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SECȚIUNEA 1. Strategia
privind
contribuţia
programului
operaţional la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă,
durabilă şi favorabilă incluziunii şi realizarea coeziunii economice,
sociale şi teritoriale
1.1. Strategia privind contribuţia programului operaţional la Strategia Uniunii pentru o
creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii şi realizarea coeziunii economice,
sociale şi teritoriale
1.1.1 Descrierea strategiei programului privind contribuţia la Strategia Uniunii pentru o
creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii şi pentru realizarea coeziunii
economice, sociale şi teritoriale.

[1.] Programul Operaţional Capital Uman (PO CU) stabilește prioritățile de investiții,
obiectivele și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor
umane, continuând investițiile realizate prin Fondul Social European (FSE) în
perioada 2007‐2013 și contribuind la atingerea obiectivului general al Acordului
de Parteneriat (AP 2014‐2020), acela de a reduce disparităţile de dezvoltare
economică şi socială dintre România şi Statele Membre (SM) ale Uniunii
Europene (UE) 1 .
[2.] Având la bază nevoile şi provocările, precum şi priorităţile propuse pentru
finanţare agreate de România la nivelul AP 2014‐2020, în conformitate cu
prevederile Cadrului Strategic Comun şi cu Documentul de Poziţie al serviciilor
Comisiei Europene, PO CU este elaborat în strânsă corelare cu documentele
strategice relevante la nivel european şi naţional.
[3.] Strategia PO CU urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor
umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României, ca stat
membru al Uniunii Europene și are în vedere, în primul rând, valorizarea
capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor.
[4.] Cu intervenţii integrate planificate în domeniul ocupării forţei de muncă, al
incluziunii sociale și educaţiei, PO CU va funcţiona ca un mijloc de stimulare a
creşterii economice şi a coeziunii şi, de asemenea, va susţine atingerea
obiectivelor stabilite în cadrul altor provocări de dezvoltare ‐ competitivitate,
infrastructură, administrare şi guvernanţă ‐ contribuind astfel la îndeplinirea
obiectivelor asumate de România în contextul Strategiei Europa 2020 pentru o
creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.
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Ocuparea forţei de muncă
[5.] Valorificarea în mod optim a potențialului forței de muncă, crearea condițiilor
pentru creșterea gradului de participare pe piața muncii și accesul la locuri de
muncă de calitate sunt prioritare pentru atingerea obiectivelor de competitivitate
economică, sustenabilitate și incluziune.
[6.] Pe fondul condițiilor dificile generate de criza economică și de evoluția istorică a
economiei românești, la care se adaugă globalizarea, progresul tehnologic și, nu
în ultimul rând, îmbătrânirea populației, economia românească se confruntă cu
probleme serioase în domeniul utilizării forţei de muncă, cu o serie de distorsiuni
pe piaţa muncii, care se traduc prin coexistenţa unui deficit de forţă de muncă, în
anumite ramuri economice sau zone geografice, cu slaba utilizare a acesteia pe
ansamblu.
[7.] Efectele crizei financiare şi economice s‐au manifestat prin reducerea locurilor de
muncă și, implicit, prin eliberarea de forţă de muncă în şomaj, prin limitarea şi
încetinirea proceselor de creare de noi locuri de muncă, cu consecinţe directe în
blocarea intrării tinerilor pe piaţa muncii şi ieşirea de pe piaţa muncii a
persoanelor cu o poziţie vulnerabilă (contracte temporare, vârstnici, persoane cu
nivel scăzut de educaţie, persoane cu dizabilităţi etc.). 2
[8.] Rata mare de inactivitate (35,8% în 2012, cu 7,5% mai mult decât în UE‐27) este
o trăsătură a structurii economice actuale prezentă la nivelul întregii țări,
îngrijorătoare fiind creşterea trecerii în inactivitate pentru grupele de vârstă 25‐
34 ani (de la 15% în 1996 la 19% în anul 2012) și 35‐49 ani (e la 14% în anul 1996
la 18% în 2012). Pe de altă parte, aproximativ 80% din populația aflată în această
situație este dispusă să înceapă lucrul, dacă ar avea o ofertă de angajare 3 .
[9.] Rata scăzută de ocupare a forţei de muncă la nivel naţional (63,8% în 2012,
comparativ cu 68,5% pentru UE‐27) reflectă atât deficitul de oportunităţi de
angajare, în condițiile unei capacități reduse a economiei de a crea locuri de
muncă, cât și nivelul ridicat al economiei informale (estimat la aproximativ 28,4%
din PIB în 2013).
[10.] Salariații reprezintă doar cca. jumătate din forța de muncă ocupată în
România, în timp ce aproximativ 42% din totalul forței de muncă (3,5 milioane de
persoane în 2012) desfăşoară fie o activitate independentă, fie o activitate
neremunerată în cadrul familiei, ceea ce indică un deficit major al cererii de forță
de muncă la nivelul întregii economii.
[11.] O provocare importantă în acest sens o reprezintă și distribuţia inegală a
ocupării forței de muncă, cu disparităţi însemnate între regiuni (64,9% Nord‐Est
vs. 53,4% în regiunea Centru, în 2012). În ciuda evoluției pozitive a ocupării în
2

