dezvoltare curriculară
- realizarea de softuri de FPC
- realizarea de programe de FPC modulare
- furnizarea de FPC
4.6.elaborarea de materiale, ghiduri şi manuale
- elaborarea de studii, analize şi cercetări
- schimburi de experienţă,
- structuri de susţinere a transferului de cunoştinţe
- vizite de studiu
- diseminarea de bune practici

4.4.structuri ale MECT sau aflate în coordonarea/subordinea
acestuia cu atribuţii în domeniu
•    structuri ale MMFES sau aflate în coordonarea/subordinea
acestuia cu atribuţii în domeniu
•    Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
•    Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
•    Întreprinderi, asociaţii patronale, camere comerţ şi industrie
•    institute de cercetare, furnizori de FPC
4.5.structuri ale MMFES sau aflate în coordonarea/subordinea
acestuia cu atribuţii în domeniu
•    instituţii ale administraţiei centrale şi locale cu atribuţii în
domeniu
•    Consiliul National pentru Formarea Profesionala a Adultilor
•    Furnizori de FPC
4.6. structuri ale MECTsau aflate în coordonarea/subordinea
acestuia cu atribuţii în domeniu
•    structuri ale MMFES sau aflate în coordonarea/subordinea
acestuia cu atribuţii în domeniu
•    Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
•    Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
•    Întreprinderi, asociaţii patronale, camere comerţ şi industrie
•    institute de cercetare, furnizori de FPC

50.000   –   500.000
pentru   proiecte
individuale
300.000-5.000.000
pentru   proiecte naţionale
500.000-5.000.000
pentru  schemele
de grant

OI POS  Dezvoltarea
Resurselor  Umane -
Ministerul Educatiei,
Cercetarii si Tineretului

AXA 1
Educaţia şi
formarea

 profesională în
sprijinul
creşterii

economice şi
dezvoltării
societăţii
bazate pe

cunoaştere

TOTAL AXA 1:
991.788.814 Euro



Axa prioritara
Domeniu major
de
 interventie

Operatiuni indicative Activitati eligibile Solicitanti eligibili Valoare grant Alocare financiara Entitati implicate

5. Programe de
doctorat si
postdoctorat in
sprijinul cercetarii

5.1. Dezvoltarea   studiilor   universitare   de
doctorat   şi   postdoctorale,   inclusiv   sprijinirea
acţiunilor inovatoare în vederea creşterii
participării tinerilor
5.2.Sprijinirea tinerilor cercetători doctori şi a studiilor postdoctorale a
cercetătorilor
5.3.Dezvoltarea cooperării internaţionale şi a mobilităţilor pentru stagiile
practice în cadrul studiilor universitare de doctorat şi postdoctorale.

Definirea  unor  programe  de  studii  avansate  în  domeniile  de  doctorat
stabilite  conform
OMEdC 4843/2006
- elaborarea de studii, analize şi cercetări în vederea completării cadrului
legislativ necesar studiilor universitare de doctorat şi postdoctorale
- diseminarea bunelor practici elaborarea de studii, analize şi cercetări
- schimburi de experienţă,
- structuri de susţinere a transferului de cunoştinţe
- vizite de studiu
- diseminarea bunelor practici
- omologarea-patentarea rezultatelor,
- publicarea de lucrări ştiinţifice.

•   universităţi,
•    doctoranzi,
•    tineri doctori,
•    cadre didactice din sistemul universitar

5.000 – 25.000 pentru
proiecte individuale
100.000-500.000 pentru
proiecte naţionale

OI POS  Dezvoltarea
Resurselor  Umane -
Ministerul Educatiei,
Cercetarii si Tineretului
(Directia Generala
Invatamant Superior)

1. Tranzitia de la scoala la viata activa

programe/scheme de învăţare bazate pe muncă („work based learning”)
pentru elevi şi studenţi;
-sprijin pentru parteneriate între şcoli/universităţi/ întreprinderi;
-orientare, consiliere şi coaching, care să sprijine tranziţia de la şcoală la viaţa
activă;
-monitorizarea inserţiei tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii;
-acţiuni inovative, cu scopul de a îmbunătăţi tranziţia de la şcoală la viaţa
activă.