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014‐2020, pag. 35
Piața forței de muncă din România în context European, Fața reală a României, BNS – Biroul pentru
observarea pieței muncii și a calității locurilor de muncă, 2014
4
Sursa: Acordul de Parteneriat
5
Duminică G, Ivasiuc A – Romii din România, de la țap ispășitor la motor de dezvoltare, Agenția Împreună,
București, 2013.
6
Idem 4
7
Sursa: Acordul de Parteneriat
8
Sursa: Acordul de Parteneriat
9
Sursa: Acordul de Parteneriat
3
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majoritatea regiunilor, ratele de inactivitate rămân ridicate în zonele mai puțin
dezvoltate, fiind evidentă coexistenţa unui deficit de forţă de muncă, în anumite
ramuri economice sau zone geografice, cu slaba utilizare a acesteia pe ansamblu.
[12.] Analiza în timp a datelor privind evoluția ocupării în perioada 2008‐2011
evidențiază atât regiuni în care s‐au înregistrat creșteri ale ocupării (Nord‐Est,
Nord‐Vest), indicând o activitate economică în dezvoltare, cât și regiuni (Sud‐
Muntenia) în care s‐a înregistrat o evoluție negativă, indicând existența unor
probleme structurale, ce necesită măsuri specifice.
[13.] Pe fondul unei cereri deficitare, mobilitatea forței de muncă intra și inter‐
regional rămâne redusă, adâncind dezechilibrele sistemice.
[14.] Pe niveluri de educaţie, tendinţa de scădere a populaţiei ocupate în vârstă de
muncă (15 – 64 ani) se manifestă pentru populaţia cu studii medii (ISCED 3 – 4) şi
pentru populaţia cu nivel de pregătire scăzut (ISCED 0 – 2), pentru populaţia cu
studii superioare (ISCED 5 – 6) se înregistrează o evoluție pozitivă a ocupării.
[15.] La nivelul Acordului de Parteneriat și în Strategia Națională pentru Ocuparea
Forței de Muncă (SNOFM) 2014‐2020 au fost evidențiate următoarele aspecte
problematice care contribuie la menținerea unui nivel scăzut de ocupare a forței
de muncă în ansamblu și care vor fi vizate direct de PO CU:
U1. Rata scăzută de ocupare în rândul tinerilor
[16.] În 2012, rata de ocupare a forţei de muncă în rândul tinerilor din România a
fost cu 9% mai mică decât media UE (23,9% în România, faţă de 32,9% în UE‐27),
în timp ce pentru femeile tinere, diferenţa a fost chiar mai mare (20,2% în
România, față de 30,8% în UE‐27). Mai mult, în timpul crizei economice, situaţia
de pe piaţa forţei de muncă s‐a deteriorat pentru tineri şi a condus la o creştere a
ratei şomajului cu 4,1% între 2008 şi 2012, ajungând la 22,7%.
[17.] Un factor îngrijorător este reprezentat de creșterea la nivelul întregii țări a
numărului de tineri (15 – 24 ani), care nu sunt ocupați, în educație sau formare,
așa‐numiții NEETs, fapt care indică dificultăți în tranziția de la sistemul de
educație la piața muncii și reprezintă una dintre categoriile cărora ar trebui să li
se acorde o atenție deosebită în perioada următoare. În timp ce în anul 2007,
13,3% (bărbaţi: 11,6%; femei: 15,1%) din persoanele cu vârsta 15 ‐ 24 de ani
aparţineau grupului NEETs, ponderea acestor persoane a crescut la 16,8% în 2012
(față de 13,1% în UE). Importante disparități se înregistrează în funcție de gen,
fenomenul fiind mai acut în rândul femeilor tinere (18,6% faţă de 13,4% în UE‐
27).
[18.] Diferențe importante privind ocuparea tinerilor pot fi observate la nivel
regional, trei regiuni având rate ale şomajului de peste 25% (Centru, Sud‐Est şi
Sud‐Muntenia), ceea ce le face eligibile pentru Iniţiativa ”Locuri de muncă pentru
tineri”.
[19.] Aceste probleme sunt cauzate atât de contextul economic general, dat de
oportunitățile limitate de angajare dar și de legătura slabă a sistemului de
educație cu cererea reală de competențe, fapt care duce la rate reduse de
inserție a absolvenților pe piața muncii. Accentuarea fenomenului de părăsire
timpurie a școlii contribuie la intensificarea acestei tendințe de‐a lungul timpului.
3. Densitate redusă a afacerilor și oportunități limitate de ocupare
[20.]
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cu disparități teritoriale semnificative (trei regiuni înregistrează un nivel al
densității afacerilor de 62‐70% din media națională, în timp ce în regiunea
București Ilfov se înregistrează o valoare de 2,5 ori mai mare decât media
națională) 4 . Mai mult, în contextul crizei economice s‐a înregistrat o reducere a
numărului de afaceri cu 13,1% în perioada 2007‐2011.
4. Gradul ridicat de ocupare în agricultură și lipsa oportunităților în mediul rural
[21.] Evoluția ocupării și distribuţia locurilor de muncă sunt strâns legate de
modelul activităţii economice sectoriale, orientat către activitățile cu valoare
adăugată redusă și caracterizat de o dependență ridicată față de agricultură,
aceasta rămânând o activitate extinsă la nivelul tuturor regiunilor (cu 30,5% din
forța de muncă ocupată în agricultură în 2012, comparativ cu doar 5,2% la nivelul
UE‐27).
[22.] Gradul ridicat de ocupare în agricultură, în special în agricultura de
subzistenţă şi semi‐subzistenţă, generează dezechilibre semnificative în ceea ce
privește veniturile la nivel regional și intra‐regional.
5. Disparități importante legate de accesul și participarea pe piața muncii a anumitor
categorii dezavantajate
[23.] Dat fiind deficitul general de locuri de muncă, grupurile confruntate cu
dezavantaje sunt supuse unui decalaj în raport cu restul populației în privința
oportunităților de a găsi un loc de muncă (șomerii de lungă durată, lucrătorii
vârstnici, persoanele din rândul minorității romilor, cele cu dizabilități, precum și
persoanele din mediul rural).
[24.] Rata de ocupare a lucrătorilor vârstnici (55‐64 de ani) a fost de doar 41,4% în
2012, cu 5,7% mai mică decât în UE‐27 şi mult mai scăzută decât media naţională
pentru categoria de vârstă 20‐64 de ani. Cu diferenţe teritoriale importante (cele
mai mici rate se înregistrează pentru Bucureşti‐Ilfov şi regiunea Centru), nivelul
scăzut al ocupării forţei de muncă în rândul lucrătorilor în vârstă ridică probleme
importante, mai ales în contextul de îmbătrânire a populației.
[25.] În 2013, rata de ocupare a forţei de muncă în rândul romilor a fost de doar
46.2%5. Doar unul din zece romi a avut un loc de muncă stabil în ultimii doi ani.
Majoritatea romilor au ocupaţii necalificate. Pe de altă parte, această categorie
de populație exercită o presiune semnificativ mai mare asupra sistemului de
protecție socială comparativ cu restul populației, având în vedere că șomajul
înregistrat în rândul populației de etnie romă este de 3 ori mai mare decât în
rândul populației majoritare nerome6.
[26.] În mod similar, doar 12,7% din totalul raportat al persoanelor cu dizabilităţi
(1,4 milioane), erau angajate în iunie 2013. 56% dintre acestea au raportat că nu
au lucrat niciodată. Această situaţie este agravată de nivelul scăzut de educaţie și
informare al acestor persoane, rata acestora de participare la procesul de
învățare pe tot parcursul vieții fiind cu mult sub media populaţiei generale.
6. Neconcordanță între cererea și oferta de competențe și expertiză
[27.] Conform SNOFM 2014‐2020 (pag. 35‐37), România se confruntă cu: un nivel
educaţional al forţei de muncă (15 ani şi peste) scăzut în comparaţie cu media UE
27; nivel scăzut al utilizării TIC de către populaţie, precum şi utilizarea lor limitată
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în economie; participarea redusă la programe de învățare pe tot parcursul vieții;
insuficienţa fondurilor şi a măsurilor de stimulare fiscală, adresate atât
angajatorilor cât şi angajaţilor în domeniul formării profesionale continue;
neadecvarea calificărilor, un sistem de previzionare insuficientă a competențelor.
[28.] Complementar, se remarcă disponibilitatea redusă a companiilor de a investi
în dezvoltarea competențelor angajaților (care se situează în prezent sub nivelul
UE‐27, 40% vs. 58% în 2012)7, fie că este vorba de organizarea de cursuri de
formare în mod direct, sau de facilitarea participării angajaților la astfel de
cursuri.
[29.] Toate regiunile se confruntă cu un deficit în ceea ce privește personalul
calificat și nu doar pentru sectoarele pentru care se înregistrează creșteri ale
ocupării. Analiza la nivelul diverselor grupe de ocupații relevă faptul că cele mai
mari dificultăți de recrutare au fost înregistrate pentru ocupațiile care necesitau
calificări din domeniul formării profesionale (VET)8.
[30.] Analiza pietei muncii din Romania, din perspectiva modificarii structurii
ocupationale, a relevat trei mari categorii de ocupatii: dominante, cele care și‐au
schimbat semnificativ conținutul și ocupațiile de strapungere. Indiferent de
tipologia lor, majoritatea ocupatiilor au înregistrat schimbări în continutul muncii,
principalii factori generatori ai modificărilor în continutul activitatilor fiind:
adaptarea la nevoile clientilor, cresterea competitiei si retehnologizarile.
Dezvoltarea si extinderea sectorului privat, necesitatea acestuia de a‐si stabiliza
anumite segmente de piata au determinat dezvoltarea unor politici „orientate
catre beneficiar/client” la nivelul firmelor si, deci, cresterea rolului unor factori
precum „adaptarea la nevoile clientilor” si „cresterea competitiei in domeniu”.
Retehnologizarile au jucat un rol foarte important In modelarea sau redefinirea
continutului ocupatiilor „dominante”, precum si a celor care „si‐au modificat
semnificativ continutul”.
[31.] Totodată, ucenicia, ca mijloc de dobândire a competențelor necesare
integrării cu succes pe piața muncii, s‐a dovedit, până în 2013 mai puțin atractivă
pentru companiile din România, atât din cauza cadrului normativ inadecvat, a
fondurilor insuficiente, cât și a lipsei măsurilor de încurajare a acestor practici.
7. Capacitate limitată a Serviciului Public de Ocupare de a oferi servicii de calitate, adaptate
nevoilor pieței muncii, accesibile tuturor
[32.] Furnizarea de servicii de calitate, flexibile și adaptate pentru piaţa muncii este
esenţială pentru a implementa cu succes măsurile planificate în domeniul
ocupării forţei de muncă. În contextul reducerii cu 40% a personalului Serviciului
Public de Ocupare în perioada 2008‐2010, dar și reducerii investițiilor și sumelor
alocate pentru măsurile active de ocupare (de la 0,16% din PIB în 2003 la 0,02% în
2011) SPO se confruntă cu probleme importante de capacitate.
În acest context, schimbările așteptate în urma intervențiilor prin POCU în domeniul
ocupării sunt concentrate pe creșterea ratei de ocupare, cu accent pe:
[33.] Asigurarea unei integrări durabile pe piața forței de muncă a tinerilor care nu
au un loc de muncă și care nu urmează studii sau cursuri de formare (NEETs – not
in education, employment or training);
[34.] Îmbunătățirea participării pe piața muncii a persoanelor aflate în căutarea
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unui loc de muncă și a celor inactive, vizând în special şomerii pe termen lung,
lucrătorii în vârstă (55‐64 ani), persoanele de etnie romă, persoanele cu
dizabilităţi şi cele din mediul rural;
[35.] Încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu, inclusiv prin
susținerea diversificării economiei din mediul rural ‐ în special prin crearea de noi
întreprinderi și locuri de muncă în domenii non‐agricole ‐ și prin promovarea
dezvoltării și creării de locuri de muncă în comunitățile pescărești, costiere și
danubiene.
[36.] Creșterea adaptabilității întreprinderilor în sectoarele prioritare identificate în
Strategia Națională de Competitivitate (SNC) 2014‐2020 și Strategia Națională
pentru Cercetare‐Dezvoltare‐Inovare (SN‐CDTI) 2014‐2020
[37.] Stimularea participării angajatorilor la dezvoltarea competențelor angajaților,
cu accent asupra sectoarelor prioritare identificate în Strategia Națională de
Competitivitate (SNC) și Strategia Națională pentru Cercetare‐Dezvoltare‐Inovare
(SN‐CDTI)
[38.] Modernizarea SPO și creșterea capacității administrative a acestuia de a
furniza servicii de calitate
[39.] Având în vedere nevoile identificate, măsurile ce urmează a fi implementate
vor avea reflecta specificul teritorial, prin:
 Sprijinirea mobilității forței de muncă pentru a valorifica oportunitățile existente
și pentru a răspunde disparităților inter‐regionale în materie de ocupare.
 Îmbunătățirea participării pe piața muncii pentru persoanele din mediul rural,
dată fiind specificitatea dezvoltării în aceste zone și dependența excesivă de
agricultură în anumite regiuni, dar și necesitatea definirii unor mecanisme de
implementare specifice, care să țină cont de caracterul multi‐dimensional al
problemelor cu care se confruntă această categorie de populație.
Abordarea strategică propusă pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare identificate
Creșterea ratei de ocupare în rândul tinerilor NEETs
[40.] Pentru a îmbunătăți situația tinerilor și a facilita tranziția către piața muncii, la
nivel național se va acționa pe trei paliere – educație, formare, ocupare. Dintre
provocările identificate în documentele strategice naționale privind situația
tinerilor pe piața muncii, PO CU se va concentra asupra tinerilor NEETs, astfel:
[41.] La nivelul celor trei regiuni eligibile pentru inițiativa ”Locuri de Muncă
pentru Tineri” este pus în aplicare Planul de Implementare a Garanției pentru
Tineri, prin acțiuni vizând:
a. îmbunătăţirea nivelului de calificare a tinerilor, evaluarea și certificarea
competențelor obținute în context formal, non‐formal sau informal,
furnizarea de consiliere, orientare şi formare personalizată, inclusiv în
domeniul antreprenoriatului.
b. încurajarea angajatorilor pentru a crea noi locuri de muncă sau pentru
angajarea pe locurile deja vacante a tinerilor NEETs, precum și pentru
organizarea de scheme de ucenicie și de stagii.
c. îmbunătățirea mobilității forței de muncă
d. încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu în rândul
tinerilor
[42.] Vor fi aplicate măsuri similare pentru tinerii NEETs și în restul de cinci
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regiuni care nu sunt eligibile în cadrul Inițiativei Europene, conform criteriilor de
eligibilitate aplicabile în cadrul ILMT.
[43.] Vor fi susținute măsuri la nivel de sistem, pentru implementarea ILMT la
nivel național.
Îmbunătățirea participării pe piața muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
și a celor inactive, inclusiv inițiativele locale de ocupare a forței de muncă și sprijinul pentru
mobilitatea forței de muncă
[44.] În linie cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
2014‐2020 vizând creșterea ratei de ocupare și îmbunătățirea participării pe piața
muncii, PO CU va acționa prin:
 Susținerea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a celor inactive,
cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii în vârstă (55‐64 de ani),
persoanele de etnie romă, cele cu dizabilități și cele din mediul rural prin
dezvoltarea de măsuri care să combine suportul social cu activarea
 Dezvoltarea unor scheme de formare profesională personalizate, ca modalitate
de atenuare a dezechilibrelor dintre cerere si oferta de muncă, precum și
evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem informal și non‐
formal ca modalitate de creștere a șanselor de ocupare
 Implementarea de măsuri de încurajare a angajatorilor pentru a crea noi
oportunități de ocupare sau de a recruta pentru posturile vacante existente și
pentru încurajarea dezvoltării de scheme de ucenicie și de stagii de către
companii
 Promovarea mobilității lucrătorilor, în concordanță cu nevoile și în contextul
disparităților regionale în materie de ocupare
[45.] O atenție deosebită va fi acordată îmbunătățirii participării pe piața muncii
pentru persoanele din mediul rural, dată fiind specificitatea dezvoltării în aceste
zone și dependența excesivă de agricultură în anumite regiuni, dar și necesitatea
definirii unor mecanisme de implementare specifice, care să țină cont de
caracterul multi‐dimensional al problemelor cu care se confruntă această
categorie de populație.
Încurajarea antreprenoriatului și înființării de noi întreprinderi
[46.] Măsurile prevăzute au în vedere creșterea ocupării prin încurajarea
antreprenoriatului și înființării de întreprinderi, cu accent special pe zonele
deficitare din punct de vedere al densității întreprinderilor
[47.] Se are în vedere, în primul rând, acordarea de sprijin financiar pentru
înființarea de noi întreprinderi alături de asigurarea accesului la serviciile suport
necesare demarării și derulării afacerii.
[48.] Stimularea diversificării activităților în mediul rural va contribui la o mai bună
incluziune pe piața muncii a forței de muncă din aceste zone, creând totodată
premisele creșterii productivității în agricultură
[49.] O serie de acțiuni vor fi dedicate promovării antreprenoriatului în
comunitățile pescărești, costiere și danubiene, atât prin valorificarea activităților
și produselor pescărești, dar și pentru diversificarea activităților către alte
sectoare ( de ex. turism).
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Creșterea adaptabilității întreprinderilor în sectoarele prioritare identificate în SNC si SNCDTI
[50.] POCU va sprijini adaptarea întreprinderilor la schimbările pieței muncii prin
intervenții care vizează departamentele de resurse umane din cadrul acestora
prin promovarea unor forme inovatoare de organizare a muncii, a sănătății și
securității la locul de muncă, coaching pentru managementul firmelor
[51.] Totodată, sunt susținute acțiunile de planificare strategică în vederea
anticipării schimbărilor, precum și mecanismele de planificare prospectivă a
necesarului de resurse umane și a competențelor necesare.
[52.] Vor fi, de asemenea, sprijinite schimburile de bune practici si programele
comune de schimb de experienţă pentru angajaţi ai mai multor întreprinderi din
acelaşi sector
Susținerea implicării angajatorilor în dezvoltarea competențelor angajaților
[53.] POCU va sprijini acțiuni care vizează încurajarea participării angajatorilor la
dezvoltarea forței de muncă prin investiții în dezvoltarea competențelor
angajaților, în special în cadrul IMM.
[54.] Se vor avea în vedere în special măsuri care vizează asigurarea competențelor
necesare pentru susținerea dezvoltării în sectoarele prioritare cu potențial
competitiv identificate conform SNC ‐ industria auto, sectorul TIC, industria
alimentară – precum și în sectoarele tradiționale cu potențial de creștere precum
sectorul farmaceutic, turism, textile/pielărie, industria mobilei/ a lemnului,
industriile creative, managementul energiei/mediului și agricultura, silvicultură și
pescuit.
[55.] Totodată, intervențiile privind orientarea și calificarea forței de muncă vor
ține cont de potențialul și avantajele competitive identificate la nivel regional,
inclusiv în contextul clusterelor create la nivelul diferitelor sectoare/ regiuni.
[56.] Măsurile susținute vor fi adresate întreprinderilor, fiind încadrate sub
incidența schemelor de ajutor de stat.
Consolidarea capacităţii serviciului public de ocupare de a oferi servicii de calitate, adaptate
nevoilor pieţei muncii și accesibile tuturor
[57.] Intervențiile planificate vor avea în vedere întărirea capacității SPO de a oferi
servicii adaptate nevoilor pieței muncii, prin consolidarea capacității de analiză și
previziune, precum și de furnizare a măsurilor active (servicii de orientare în
carieră, consiliere, formare profesională, asistență pentru căutarea unui loc de
muncă etc.) și de prevenire pe piața muncii, de o manieră personalizată, adaptată
nevoilor beneficiarilor identificate la nivel local/regional. Acțiunile vor avea în
vedere atât dezvoltarea și îmbunătățirea procedurilor de lucru, precum și
dezvoltarea componentei de resurse umane la nivelul instituțiilor vizate.
[58.] Va fi sprijinită consolidarea capacității în vederea furnizării de servicii de
calitate angajatorilor și pentru crearea și dezvoltarea unor mecanisme eficiente
de monitorizare și evaluare a intervențiilor derulate, inclusiv prin crearea unei
baze de date integrate la nivel național privind tinerii NEETs.
[59.] Crearea și dezvoltarea de parteneriate cu actorii relevanți și derularea unor
acțiuni în comun (în contextul ILMT, dar și al altor măsuri), vor fi de asemenea
sprijinite. Integrarea de soluţii moderne TIC şi asigurarea unui grad ridicat de
disponibilitate şi transparenţă a tuturor serviciilor prestate sunt esenţiale.
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Incluziunea socială, reducerea sărăciei și combaterea oricăror forme de discriminare
[60.] Incluziunea socială şi combaterea sărăciei sunt parte integrantă a politicilor
UE care urmăresc promovarea unei dezvoltări echilibrate şi coeziunea socială la
nivelul întregului teritoriu european. Reducerea discrepanţelor existente în ceea
ce priveşte dezvoltarea economică şi socială necesită un efort susţinut şi o
combinaţie complexă de intervenţii care trebuie să vizeze însăşi esenţa
problemelor, în loc de soluţii de suprafaţă.
Principalele provocări în domeniul incluziunii sociale vizate prin intervențiile PO CU sunt
redate în cele ce urmează:
Nivel ridicat al sărăciei și excluziunii sociale
[61.] Cu 41,7% din populaţie expusă riscului de sărăcie şi de excluziune socială în
2012, România are cea mai mare rată a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau
de excluziune socială (AROPE) în UE‐27. Conform obiectivelor stabilite în baza
PNR și în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, România îşi propune
să reducă populaţia AROPE cu 580.000 până în 2020, față de nivelul anului 2008.
Pentru atingerea acestui obiectiv este nevoie de un răspuns integrat, prin
promovarea incluziunii sociale şi prin îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, accesul
la piaţa forţei de muncă şi la servicii sociale, educaţionale şi medicale de calitate.
[62.] Șomajul continuă să fie una dintre principalele cauze ale sărăciei în rândul
populaţiei active, riscul de sărăcie fiind de şase ori mai mare pentru şomeri decât
pentru persoanele care au un loc de muncă. Nici statutul de angajat nu
garantează întotdeauna obținerea unui venit decent. Persoanele implicate în
agricultura de subzistenţă şi cele ocupate pe cont propriu se confruntă cu un risc
de sărăcie chiar mai mare decât şomerii. Riscul global pentru persoanele ocupate
pe cont propriu, inclusiv persoane ocupate în agricultură, a fost de 38,4% în anul
2011 .
[63.] Pentru categoriile active, riscul de sărăcie este strâns legat de nivelul de
educaţie. Un nivel scăzut de educaţie conduce la apariţia unor dificultăţi în ceea
ce priveşte participarea pe piaţa forţei de muncă şi, de multe ori, la ocuparea
unor locuri de muncă necalificate sau chiar în economia informală. Potrivit
datelor Eurostat disponibile pentru anul 2011, riscul de sărăcie relativă pentru
persoanele cu un nivel de educaţie ISCED 0‐2 este de aproximativ trei ori mai
mare decât pentru persoanele cu studii medii (44,9%, faţă de 15,6%).
Risc crescut de sărăcie și excluziune socială pentru anumite grupuri vulnerabile
[64.] Riscul de sărăcie şi excluziune socială este mai mare pentru anumite categorii
vulnerabile. Între acestea, copiii reprezintă un grup semnificativ. Cca. 320.000 de
copii și tineri provenind din familiile sărace trăiau în sărăcie absolută în 2010.
Copiii din zonele rurale și cei romi sunt cei mai afectați (cu o rată a sărăciei de
12.4% în mediul rural, comparativ cu 3,5% în mediul urban). Pentru copiii romi,
datele sunt și mai îngrijorătoare (o rată de 27,3% pentru copiii romi din mediul
urban și 41,1% pentru cei din mediul rural). Integrarea socială a copiilor și
tinerilor proveniți din sistemul instituționalizat de protecție a copilului reprezintă
de asemenea o provocare importantă. În noiembrie 2011, erau înregistrați 1.432
de tineri cu vârste între 16‐18 ani și 1.541 de tineri peste 18 ani care urmau să
părăsească sau au părăsit deja centrele de plasament și care sunt expuși unui risc
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foarte mare de excluziune socială. La finele anului 2011, erau înregistrați 83.658
de copiii ai căror părinţi erau plecaţi la muncă în străinătate, numărul acestora
fiind în creștere. Deși riscul de deprivare materială este redus pentru acești copii,
lipsa îngrijirii și a supravegherii din partea părinților influențează negativ
personalitatea și dezvoltarea lor ulterioară, reflectate inclusiv în performanțe
școlare reduse și o rată crescută a abandonului școlar. Similar, gospodăriile cu trei
sau mai mulţi copii sunt expuse unui risc de sărăcie de 1.5‐2 ori mai mare decât
cele fără copii sau cu 1‐2 copii. Gospodăriile monoparentale, deși înregistrează o
rată mare de ocupare, se confruntă cu dificultăți în condițiile unui nivel relativ
redus al veniturilor și echilibrului precar între viața profesională și cea personală.
[65.] Șomerii și persoanele cu venituri foarte scăzute reprezintă de asemenea o
categorie vulnerabilă însemnată. În 2012, rata persoanelor care locuiau în
gospodării cu o intensitate a ocupării foarte redusă era de 7,4% din populația cu
vârste cuprinse între 0‐59 ani. Aproximativ 1 din 10 copii și 1 din 10 adulți între
18‐59 de ani locuiau în gospodării unde nimeni nu are o slujbă. O situație specială
se înregistrează pentru persoanele fără adăpost, numărul acestora ridicându‐se la
41.085 în 2011.
[66.] Persoanele vârstnice. În România, majoritatea persoanelor vârstnice
dependente locuiesc împreună cu familiile lor. Cu toate acestea, numărul celor
peste 65 de ani care locuiesc singuri reprezenta 4.2% din totalul populației,
reprezentând un important grup vulnerabil, datorită accesului redus la servicii
sociale și de sănătate. În ceea ce privește veniturile acestei categorii de populație,
în septembrie 2013 se înregistrau cca 5.23 mil. pensionari, din care cca. 553 mii
erau pensionari agricultori (cu un nivel al pensiei extrem de redus, de cca. 73
euro), restul fiind beneficiari ai pensiei din bugetul asigurărilor sociale (cca. 180
euro). Având în vedere numărul în creștere al populației peste 65 de ani (estimat
la 26% din total populație pentru anul 2060), sunt necesare măsuri specifice
pentru a răspunde nevoilor acestei categorii vulnerabile, prin îmbunătățirea
condițiilor de viață și a accesului la servicii sociale și de sănătate de calitate.
[67.] Populaţia de etnie romă este o categorie aparte în rândul categoriilor
vulnerabile. Deşi la nivel naţional, conform datelor de la recensământul din 2011,
doar aproximativ 619.000 persoane s‐au declarat a fi de etnie romă (3,2% din
populaţie), studiile alternative întreprinse sugerează că numărul real al romilor
este mult mai mare. Studiile arată că, în 2011, 90% dintre familiile de romi trăiau
în condiţii de sărăcie severă (comparativ cu 54% pentru familiile de alte etnii).
Starea de sărăcie este însoţită de condiţii de trai inadecvate şi un acces limitat la
utilităţi şi la servicii de bază. Doi din zece copii de etnie romă nu frecventează
nicio şcoală și se menține o rată ridicată de abandon şcolar timpuriu – în special în
rândul fetelor de etnie romă, chiar dacă trendul este unul pozitiv ‐ 37.7% dintre
femeile rome care au copii (37,7%) au avut prima naștere la vârste sub 18 ani
(Duminică și Ivasiuc 2013). Prima sarcină în raport cu vârsta indică o relație
semnificativă cu nivelul de studii, prin creșterea vârstei femeilor la prima sarcină
pentru cele care au studii medii și peste (liceu, studii universitare). Totodată,
pentru populația de etnie romă se înregistrează și o participare foarte scăzută pe
piaţa forţei de muncă (o rată de ocupare de doar 46,2% în 2013, pentru
persoanele de peste 16 ani), fiind necesare măsuri adecvate pentru a răspunde
nevoilor specifice ale acestei categorii vulnerabile și pentru a eradica adevăratele
cauze ale excluziunii sociale cu care se confruntă aceste categorii de populație.
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[68.] În 2013, numărul persoanelor cu dizabilități din România se ridica la cca.
700.000 în 2013 (3.71% din totalul populației), din care cca. 91% adulți. Dintre
aceștia, majoritatea covârșitoare (cca. 98%) sunt în grija familiei și/sau duc o viață
independentă, nefiind instituționalizați. Accesul pe piața muncii al persoanelor cu
dizabilități este foarte limitat, nefiind disponibil un sprijin adecvat pentru
antreprenoriat sau facilități speciale de adaptare la locul de muncă. Totodată, ele
se confruntă cu un acces limitat la servicii sociale și de sănătate, insuficient
adaptate nevoilor lor specifice sau posibilităţilor financiare.
[69.] Persoanele care suferă de dependenţe, victimele violenţei în familie,
victimele traficului de fiinţe umane şi persoanele private de libertate sau
eliberate condiţionat. România se confruntă cu probleme în creștere privind
consumul de droguri, fapt corelat parțial cu sărăcia și alți factori de deprivare
(cele mai mari rate de consum de droguri se înregistrează în regiunile Nord‐Est și
Sud‐Est). Totodată, numărul victimelor violenței domestice a fost în creștere în
perioada 2004‐2011. Statisticile indică un număr de 82.000 de astfel de cazuri (și
800 de decese), în timp ce studiile sociologice realizate indică o incidență de
aproximativ 20% în rândul femeilor. Românii ocupă un loc important între
victimele traficului de persoane, numărul victimelor înregistrând o creștere
semnificativă în perioada de criză economică. În ceea ce privește persoanele
private de libertate în urma săvârșirii unor fapte penale, numărul acestora este în
creștere, ridicându‐se la 31.817 (la finele lui 2012), din care cca. 7% minori și
persoane tinere. Posibilitățile de reabilitare și resursele financiare alocate în acest
sens sunt limitate, aceasta atrăgând după sine perpetuarea unei stări de
excluziune socială pentru aceste persoane9.
Caracter profund localizat al sărăciei
[70.] Sărăcia în România are și un caracter profund localizat spațial, atât la nivel
regional, cât și intra‐regional. Astfel, incidența acesteia este semnificativ mai
mare în regiunile Nord‐Est şi Sud‐Est (în aceste regiuni, sărăcia este de două ori
mai răspândită decât în regiunea Bucureşti‐Ilfov).
[71.] În plus, proporţii semnificativ mai mari ale persoanelor expuse riscului de
sărăcie şi excluziune socială locuiesc în zonele rurale şi în oraşele mici. Riscul de
sărăcie absolută în mediul rural este de patru ori mai mare decât în mediul urban
(8,8% risc de sărăcie în mediul rural, comparativ cu 2,2%, în mediul urban în 2010
). Aici, sărăcia este asociată cu lipsa de modernizare şi cu o viaţă economică
dominată de agricultură. Îmbătrânirea demografică este, de asemenea, mai
pronunţată în zonele rurale. Creşterea ratei populaţiei în vârstă va exercita o
presiune semnificativă asupra pieţei forţei de muncă, precum şi asupra serviciilor
de asistenţă socială şi de sănătate.
[72.] Zonele urbane concentrează, de asemenea, aşa‐numitele zone de sărăcie, în
contextul unei infrastructuri şi al unor servicii slab dezvoltate. Aceste zone includ
comunităţile cu acces limitat sau fără acces la piaţa forţei de muncă, cu acces
redus la servicii (de educaţie, sociale şi de sănătate) şi utilităţi. Deşi multe astfel
de zone sunt caracterizate mai degrabă de sărăcie decât de etnicitate, în aceste
teritorii, populaţia de etnie romă se confruntă cu un risc mai mare de excluziune
socială decât alţi rezidenţi. Totodată, copiii sunt printre cele mai afectate
categorii la nivelul acestor comunități, reprezentând mai mult de jumătate din
populaţia acestor zone.
[73.] În aceste zone, deși sărăcia nu este determinată primordial pe criterii etnice,
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ea este mai acută pentru anumite categorii de populație, care coincid în mare
parte cu grupurile vulnerabile identificate. Astfel, sărăcia este astfel mai acută
pentru populația de etnie romă, precum și pentru tineri și copii. Accesul redus la
serviciile sociale și de sănătate și la utilitățile de bază – în contextul nevoii
asigurării unei mai bune acoperiri şi alocării de resurse suplimentare în cadrul
sistemelor de asistență socială și de sănătate din România – precum și
participarea redusă pe piața forței de muncă și în sistemul de educație, alături de
progresele lente în implicarea acestor zone în circuitul economic, contribuie la
perpetuarea și adâncirea în timp a sărăciei și a riscului de excluziune socială atât
la nivelul grupurilor afectate, cât și la nivelul comunităților vizate.
Economie socială slab dezvoltată
[74.] În România, peste 100.000 de persoane erau angajate în economia socială la
sfârșitul anului 2010 (cca. 1,1% din totalul populației ocupate și aproximativ 1,7%
din forța de muncă salariată din România ). Aplicarea legii economiei sociale, în
prezent în curs de adoptare de către Parlament, va presupune eforturi
semnificative pentru dezvoltarea entităților sociale.
Acces redus la servicii sociale de calitate
[75.] Studii recente arată că sistemul de asistență socială necesită asigurarea unei
mai bune acoperiri şi alocarea de resurse suplimentare. Serviciile sociale la nivel
de comunitate sunt insuficient dezvoltate, nu răspund întotdeauna nevoilor
beneficiarilor, iar în anumite cazuri lipsesc. Cu un număr insuficient de personal
specializat – lucrători sociali, consilieri și mediatori, personal de sprijin pentru
copiii cu dizabilități – sistemul este total subdimensionat, iar calitatea sa este de
multe ori nesatisfăcătoare. Datele arată astfel că la nivelul anului 2011, erau activi
un număr de 5.000 de lucrători sociali la nivelul întregii țări, rezultând o medie de
un asistent social la 1.732 beneficiari.
[76.] Una din reformele majore asumate de sistemul de asistență socială după
1989 vizează îmbunătățirea calității serviciilor sociale furnizate, prin închiderea
marilor centre rezidențiale și dezvoltarea unor centre la scară mică, la nivelul
comunităților. În iunie 2013 erau înregistrați 22.532 de copii în cele 1.210 de
centre publice rezidențiale și 356 de centre private (inclusiv furnizori privați de
servicii). În plus, un număr de cca. 45.790 de copii și mame au beneficiat de
servicii suport și consiliere în cadrul centrelor de zi și altor centre sociale de
prevenție. Din totalul numărului de persoane cu dizabilități, 2,4% (16.815)
locuiesc în centre acreditate de asistență specializate, în ianuarie 2014 fiind
înregistrate 332 de astfel de centre.
[77.] În prezent, cea mai mare parte a serviciilor la nivel de comunitate sunt
furnizate sub responsabilitatea autorităţilor locale, implicarea sectorului
neguvernamental fiind inegală la nivel teritorial atât în ceea ce priveşte serviciile
primare, cât şi cele specializate (58% din ONG‐urile care activează în domeniul
social sunt concentrate în 3 regiuni ‐ Bucureşti‐Ilfov, Centru şi Nord‐Vest. Doar
20% din ONG‐uri activează în zonele rurale).
Calitate scăzută a serviciilor de sănătate și accesul inegal la acestea
[78.] Calitatea scăzută a serviciilor de sănătate și accesul inegal la acestea se
mențin între provocările cu care se confruntă România în prezent, în pofida
progresului înregistrat pe parcursul ultimelor două decenii,. În plus, serviciile de
sănătate au un caracter profund teritorial şi se află într‐o strânsă corelaţie cu
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factorii de sărăcie. Rezultatele privind starea de sănătate a populației sunt, în
general, mult mai bune în regiunea Bucureşti‐Ilfov decât în orice altă regiune şi
foarte slabe în cele mai sărace regiuni, Nord‐Est şi Sud‐Est. Rezultatele privind
starea de sănătate sunt substanţial mai slabe în zonele rurale decât în zonele
urbane din cadrul aceleiași regiune, categoriile de persoane sărace, copiii și
persoanele în vârstă fiind cele mai vulnerabile.
[79.] România se numără printre ţările cu cele mai mari procente ale populaţiei
care consideră că nevoile de sănătate nu sunt satisfăcute (11,9% din populaţie în
2011, comparativ cu 3,4% la nivelul UE). Percepţia nevoilor nesatisfăcute creşte
odată cu vârsta şi este mai acută în cazul persoanelor sărace. Aproape jumătate
din persoanele sărace nu apelează la serviciile de sănătate, chiar dacă au avut o
nevoie urgentă.
[80.] Populaţia rurală este cea mai vulnerabilă din punct de vedere al accesului la
serviciile de sănătate, atât din cauza izolării geografice (infrastructura medicală
este concentrată în zonele urbane: în mediul rural se află doar 11% din spitale, 8%
din cabinetele medicale specializate şi 20,5% din total farmaciilor), precum şi din
cauza lipsei unei informări adecvate. Dificultăţi specifice pot fi observate pentru
anumite categorii vulnerabile, cum ar fi romii, care se confruntă atât cu
excluziunea formală, cât şi cu cea informală, având ca rezultat rate mai mici de
vaccinare pentru copiii romi, o incidenţă mai mare a bolilor cronice şi chiar o
speranţă de viaţă mai mică (studiile arată că speranţa de viaţă pentru populaţia
de etnie romă este cu 8‐10 ani sub nivelurile înregistrate pentru populaţia
generală).
[81.] Pentru majoritatea indicatorilor de sănătate, România prezintă disparităţi
substanţiale faţă de media UE şi înregistrează performanţa cea mai slabă sau
aproape cea mai slabă. Una dintre principalele deficienţe constă în existența unor
servicii de sănătate subdezvoltate, cu impact negativ asupra stării de sănătate a
populației
[82.] În acest context, schimbările așteptate în urma intervențiilor prin POCU în
domeniul incluziunii sociale și pentru combaterea sărăciei sunt următoarele:
 Crearea premiselor pentru reducerea prevalenței sărăciei și a riscului de
excluziune socială în rândul grupurilor țintă identificate mai sus, prin măsuri
integrate (educație, angajare, locuire, asistență socială și medicală și acțiuni
direcționate către combaterea discriminării);
 Promovarea economiei sociale și sprijinirea entităților de economie socială, cu
scopul de a sprijini integrarea socială și pe piața muncii a grupurilor vulnerabile;
 Îmbunătățirea accesibilității și calității serviciilor sociale, în special în zone rurale
și în zonele urbane afectate de sărăcie și creșterea contribuției lor la combaterea
sărăciei, excluziunii și a problemelor sociale;
 Dezvoltarea de servicii sociale alternative celor furnizate de centrele rezidențiale
tradiționale și continuarea tranziției către servicii care implică întreaga
comunitate;
 Îmbunătățirea stării de sănătate a populației, în special în ceea ce privește
sănătatea mamei și a copiilor non‐născuți, precum și patologiile care determină
majoritatea deceselor în rândul populației adulte;
 Îmbunătățirea eficacității sistemelor de asistenţă socială şi medical prin utilizarea
TIC;
 Combaterea oricăror forme de auto‐excluziune și discriminare bazate pe criterii
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de gen, etnie, mediu de rezidență, vârstă etc. și promovarea principiilor
nondiscriminării ca parte integrantă a politicilor de incluziune socială şi de
promovare a angajabilității.
[83.] PO CU va acționa în corelare cu celelalte programe operaționale, în special
Programul Operațional Regional (POR) și Programul Național pentru Dezvoltare
Rurală (PNDR), în principal prin intervenții corelate la nivelul comunităților
vulnerabile, pentru dezvoltarea integrată a infrastructurii și implementarea
tipurilor de asistență necesare, inclusiv prin LEADER/CLLD.
[84.] Totodată, acțiunile PO CU sunt complementare celor derulate prin POC în
ceea ce privește utilizarea TIC, în special în contextul Agendei Digitale și al
obiectivelor vizate prin e‐sănătate, e‐asistență socială etc.