• unităţi de învăţământ; universităţi;
• ONG-uri;
• întreprinderi (IMM-uri şi asociaţii ale IMM-urilor);
• asociaţii profesionale; camere de comerţ; sindicate; patronate;
• structuri ale MECT sau aflate în coordonarea/ subordinea
acestuia, cu atribuţii în domeniu;
• structuri ale MMFES sau aflate în coordonarea/ subordinea
acestuia, cu atribuţii în domeniu;
• furnizori de formare profesională acreditaţi/ autorizaţi;
• Inspectorate Şcolare Judeţene;
• autorităţi locale, organisme publice;
• organisme tripartite;
• AJOFM, ANOFM;
• organisme publice cu atribuţii în domeniul orientării şi
consilierii;
• organisme publice de protecţie a persoanelor cu CES;
• institute de cercetare, statistice, analiză.

50.000   –   500.000
pentru   proiecte
individuale
300.000-5.000.000
pentru   proiecte naţionale
500.000-5.000.000
pentru  schemele
de grant

OI POS  Dezvoltarea
Resurselor  Umane -
Ministerul Educatiei,
Cercetarii si Tineretului

2.Prevenirea şi
corectarea abandonului
timpuriu al şcolii

2.1. Programe integrate pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea
părăsirii timpurii
a şcolii;

2.1.Dezvoltarea educaţiei la distanţă
•  Dezvoltarea educaţiei alternative
•  Activităţi extracuriculare, inclusiv meditaţii pentru elevii cu rezultate şcolare
scăzute
•  Dezvoltare curriculară
•  Orientare şi consiliere
•  Furnizarea de educaţie
•  Sprijin financiar pentru asigurarea accesului la educaţie
•  Elaborarea şi furnizarea de materiale didactice pentru grupul ţintă
•  Educaţia adulţilor
•  Sprijin pentru implicarea comunităţii locale în educaţie
•  Instruire practică/formare ocupaţională  pentru elevii din grupul ţintă
•  Formarea mediatorilor şi mentorilor şcolari
•  Elaborarea de studii, analize şi cercetări

2.1. Şcoli, licee, grădiniţe
•  Universităţi
•  Institute de cercetare în domeniul ştiinţelor educaţiei
•  Inspectorate Şcolare judeţene şi structuri afiliate sau în
coordonarea acestora
•  ONG-uri;
•  Furnizori de orientare şi consiliere
•  structuri ale MECTsau aflate în coordonarea/subordine cu
atribuţii în domeniu
•  structuri ale MMFES sau aflate în coordonarea/subordinea
acestuia cu atribuţii în domeniu
•  instituţii ale administraţiei centrale şi locale cu atribuţii în
domeniu

50.000   –   500.000
pentru   proiecte
individuale
300.000-5.000.000
pentru   proiecte naţionale
500.000-5.000.000
pentru  schemele
de grant

OI POS  Dezvoltarea
Resurselor  Umane -
Ministerul Educatiei,
Cercetarii si Tineretului

2.2.  Programe tip ,,şcoala după şcoală”,
învăţarea asistată şi educaţie remedială;

2.2.Activităţi extracuriculare, inclusiv pregătire suplimentară pentru elevii
cu rezultate şcolare scăzute
•  Dezvoltare curriculară
•  Furnizarea de orientare şi consiliere
•  Furnizarea de asistenţă psiho-pedagogică
•  Furnizarea  de  educaţie,  activităţi  de  predare  în  afara  orarului  şcolar,
inclusiv meditaţii
•  Elaborarea şi furnizarea de materiale didactice pentru grupul ţintă
•  Sprijin pentru implicarea comunităţii locale în educaţie
•  Elaborarea de studii, analize şi cercetări
•  Elaborarea de standarde şi metodologii

2.2.  Şcoli, licee, grădiniţe
•  Institute de cercetare în domeniul ştiinţelor educaţiei şi
pedagogice
•  Inspectorate  Şcolare  judeţene  şi  structuri  afiliate  sau  în
coordonarea acestora
•  ONG-uri;
•  Furnizori de orientare şi consiliere, asistenţă psiho-
pedagogică
•  structuri   ale   Ministerului   educaţiei   şi   cercetării   sau
aflate    în coordonarea/subordinea acestuia cu atribuţii în
domeniu
•  structuri ale MMSSF sau aflate în coordonarea/subordinea
acestuia cu atribuţii în domeniu
•  instituţii ale administraţiei centrale şi locale cu atribuţii în
domeniu

AXA 1
Educaţia şi
formarea

 profesională în
sprijinul
creşterii

economice şi
dezvoltării
societăţii
bazate pe

cunoaştere

TOTAL AXA 1:
991.788.814 Euro

AXA 2
Conectarea

invatarii pe tot
parcursul vietii
cu piata muncii

TOTAL AXA 2:
991.397.184 Euro



Axa prioritara
Domeniu major
de
 interventie

Operatiuni indicative Activitati eligibile Solicitanti eligibili Valoare grant Alocare financiara Entitati implicate

2.3. Programe  integrate  şi  oferte  educaţionale
  pentru  reintegrarea  celor  care  au  părăsit timpuriu şcoala;

2.3.furnizarea de servicii de orientare, consiliere
•  educaţie de a două şansă
•  formare profesională/furnizarea de competenţe şi abilităţi pentru early school
leavers
•  stagii de practică şi ucenicie
•  dezvoltare curriculară
•  educaţia adulţilor
•  studii, cercetări, analize
•  alocaţii financiare şi sprijin pentru persoanele din grupul ţintă pentru
reintegrarea în
•  sprijin şi stimulente pentru încurajarea comunităţii locale să angajeze
persoane din care se reintegrează în educaţie

2.3.Şcoli şi licee
•  Inspectorate şcolare judeţene.
•  AJOFM; ANOFM
•  structuri ale MECTsau aflate în coordonarea/subordinea
atribuţii în domeniu
•  structuri ale MMFES sau aflate în coordonarea/subordinea
acestuia cu atribuţii în do
•  instituţii ale administraţiei centrale şi locale cu atribuţii în
domeniu
•  autorităţi publice locale

2.4 Dezvoltarea  de  instrumente  şi  servicii
integrate  de  informare,  orientare,  consiliere  şi
dezvoltare personală

2.4.studii  şi  analize,  cercetări  pe  teren,  colectare  de  date,  elaborarea,
dezvoltarea interconectarea bazelor de date, realizarea de sondaje şi anchete
•  dezvoltarea de instrumente
•  de orientare şi consiliere şcolară
•  elaborarea de parcursuri individualizate de dezvoltare şcolară şi şcolară
•  elaborarea de chestionare
•  publicaţii
•  workshop-uri, conferinţe etc.
•  diseminarea bunelor practici
•  furnizarea de servicii de orientare şi consiliere şcolară
•  stimularea utilizării acestor servicii
•  acordarea de granturi pentru unităţi de învăţământ

2.4.Şcoli şi licee
•  universităţi
•  Inspectorate şcolare judeţene şi isntituţii afiliate.
•  structuri  ale  Ministerului educaţiei şi  cercetării  sau  aflate
în  coordonarea/subordin acestuia cu atribuţii în domeniu
•  furnizori de orientare şi consiliere

3.Creşterea accesului şi participării la FPC

3.1. Sprijin  şi  stimulente  pentru  angajaţi  pentru
a  accesa  programe  FPC,  sub  forma  costurilor de formare,  granturi bazate
pe performanţă, alocaţii individuale pentru costuri suplimentare implicate de
participarea la FPC;
3.2.   Sprijin pentru angajaţi, în vederea validării învăţării anterioare;
3.3.   Promovarea unor facilităţi speciale pentru indivizii „hard to reach” (adulţi
necalificaţi sau slab calificaţi);
3.4.   Sprijin şi stimulente pentru angajatori, astfel încât să încurajeze
participarea la FPC a angajaţilor proprii, ca şi costuri de formare, granturi
bazate pe performanţă;
3.5.   Sprijin pentru campanii de conştientizare şi informare şi consiliere în
carieră;

•  întreprinderi  (inclusiv  în  sensul  persoanelor  angajate  pe
cont  propriu  şi  asociaţiilor  familiale,  ca persoane juridice);
•  unităţi de învăţământ;
•  structuri ale MECT sau aflate în coordonarea/ subordinea
acestuia, cu atribuţii în domeniu;
•  structuri ale MMFES sau aflate în coordonarea/ subordinea
acestuia, cu atribuţii în domeniu;
•    CNFPA;
•  ANOFM, AJOFM;
•  ONG-uri;
•  comitete sectoriale;
•  furnizori de formare profesională autorizaţi;
•  furnizori de servicii de orientare şi consiliere în carieră;
•  instituţii ale administraţiei centrale şi locale;
•  asociaţii profesionale; camere de comerţ; sindicate; patronate
•  centrele de evaluare şi certificare a competenţelor
profesionale obţinute în contexte informale şi/ sau nonformale.