Abordarea strategică propusă pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare identificate
[85.] Intervenţiile propuse în cadrul PO CU vor contribui la atingerea obiectivului
AP 2014‐2020 şi celor ale Strategiei Naţionale privind Promovarea Incluziunii
Sociale şi Combaterea Sărăciei, Strategiei Guvernului României privind
incluziunea a cetăţenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada
2012‐2020 şi Strategiei Naţionale de Sănătate, prin:
 Promovarea incluziunii active și reducerea discrepanţelor de dezvoltare a
persoanelor/grupurilor vulnerabile, a comunităților dezavantajate din mediul
urban și rural, inclusiv a persoanelor în situaţii de risc aparținând minorității
rome;
 Dezvoltarea unei culturi pro‐active, a participării și responsabilităţii şi prin
combaterea stereotipurilor şi a discriminării;
 Dezvoltarea și susținerea economiei sociale și promovarea antreprenoriatului
social;
 Îmbunătăţirea accesului la servicii medicale și sociale, precum și la servicii sociale
de interes general, prin promovarea tranziției către servicii integrate la nivelul
comunității.
[86.] Prioritățile de investiții vizate de PO CU vizează o abordare multi‐
dimensională, centrată pe următoarele aspecte:
 Dezvoltarea unui sistem și furnizarea de servicii de asistență socială
echitabile, sustenabile și accesibile (ca proximitate și preț) pentru toate
grupurile vulnerabile, inclusiv a serviciilor de tip integrat, preventiv și inovativ,
pentru rezolvarea problemelor legate de sărăcie și incluziune socială,
îmbunătățirea competențelor și abilităților personalului din domeniu, precum
și a practicienilor din domeniu, inclusiv instituții publice sau ONG‐uri.
 Sprijinirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților
defavorizate, prin acțiuni corelate cu alte programe operaționale, pentru
investiții în infrastructură
 Acțiuni integrate direcționate către rezolvarea nevoilor persoanelor,
grupurilor sau comunităților vulnerabile, inclusiv acțiuni menite să
îmbunătățească participarea acestora la educație, integrarea lor pe piața
muncii, accesul la servicii sociale, medicale și culturale, precum și acțiuni de
combatere a discriminării.
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Îmbunătățirea capacității furnizorilor publici și privați de servicii sociale
Sprijinirea tranziției de la servicii instituționalizate către servicii bazate pe
comunitate
Exploatarea potențialului inovativ al entităților de economie socială
Dezvoltarea unei culturi pro‐active, bazată pe voluntariat și participare pentru
încurajarea abordărilor de tip partenerial
Asigurarea accesului egal la servicii de sănătate și la tratamente de calitate,
inclusiv îngrijire de urgență, dezvoltarea de servicii medicale și servicii sociale
integrate, inclusiv la nivelul comunității
Creșterea nivelului de conștientizare, informare și educație cu privire la
aspecte medicale și sociale

[87.] PO CU va acționa în corelare cu celelalte programe operaționale, în special
Programul Operațional Regional (POR) și Programul Național pentru Dezvoltare
Rurală (PNDR), în principal prin intervenții corelate la nivelul comunităților
vulnerabile, pentru dezvoltarea integrată a infrastructurii și implementarea
tipurilor de asistență necesare, inclusiv prin LEADER/CLLD.
[88.] Totodată, acțiunile PO CU sunt complementare celor derulate prin POC în
ceea ce privește utilizarea TIC, în special în contextul Agendei Digitale și al
obiectivelor vizate prin e‐sănătate, e‐asistență socială etc.
Promovarea incluziunii active și reducerea prevalenței sărăciei în rândul persoanelor,
grupurilor și comunităților dezavantajate, inclusiv a minorității rome
 Dezvoltarea și implementarea de intervenții multi‐dimensionale destinate
comunităților defavorizate. Acțiunile vor ţine astfel seama de caracterul localizat
al sărăciei, iar intervenţiile vor fi clasificate în funcţie de nevoile și priorităţile
locale, ţinând seama de rezultatele diferitelor analize şi exerciţii de cartografiere
a sărăciei.
 Dezvoltarea unei culturi pro‐active, a participării şi a responsabilităţii în rândul
populaţiei, prin parteneriatele reale și sustenabile, precum şi prin implicarea
cetăţenilor în toate iniţiativele în domeniul incluziunii sociale.
 Întărirea capacității instituțiilor și actorilor sociali cu rol activ în combaterea
discriminării, pentru creșterea eficacității măsurilor implementate.
[89.] Dezvoltarea economiei sociale și promovarea antreprenoriatului social
 Crearea şi dezvoltarea de entităţi de economiei socială
 Instruirea și consilierea personalului din entitățile de economie socială
[90.] Îmbunătăţirea accesului la servicii de asistență medicală și sociale, precum și
la servicii sociale de interes general




RO

a) Dezvoltarea serviciilor sociale
Trecerea la servicii bazate pe comunitate pentru copiii romi, copiii provenind din
sistemul instituționalizat de protecție a copilului sau copiii cu părinți plecați să
muncească în străinătate, persoane cu dizabilităţi, persoane cu probleme psihice
şi persoane în vârstă prin furnizarea de sprijin adecvat.
Identificarea şi implementarea unor soluţii flexibile şi inovatoare adaptate
beneficiarului final, inclusiv prin încurajarea parteneriatelor public‐private, în
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special prin implicarea activă a organizațiilor non‐guvernamentale și dezvoltarea
economiei sociale.
Formare (inițială și continuă) menite să dezvolte abilităţile şi competenţele
profesioniştilor din acest domeniu, inclusiv al celor din sectorul ONG, dar şi
acţiuni pentru îmbunătăţirea accesului la astfel de servicii, în special în zonele
rurale.
Aplicarea unor soluţii inovatoare, unor aranjamente flexibile de ocupare a forţei
de muncă în acest domeniu şi crearea și consolidarea de parteneriate vor fi de
asemenea încurajate.
b) Dezvoltarea în domeniul serviciilor de sănătate
Îmbunătăţirea accesului la asistenţă medicală şi la tratamente de calitate, inclusiv
la asistenţă medicală de urgenţă, asistenţă medicală primară, dezvoltarea de
servicii medicale şi de asistenţă socială integrate, inclusiv la nivel de comunitate,
cu accent pe serviciile oferite în ambulatoriu şi prin dezvoltarea unor servicii
integrate de asistenţă medicală primară cu sprijinul telemedicinei.
Sensibilizarea opiniei publice, îmbunătăţirea informării şi educării în ceea ce
priveşte problemele de sănătate şi sociale, inclusiv discriminarea romilor,
prevenirea violenţei în familie, a abuzului de substanţe şi a traficului de persoane.
Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor în rândul specialiştilor din
domeniul sănătăţii, ca o condiţie prealabilă pentru creşterea calităţii serviciilor.
Furnizarea unor pachete de bază de servicii de sănătate la nivelul comunității,
inclusiv cu o componentă puternic orientată către prevenție, în special în
comunitățile rurale și grupurile dezavantajate.

Educație și competențe
[91.] Performanţele României în domeniul educaţiei rămân nesatisfăcătoare,
înregistrând rezultate sub mediile europene în învăţământul obligatoriu având
rate ridicate de nefrecventare a învăţământului obligatoriu şi a abandonului
şcolar, în special în rândul categoriilor vulnerabile, o participare scăzută la
învăţământul terţiar şi la ÎPV, fiind caracterizat de necorelare cu nevoile pieței
muncii.
[92.] Performanțele reduse ale sistemului de educație includ numeroase cauze,
precum: resurse financiare reduse alocate acestui domeniu (2.386 euro/elev,
comparativ cu 6.504 euro/elev la nivel EU‐27), infrastructura slab dezvoltată,
metode de predare/învățare/evaluare neadecvate unei mai bune adaptări pe
piața muncii, legătura deficitară între mediul de afaceri și sistemul de educație și
formare, dar și ciclul vicios creat de existența unei cereri pe piață orientată către
sectoarele cu valoare adăugată scăzută.
[93.] Principalele provocări în domeniul educației și competențelor sunt redate în
cele ce urmează:
Acces inegal și participare redusă la educația preșcolară
[94.] Disparităţi semnificative privind accesul şi participarea la educaţie pot fi
observate începând cu învăţământul preşcolar. Astfel, în 2011, doar 2% dintre
copiii cu vârste cuprinse între 0‐3 ani au fost înscrişi în creşe, în contextul unei
disponibilităţi reduse a unor astfel de servicii, în special în mediul rural. Rata de
înscriere creşte semnificativ pentru copiii cu vârste de peste 4 ani şi până la vârsta

RO

20

RO

Versiune de lucru iunie 2014
şcolară, însă rămâne încă sub media UE.
Acces și participare reduse la învățământul preuniversitar. Rate ridicate ale abandonului
școlar.
[95.] Rata de participare în învăţământul primar şi secundar, deşi se situează la un
nivel ridicat (94,2% în 2011/2012), înregistrează în prezent o tendinţă de scădere.
Cca. 1,5‐2% din copiii până la vârsta de 8 ani nu sunt înscriși în sistemul de
educație, rata ridicându‐se la 5‐6% pentru copiii până la vârsta de 10 ani.
Totodată, se pot observa disparităţi teritoriale şi etnice importante, cu o
participare mai redusă pentru mediul rural şi semnificativ mai redusă în cazul
romilor și copiilor cu nevoi speciale .
[96.] În plus, în pofida eforturilor depuse în acest domeniu, abandonul şcolar
rămâne ridicat, cu o tendinţă de creştere în perioada 2008‐2010 (de la 15,9% la
18,4%) în contextul crizei economice și o relativă stabilizare în perioada 2011‐
2012 (la nivelul de 17,4%). Copiii din comunităţile dezavantajate, elevii din mediul
rural şi copiii de etnie romă reprezintă categoriile cu cel mai mare risc. Astfel, 1
din 4 copii provenind din familiile sărace din comunităţile dezavantajate
abandonează şcoala înainte de a termina cursurile învăţământului primar şi doar
jumătate dintre copiii înscrişi în clasa a 5‐a reuşesc să termine cursurile
învăţământului secundar. Această tendinţă este mai acută pentru băieţii din
categoria de vârstă 11‐14 ani, indiferent de localizarea sau etnia acestora, dar și
pentru populația de etnie romă (doar 14% dintre bărbații romi din mediul rural au
terminat liceul, în timp ce pentru femei rata este semnificativ mai scăzută, 7% în
2013). Totodată, există variații semnificative la nivel regional, cu rate ale
abandonului școlar de peste 20% în regiunile Centru, Sud‐Est și Sud‐Muntenia,
precum și importante discrepanțe intra‐regionale, în strânsă legătură cu nivelul
de dezvoltare economică al teritoriilor respective.
[97.] Una din principalele cauze ale abandonului școlar și neînscrierii în sistemul de
educație este lipsa resurselor financiare, neajunsurile accentuându‐se în perioada
crizei financiare. O altă cauză este disponibilitatea limitată a programelor de tip
școală după școală (SAS) sau de tip a doua șansă (Second Chance) pentru elevii cu
risc de abandon școlar, dar și sistemul inadecvat de facilitare și stimulare a
reîntoarcerii la școală. Discriminarea, persistența fenomenului de segregare în
școli, mai ales pe criteriu etnic (romi) și lipsa unor programe adecvate de sprijin
material, dar și pentru susținerea cu succes în sistemul de educație, contribuie la
adâncirea acestui fenomen.
[98.] Totodată, în ultimii ani, se înregistrează o creştere a ratelor de abandon şcolar
pentru învăţământul liceal, dată fiind închiderea unui număr mare de şcoli
profesionale începând cu anul 2009 (numărul acestora reducându‐se cu 80% față
de 1999), ca urmare a restructurării sistemului de IVET din România și în
contextul resurselor financiare limitate disponibile.
Calitatea slabă a educației preuniversitare
[99.] Evaluările la nivel naţional şi internaţional indică deficienţe considerabile în
domeniul ştiinţelor, al matematicii, precum şi al citirii şi înţelegerii, raportat la
nivelul UE. În 2009, între 40% şi 47% dintre elevii români au fost clasificaţi ca
având un nivel scăzut al acestor competenţe‐cheie ‐ mai mult de două ori decât
media UE şi foarte departe de criteriul de referinţă Europa 2020 de 15%.
Discrepanţele constatate în funcţie de zona de reşedinţă (urbană/rurală) şi de