AXA 2
Conectarea

invatarii pe tot
parcursul vietii
cu piata muncii

TOTAL AXA 2:
991.397.184 Euro



Axa prioritara
Domeniu major
de
 interventie

Operatiuni indicative Activitati eligibile Solicitanti eligibili Valoare grant Alocare financiara Entitati implicate

1. Promovarea culturii
antreprenoriale

•creşterea conştientizării şi atitudinii pozitive cu privire la cultura
antreprenorială;
•    implementarea  de  programe  şi  servicii  de  sprijin  pentru  dezvoltarea
antreprenoriatului  şi  a culturii antreprenoriale;
•    dezvoltarea şi promovarea abilităţilor manageriale moderne, în special
pentru IMM-uri;
•    servicii de sprijin pentru demararea unei afaceri;
•    sprijinirea  transferului  de  cunoştinţe  şi  asistenţă  pentru  angajaţi  în
regiunile  afectate  de restructurări;

• programe de training general care să asigure dobândirea unei culturi
antreprenoriale actualizate şi  a  know-how-ului  necesar  pentru
 înfiinţarea  unei  societăţi  şi  gestionarea  eficientă  a  unei afaceri;
•    cursuri de formare în domeniul tehnicilor manageriale moderne şi a
legislaţiei relevante pentru persoanele care doresc să îşi iniţieze propria
afacere şi pentru angajatorii care au deja propria lor afacere;
•    programe  de  training  specializat  pentru  crearea  unei  afaceri  în
domenii  relevante  pentru dezvoltarea abilităţilor angajatorilor şi
 angajaţilor din cadrul IMM-urilor (IT, protecţia muncii, managementul calităţii
etc.);
•    activităţi  de  informare  şi  consiliere  pentru  persoanele  care  au  o
societate  proprie,  aflată  în primele 18 luni de la înfiinţare;
•    activităţi  de  asistenţă  pentru  identificarea  şi  folosirea  resurselor
 financiare  pentru  demararea unei afaceri;
•    activităţi  de  informare  şi  asistenţă  pentru  identificarea  unei  oportunităţi
 de  afaceri,  pentru pregătirea planurilor de afaceri, a politicilor de recrutare
 şi a strategiilor de marketing;
•    activităţi de consiliere pentru pregătirea documentaţiei de înregistrare a unei
societăţi;
•    alte activităţi inovatoare care să sprijine dezvoltarea spiritului antreprenorial.

Solicitanţii pentru acest domeniu major de intervenţie pot fi
organizaţii
“non-profit” sau “orientate spre obţinerea de profit”, publice sau
private,
furnizori de servicii de dezvoltare a resurselor umane, care
pot depune o cerere de finanţare, fie ca solicitanţi individuali, fie
în parteneriat şi
consorţii:
•    Licee
•    Universităţi
•    Furnizori de formare profesională acreditaţi
•    Centre/Institute de cercetare
•    Structuri şi agenţii  în coordonarea/subordinea MEC sau a
structurilor
sale teritoriale
•    Întreprinderi
•    Asociaţii sindicale şi organizaţii patronale
•    Autorităţi publice
•    Asociaţii profesionale, alte organizaţii non-profit
•    Camere de Comerţ şi Industrie
•    ANOFM, inclusiv structuri judeţene şi locale.

Minim 50.000 Euro
(valoarea eligibila a
proiectului)

8  OI  Regionale  din cadrul
Ministerului Muncii, Familiei
si egalitatii de Sanse

2.Formare  şi  sprijin
pentru  întreprinderi
şi  angajaţi pentru
promovarea
adaptabilităţii

 • sprijinirea metodelor inovatoare pentru forme flexibile de organizare a muncii,
în vederea îmbunătăţirii calităţii şi productivităţii muncii,
 • mai   buna   anticipare şi   managementul   pozitiv   al   schimbării,   inclusiv
în   codiţii   de restructurare economică, schimbări generate de deschiderea
comerţului către alte zone, în vederea reducerii costurilor sociale şi facilitării
adaptării,
• reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie,
• sprijinirea  îmbunătăţirii  sănătăţii  şi  securităţii  în  muncă  şi  crearea  unui
mediu  de  lucru prietenos;
• combaterea  fenomenului  muncii  nedeclarateşi  promovarea  de  campanii
de  infomare  şi conştientizare cu privire la consecinţele muncii ilegale;
 • promovareaşi sprijinirea instruirii în noi tehnologii, inclusiv TIC;
 • pregătire profesională specifică în domeniul protecţiei mediului.

• Intreprinderi
• Furnizori de formare profesională acreditaţi
•  Asociaţii sindicale şi organizaţii patronale
• Asociaţii profesionale, alte organizaţii non-profit
•  Autorităţi publice
• Camere de Comerţ şi Industrie
• ANOFM, inclusiv structuri judeţene şi locale

Minim 15.000 Euro
(valoarea eligibila a
proiectului)

3. Dezvoltarea
parteneriatelor şi
încurajarea
 iniţiativelor partenerilor
sociali şi societăţii civile

1. Încurajarea iniţiativelor de dezvoltare a parteneriatelor:
- identificarea şi implementarea  măsurilor de creştere
a  interesului angajatorilor prin  acţiuni comune ale
acestora cu parteneri sociali relevanţi;
- implicarea  angajatorilor  în  campanii  de  conştientizare
 şi  în  acţiuni  privind  transformarea muncii nedeclarate
în activitate legală;
- încurajarea   parteneriatelor   locale   şi   regionale
pentru   combaterea   fenomenului   muncii
nedeclarate;
- încurajarea  iniţiativelor  de  participare  activă  a  comunităţilor
 locale  la  viaţa  publică,  prin implicarea în procesul decizional,
monitorizarea activităţilor instituţiilor publice în domeniul
creşterii adaptabilităţii forţei de muncă si a incluziunii sociale;
- facilitarea  dialogului  între  partenerii  sociali  în  domeniul serviciilor
de  consiliere  în  scopul creşterii adaptabilităţii forţei de muncă
a incluziunii sociale si a egalitatii de sanse;
- elaborarea,  promovarea  şi  implementarea  de  metodologii
 specifice  dialogului  social,  în

o Sindicate, patronate, asociaţii, fundaţii, federaţii, asociaţii
profesionale si alte organizatii neguvernamentale constituite
conform legii
o Asociaţii profesionale,

AXA 3
Creşterea

adaptabilităţii
forţei de muncă
şi a companiilor

TOTAL AXA 3:
519.656.411 Euro



Axa prioritara
Domeniu major
de
 interventie

Operatiuni indicative Activitati eligibile Solicitanti eligibili Valoare grant Alocare financiara Entitati implicate

2. Dezvoltarea capacităţii administrative şi instituţionale a partenerilor
sociali:
- îmbunătăţirea capacităţii de sprijinire a iniţiativelor de dezvoltare a
responsabilităţii civice;
- întărirea  capacităţii  partenerilor  sociali  de  sprijinire  a  conlucrării  cu
autorităţile
publice centrale şi locale în vederea  promovării iniţiativelor comune;
- dezvoltarea  capacităţii  partenerilor  sociali  de  a  elabora  strategii,  planuri
de  acţiune  şi
regulamente în parteneriat în vederea creşterii impactului rezultatelor acestora;
- dezvoltarea   si   îmbunătăţirea   capacităţii   partenerilor   sociali   de   a
sprijini   şi
promova responsabilitatea socială şi implicarea civică (ex: prin participarea la
dezbateri publice şi prin creşterea accesului la informaţii publice de interes
social).
- dezvoltarea  capacităţii  interne  a  partenerilor  sociali  de  a  dezvolta  servicii
în
domeniul adaptabilităţii forţei de muncă, a incluziunii sociale şi a egalităţii de
şanse,
 la standarde de calitate competitive (ex: standardizare şi certificare).