RO

21

RO

Versiune de lucru iunie 2014
resursele existente în şcoli reprezintă provocări importante pentru
implementarea de măsuri inteligente şi eficace de îmbunătăţire a calităţii
programelor pentru perioada următoare.
[100.] Calitatea educației reprezintă o problemă și mai acută pentru anumite
categorii de populație și în zonele cu o pondere semnificativă populație romă.
Nivelul segregării în școli și clase are în continuare un impact negativ asupra
predării, cât și învățării. Se apreciază că segregarea afectează între 31‐60% dintre
școlile din zonele cu o pondere mai mare de populație romă din România,
existând o legătură strânsă între nivelul segregării și calitatea scăzută a educației,
determinată de factori precum infrastructura școlară deficitară, resursele
educaționale limitate în școlile segregate, calificarea redusă a profesorilor și
fluctuația ridicată a acestora.
[101.] Discontinuitățile în implementarea reformelor în educație, precum și sistemul
actual de alocare bugetară contribuie la adâncirea disparităților, atât la nivel
european, cât și la nivel regional și pentru populația aparținând grupurilor
dezavantajate. Reformele în domeniul curriculumului școlar au fost mai degrabă
fragmentate și nu au fost însoțite de strategii adecvate de implementare. În plus,
reformele din domeniul educației nu au fost însoțite de măsuri relevante de
sprijin din sectorul asistenței sociale sau din sectorul medical pentru a ajuta (i) la
focalizarea acestora pe categorii dezavantajate economic; (ii) la focalizarea pe
romii săraci; și (iii) la focalizarea acestora asupra fetelor rome.
Acces inegal și relevanță scăzută a învățământului terțiar
[102.] În 2011, 20,4% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 30‐34 ani aveau
studii terţiare, înregistrând o creştere semnificativă cu 13,9% față de anul 2007.
Pe de altă parte, participarea la învăţământul terţiar a scăzut brusc, cu aproape
20% în perioada 2007‐2012, ajungând la 33% (an universitar 2011/2012). Aceasta
este cea mai mică valoare din 2003 şi indică probleme grave în ceea ce priveşte
accesul la învăţământul terţiar şi, pe mai departe, în ceea ce priveşte asigurarea
unei calităţi durabile a forţei de muncă.
[103.] Cauzele indică atât dificultăţi privind accesul – acestea fiind strâns legate de
zona de reşedinţă (doar 19% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 19‐23 ani din
zonele rurale participând la învăţământul terţiar, în comparaţie cu 43,8%, din
mediul urban), dar și performanțele scăzute ale elevilor în învățământul
obligatoriu. Astfel, rata scăzută de absolvire la examenul de bacalaureat este un
motiv important pentru lipsa de participare la învăţământul terţiar.
[104.] Totodată, legătura dintre universităţi, institute de cercetare şi piaţa forţei de
muncă este slab dezvoltată, ceea ce duce la o relevanţă scăzută a învăţământului
terţiar pentru nevoile pieţei forţei de muncă.
Acces și participare reduse la învățarea pe tot parcursul vieții
[105.] Participarea populaţiei la programele de învăţare pe tot parcursul vieţii este
extrem de scăzută (1,4% în 2012, în scădere cu 0.2% fată de 2011 și mult sub
media europeană) şi nu compensează participarea scăzută la educaţia formală.
Participarea la programele de învăţare pe tot parcursul vieţii este deosebit de
scăzută în rândul persoanelor cu un nivel redus de educaţie şi calificare
profesională, precum şi pentru persoanele din zonele rurale (cei mai mulți
agricultori se bazează pe experiența proprie și doar 2.5% au un training complet
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în domeniul agriculturii).
[106.] Învăţarea în rândul adulţilor este, de obicei, asociată locului de muncă şi nu
are ca rezultat o recunoaştere formală a competenţelor. Ratele de participare ale
angajaților la programele de CVT/LLL sunt însă mult sub media europeană (18.8%,
doar 2 cincimi din media UE 27 ), în pofida obligației angajatorilor de a organiza și
de a asigura participarea angajaților lor la astfel de cursuri.
[107.] Programele ÎPV existente sunt adesea greu accesibile, în condițiile unui număr
redus de centre de formare în mediul rural și în zonele dezavantajate, dar și dată
fiind reducerea ofertei de pregătire disponibile pentru învățământul profesional și
tehnic începând cu anul 2009. Lipsa resurselor financiare, alături de gradul de
redus de informare privind programele de ÎPV existente și oportunitățile pe piața
muncii sunt cauze importante ale acestei stări de fapt.
[108.] Părăsirea timpurie a școlii și neparticiparea contribuie la nivelurile relativ
scăzute înregistrate de România în învățământul obligatoriu. Pentru indivizii
afectați, schimbările de viață, accesul la piața muncii și incluziunea socială sunt cu
un nivel ridicat de risc. Eșecul în sistemul de educație secundară poate conduce la
neeligibilitatea înscrierii la cursuri de formare profesională (C‐VET) mai târziu,
șansele acestora de angajare și succes în viață fiind și mai mult diminuate.
[109.] Consilierea în carieră și evaluarea și certificarea competențelor pot contribui
la recuperarea deficitului pentru cei afectați, atât pentru angajați, cu accent
asupra celor care au eșuat în sistemul de educație formală, dar și pentru elevii sau
studenți, pentru a orienta și încuraja participarea lor la astfel de programe,
pentru a combate fenomenul de PTS și a facilita ulterior integrarea lor pe piața
muncii.
Deficiențe în corelarea IVET și CVET cu evoluția pieței muncii
[110.] Există o corelare clară între performața educației și ocupării cu efecte asupra
riscului de sărăcie la bătrânețe, precum și asupra productivității muncii și
competitivității economice.
[111.] Slaba corelare, în multe situaţii, a sistemului de educație și formare cu nevoile
pieței muncii și cu cererea reală de competențe (care nu sunt formulate concret şi
pe termen mediu şi lung) conduc la rate reduse de inserție a absolvenților pe
piața muncii și la o capacitate redusă a sistemului de educație și formare
profesională de a furniza competențele necesare unei dezvoltări economice
sustenabile. Dificultățile cu caracter sistemic, în sensul unei lipse de corelare a
sistemelor de tip IVET și CVET, dar și, în cazul CVET, a unui sistem deficitar de
asigurare a calității și de certificare a competențelor, contribuie la agravarea
situației.
[112.] În rândul absolvenților de învățământ secundar inferior, absolvenților de
învățământ primar și al persoanelor care nu au absolvit nici o formă de educație
se înregistrează cele mai scăzute rate de inserție socio‐profesională. În 2009, rata
de participare pe piața muncii la un an de la ieșirea din sistemul de educație
pentru persoanele din acest grup era de doar 14,6%. Pe de altă parte, ratele
pentru absolvenții de studii superioare și studii post‐secundare erau semnificativ
mai mari (60,9%, respectiv 50% pentru absolvenții de învățămând post‐secundar).
[113.] Totodată, în contextul restructurării sistemului de învățământ profesional și
tehnic (IPT) din România și al desființării începând din 2009 a școlilor de arte și
meserii, ratele de înscriere în IPT au scăzut constant. Cei mai afectați au fost elevii
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din mediul rural, deoarece, în lipsa școlilor de arte și meserii, rețeaua școlilor IPT
din ciclul secundar superior este semnificativ mai slab dezvoltată decât în mediul
urban. Pe de altă parte şcolile de artă şi meserii din mediul rural nu sunt o solutie
viabilă şi eficientă pe termen lung, întrucât eficienţa utilizării resurselor este mai
scăzută decât în cazul dezvoltării centrelor de formare din mediul urban (centre
regionale de formare profesională) care concentrează resursele şi le utilizează
pentru calificarea unui număr mai mare de persoane; aceasta presupune nevoia
de a pune la dispoziţia elevilor, în vederea formării, a unui pachet de măsuri de
sprijin pentru a asigura accesul în centrele de formare.
[114.] Rata de părăsire a IPT este semnificativ mai mare decât rata de părăsire a
liceelor teoretice sau a programelor de învățământ post‐secundar. În aceeași
măsură, majoritatea unităților de învățământ sunt în general considerate
neatractive din cauza dotărilor necorespunzătoare, a actului educațional de slabă
calitate şi a nivelului de pregătire anterioară a elevilor care intră în IPT.
[115.] În același timp, cererea redusă de pe piața muncii, mobilitatea redusă și
competiția generată de persoanele care au un loc de muncă limitează
oportunitățile pentru absolvenţii care vor să intre pe piața muncii.
[116.] În acest context, principalele schimbări așteptate în domeniul educației și
competențelor sunt următoarele:
 Creșterea accesului și participării la învățământul preșcolar, în special pentru
persoanele aparținând categoriilor vulnerabile și din mediul rural
 Creșterea accesului și participării la învățământul primar și secundar, în special
pentru persoanele aparținând categoriilor vulnerabile și din mediul rural
 Creșterea accesului și participării la programele de educație și formare
profesională și a celor ÎPV, în special în rândul persoanelor cu un nivel scăzut de
calificare și a celor din mediul rural
 Îmbunătățirea calității și relevanței programelor de educație și formare
profesională și a celor ÎPV pentru piața muncii
Abordarea strategică pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare identificate
[117.] În conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 în domeniul educaţiei,
reflectând reformele educaţionale şi priorităţile stabilite prin legea
învăţământului, România şi‐a asumat prin PNR următoarele obiective naţionale
până în 2020: o rată de 11,3% a părăsirii timpurii a şcolii, o rată de 26,7% a
populaţiei cu studii terţiare şi a unei rate de 10% în ceea ce priveşte participarea
la activităţi de ÎPV (pentru populaţia cu vârste cuprinse între 25‐64 de ani).
[118.] Intervenţiile propuse în cadrul PO CU vor contribui la îndeplinirea
obiectivului AP 2014‐2020 şi a celor trei strategii aferente domeniului educației:
Strategia Naţională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii, Strategia
Naţională privind Învăţământ Terţiar şi Strategia Naţională privind Învăţarea pe
Tot Parcursul Vieţii, prin:
 Îmbunătăţirea calității, accesului și participării la îngrijire și educație timpurie
(ECEC), în special în mediul rural și pentru categoriile de populație marginalizată
 Consolidarea accesibilității, calității și rezultatelor învățării în învățământul
obligatoriu
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Intervenții care se adresează nevoile de educație ale grupurilor aflate cu risc de
excluziune (copii proveniți din medii dezavantajate economic și social, romi etc.)
Îmbunătăţirea calităţii, accesului și participării la piața muncii
Creşterea relevanţei şi îmbunătățirea accesului la educaţie şi formare
profesională pe tot parcursul vieţii (pentru adulți), în special în ceea ce privește
dobândirea competențelor de bază și transversale
Îmbunătăţirea relevanţei sistemului de educație și formare profesională pentru
piaţa muncii

PO CU va acționa în corelare cu celelalte programe operaționale, în special POR și PNDR, în
principal având în vedere investițiile în domeniul infrastructurii de educație și formare
profesională, în mediul urban și rural. Alături de acestea Axa Prioritară 2 a PO
Competitivitate va contribui la finanțarea infrastructurii TIC în sistemul de educație
obligatorie.
Îmbunătățirea accesului și participării la educație preuniversitară (în special cea obligatorie)
 Acțiuni care vizează creșterea participării, accesibilității și calității educației
preșcolare, cu accent pe acele grupuri pentru care se înregistrează un risc mai
mare de abandon școlar (cei provenind din zonele rurale și populația Roma).
 Măsuri preventive și compensatorii pentru reducerea abandonului școlar, inclusiv
sprijin individualizat pentru copiii cu risc de abandon școlar, precum și elaborarea
și implementarea unor programe de tip IVET, care să le ofere tinerilor
competențele și abilitățile necesare pentru o integrare de succes pe piața muncii,
precum și susținerea înființării și dezvoltării programelor de tip SAS și SC.
 Utilizarea crescută a TIC, inclusiv în vederea creșterii eficacității intervențiilor
Creșterea calității în sistemul de educație preuniversitară (în special cea obligatorie)
 Punerea în aplicare a unor metode de predare inovatoare şi de evaluare a
competenţelor‐cheie, precum și a unui Cadru Național de Certificare a calității.
 Formarea personalului, împreună cu dezvoltarea curriculei (inclusiv prin
integrarea TIC)
 Promovarea anti‐discriminării și egalității de șanse la nivelul tuturor palierelor de
învățământ, odată cu implementarea unor măsuri pozitive de stimulare a
participării persoanelor aparținând acestor grupuri în sistemul de învățământ
secundar superior și profesional și recunoașterea și asigurarea dreptului acestor
persoane de a‐și păstra și dezvolta identitatea etnică, culturală, lingvistică și
religioasă.
Îmbunătăţirea calităţii şi eficacităţii învățământului terțiar, precum și a accesului și
participării la acesta
 Acțiuni privind îmbunătăţirea calităţii şi flexibilităţii programelor universitare şi
non‐universitare şi consolidarea colaborării între principalii actori publici, privați
și din mediul academic (universităţi, întreprinderi şi instituțiile din domeniul
cercetării, unităţi de ÎPT) în vederea creşterii relevanţei învățământului terțiar
pentru piaţa forţei de muncă.
 Internaţionalizarea învăţământului terţiar și schimburile de bune practici
 Măsuri în scopul îmbunătățirii accesului și participării la învățământul terțiar
pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile și celor din mediul rural
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Îmbunătățirea accesului la educaţie şi formare profesională pe tot parcursul vieţii
 Facilitarea
participării
la
programele
de
formare,
pentru
dobândirea/îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor în funcţie de nevoile
pieţei muncii.
 Acțiuni de informare, orientare şi consiliere, precum şi certificarea și validarea
competențelor dobândite în context non‐formal sau informal, inclusiv pentru
fermieri și cei implicați în silvicultură și acvacultură.
 Îmbunătățirea accesului la formare profesională inițială și continuă (IVET și CVET)
în zonele slab reprezentate (mediul rural și comunitățile dezavantajate), prin
susținerea dezvoltării centrelor regionale de formare şi a centrelor comunitare de
educație permanentă.
 Creșterea atractivității ÎPV (cu accent specific asupra învățământului profesional și
tehnic ‐ IPT) și asigurarea de servicii relevante de consiliere și orientare școlară și
profesională.
Sporirea relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii
 Dezvoltarea și implementarea unor mecanisme adecvate de anticipare a nevoilor
de formare profesională, de asigurare a calității la nivelul programelor de CVT,
precum și de certificare și validare a competențelor dobândite în context formal,
non‐formal sau informal.
 Formarea profesională a profesorilor, a formatorilor și a tutorilor din CVT, în
scopul dezvoltării și furnizării unor programe relevante de învățare la locul de
muncă.
 Consolidarea capacității furnizorilor de educație și formare de a dezvolta și livra
programe relevante pentru piața muncii – cu accent special pe asigurarea
competențelor de bază și transversale (inclusiv competențe în domeniul TIC), dar
și pentru dezvoltarea acelor competențe necesare în sectoarele prioritare de
creștere, identificate conform SNC și SN‐CDI
 Dezvoltarea și implementarea de programe de formare în sistem partenerial cu
mediul de afaceri ‐ inclusiv pentru crearea şi implementarea unor programe
eficace de învățare la locul de muncă. Intervenţiile vor fi adaptate astfel încât să
permită exploatarea la maximum a avantajelor comparative potenţiale şi
regionale existente ale regiunilor.
 De asemenea, se va încuraja orientarea către zonele de avantaj competitiv şi
sectoarele cu valoare adăugată mare.

RO
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1.1.2. O justificare pentru alegerea obiectivelor tematice, a priorităţilor de investiţii aferente
şi a alocărilor financiare
TABEL 1 JUSTIFICARE PENTRU SELECTAREA OBIECTIVELOR TEMATICE ŞI A PRIORITĂŢILOR DE INVESTIŢII

Obiectiv
tematic selectat
Obiectivul
tematic nr. 8 ‐
Promovarea
unor locuri de
muncă durabile
și de calitate și
sprijinirea
mobilității
lucrătorilor

Prioritatea de investiţii
selectată
8.1. Prioritatea de investiţii 
(i) accesul la locuri de muncă
pentru persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă
și
pentru
persoanele
inactive, inclusiv pentru
șomerii de lungă durată și
pentru persoanele cu șanse
mici de angajare, inclusiv

prin inițiative locale de
angajare și sprijin pentru
mobilitatea forței de muncă; 

8.2. Prioritate de investiţii
(ii) integrarea durabilă pe
piața forței de muncă a
tinerilor, în special a celor
care nu au un loc de muncă,
care nu urmează studii sau
cursuri de formare, inclusiv a
tinerilor care se confruntă cu
riscul excluziunii sociale și a
tinerilor din comunitățile
marginalizate, inclusiv prin
implementarea
garanției
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Justificarea selectării
Recomandare
specifică
de
ţară:
îmbunătăţirea participării pe piaţa
muncii, precum şi a capacităţii de
inserţie profesională şi a productivităţii
forţei de muncă, prin revizuirea şi
consolidarea politicilor active pe piaţa
muncii, pentru a oferi instruire şi servicii
individuale
Strategia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă 2014‐2020
Acordul de Parteneriat

România are o rată de ocupare semnificativ
mai mică (63,8% în 2012) comparativ cu
media UE‐27 şi mult mai mică comparativ cu
obiectivul naţional stabilit în contextul
Strategiei Europa 2020 (70%). În timpul
recesiunii rata şomajului a rămas relativ
scăzută, dar cele mai multe cazuri sunt
neînregistrate. Aproximativ 30% din
populaţia inclusă în categoria de vârstă 20‐
64 ani este inactivă din punct de vedere
economic.
În plus, având în vedere deficitul general al
locurilor de muncă pe piaţa românească a
forţei de muncă, categoriile care se
confruntă cu anumite dezavantaje au şanse
scăzute în competiţia de pe piaţa muncii.
 Recomandarea specifică de ţară:
combaterea şomajul în rândul tinerilor şi
punerea în aplicare fără întârziere a
Planului Naţional pentru Stimularea
inserţiei profesionale a tinerilor 2013


Planul de Implementare a Garanției
pentru Tineret 2014‐2015



Acordul de Parteneriat

Situaţia tinerilor pe piaţa muncii s‐a
deteriorat de‐a lungul perioadei de criză
economică, cu rate de ocupare a forţei de

RO
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Obiectiv
tematic selectat

Prioritatea de investiţii
selectată
pentru tineri;

Justificarea selectării

muncă în rândul tinerilor şi rate de activitate
printre cele mai scăzute din UE în 2012
(23,9 % şi 30,9 %), în timp ce rata şomajului
în rândul tinerilor s‐a ridicat la 22,7% în
2012. Rata scăzută de ocupare a forţei de
muncă în rândul tinerilor, chiar în perioada
premergătoare crizei, arată dificultăţi
persistente privind integrarea acestora pe o
piaţă a muncii care prezintă un deficit brut
de oportunităţi de angajare.
România înregistrează, de asemenea, un
procent ridicat şi în creştere al tinerilor din
categoria NEETs (16,8% în 2012), cu
disparităţi regionale semnificative. Pentru
trei regiuni (Centru, Sud‐Est și Sud‐
Muntenia), rata de șomaj în rândul tinerilor
depășește 25%.
8.3. Prioritatea de investiţii  Strategia
Națională
privind
(iii) activități independente,
Competitivitatea 2014‐2020
antreprenoriat și înființare
 Strategia Naţională pentru Ocuparea
de întreprinderi, inclusiv a
Forţei de Muncă 2014‐2020
unor microîntreprinderi și a
unor întreprinderi mici și  Acordul de Parteneriat
mijlocii inovatoare;
Antreprenoriatul, inclusiv ocuparea pe cont
propriu, ar trebui încurajate ca mijloace de
promovare a competitivităţii şi de a
contribui la creşterea gradului de ocupare a
forţei de muncă, în conformitate cu
obiectivele stabilite în documentele
strategice naţionale.
Rata ridicată de închidere a afacerilor noi, în
special ca efect al crizei economice (18% în
2009 şi 14,2% în 2010), alături de variaţiile
semnificative ale densităţii afacerilor care se
observă
la
nivel
regional,
impun
implementarea unor măsuri specifice de
promovare a creării de afaceri şi de activităţi
pe cont propriu, ca mijloace de stimulare a
dezvoltării locale şi coeziunii sociale.