1. Intărirea capacităţii
SPO de furnizare a
serviciilor de ocupare

• Proiecte şi studii de cercetare
• Introducerea  de  noi  servicii  incluzând  îmbunătăţirile
aduse  infrastructurii  de  susţinere  ex. afişarea locurilor de muncă vacante
• Promovarea parteneriatelor şi a reţelelor ex. contracte de ocupare locale
• Îmbunătăţirea  sau  introducerea  de  noi  metodologii  privind  planificarea
sau  previzionarea realizării unor planuri de afaceri de o calitate mai bună
• Introducerea sistemului de management al calităţii
• Introducerea  uni  proces  adecvat  de  monitorizare  şi  evaluare  pentru
măsurarea  ratelor  şi evaluarea impactului serviciilor şi acţiunilor

•   ANOFM sediul central
•    Unităţile cu personalitate juridică din
 subordinea ANOFM

Min 25.000 Euro pentru
proiecte naţionale  şi
15.000 Euro   pentru
proiecte individuale

OI este Direcţia  OI POS
DRU
din cadrul Agenţiei Naţionale
pentru
Ocuparea Forţei de Muncă

2. Formarea
personalului  propriu  al
Serviciului Public de
Ocupare

• Dezvoltarea unui nou sistem de formare a personalului
•  Dezvoltarea  unui  nou  cadru  de  competenţe  în  arii  specializate  ex.
analiză,  planificare, lucrul cu grupurile speciale, etc.
• Formare privind informarea şi tehnologia comunicaţiilor
• Egalitatea de şanse şi diversitatea instruirilor
• Formare privind dezvoltarea aptitudinilor de management.

•   ANOFM sediul central
•    Unităţile cu personalitate juridică din
 subordinea ANOFM

Min 25.000 Euro pentru
proiecte naţionale  şi
15.000 Euro   pentru
proiecte individuale

OI este Direcţia  OI POS
DRU
din cadrul Agenţiei Naţionale
pentru
Ocuparea Forţei de Muncă

1. Dezvoltarea şi
implementarea
măsurilor
active de ocupare

1.1. Personalizarea  măsurilor active pentru:
- căutarea unui loc de muncă;
- orientare profesională, consiliere şi pregătire profesională;
- acţiuni de motivare şi dezvoltare profesională (inclusiv
programe de tip ucenicie si programe care sprijină
dezvoltarea încrederii, stimei de sine).
- planuri de reintegrare
- activităţi de plasare la locul de muncă,
- activităţi de motivare
1.2.Creşterea mobilităţii ocupaţionale şi geografice a
 persoanelor inactive pentru a beneficia de toate oportunităţile
existente de ocupare şi pentru sporirea coeziunii regionale;
1.3. Corelarea între calificările individuale, educaţie,
potenţialul de muncă şi oportunităţile pe piaţa muncii
- realizarea de diagnostice privind piaţa muncii
- dezvoltarea de curricule alternative corelate cu experienţa
 de lucru
- realizarea unei medieri între capacitatea individuală şi
oportunităţile de muncă
- înfiinţarea de job clubs
1.4.  Promovarea  ocupării  în  rândul  tinerilor  şi  şomerilor  de
lungă  durată  prin  scheme inovative de măsuri active  :
- promovarea sistemelor duale de finanţare a ocupării
-  furnizarea  de  scheme  duale  de  pregătire  profesională
combinate  cu  exercitarea  cunoştinţelor dobândite  la locul
de muncă (inclusiv de tip ucenicie);

Minim 15.000 Euro
8  OI  Regionale  din cadrul
Ministerului Muncii, Familiei
si egalitatii de Sanse

AXA 5
Promovarea

masurilor active
de ocupare

TOTAL AXA 5:
543.356.044 Euro

AXA 3
Creşterea

adaptabilităţii
forţei de muncă
şi a companiilor

TOTAL AXA 3:
519.656.411 Euro

AXA 4
Modernizarea

Serviciului
Public de
Ocupare

TOTAL AXA 4:
235.541.719 Euro



Axa prioritara
Domeniu major
de
 interventie

Operatiuni indicative Activitati eligibile Solicitanti eligibili Valoare grant Alocare financiara Entitati implicate