RO
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Obiectiv
tematic selectat

Prioritatea de investiţii
selectată
10.3 Prioritatea de investiţii
(iii) creșterea accesului egal
la învățarea pe tot parcursul
vieții pentru toate grupele
de vârstă în cadre formale,
nonformale și informale,
actualizarea cunoștințelor, a
competențelor
și
a
aptitudinilor forței de muncă
și
promovarea
unor
parcursuri
de
învățare
flexibile,
inclusiv
prin
orientarea profesională și
validarea
competențelor
dobândite

Justificarea selectării


Strategia
Națională
Competitivitatea 2014‐2020



Strategia Națională privind Cercetarea,
Dezvoltarea Tehnologică și Inovarea
2014‐2020



Acordul de Parteneriat



Strategia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă 2014‐2020

privind

Conform analizelor, România se confruntă
cu două situații: a) angajatorii nu sunt
motivați să investească în creșterea
competențelor angajaților și b) există deficit
de competențe în domenii cheie pentru
dezvoltarea competitivă. Aceste două
aspecte pot fi ameliorate prin investiții în
formarea resurselor umane în domeniile
prioritare identificate prin documentele
strategice naționale (SNC).

8.5. (V) Adaptarea la 
schimbare a lucrătorilor,
întreprinderilor
și
a

antreprenorilor

Strategia
Națională
Competitivitatea 2014‐2020

privind

Strategia Națională privind Cercetarea,
Dezvoltarea Tehnologică și Inovarea
2014‐2020



Strategia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă 2014‐2020



Acordul de Parteneriat

Analiza pietei muncii din Romania, din
perspectiva
modificarii
structurii
ocupationale, a relevat trei mari categorii de
ocupatii: dominante, cele care și‐au
schimbat
semnificativ
conținutul
și
ocupațiile de strapungere. Indiferent de
tipologia lor, majoritatea ocupatiilor au
înregistrat schimbări în continutul muncii,
principalii factori generatori ai modificărilor
în continutul activitatilor fiind: adaptarea la
nevoile clientilor, cresterea competitiei si
retehnologizarile. Dezvoltarea si extinderea
sectorului privat, necesitatea acestuia de a‐
si stabiliza anumite segmente de piata au
determinat dezvoltarea unor politici
„orientate catre beneficiar/client” la nivelul

RO
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Obiectiv
tematic selectat

Prioritatea de investiţii
selectată

Justificarea selectării
firmelor si, deci, cresterea rolului unor
factori precum „adaptarea la nevoile
clientilor” si „cresterea competitiei in
domeniu”. Retehnologizarile au jucat un rol
foarte important In modelarea sau
redefinirea
continutului
ocupatiilor
„dominante”, precum si a celor care „si‐au
modificat semnificativ continutul.

8.7 Prioritate de investiţii
(vii)
modernizarea
instituțiilor pieței forței de
muncă, precum serviciile
publice și private de ocupare
a forței de muncă și
îmbunătățind satisfacerea
nevoilor pieței forțelor de
muncă, prin măsuri de
stimulare
a
mobilității
transnaționale a lucrătorilor
și
prin
programe
de
mobilitate și printr‐o mai
bună
cooperare
între
instituții și părțile interesate
relevante;

RO
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Recomandări specifice de ţară ‐
îmbunătăţirea
capacităţii
Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă de creştere a calităţii şi a
acoperirii serviciilor sale.



Acordul de Parteneriat

Potrivit Recomandării specifice pentru
România, calitatea serviciilor active de
ocupare, a serviciilor de căutare a locurilor
de muncă şi de reconversie profesională
este încă relativ scăzută. Capacitatea
administrativă
limitată
nu
permite
furnizarea unor politici active eficiente
privind piaţa forţei de muncă prin servicii
personalizate de calitate, nici o mai bună
integrare a politicilor active şi pasive pentru
piaţa forţei de muncă.

RO
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Obiectiv
tematic selectat
Obiectivul
tematic nr. 9 ‐
Promovarea
incluziunii
sociale,
combaterea
sărăciei şi a
oricărei forme
de discriminare

Prioritatea de investiţii
selectată
9.2. Prioritate de investiţii 
(ii)
Integrarea
socio‐
economică a comunităţilor
marginalizate, cum ar fi
romii;

9.4. Prioritate de investiţii
(iv) creșterea accesului la
servicii accesibile, durabile și
de înaltă calitate, inclusiv
asistență medicală și servicii
sociale de interes general;

31

Recomandări specifice de ţară ‐
combaterea sărăciei şi implementarea
Strategiei Guvernului României de
incluziune
a
cetăţenilor
români
aparținând minorității romilor pentru
perioada 2012‐2020



Programul Naţional de Reformă:
reducerea numărului de persoane expuse
riscului de sărăcie şi excluziune socială cu
580.000



Strategia Guvernului României de
incluziune
a
cetăţenilor
români
aparținând minorității romilor pentru
perioada 2012‐2020



Strategia Naţională de Sănătate 2014‐
2020



Acordul de Parteneriat

România are o rată ridicată a sărăciei, care a
fost exacerbată de impactul crizei financiare
şi economice. Sărăcia are un caracter
profund localizat, iar nevoile comunităţilor
afectate şi ale populaţiei sunt foarte diverse.
Este nevoie de o abordare integrată, care să
aibă ca scop îmbunătăţirea nivelului de
educaţie, îmbunătăţirea capacităţii de
inserţie profesională şi a accesului la piaţa
forţei de muncă, precum şi îmbunătăţirea
accesului la o infrastructură de bază de
calitate, pentru a răspunde nevoilor
comunităţilor afectate.
 Recomandările specifice de ţară ‐
continuarea reformelor din sectorul
sănătăţii pentru a creşte eficienţa,
calitatea şi accesibilitatea acestuia, în
special pentru persoanele defavorizate şi
comunităţile îndepărtate şi izolate, şi, de
asemenea, pentru a reduce gradul de
utilizare excesivă a asistenţei medicale
spitaliceşti, inclusiv prin încurajarea
îngrijirii în ambulatoriu.


RO

Justificarea selectării

Programul Naţional de Reformă are ca
scop
îmbunătăţirea
accesului
persoanelor vulnerabile la servicii de
asistenţă medicală, inclusiv în zonele

RO
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Obiectiv
tematic selectat

Prioritatea de investiţii
selectată

Justificarea selectării
îndepărtate şi/sau în zonele economice
defavorizate.

Sistemul de protecţie socială se confruntă cu
multe
lacune
şi
incoerenţe,
fiind
subdezvoltat, în special în zonele rurale.
Serviciile sociale furnizate la nivel de
comunitate sunt slab dezvoltate sau lipsesc.
România se confruntă, de asemenea, cu
disparităţi substanţiale faţă de media UE şi
înregistrează performanţa cea mai slabă sau
aproape cea mai slabă. Pentru a atinge
obiectivele stabilite prin PNR, România
trebuie să abordeze principalele probleme
de sănătate publică şi să ţină cont de nevoile
persoanelor care aparţin categoriilor
vulnerabile.
9.5 Prioritate de investiţii  Recomandări specifice de ţară ‐
(v)
promovarea
reducerea sărăciei
antreprenoriatului social și a
 Acordul de Parteneriat
integrării profesionale în
întreprinderile sociale și  Strategia Guvernului României de
incluziune
a
cetăţenilor
români
promovarea
economiei
aparținând minorității romilor pentru
sociale și solidare pentru a
perioada 2012‐2020
facilita accesul la locuri de
muncă;
Gradul scăzut de utilizare, acoperire şi
adecvare a beneficiilor sociale rămâne o
provocare pentru eficacitatea politicii
sociale actuale de reducere a sărăciei. În
acest sens, potenţialul economiei sociale de
sprijinire a integrării pe piaţa muncii a
categoriilor vulnerabile şi trecerea la modele
de afaceri, împreună cu rolul său în crearea
de locuri de muncă şi dezvoltarea serviciilor
locale acolo unde piaţa sau mecanismele
publice eşuează trebuie consolidat şi
exploatat.
9.6 Prioritate de investiţii  Recomandări specifice de ţară ‐
(vi) strategii de dezvoltare
atenuarea sărăciei
locală elaborate la nivelul
 Acordul de Parteneriat
comunității;
 Strategia Guvernului României de
incluziune a cetăţenilor români
aparținând minorității romilor pentru
perioada 2012‐2020

RO
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Obiectiv
tematic selectat

Obiectiv
tematic nr. 10 ‐
Efectuarea de
investiții în
domeniul
educației, al
formării și al
formării
profesionale în
vederea
dobândirii de
competențe și a
învățării pe tot
parcursul vieții

Prioritatea de investiţii
selectată

Justificarea selectării
Sărăcia este concentrată în mod semnificativ
în zonele rurale din România, unde este
asociată cu privarea de locuinţe şi, în mare
parte, cu condiţii precare de salubritate
(toaletă, baie, apă curentă). Infrastructura
de bază (drumuri, alimentare cu apă şi
canalizare) şi serviciile din zonele rurale sunt
încă subdezvoltate, împiedicând creşterea
economică, ocuparea forţei de muncă,
reducând atractivitatea pentru investiţii şi
având un impact negativ asupra calităţii
vieţii populaţiei din mediul rural.
 Recomandări specifice de ţară ‐
Accelerarea reformei în sectorul de
educaţie; ‐ implementarea strategiei
naţionale privind abandonul şcolar
timpuriu, cu accent pe un acces mai bun
la servicii de educaţie de calitate pentru
copiii preşcolari, inclusiv pentru copiii de
etnie romă.

10.1. Prioritate de investiţii
(i) reducerea și prevenirea
abandonului școlar timpuriu
și promovarea accesului egal
la învățământul preșcolar,
primar și secundar de
calitate, inclusiv la parcursuri
de
învățare
formale,
nonformale și informale

pentru
reintegrarea
în
educație și formare;



Programul Naţional de Reformă:
atingerea unei rate de 11,3% a
abandonului şcolar timpuriu până în
2020
Acordul de Parteneriat

Cu o rată de 17,3% în 2012, abandonul
şcolar timpuriu este o provocare importantă
pentru România, departe de obiectivul
naţional stabilit prin Programul Naţional de
Reformă şi cu mult peste media UE de
13,55. Copiii şi tinerii care provin din medii
dezavantajate, elevii din mediul rural, romii
şi persoanele care au nevoi educaţionale
speciale sunt categoriile cele mai expuse
acestui risc.
 Recomandările specifice de ţară ‐
alinierea învăţământului terţiar la
nevoile pieţei muncii şi îmbunătăţirea
accesului
pentru
persoanele
defavorizate;

10.2. Prioritate de investiţii
(ii) îmbunătățirea calității și a
eficienței
învățământului
terțiar și a celui echivalent și
a accesului la acestea, în
vederea creșterii participării

și a nivelului de educație, în
special pentru grupurile
defavorizate


RO

33

Programul Naţional de Reformă:
creşterea procentului populaţiei cu studii
superioare la 26,7% până în 2020
Strategia Naţională pentru învăţământul

RO
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Obiectiv
tematic selectat

Prioritatea de investiţii
selectată

Justificarea selectării
terţiar


10.3. Prioritate de investiţii
(iii) creșterea accesului egal
la învățarea pe tot parcursul
vieții pentru toate grupele
de vârstă în cadre formale,
nonformale și informale,
actualizarea cunoștințelor, a
competențelor
și
a
aptitudinilor forței de muncă
și
promovarea
unor
parcursuri
de
învățare
flexibile,
inclusiv
prin
orientarea profesională și
validarea
competențelor
dobândite

RO
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Acordul de Parteneriat

În 2011, s‐a înregistrat un procent de 20,4%
al populaţiei cu vârste cuprinse între 30‐34
de ani cu studii superioare şi, deşi rata de
absolvire a crescut semnificativ din 2007 (cu
aproape 14%), rata de frecventare urmează
o tendinţă îngrijorătoare (cu o scădere de
aproape 20% în 2011/2012, comparativ cu
2007). Accesul la învăţământul superior este
deosebit de dificil pentru persoanele din
zonele rurale şi pentru cei aparţinând
comunităţilor vulnerabile. În plus, legăturile
dintre universităţi, institute de cercetare şi
piaţa forţei de muncă sunt slab dezvoltate,
ceea ce duce la o relevanţă scăzută a
învăţământului terţiar pentru nevoile pieţei
muncii.
 Programul Naţional de Reformă prevede
un obiectiv de 10% în ceea ce priveşte
participarea la activităţi de învăţare pe
tot parcursul vieţii (pentru populaţia cu
vârste de 25‐64 ani).


Acordul de Parteneriat

Numai 1,6% dintre adulţii din forţa de
muncă au participat în 2011 la educaţia şi
formarea profesională formală, mai puţin de
o cincime din media UE‐27 de 8,9%, şi nu
compensează participarea redusă la
educaţia formală. Participarea la programele
de învăţare pe tot parcursul vieţii este
deosebit de scăzută în rândul persoanelor cu
un nivel scăzut de educaţie şi calificare
profesională, precum şi pentru persoanele
din zonele rurale.

RO
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Obiectiv
tematic selectat

Prioritatea de investiţii
selectată
10.4. Prioritate de investiţii
(iV) sporirea relevanței pe
piața forțelor de muncă a
educației și a sistemelor de
formare, facilitarea tranziției
de la educație la piața
forțelor de muncă și
consolidarea formării și a
sistemelor
de
formare
profesională, precum și a
calității lor, inclusiv prin
mecanisme de anticipare a
competențelor, adaptarea
programelor de învățământ
și instituirea și dezvoltarea
unor sisteme de învățare la
locul de muncă, inclusiv a
unor sisteme de învățare
duală și programe de
ucenicie;

Justificarea selectării


Acordul de Parteneriat



Programul Național de Reformă



Strategiile
educației



Strategia pentru ocuparea forței de
muncă

naționale

în

domeniul

Alinierea sistemelor de educație și formare
la cerințele pieței muncii este o condiție
pentru realizarea obiectivelor legate de
dezvoltarea sustenabilă și competitivă a
resurselor umane și pentru creșterea
economică.
Legea educației naționale oferă cadrul
pentru reformă și dezvoltare dar măsurile ce
trebuie implementate reclamă investiții în
următoarea perioadă care nu pot fi
acoperite din resursele naționale.

1.2. Justificarea alocării financiare
Justificarea alocării financiare (sprijinul din partea Uniunii) pentru fiecare obiectiv tematic și,
după caz, pentru fiecare prioritate de investiții, în conformitate cu cerințele de concentrare
tematică, luând în considerare evaluarea ex‐ante.

RO
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TABEL 2 IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA STRATEGIEI DE INVESTIȚII A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL

Axa prioritară

AP 1: Inițiativa
„Locuri de
munca pentru
tineri”

RO

Fondul
(FEDR,
Fondul
de
coeziune,
FSE sau
YEI)

Sprijinul
din
partea
Uniunii
(EUR)

Proporția
sprijinului
total al
Uniunii
pentru
programul
operațional

YEI+ FSE

Obiectiv
tematic

Obiectivul
tematic nr. 8
‐ Promovarea
unor locuri
de muncă
durabile și de
calitate și
sprijinirea
mobilității
lucrătorilor

36

Priorități de investiții

8.2 Prioritatea de
investiţii (ii) integrarea
durabilă pe piața forței
de muncă a tinerilor, în
special a celor care nu
au un loc de muncă,
care nu urmează studii
sau cursuri de formare,
inclusiv a tinerilor care
se confruntă cu riscul
excluziunii sociale și a
tinerilor
din
comunitățile
marginalizate, inclusiv
prin
implementarea
garanției pentru tineri

Obiective specifice
corespunzătoare priorității
de investiții

Creșterea numărului de
tineri din categoria NEETS
(cu vârsta cuprinsă între 16
şi 25 de ani) cu rezidența în
regiunile Centru, Sud‐Est şi
Sud Muntenia care primesc
o ofertă de calitate pentru
ocuparea unui loc de
muncă sau de formare
profesională în decurs de
patru
luni
de
la
înregistrarea la Serviciul
Public
de
Ocupare
(ANOFM) (direct sau prin
intermediul centrelor de
garanție pentru tineri/
punctelor
de
contact
pentru tineri)

RO

Indicatori de rezultat comuni și specifici
programului pentru care a fost stabilit un
obiectiv

Indicatori de rezultat imediat
 Participanţii şomeri care participă la
intervenţia sprijinită de YEI până la
finalizarea sa
 Participanţii şomeri care primesc o
ofertă de muncă, de participare la un
program de educaţie continuă,
ucenicie sau de stagiu la încetarea
calităţii de participant
 Participanţii şomeri de lungă durată
care urmează un program de
educaţie/formare, care sunt în curs
de a obţine o calificare sau care au
un loc de muncă, inclusiv ca
independenţi, la încetarea calităţii
de participant
 Participanţii şomeri de lungă durată
care participă la intervenţia sprijinită
de YEI până la finalizarea sa;
 Participanţii şomeri de lungă durată
care primesc o ofertă de muncă, de
participare la un program de
educaţie continuă, ucenicie sau de
stagiu la încetarea calităţii de
participant
 Participanti inactivi care urmează un
program de educaţie/formare, care
sunt în curs de a obţine o calificare
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Axa prioritară

Fondul
(FEDR,
Fondul
de
coeziune,
FSE sau
YEI)

Sprijinul
din
partea
Uniunii
(EUR)

Proporția
sprijinului
total al
Uniunii
pentru
programul
operațional

Obiectiv
tematic

Priorități de investiții

Obiective specifice
corespunzătoare priorității
de investiții

Indicatori de rezultat comuni și specifici
programului pentru care a fost stabilit un
obiectiv





AP 2:
Îmbunătăţirea
situaţiei tinerilor
din categoria
NEETs

RO

FSE

Obiectivul
tematic nr. 8
‐ Promovarea
unor locuri
de muncă
durabile și de
calitate și
sprijinirea
mobilității
lucrătorilor
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8.2 Prioritatea de
investiţii
(ii)
integrarea durabilă pe
piața forței de muncă
a tinerilor, în special a
celor care nu au un loc
de muncă, care nu
urmează studii sau
cursuri de formare,
inclusiv a tinerilor care
se confruntă cu riscul
excluziunii sociale și a
tinerilor
din
comunitățile
marginalizate, inclusiv

Creșterea numărului de
tineri din categoria NEETS
(cu vârsta cuprinsă între
16 şi 25 de ani) cu
rezidența în regiunile
București‐Ilfov, Nord‐Est,
Nord‐Vest, Vest, Sud‐Vest
Oltenia care primesc o
ofertă de calitate pentru
ocuparea unui loc de
muncă sau de formare
profesională în decurs de
patru
luni
de
la
înregistrarea la Serviciul
Public
de
Ocupare

RO

sau care au un loc de muncă, inclusiv
ca independenţi, la încetarea calităţii
de participant
Participanţii inactivi care nu urmează
studii sau cursuri de formare şi care
primesc o ofertă de muncă, de
participare la un program de
educaţie continuă, ucenicie sau de
stagiu la încetarea calităţii de
participant
Participanti inactivi care nu sunt in
educatie sau formare si care au
finalizat interventia sprijinita de YEI

Indicatori comun de rezultat pe termen scurt
 Tineri
NEETs
care
urmează
studii/cursuri
de
formare
la
încetarea calității de participant
 Tineri NEETs care dobândesc o
calificare, la încetarea calității de
participant
 Tineri NEETs care au un loc de
muncă, inclusiv cele care desfășoară
o activitate independentă, la
încetarea calității de participant
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Axa prioritară

Fondul
(FEDR,
Fondul
de
coeziune,
FSE sau
YEI)

Sprijinul
din
partea
Uniunii
(EUR)

Proporția
sprijinului
total al
Uniunii
pentru
programul
operațional

Obiectiv
tematic

Priorități de investiții

prin
implementarea
garanției pentru tineri

Obiective specifice
corespunzătoare priorității
de investiții

(ANOFM) (direct sau prin
intermediul centrelor de
garanție pentru tineri/
punctelor de contact
pentru tineri)
Dezvoltarea
și
implementarea
de
instrumente/ mecanisme/
sisteme
pentru
intervențiile
dedicate
tinerilor din categoria
NEETs la nivelul întregii
țări

AP 3: Locuri de
muncă pentru
toți

RO

FSE

Obiectivul
tematic nr.
8‐
Promovarea
unor locuri
de muncă
durabile și
de calitate și
sprijinirea
mobilității
lucrătorilor
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8.1. Prioritatea de
investiţii (i) acces la
locuri
de
muncă
pentru
persoanele
aflate în căutarea unui
loc de muncă și pentru
persoanele inactive,
inclusiv pentru șomerii
de lungă durată și
pentru persoanele cu
șanse
mici
de
angajare, inclusiv prin
inițiative locale de

Indicatori de rezultat comuni și specifici
programului pentru care a fost stabilit un
obiectiv

Creșterea participării pe
piaţa muncii a persoanelor
aflate în căutarea unui loc
de muncă și a celor
inactive, vizând în special
şomerii pe termen lung,
lucrătorii în vârstă (55‐64
ani), persoanele de etnie
romă,
persoanele
cu
dizabilităţi, persoanele din
mediul rural şi alte grupuri
vulnerabile.

RO



Tineri NEETs înregistrați în baza de date
urmare a mecanismului integrat de
sprijin

Indicatori comun de rezultat pe termen scurt
 Persoane inactive angajate în căutarea
unui loc de muncă la încetarea calității de
participant;
 Persoane care urmează studii/cursuri de
formare la încetarea calității de
participant
 Persoanele care dobândesc o calificare,
la încetarea calității de participant
 Persoane care au un loc de muncă la
încetarea calității de participant
 Persoane defavorizate angajate în
căutarea unui loc de muncă, în
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Axa prioritară

Fondul
(FEDR,
Fondul
de
coeziune,
FSE sau
YEI)

Sprijinul
din
partea
Uniunii
(EUR)

Proporția
sprijinului
total al
Uniunii
pentru
programul
operațional

Obiectiv
tematic

Priorități de investiții

Obiective specifice
corespunzătoare priorității
de investiții

Indicatori de rezultat comuni și specifici
programului pentru care a fost stabilit un
obiectiv

angajare și sprijin
pentru
mobilitatea
forței de muncă

8.3 Prioritatea de
investiţii (iii) activități
independente,
antreprenoriat
și
înființare
de
întreprinderi, inclusiv a
unor microîntreprinderi
și a unor întreprinderi
mici
și
mijlocii
inovatoare
Obiectiv
tematic nr.
10 ‐
Efectuarea
de investiții
în domeniul

RO
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10.3. Prioritatea de
investiţii (iii) creșterea
accesului
egal
la
învățarea
pe
tot
parcursul vieții pentru
toate grupele de vârstă

educație/formare, în dobândirea unei
calificări, care au un loc de muncă,
inclusiv cele care desfășoară o activitate
independentă, la încetarea calității de
participant

Creșterea ocupării prin
încurajarea
antreprenoriatului şi a
înfiinţării de întreprinderi,
cu accent special pe
zonele deficitare, mai
slab dezvoltate

Actualizarea cunoștințelor,
competențelor și a
aptitudinilor forței de
muncăDezvoltarea
întreprinderilor în
sectoarele prioritare,

RO

Indicator de rezultat specific

Locuri de muncă create
întreprinderile nou înființate





în

Persoane care dobândesc o calificare la
încetarea calității de participant
Angajati care au finalizat programele de
formare
Persoane care finalizează programe de
ucenicie urmare a sprijinul primit de
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Axa prioritară

RO

Fondul
(FEDR,
Fondul
de
coeziune,
FSE sau
YEI)

Sprijinul
din
partea
Uniunii
(EUR)

Proporția
sprijinului
total al
Uniunii
pentru
programul
operațional
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Obiectiv
tematic

Priorități de investiții

Obiective specifice
corespunzătoare priorității
de investiții

educației, al
formării și al
formării
profesionale
în vederea
dobândirii de
competențe
și a învățării
pe tot
parcursul
vieții

în
cadre
formale,
și
nonformale
informale, actualizarea
cunoștințelor,
a
competențelor și a
aptitudinilor forței de
muncă și promovarea
unor parcursuri de
învățare
flexibile,
inclusiv prin orientarea
profesională
și
validarea
competențelor
dobândite

identificate în SNC 2014‐
2020 şi în SNCDTI 2014‐
2020, prin creșterea
competitivității și
productivității lucrătorilor

Obiectivul
tematic nr. 8
‐ Promovarea
unor locuri
de muncă
durabile și de
calitate și
sprijinirea
mobilității
lucrătorilor

8.5.Prioritatea
de
investiţii (v) Adaptarea
la
schimbare
a
lucrătorilor,
întreprinderilor şi a
antreprenorilor

Adaptarea la schimbare a
întreprinderilorActualizarea
cunoștințelor,
competențelor și a
aptitudinilor forței de
muncă

8.7 Prioritatea de
investiţii
(vii)
modernizarea
instituțiilor
pieței
forțelor de muncă,
precum
serviciile
publice și private de
ocupare a forței de

Consolidarea capacităţii
serviciul public de ocupare
de a oferi servicii adaptate
nevoilor pieţei muncii

RO

Indicatori de rezultat comuni și specifici
programului pentru care a fost stabilit un
obiectiv





intreprinderi
Persoane care şi‐au validat competenţele
urmare a sprijinului primit

Întreprinderi care au un management
îmbunătăţit urmare a sprijinului primit

Indicatori de rezultat specifici
 Baza de date integrata la nivel national
pentru inregistrarea si monitorizarea
situatiei tinerilor NEETs
 Angajați ai SPO care au absolvit cursurile
de formare cu certificat de absolvire/
care au finalizat programele de formare/
care au participat la schimburi de bune
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Axa prioritară

Fondul
(FEDR,
Fondul
de
coeziune,
FSE sau
YEI)

Sprijinul
din
partea
Uniunii
(EUR)

Proporția
sprijinului
total al
Uniunii
pentru
programul
operațional

Obiectiv
tematic

Priorități de investiții

Obiective specifice
corespunzătoare priorității
de investiții

muncă și îmbunătățind
satisfacerea
nevoilor
pieței
forțelor
de
muncă, prin măsuri de
stimulare a mobilității
transnaționale
a
lucrătorilor și prin
programe de mobilitate
și printr‐o mai bună
cooperare
între
instituții
și
părțile
interesate relevante
AP 4: Incluziunea
socială și
combaterea
sărăciei

RO

FSE

Obiectiv
tematic nr. 9
Promovarea
incluziunii
sociale,
combaterea
sărăciei şi a
oricărei
forme de
discriminare
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9.2 Prioritatea de
investiţii (ii) Integrarea
socio‐economică
a
comunităţilor
marginalizate, cum ar fi
romii

Indicatori de rezultat comuni și specifici
programului pentru care a fost stabilit un
obiectiv



Dezvoltarea si
implementarea măsurilor
integrate destinate
comunităților aflate în risc
de sărăcie

RO

practici
Proceduri/ scheme de lucru de tip pilot
care au fost implementate la nivelul SPO

*Persoane din comunitățile marginalizate
aflate în risc de sărăcie, din care romi care la
încetarea calității de participant
(a) sunt înregistrate la AJOFM in căutarea
unui loc de muncă,
(b) urmează/au urmat un program de
educație/formare, care se va finaliza cu
dobândirea de competenţe şi/sau calificare
cu recunoaştere naţională
(c) sunt în proces de dobandire a unei
calificări,
(d) au un loc de muncă, respectiv contracte
individuale de muncă
(e) desfășoară o activitate independentă
*Persoanele din comunitățile marginalizate
aflate în risc de sărăcie care au beneficiat de
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Axa prioritară

Fondul
(FEDR,
Fondul
de
coeziune,
FSE sau
YEI)

Sprijinul
din
partea
Uniunii
(EUR)

Proporția
sprijinului
total al
Uniunii
pentru
programul
operațional

Obiectiv
tematic

Priorități de investiții

Obiective specifice
corespunzătoare priorității
de investiții

Creșterea incluziunii sociale
a grupurilor vulnerabile

RO

42

RO

Indicatori de rezultat comuni și specifici
programului pentru care a fost stabilit un
obiectiv

una sau mai multe categorii de servicii
sociale, de ocupare, medicale, de educație si
de locuit
*Analize complexe/ strategii de dezvoltare a
comunității/ planuri de acțiune comunitară
utilizate în proiectele care vizează
comunitatea
*Persoane care au beneficiat de serviciile
sociale și/ sau serviciile comunitare integrate
medicale și sociale
*Persoane din cadrul serviciilor sociale si al
serviciilor comunitare integrate (sociale si
medicale) care finalizează programele de
formare
*Soluții inovatoare care au fost replicate
*Persoane din grupuri vulnerabile incluse
social urmare a sprijinului primit
*Persoane din grupurile vulnerabile, care la
încetarea calității de participant:
(a) sunt înregistrate la AJOFM in căutarea
unui loc de muncă,
(b) urmează/au urmat un program de
educație/formare, care se va finaliza cu
dobândirea de competenţe şi/sau calificare
cu recunoaştere naţională
(c) sunt în proces de dobandire a unei
calificări,
(d) au un loc de muncă, respectiv contracte
individuale de muncă
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Axa prioritară

RO

Fondul
(FEDR,
Fondul
de
coeziune,
FSE sau
YEI)

Sprijinul
din
partea
Uniunii
(EUR)

Proporția
sprijinului
total al
Uniunii
pentru
programul
operațional
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Obiectiv
tematic

Priorități de investiții

Obiective specifice
corespunzătoare priorității
de investiții

9.5 Prioritatea de
investiţii (v)
promovarea
antreprenoriatului
social și a integrării
profesionale în
întreprinderile sociale și
promovarea economiei
sociale și solidare
pentru a facilita accesul
la locuri de muncă

Dezvoltarea
economiei
sociale şi promovarea
antreprenoriatului social

9.4
Prioritatea
de
investiţii (iv) creșterea
accesului la servicii
accesibile, durabile și
de
înaltă
calitate,
inclusiv
asistență
medicală și servicii

Îmbunătăţirea calității și
accesului la servicii sociale
şi de asistenţă medicală

RO

Indicatori de rezultat comuni și specifici
programului pentru care a fost stabilit un
obiectiv

(e) desfășoară o activitate independentă
*Persoane din grupurile vulnerabile care au
beneficiat/beneficiază de una sau mai multe
categorii de servicii: sociale, de ocupare,
medicale, de educatie si de locuit la finalul
programului (accesul la servicii sociale şi/sau
la alte servicii de interes general)
*Persoane care au depăşit situaţia de
vulnerabilitate/nu se mai încadrează în
criteriile grupului vulnerabil din care provine
*Întreprinderi sociale nou create
*Locuri de muncă create în întreprinderile
sociale sprijinite
*Persoane care beneficiază de măsurile vizate
prin proiecte inovative sprijinite
*Persoanele din grupurile vulnerabile care
beneficiază
de
servicii,
urmare
a
parteneriatelor create/ consolidate
*Entități de economie socială care și‐au
îmbunătățit activitatea urmare a reţelor de
sprijin şi de cooperare create
*Personalul din cadrul instituțiilor de
asistență socială, furnizori publici şi privați de
asistenţă socială şi asistenţă medicală care a
finalizat programe de formare
Rata de retenție a asistenţilor medicali
comunitari/ personalului din sistemul de
asistență socială, din care în zone rurale
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Axa prioritară

Fondul
(FEDR,
Fondul
de
coeziune,
FSE sau
YEI)

Sprijinul
din
partea
Uniunii
(EUR)

Proporția
sprijinului
total al
Uniunii
pentru
programul
operațional

Obiectiv
tematic

Priorități de investiții

sociale
general

de

Obiective specifice
corespunzătoare priorității
de investiții

interes

Creșterea calității serviciilor
oferite la nivelul
comunităţii

RO
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RO

Indicatori de rezultat comuni și specifici
programului pentru care a fost stabilit un
obiectiv

*Personalul specializat de la nivelul
furnizorilor de asistenţã medicalã care a
finalizat programe de formare
*Personalul de la nivelul serviciilor
comunitare de îngrijire care a finalizat
programe de formare
*Persoane care beneficiază de programe de
prevenire si depistare precoce (screening)
pentru patologiile prioritare
*Mecanism de monitorizare şi evaluare a
nevoilor de servicii sociale pentru nivelul local
dezvoltat
*Scheme de parcurs/de intervenţie pentru
beneficiarii de servicii integrate ‐ sociale,
medicale, de ocupare, de educaţie, de locuire
etc ‐ la nivel comunitar, in vederea incluziunii
sociale dezvoltate.
*Persoane care beneficiază de sprijin oferit
de centrele/ serviciile de la nivelul nivelul
comunității
*Personalul de la nivelul serviciilor
comunitare de îngrijire care a finalizat
programe de formare
*Persoane care beneficiază de măsurile vizate
prin proiecte inovative
*Persoane din grupurile vulnerabile care au
beneficiat/beneficiază de serviciile sociale
*Servicii nou înfiinţate şi funcţionale (au
beneficiari)
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Axa prioritară

AP 5: Dezvoltare
locală plasată
sub
responsabilitatea
comunității

RO

Fondul
(FEDR,
Fondul
de
coeziune,
FSE sau
YEI)

Sprijinul
din
partea
Uniunii
(EUR)

Proporția
sprijinului
total al
Uniunii
pentru
programul
operațional

FSE

Obiectiv
tematic

Obiectiv
tematic nr. 9
Promovarea
incluziunii
sociale,
combaterea
sărăciei şi a
oricărei
forme de
discriminare

45

Priorități de investiții

9.6 Prioritatea de
investiţii (vi) Dezvoltare
locală
plasată
sub
responsabilitatea
comunităţii

Obiective specifice
corespunzătoare priorității
de investiții

Promovarea
incluziunii
active
şi
reducerea
prevalenței sărăciei în
rândul minorităţii rome şi a
altor persoane, grupuri,
comunităţi dezavantajate
din zonele urbane şi rurale

RO

Indicatori de rezultat comuni și specifici
programului pentru care a fost stabilit un
obiectiv

*Persoane din comunitățile marginalizate
aflate în risc de sărăcie, din care romi care la
încetarea calității de participant
(a) sunt înregistrate la AJOFM in căutarea
unui loc de muncă,
(b) urmează/au urmat un program de
educație/formare, care se va finaliza cu
dobândirea de competenţe şi/sau calificare
cu recunoaştere naţională
(c) sunt în proces de dobandire a unei
calificări,
(d) au un loc de muncă, respectiv contracte
individuale de muncă
(e) desfășoară o activitate independentă
*Persoanele din comunitățile marginalizate
aflate în risc de sărăcie care au beneficiat de
una sau mai multe categorii de servicii
sociale, de ocupare, medicale, de educație si
de locuit
*Analize complexe/ strategii de dezvoltare a
comunității/ planuri de acțiune comunitară
utilizate în proiectele care vizează
comunitatea
*Persoane care au beneficiat de serviciile
sociale și/ sau serviciile comunitare integrate
medicale și sociale
*Persoane din cadrul serviciilor sociale si al
serviciilor comunitare integrate (sociale si
medicale) care finalizează programele de
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Axa prioritară

AP 6: Educație și
competențe

RO

Fondul
(FEDR,
Fondul
de
coeziune,
FSE sau
YEI)

Sprijinul
din
partea
Uniunii
(EUR)

Proporția
sprijinului
total al
Uniunii
pentru
programul
operațional

FSE

Obiectiv
tematic

Obiectiv
tematic nr.
10 ‐
Efectuarea
de investiții
în domeniul
educației, al
formării și al
formării
profesionale
în vederea
dobândirii de
competențe
și a învățării
pe tot
parcursul
vieții
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Priorități de investiții

10.1. Prioritatea de
investiţii (i) reducerea
și prevenirea
abandonului școlar
timpuriu și promovarea
accesului egal la
învățământul preșcolar,
primar și secundar de
calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare
formale, nonformale și
informale pentru
reintegrarea în
educație și formare

Obiective specifice
corespunzătoare priorității
de investiții

OS 6.1. Creșterea accesului
şi
participării
la
învăţământul
ante‐
preșcolar și preșcolar de
calitate, în special pentru
categoriile dezavantajate
de copii.
OS 6.2. Dezvoltarea
măsurilor de stimulare a
accesului și participării la
învățământul primar și
secundar de calitate și de
prevenire a abandonului
școlar, în special pentru
categoriile dezavantajate
de copii/elevi.
OS
6.3.
Diversificarea
oportunităților de revenire
în sistemul educațional a
copiilor/ tinerilor care au
părăsit prematur școala
prin
extinderea
programelor de tip a doua
șansă
și
asigurarea
accesului la programe de
calificare profesională.