2. Promovarea
sustenabilităţii pe
termen lung în zonele
rurale în termenii
dezvoltării resurselor
umane şi a ocupării

furnizarea  de  sprijin  pentru  dezvoltarea  de  programe  integrate  pentru
educaţie,  formare profesională,  ocupare  şi  alte  oportunităţi  de  sprijin
pentru  locuitorii  din  mediul  rural,  vizând reducerea activităţii în agricultura
de subzistenţă;
−    furnizarea  de  măsuri  pentru  promovarea  mobilităţii  ocupaţionale,
sectoriale  şi  geografice  a forţei  de  muncă  pentru  a  beneficia  de  toate
oportunităţile  de  ocupare  şi  a  creşte  coeziunea regională;
−    furnizarea  în  mediul  rural  de  măsuri  de  acompaniere  pentru  a  intra
şi  a  se  menţine  pe  piaţa muncii  (sprijin  pentru  membrii  de  familie
dependenţi,  servicii  de  asistenţă  şi  alte  activităţi asociate care îl
încurajează pe individ să participe pe piaţa muncii);
−    furnizarea  de  programe  care  sprijină  crearea  de  noi locuri de
muncă/noi  forme de ocupare şi crearea de locuri de muncă, inclusiv pentru
lucrătorii independenţi, în mediul rural.

Exemple de activitati eligibile
• acordarea de burse tinerilor din mediul rural care au părăsit
şcoala de timpuriu pentru continuarea şcolii şi obţinerea unei calificări;
•    crearea unor ateliere de practică în cadrul şcolilor din mediul rural;
•    organizarea unor module de practică a elevilor din mediul rural în
cadrul agenţilor economici din regiune, stagii de practică, tabere de creaţie;
•    activităţi  de  informare,  conştientizare,  orientare,  consiliere,  motivare,
activare,  asistenţă  pentru găsirea unui loc de muncă, promovare
în mediul rural;
•    elaborarea de analize şi prognoze privind piaţa muncii în mediul rural,
la nivel local;
•  furnizarea de cursuri de formare profesională
•    acordarea de stimulente pentru persoanele angajate în sectorul neagricol
•    amenajarea şi dotarea unor centre de informare şi consiliere, job-club etc.
•    oferirea de informaţii şi de consiliere beneficiarilor

•  agenţii judeţene şi locale pentru ocuparea forţei de muncă
•    alte structuri descentralizate ale administraţiei publice
centale
•    autorităţi locale (consilii judeţene şi locale, primării,
parteneriate teritoriale pentru  ocupare)
•    asociaţii profesionale
•    instituţii de învăţământ din mediul rural
•    furnizori autorizaţi de servicii de ocupare şi de
formare profesională pentru adulţi
•    organizaţii neguvernamentale
•    agenţi economici, inclusiv firme de consultanţă
pentru sprijinirea antreprenoriatului

1. pentru proiecte cu
impact local
(nivel comunal sau 2-3
comune)minim 30.000
Euro
2. pentru proiecte cu
impact zonal sau
judeţean minim 50.000
Euro
3.    pentru    proiecte
cu    impact regional
minim 150.000 Euro
4.    pentru    proiecte
cu    impact naţional
minim 250.000 Euro

OI va fi desemnat prin
licitatie

1. Dezvoltarea
economiei sociale

 • dezvoltarea instrumentelor şi mecanismelor necesare pentru implementarea
conceptului de economie socială;
 •  sprijinirea dezvoltării formelor specifice economiei sociale;
 •  promovarea ocupabilităţii şi adaptabilităţii persoanelor slab calificate şi
persoanelor supuse riscului de excluziune socială;
  • integrarea în comunitate a grupurilor vulnerabile supuse riscului de
excluziune socială, prin formele economiei sociale;
  • creşterea gradului de conştientizare cu privire la rolul economiei sociale;
   • dezvoltarea capacităţii şi sustenabilităţii unitatilor de economie sociala
pentru a se adresa mai bine nevoilor comunităţii;
  • promovarea  de  parteneriate  între  toţi  actorii  implicaţi  în  dezvoltarea
comunităţii  prin activităţi   de   economie   socială   (ONG-uri,   instituţii
publice,   mediul   de   afaceri,   alte organizaţii);

ONG-uri,
autorităţi publice judeţene sau locale,
furnizori de formare profesională acreditaţi,
IMM-uri.

minim 150.000 Euro
8  OI  Regionale  din cadrul
Ministerului Muncii, Familiei
si egalitatii de Sanse

2. Îmbunătăţirea
accesului   şi
participării
grupurilor vulnerabile
pe piaţa muncii