RO

Indicatori de rezultat comuni și specifici
programului pentru care a fost stabilit un
obiectiv

formare
*Soluții inovatoare care au fost replicate
 Persoane (copii de vârsta 0‐6 ani) care
continuă studiile, ca urmare a sprijinului
primit (programe de tip EICP)
 Personal didactic din EICP certificat, din
care din zonele rurale/ dezavantajate








Persoane (elevi ISCED 1‐3 ani) care
continuă studiile, ca urmare a sprijinului
primit (programe tip SAS)
Programe tip SAS validate/implementate
Oferte
educationale
centrate pe
competente cheie în învățământul
primar
si
secundar
validate/implementate, din care bazate
pe solutii digitale
Persoane certificate în urma unui
program de tip ”A doua şansă” , din care:
persoane care urmează o formă de
educație sau formare la
încetarea
calității de participant; din care persoane
care dobândesc o calificare la încetarea
calității de participant
Programe de tip ”A doua şansă”
implementate, din care în zonele rurale
şi defavorizate
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Axa prioritară

Fondul
(FEDR,
Fondul
de
coeziune,
FSE sau
YEI)

Sprijinul
din
partea
Uniunii
(EUR)

Proporția
sprijinului
total al
Uniunii
pentru
programul
operațional

Obiectiv
tematic

Priorități de investiții

10.3. Prioritatea de
investiţii
(ii)
îmbunătățirea calității
și
a
eficienței
învățământului terțiar
și a celui echivalent și a
accesului la acestea, în
vederea
creșterii
participării și a nivelului
de educație, în special
pentru
grupurile
defavorizate
10.4. Prioritatea de
investiţii iv) sporirea
relevanței pe piața
forțelor de muncă a
și
a
educației
sistemelor de formare,
facilitarea tranziției de

RO
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Obiective specifice
corespunzătoare priorității
de investiții

OS 6.4. Dezvoltarea
măsurilor de stimulare a
accesului și participării la
învățământul primar și
secundar de calitate și de
prevenire a abandonului
școlar, în special pentru
categoriile dezavantajate
de copii/elevi
OS 6.1. Creșterea accesului
şi
participării
la
învăţământul terțiar, în
special pentru persoane cu
oportunități
reduse
(categorii netradiționale de
studenți, persoane din
mediul rural, persoane cu
CES, persoane de etnie
romă, persoane provenite
din medii socio‐economice
defavorizate etc.).
O6.2. Îmbunătăţirea
calităţii învăţământului
terţiar la nivel de sistem și
instituții de învățământ în
concordanță cu cerințele
pieței muncii.

RO

Indicatori de rezultat comuni și specifici
programului pentru care a fost stabilit un
obiectiv



Personal din învățământul primar și
secundar certificat, urmare a sprijinului
primit, din care: în cadrul programelor tip
SAS; în cadrul programelor tip ”A doua
şansă”



Persoane înmatriculate în învățământul
terțiar, ca urmare a sprijinului primit, din
care: persoane peste 25 ani; persoane
care aparțin unor categorii dezavantajate
socio‐economic



Programe de studii din învățământul
terțiar orientate către nevoile pieței
muncii
validate
institutional/
implementate



Sistem multinivelar de calificare în
învățământul
terțiar
bazate
pe
dobândirea de competențe relevante
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Axa prioritară

Fondul
(FEDR,
Fondul
de
coeziune,
FSE sau
YEI)

Sprijinul
din
partea
Uniunii
(EUR)

Proporția
sprijinului
total al
Uniunii
pentru
programul
operațional

Obiectiv
tematic

Priorități de investiții

la educație la piața
forțelor de muncă și
consolidarea formării și
a sistemelor de formare
profesională, precum și
a calității lor, inclusiv
prin mecanisme de
anticipare
a
competențelor,
adaptarea programelor
de
învățământ
și
și
instituirea
dezvoltarea
unor
sisteme de învățare la
locul de muncă, inclusiv
a unor sisteme de
învățare
duală
și
programe de ucenicie;

10.3. Prioritatea de
investiţii (iii) creșterea
accesului egal la

RO
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Obiective specifice
corespunzătoare priorității
de investiții

Indicatori de rezultat comuni și specifici
programului pentru care a fost stabilit un
obiectiv

pentru piața muncii implementat

OS 6.3. Îmbunătăţirea
eficienţei învăţământului
terţiar la nivel de sistem și
instituții de învățământ în
concordanță cu cerințele
pieței muncii, în special în
sectoare economice cu
potențial de creștere

OS 6.1. Creșterea accesului
și participării la programele
de
învățare
pe
tot

RO



Universități care implementează sistemul
multinivelar de calificare



Personal didactic din învăţământul terțiar
certificaț, ca urmare a sprijinului primit



Persoane (absolvenți studii de licenta,
masterat si doctorat) care își găsesc un
loc de muncă la șase luni de la încetarea
calității de participant, din care
antreprenori



Persoane care au finalizat programe
postdoctorale, din care: persoane care la
șase luni de la încetarea calității de
participant au un loc de muncă într‐o
instituție de învățământ terțiar sau de
cercetare; din care persoane ale caror
studii s‐au finalizat cu elemente de
transfer
tehnologic
sau
inovare
dezvoltate ca urmare a sprijinului primit



Oferte educaționale dezvoltate prin
parteneriate cu mediul de afaceri în
învățământul terțiar pilotate în domeniile
definite de SNCDI si SNC



Persoane certificate la incetarea calitatii
de participant din care: persoane care
dobândesc o calificare; persoane care si‐
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Axa prioritară

Fondul
(FEDR,
Fondul
de
coeziune,
FSE sau
YEI)

Sprijinul
din
partea
Uniunii
(EUR)

Proporția
sprijinului
total al
Uniunii
pentru
programul
operațional

Obiectiv
tematic

Priorități de investiții

învățarea pe tot
parcursul vieții pentru
toate grupele de vârstă
în cadre formale,
nonformale și
informale, actualizarea
cunoștințelor, a
competențelor și a
aptitudinilor forței de
muncă și promovarea
unor parcursuri de
învățare flexibile,
inclusiv prin orientarea
profesională și
validarea
competențelor
dobândite

Obiective specifice
corespunzătoare priorității
de investiții

parcursul vieții, în special în
rândul
persoanelor
necalificate, cu un nivel
scăzut de educație și
calificare,
inclusiv
din
categorii dezavantajate.
OS 6.2. Consolidarea
capacității sistemului de
și
formare
educație
profesională în vederea
asigurării
calității
și
relevanței
programelor
VET și a celor de ÎPV
pentru piața muncii

10.4. Prioritatea de
investiţii (iv) sporirea
relevanței pe piața
forțelor de muncă a
educației
și
a
sistemelor de formare,
facilitarea tranziției de
la educație la piața
forțelor de muncă și
consolidarea formării și
a sistemelor de formare
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Indicatori de rezultat comuni și specifici
programului pentru care a fost stabilit un
obiectiv

RO

au validat competente dobandite in
contexte non‐formale si informale



Instrumente, mecanisme implementate
la nivel național din care: mecanisme de
anticipare a nevoilor de formare;
mecanisme de recunoaștere, validare si
certificare a rezultatelor tuturor
formelor de educatie dezvoltate



Calificări validate



Centre de IPV funcționale din care:
centre comunitare pentru învățare
permanentă; centre regionale de
formare profesională.



Programe IPV validate /implementate de
către furnizorii de formare la șase luni
de la finalizarea sprijinului



Sistem de asigurare a calitatii in FPC si
invatarea la locul de munca implementat



Entitati care au pilotat/ validat un sistem
de asigurare
a calitatii in FPC si
invatarea la locul de muncă
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Axa prioritară

Fondul
(FEDR,
Fondul
de
coeziune,
FSE sau
YEI)

Sprijinul
din
partea
Uniunii
(EUR)

Proporția
sprijinului
total al
Uniunii
pentru
programul
operațional

Obiectiv
tematic

Priorități de investiții

profesională, precum și
a calității lor, inclusiv
prin mecanisme de
anticipare
a
competențelor,
adaptarea programelor
de
învățământ
și
instituirea
și
dezvoltarea
unor
sisteme de învățare la
locul de muncă, inclusiv
a unor sisteme de
învățare
duală
și
programe de ucenicie

AP 7: Asistență
Tehnică

RO

FSE

Obiective specifice
corespunzătoare priorității
de investiții



OS
6.3.
Consolidarea
capacității furnizorilor de
educație și formare pentru
a dezvolta și implementa
programe de calitate,
relevante pentru piața
muncii

Îmbunătăţirea capacităţii
AM, OI şi a beneficiarilor
PO CU de a gestiona şi
implementa în mod eficient
şi eficace POCU

50

Indicatori de rezultat comuni și specifici
programului pentru care a fost stabilit un
obiectiv

RO

Persoane care își îmbunățesc situația pe
piața muncii, din care: antreprenori

 Personal din ÎPV certificat, urmare a
sprijinului primit, din care:
o

Cadre didactice

o

Formatori

o

Tutori de învățare la locul de
muncă

o

Evaluatori
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SECȚIUNEA 2.

Axele prioritare

2.A O descriere a axelor prioritare, altele decât asistenţa tehnică
2.A.1 Axa prioritară 1: Iniţiativa „Locuri de muncă pentru tineri”
2.A.1.1. Denumirea axei prioritare
ID‐ul axei prioritare

AP 1

Denumirea axei prioritare

Iniţiativa „Locuri de muncă pentru
tineri”

Întreaga axă prioritară se va implementa
exclusiv prin instrumente financiare
Întreaga axă prioritară se va implementa
exclusiv prin instrumente financiare stabilite la
nivelul Uniunii
Întreaga axă prioritară se va implementa prin
dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității
În ceea ce privește FSE: Întreaga axă
prioritară este dedicată inovării sociale sau
cooperării transnaționale sau ambelor

Nu este cazul
Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

2.A.1.2. Justificarea stabilirii unei axe prioritare care acoperă mai mult de o
categorie de regiune, obiectiv tematic sau Fond (dacă este cazul)
Acţiunile planificate în cadrul Axei Prioritare 1: Iniţiativa „Locuri de muncă pentru tineri”
(ILMT) urmează să fie implementată în cele trei regiuni eligibile conform Regulamentelor
europene relevante (1301/2013 și 1303/2014) în care rata şomajului în rândul tinerilor
depăşeşte 25%, şi anume: regiunea Centru (31,7%), Sud‐Est (31,3%) şi Sud Muntenia
(30,2%), îndeplinind astfel criteriile de eligibilitate stabilite de ILMT.
Având în vedere criteriile de eligibilitate pentru ILMT, AP1 are în vedere o singură
categorie de regiune.

2.A.1.3. Fondul, categoria de regiune și baza de calcul pentru sprijinul Uniunii
Fond
FSE
Categorie de regiune
Regiuni mai puțin dezvoltate eligibile YEI
Baza de calcul (totalul cheltuielilor eligibile sau al Total cheltuieli eligibile
cheltuielilor publice eligibile)
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Categorie de regiune pentru regiunile
ultraperiferice și regiunile nordice slab populate
(dacă este cazul)

Nu este cazul

2.A.1.4. Priorități de investiții
AP 1: Iniţiativa ”Locuri de muncă pentru tineri”
OT 8 ‐ Prioritatea de investiţii (ii) integrarea durabilă pe
piața forței de muncă a tinerilor, în special a celor care
nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau
cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă
Prioritatea de investiţii 1.1
cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din comunitățile
marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției
pentru tineri;

2.A.1.5. Obiective specifice corespunzătoare priorității de investiții și rezultate
preconizate
ID

OS 1.1

Obiectiv Specific

Creșterea numărului de tineri din categoria NEETS (cu
vârsta cuprinsă între 16 şi 25 de ani) cu rezidența în
regiunile Centru, Sud‐Est şi Sud Muntenia care primesc
o ofertă de calitate pentru ocuparea unui loc de muncă
sau de formare profesională în decurs de patru luni de la
înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare (ANOFM)
(direct sau prin intermediul centrelor de garanție pentru
tineri/ punctelor de contact pentru tineri)
Grad crescut de participare la activitatea economică a
tinerilor NEETs (16‐25 ani) cu rezidența în regiunile care
beneficiază de sprijin ‐ Centru, Sud‐Est și Sud‐Muntenia.

Rezultatele pe care statul
membru caută să le obţină prin
sprijinul din partea Uniunii

RO
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RO
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TABEL 3 INDICATORI DE REZULTAT

ID

OS 1

OS 1

OS 1

OS 1

OS 1

OS 1

RO

Indicator

Participanții șomeri care participă la
intervenția sprijinită de YEI până la
finalizarea sa
Participanții șomeri care primesc o
ofertă de muncă, de participare la un
program de educație continuă,
ucenicie sau de stagiu la încetarea
calității de participant
Participanții șomeri care urmează un
program de educație/formare, care
sunt în curs de a obține o calificare sau
care au un loc de muncă, inclusiv ca
independenți, la încetarea calității de
participant
Participanții șomeri de lungă durată
care participă la intervenția sprijinită
de YEI până la finalizarea sa;
Participanți inactivi care urmează un
program de educaţie/formare, care
sunt în curs de a obţine o calificare sau
care au un loc de muncă, inclusiv ca
independenţi, la încetarea calităţii de
participant
Participanţii inactivi care nu urmează
studii sau cursuri de formare şi care
primesc o ofertă de muncă, de
participare la un program de educaţie
continuă, ucenicie sau de stagiu la
încetarea calităţii de participant

Unitatea de
măsură a
indicatorului

Indicatorul de
rezultat comun
utilizat ca bază
pentru
stabilirea
obiectivului

Valoarea
de
referință

B

F

T

Unitatea de
măsură pentru
nivelul de
referință și
obiectiv

Anul de
referință

Valoarea‐
țintă (2023)
Sursa datelor

B

Număr
persoane

2014

Număr
persoane

2014

Număr
persoane

F

Frecvența
raportării

T
Sistem
monitorizare AM
POCU; MYSMIS
Sistem
monitorizare AM
POCU; MYSMIS

Anual

2014

Sistem
monitorizare AM
POCU; MYSMIS

Anual

Număr
persoane

2014

Anual

Număr
persoane

2014

Sistem
monitorizare AM
POCU; MYSMIS
Sistem
monitorizare AM
POCU; MYSMIS

Număr
persoane

2014

Sistem
monitorizare AM
POCU; MYSMIS

Anual
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ID

OS 1

OS 1

OS 1

OS 1

RO

Indicator

Participanți inactivi care nu sunt in
educație sau formare si care au
finalizat intervenția sprijinita de YEI
Persoane care primesc oferte de
participare la programe de educație
continuă, de formare în vederea
obținerii unei diplome, de ucenicie sau
de stagiu în termen de șase luni de la
încetarea calității de participant*
Persoane care obțin un loc de muncă în
termen de 6 luni de la încetarea
calității de participant*
Persoane care încep o activitate
independentă în termen de 6 luni de la
încetarea calității de participant*

Unitatea de
măsură a
indicatorului

Indicatorul de
rezultat comun
utilizat ca bază
pentru
stabilirea
obiectivului

Valoarea
de
referință

B

F

T

Unitatea de
măsură pentru
nivelul de
referință și
obiectiv

Anul de
referință

Sursa datelor

B

Număr
persoane

2014

Număr
persoane

2014

Număr
persoane

2014

Număr
persoane

2014

54

Valoarea‐
țintă (2023)

RO

F

Frecvența
raportării

T
Sistem
monitorizare AM
POCU; MYSMIS
Sistem
monitorizare AM
POCU; MYSMIS

Anual

Sistem
monitorizare AM
POCU; MYSMIS
Sistem
monitorizare AM
POCU; MYSMIS

Anual

Anual

Anual
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2.A.1.6. Acțiunile care urmează să fie sprijinite în cadrul priorităților de investiții
Descrierea tipului și exemple de acțiuni care urmează să fie sprijinite și contribuțiile preconizate la obiectivele
specifice, inclusiv, după caz, identificarea principalelor grupuri țintă, a teritoriilor specifice vizate și a tipurilor de
beneficiari

Prioritate de investiţii

PI 1.1 Integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în
special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau
cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul
excluziunii sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv
prin implementarea garanției pentru tineri