  • dezvoltarea unor programe specifice axate pe (re)integrarea pe piaţa muncii
a persoanelor de etnie roma, a persoanelor cu dizabilităţi, a tinerilor peste 18
ani care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului;
• programe  de  dezvoltare  a  calificărilor  de  bază,  a  altor  tipuri  de
calificări,  a  pregătirii profesionale pentru grupuri vulnerabile;
•  programe  de  stimulare  a  angajatorilor  pentru  angajarea  persoanelor
aparţinând  grupurilor vulnerabile;
•  dezvoltarea  unor  programe  de  pregătire  profesională  specifică  pentru
personalul  ONG-urilor care activează în domeniul incluziunii sociale;
•  sprijinirea dezvoltării unor locuri de muncă protejate în întreprinderi

• furnizori de formare profesională, orientare şi
consiliere acreditaţi;  asociaţii ale furnizorilor de
formare profesională;
•  autorităţi publice judeţene sau locale.
•  intreprinderi (IMM-uri)
•  ONG-uri
•  fundaţii, asociaţii

minim 15 000 Euro
8  OI  Regionale  din cadrul
Ministerului Muncii, Familiei
si egalitatii de Sanse

3. Promovarea egalităţii
de şanse pe piaţa
muncii

• Sporirea numărului calificărilor pentru femei şi a programelor de dezvoltare
pentru a sprijini femeile în dobândirea de abilităţi prin frecventarea programelor
de pregătire profesională;
•  Sprijinirea femeilor pentru a se angaja în sectorul afacerilor;
•  Programelor specifice pentru femeile interesate în alegerea unei noi cariere
sau pentru cele interesate în iniţierea unei afaceri proprii;
•  Promovarea ocupabilităţii femeilor din mediul rural;
•  Campanii de conştientizare şi schimb de bune practici în şcoli şi întreprinderi
cu privire la roluri ne- stereotipe  de  gen,  inclusiv  campanii  pentru  femei,  în
special  pentru  cele  din  mediul  rural  şi  cele aparţinând grupurilor cu nevoi
speciale;
•  Programe de sprijin vizând eliminarea stereotipurilor de gen în societate, în
special prin mass-media;
•  Furnizarea de sprijin şi campanii de conştientizare cu privire la violenţa
domestică.

•Fundaţii şi asociaţii;
• Autorităţi judeţene sau locale;
• ONG-uri
• Asociaţii profesionale. minim 15 000 Euro

8  OI  Regionale  din cadrul
Ministerului Muncii, Familiei
si egalitatii de Sanse

AXA 5
Promovarea

masurilor active
de ocupare

TOTAL AXA 5:
543.356.044 Euro

AXA 6
Promovarea
incluziunii

sociale

TOTAL AXA 6:
644.007.986 Euro



Axa prioritara
Domeniu major
de
 interventie

Operatiuni indicative Activitati eligibile Solicitanti eligibili Valoare grant Alocare financiara Entitati implicate

4. Iniţiative
transnaţionale pe piaţa
incluzivă a
 muncii

• Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi parteneriatului la nivel european în
scopul creării unei pieţe incluzive a muncii;
•  Dezvoltarea de programe comune pentru promovarea ocupării;
•  Testarea noilor metode pentru combaterea discriminării şi inegalităţilor pe
piaţa muncii;
•  Promovarea ghidurilor privind bunele practici în domeniul ocupării;
•  Înfiinţarea   de   parteneriate   privind   schimbul   de   experienţă   pentru
adaptarea   formării profesionale la noile tehnologii;
•  Schimbul de bune practici în domeniul dezvoltării resurselor umane, ca parte
a parteneriatelor
transnaţionale;
•  Crearea de programe cu asistenţă tehnică specializată, inclusiv pentru
reintegrarea şomerilor de termen lung şi a familiilor multi-discriminate;
•  Promovarea  transferului  de  expertiză  privind  incluziunea  socială  şi
ocuparea  şomerilor  de termen lung;
•  Dezvoltarea de studii transnaţionale comparative;

• furnizori de educaţie
• furnizori de formare profesională
• furnizori de orientare şi consiliere
• institute de cercetare
• autorităţi locale
• ONG-uri

minim 15 000 Euro

AXA 7
Asistenta
tehnica

TOTAL AXA 7:
163.610.556 Euro

AXA 6
Promovarea
incluziunii

sociale

TOTAL AXA 6:
644.007.986 Euro