În concordanţă cu Recomandările Specifice de Ţară privind combaterea şomajului în rândul
tinerilor, Inițiativa privind Ocuparea Tinerilor, Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret
2014 ‐ 2015, Recomandarea Consiliului din 22 aprilie 2013 privind stabilirea Garanției pentru
Tineret, precum şi cu prevederile AP 2014‐2020, obiectivul specific vizat în cadrul acestei
priorităţi de investiţii este creșterea numărului de tineri din categoria NEETS (cu vârsta
cuprinsă între 16 şi 25 de ani) cu rezidența în regiunile Centru, Sud‐Est şi Sud Muntenia care
primesc o ofertă de calitate pentru ocuparea unui loc de muncă sau de formare (reconversie)
profesională în decurs de patru luni de la înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare (ANOFM)
(direct sau prin intermediul centrelor de garanție pentru tineri/ punctelor de contact pentru
tineri). Pentru a obţine rezultatul anticipat, respectiv un grad crescut de participare la
activitatea economică a tinerilor NEETs (16‐25 ani) cu rezidența în regiunile care beneficiază
de sprijin ‐ Centru, Sud‐Est și Sud‐Muntenia , acțiunile vor fi finanţate atât din resursele alocate
Iniţiativei ”Locuri de muncă pentru tineri” (ILMT), precum şi din FSE şi vor contribui la
îndeplinirea obiectivelor prevăzute pentru ILMT la nivelul UE. Implementarea acestora se va
face în conformitate cu prevederile Planului de Implementare a Garanției pentru Tineret 2014‐
2015.
Acţiunile prevăzute au drept scop atât îmbunătăţirea nivelului de abilităţi şi competenţe al
tinerilor NEETs, cât şi încurajarea participării lor pe piaţa muncii şi a antreprenoriatului, în
contextul creşterii mobilităţii şi prin facilitarea accesului la informaţiile necesare în vederea
adaptării la noul mediu.
Imbunatatirea situaţiei generale a tinerilor NEETs şi facilitarea tranziţiei acestora către piaţa
muncii se realizeaza printr‐ o abordare multidimensională ce vizeaza oferirea unor oportunităţi
de educaţie, formare sau ocupare. Acţiunile din cadrul acestei axe prioritare vizează
persoanele din regiunile eligibile în cadrul ILMT şi nu pe sistemele şi instrumentele necesare
pentru îmbunătăţirea situaţiei generale pe piaţa forţei de muncă sau care au legătură cu
sistemul de învăţământ. Beneficiarii acestei axe sunt exclusiv tinerii NEETs din regiunile vizate,
organizarea, mobilizarea și asigurarea funcționării sistemului pentru implementarea „Garanției
pentru Tineri” și a entităților care contribuie la implementarea acesteia fiind finanțate din alte
resurse, inclusiv bugetul de stat și/sau alte axe prioritare ale PO CU.
Intervențiile susținute vor viza tinerii NEETs înregistrați la SPO sau la Centrele de Garanție
pentru Tineri din regiunile asistate. Înregistrarea acestora se va face prin Centrele de Garanție
pentru Tineri stabilite la nivel de județ/regional.
În vederea atingerii obiectivului specific al acestei priorităţi de investiţii, vor fi susţinute din FSE
următoarele tipuri de acţiuni:
Acțiuni în vederea orientării tinerilor NEETs către cele mai adecvate măsuri în funcție de
nevoile identificate, furnizate prin punctele de contact

RO
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 Servicii personalizate de informare, consiliere și orientare pentru identificarea celor mai
bune opțiuni de sprijin – educație, formare, ocupare sau, acolo unde este posibil sau
necesar, o combinație a celor trei opţiuni de sprijin (de ex., tinerii NEETs cu şanse cele
mai scăzute de ocupare pot avea nevoie, în egală măsură, de îmbunătățirea
competențelor, finalizarea studiilor obligatorii și sprijin pentru ocupare)
Îmbunătăţirea nivelului de educaţie şi competenţe
 Participarea la programe de formare profesională
 Evaluare şi certificare pentru recunoaşterea competenţelor dobândite în context
informal şi non‐formal
Încurajarea participării pe piaţa muncii
 Stimularea angajatorilor, inclusiv prin acordarea de stimulente financiare, pentru a crea
locuri de muncă pentru tinerii NEETs
 Motivarea angajatorilor pentru a organiza programe de ucenicie și stagii pentru tinerii
NEETs
Încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu
 Acordarea de sprijin financiar pentru înființarea de întreprinderi de către tinerii NEETs
 Consiliere şi formare pentru tinerii NEETs în domeniul antreprenoriatului în vederea
creării de întreprinderi, precum şi programe de tutorat/ mentorat pentru creşterea şi
consolidarea afacerilor.
Încurajarea mobilităţii forţei de muncă
 Sprijin adecvat pentru a ajuta tinerii care găsesc un loc de muncă într‐o altă
zonă/regiune să se adapteze la noul lor mediu, inclusiv prin acordarea de sprijin
financiar (prime de mobilitate și/sau de instalare)
Alte măsuri pentru implementarea Garanției pentru Tineri
Axa Prioritară 1 susține orice alte tipuri de măsuri destinate tinerilor NEETs din cele trei regiuni
eligibile care au fost incluse în Planul de Implementare al Garanției pentru Tineret.
Principiile directoare pentru selectarea operațiunilor

Prioritate de investiții

PI 1.1 integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor,
în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează
studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se
confruntă cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din
comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea
garanției pentru tineri

Instrumentele prevăzute pentru implementarea intervențiilor urmăresc în primul rând
simplificarea și facilitarea accesului pentru tineri. Operațiunile vor trebui să contribuie la
atingerea obiectivului specific propus de creștere a numărului de tineri din categoria NEETS
(cu vârsta cuprinsă între 16 şi 25 de ani) cu rezidența în regiunile Centru, Sud‐Est şi Sud
Muntenia care primesc o ofertă de calitate pentru ocuparea unui loc de muncă sau de
formare (reconversie) profesională în decurs de patru luni de la înregistrarea la Serviciul
Public de Ocupare (ANOFM) (direct sau prin intermediul centrelor de garanție pentru tineri/
punctelor de contact pentru tineri) și vor fi selectate cu respectarea criteriilor de eligibilitate
și liniilor directoare stabilite la nivel european pentru Inițiativa Locuri de muncă pentru
Tineret.
Acțiunile finanțate și operațiunile se subscriu Planului de Implementare a Garanției pentru
Tineret și contribuie la realizarea acestuia. Operațiunile prevăzute se vor adresa în mod
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direct tinerilor NEETs înregistrați la SPO (direct sau prin intermediul centrelor de garanție
pentru tineri/ punctelor de contact pentru tineri).
Se va urmări asigurarea implementării de o manieră unitară și coordonată a intervențiilor
prevăzute, fiind vizat în principal accesul facil al tinerilor din regiunile asistate la sprijinul
oferit, prin concentrarea serviciilor și a informațiilor necesare accesării acestora în cadrul
unor puncte de contact/ Centre de Garanție pentru tineri din regiunile vizate.
Pentru toate operațiunile, la nivelul Ghidului Solicitantului, vor fi stabilite criterii de evaluare
și selecție pentru asigurarea coerenței operațiunilor cu prevederile Programului și relevanței
acestora pentru atingerea obiectivelor propuse.
Utilizarea planificată a instrumentelor financiare (după caz)

În cadrul AP1 se vor utiliza instrumente financiare pentru promovarea antreprenoriatului în
rândul tinerilor NEETs, cu scopul de a facilita integrarea acestora pe piața muncii.
Pentru implementarea acestei priorități de investiții se are în vedere utilizarea
instrumentelor financiare în manieră integrată, prin pachete de servicii și finanțări incluzând:
 alocaţii financiare nerambursabile de mici dimensiuni
 garanţii pentru creditele contractate în vederea realizării planurilor de afaceri
 măsuri de sprijin pentru antreprenori (viitori antreprenori), constând în instruire,
consiliere și mentorat domeniul antreprenoriatului și gestionarea afacerii, asistență
în perioada de înființare a firmei etc.
Modalitatea efectivă de implementare, precum și mecanismele /entitățile propriu‐zise
urmează a fi stabilite prin evaluarea ex‐ante.
Utilizarea planificată a proiectelor majore (după caz)

Nu este cazul

2.A.1.7. Indicatorii de realizare pe prioritate de investiție și, după caz, pe categorie
de regiune
TABEL 4 INDICATORI DE REALIZARE COMUNI ȘI SPECIFICI PROGRAMULUI

(pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FSE și, dacă este cazul,
pentru FEDR)
ID

Indicator

Unitate de
măsură

Fond

Categoria
regiunii
(dacă este
relevantă)

PI 1.1.

Persoane cu vârsta cuprinsă
între 16‐25 de ani

Număr

FSE/
YEI

Regiuni
mai puțin
dezvoltate

PI 1.1.

Persoane inactive cu vârsta
cuprinsă între 16‐25 ani și care
nu sunt incluse într‐un
program de educație sau
formare

Număr

FSE/
YEI

Regiuni
mai puțin
dezvoltate
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Valoarea‐
țintă (2023)
B

F

Sursa datelor

Frecvența
raportării

T
Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual

Anual
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2.A.1.8. Inovare socială, cooperare transnațională și contribuție la obiectivele
tematice 1‐7
Prevederi specifice pentru FSE, după caz (pe axă prioritară și, dacă este relevant, categorie
de regiune): inovare socială, cooperare transnațională și contribuția FSE la obiectivele
tematice 1‐7.
Descrierea contribuției acțiunilor planificate ale axei prioritare la:
– inovarea socială (dacă aceasta nu este acoperită de o axă prioritară dedicată);
– cooperarea transnațională (dacă aceasta nu este acoperită de o axă prioritară
dedicată);
– obiective tematice menționate la articolul 9 primul paragraf punctele (1)‐(7) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
Axa prioritară 1
Principalul element de inovare socială la nivelul AP 1 constă în metoda de furnizare a
asistenței pentru tinerii NEETs vizați, și anume prin punctele unice de contact
(Centrele de Garanție pentru Tineri/ AJOFM), care vor facilita accesul grupului țintă la
măsurile de sprijin într‐o manieră facilă.
Tinerii vor primi asistență personalizată și vor fi consiliați cu privire la cea mai bună
opțiune de sprijin

2.A.1.9. Cadrul de performanță
2.A.1.10. Categoriile de intervenție
2.A.1.11. Rezumat al utilizării planificate pentru asistența tehnică
Axa prioritară

Iniţiativa „Locuri de muncă pentru tineri”

Asistența tehnică poate fi utilizată pentru asigurarea cadrului necesar implementării
AP 1 si pentru elaborarea și gestionarea instrumentelor financiare
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2.A.2. Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs
(not in education, employment or training)

2.A.2.1. Denumirea axei prioritare
ID‐ul axei prioritare

AP 2

Denumirea axei prioritare

Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din
categoria NEETs

Întreaga axă prioritară se va implementa
exclusiv prin instrumente financiare
Întreaga axă prioritară se va implementa
exclusiv prin instrumente financiare stabilite la
nivelul Uniunii
Întreaga axă prioritară se va implementa prin
dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității
În ceea ce privește FSE: Întreaga axă
prioritară este dedicată inovării sociale sau
cooperării transnaționale sau ambelor

Nu este cazul
Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

2.A.2.2. Justificarea stabilirii unei axe prioritare care acoperă mai mult de o
categorie de regiune, obiectiv tematic sau Fond (dacă este cazul)
Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea situaţiei pentru tinerii din categoria NEETs va fi
implementată în cele 5 regiuni care nu sunt eligibile în cadrul Inițiativei Locuri de Muncă
pentru Tineri, respectiv regiunile București‐Ilfov, Nord‐Est, Nord‐Vest, Vest, Sud‐Vest
Oltenia, dat fiind faptul că nevoia de susţinere a tinerilor pe piaţa muncii a fost identificată în
toate regiunile. Astfel, regiunea Bucureşti‐Ilfov (regiune mai dezvoltată) va fi, de asemenea,
eligibilă, având în vedere decalajele mari de dezvoltare între judeţul Ilfov (cu indicatori
macro‐economici şi sociali similari cu restul ţării) şi zona Bucureşti, care este mai dezvoltată.
Totodată, în cadrul acestei Axe Prioritare, vor fi susținute acțiuni care au în vedere acordarea
de sprijin pentru crearea și consolidarea instrumentelor, mecanismelor și sistemelor
necesare implementării eficace a intervențiilor pentru tinerii NEETs, la nivelul întregii țări, în
vederea punerii în aplicare în bune condiții a Planului de Implementare a Garanției pentru
Tineret.

2.A.2.3. Fondul, categoria de regiune și baza de calcul pentru sprijinul Uniunii
(Se repetă pentru fiecare combinație în cadrul unei axe prioritare)
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Fond
Fondul Social European
Categorie de regiune
Toate categoriile
Baza de calcul (totalul cheltuielilor eligibile
sau al cheltuielilor publice eligibile)
Categorie de regiune pentru regiunile
ultraperiferice și regiunile nordice slab Nu este cazul
populate (dacă este cazul)

2.A.2.4. Priorități de investiții
AP 2: Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs
8.2. Prioritatea de investiţii (ii) integrarea durabilă pe piața
forței de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc
de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare,
Prioritatea de investiţii 2.1
inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii
sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv
prin implementarea garanției pentru tineri;

2.A.2.5. Obiective specifice corespunzătoare priorităților de investiții și rezultate
preconizate
ID

OS 2.1

Obiectiv Specific

Creșterea numărului de tineri din categoria NEETS (cu
vârsta cuprinsă între 16 şi 25 de ani) cu rezidența în
regiunile București‐Ilfov, Nord‐Est, Nord‐Vest, Vest, Sud‐
Vest Oltenia care primesc o ofertă de calitate pentru
ocuparea unui loc de muncă sau de formare profesională în
decurs de patru luni de la înregistrarea la Serviciul Public de
Ocupare (ANOFM) (direct sau prin intermediul centrelor de
garanție pentru tineri/ punctelor de contact pentru tineri)
Rezultatele pe care statul
Grad crescut de participare la activitatea economică a
membru caută să le obţină
tinerilor NEETs (16‐25 ani) cu rezidența în regiunile care
prin sprijinul din partea Uniunii beneficiază de sprijin ‐ București‐Ilfov, Nord‐Est, Nord‐
Vest, Vest, Sud‐Vest Olteni.
ID
OS 2.2
Obiectiv Specific

Rezultatele pe care statul
membru caută să le obţină
prin sprijinul din partea Uniunii

RO

Dezvoltarea și implementarea de instrumente/ mecanisme/
sisteme pentru intervențiile dedicate tinerilor din categoria
NEETs la nivelul întregii țări
Mecanism integrat de sprijin a tinerilor NEETs la nivelul
întregii țări

60

RO

Versiune de lucru iunie 2014
Tabelul 4:
Indicatorii de rezultat comuni pentru care a fost stabilită o valoare‐țintă și indicatorii de rezultat specifici programului care
corespund obiectivului specific (pe prioritate de investiții și categorie de regiune) (pentru FSE)

ID

PI 2.1.

PI 2.1.

PI 2.1.

PI 2.1.

PI 2.1.

PI 2.1.

PI 2.2.

RO

Indicator

Persoane care urmează studii/cursuri
de formare la încetarea calității de
participant
Persoane care dobândesc o calificare,
la încetarea calității de participant

Unitatea de
măsură a
indicatorului

Indicatorul de
rezultat comun
utilizat ca bază
pentru
stabilirea
obiectivului

Valoarea
de
referință

B

F

T

Unitatea de
măsură pentru
nivelul de
referință și
obiectiv

Anul de
referință

Valoarea‐
țintă (2023)
Sursa datelor

B

Număr
persoane

2014

Număr
persoane

2014

Persoane care au un loc de muncă,
inclusiv cele care desfășoară o
activitate independentă, la încetarea
calității de participant
Persoane care au un loc de muncă,
inclusiv cele care desfășoară o
activitate independentă, în termen de
6 luni de la încetarea calității de
participant
Persoane care obţin un loc de muncă în
termen de 6 luni de la încetarea
calităţii de participant
Persoane care încep o activitate
independentă în termen de 6 luni de la
încetarea calității de participant

Număr
persoane

2014

Număr
persoane

Tineri NEETs înregistrați în baza de
date
urmare
a
implementării
mecanismului integrat de sprijin

F

Frecvența
raportării

T
Sistem
monitorizare AM
POCU; MYSMIS
Sistem
monitorizare AM
POCU; MYSMIS
Sistem
monitorizare AM
POCU; MYSMIS

Anual

2014

Sistem
monitorizare AM
POCU; MYSMIS

Anual

Număr
persoane

2014

Anual

Număr
persoane

2014

Sistem
monitorizare AM
POCU; MYSMIS
Sistem
monitorizare AM
POCU; MYSMIS

Număr

2014
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Sistem
monitorizare AM
POCU; MYSMIS

Anual

Anual

Anual

Anual
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2.A.2.6. Acțiuni care urmează să fie sprijinite în cadrul priorităților de investiții
Descrierea tipului și exemple de acțiuni care urmează să fie sprijinite și contribuțiile
preconizate la obiectivele specifice, inclusiv, după caz, identificarea principalelor grupuri
țintă, a teritoriilor specifice vizate și a tipurilor de beneficiari
Integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special a
celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri
Prioritate de
de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii
investiţii 2.1.
sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin
implementarea garanției pentru tineri;
În concordanţă cu Recomandările Specifice de Ţară privind combaterea şomajului în rândul
tinerilor, Inițiativa privind Ocuparea Tinerilor, Planul de Implementare a Garanției pentru
Tineret 2014‐2015, precum şi cu prevederile AP 2014‐2020, prin această Prioritate de
Investiții are în vedere atingerea a două obiective specifice, astfel:
 Creșterea numărului de tineri din categoria NEETs (cu vârsta cuprinsă între 16 şi 25
de ani) cu rezidența în regiunile București‐Ilfov, Nord‐Est, Nord‐Vest, Vest, Sud‐Vest
Oltenia care primesc o ofertă de calitate pentru ocuparea unui loc de muncă sau de
formare profesională în decurs de patru luni de la înregistrarea la SPO (ANOFM)
(direct sau prin intermediul centrelor de garanție pentru tineri/punctelor de contact
pentru tineri).
 Dezvoltarea și implementarea de instrumente/ mecanisme/ sisteme pentru
intervențiile dedicate tinerilor din categoria NEETs la nivelul întregii țări
Acțiunile prevăzute în vederea atingerii obiectivelor propuse vizează așadar atât persoanele,
cât și sistemele și instrumentele necesare implementării cu succes a intervențiilor
planificate.
Pentru a obţine primul rezultat anticipat, respectiv un grad crescut de participare la
activitatea economică a tinerilor NEETs (16‐25 ani) cu rezidența în regiunile
care
beneficiază de sprijin ‐ București‐Ilfov, Nord‐Est, Nord‐Vest, Vest, Sud‐Vest Oltenia
intervenţiile preconizate în cadrul acestei axe prioritare vor fi finanţate din Fondul Social
European şi vor completa acțiunile sprijinite prin ILMT în contextul Axei Prioritare 1, în sensul
extinderii acestora pe teritoriul întregii țări.
Intervențiile în acest sens sunt similare și completează acțiunile prevăzute în cadrul Axei
Prioritare 1 și vizează tinerii NEETs din regiunile Bucureștii Ilfov, Nord‐Est, Nord‐Vest, Vest,
Sud‐Vest Oltenia, care nu sunt eligibile pentru ILMT, dar care se confruntă însă cu probleme
similare. Abordarea utilizată este una multidimensională și vizează îmbunătăţirea nivelului
de educație și a abilităților și competențelor tinerilor NEETs pentru o mai bună corelare între
cererea și oferta de pe piața muncii – inclusiv prin scheme de ucenicie și stagii, precum și
încurajarea participării lor pe piaţa muncii, inclusiv prin încurajarea ocupării pe cont propriu
și a antreprenoriatului.
Intervențiile susținute vor viza tinerii NEETs înregistrați la SPO (direct sau prin intermediul
centrelor de garanție pentru tineri/punctelor de contact pentru tineri).
În vederea atingerii obiectivului specific stabilit în cadrul acestei priorităţi de investiţii, vor fi
susţinute din FSE următoarele tipuri de acţiuni:
Acțiuni în vederea orientării tinerilor NEETs către cele mai adecvate măsuri în funcție de
nevoile identificate, furnizate prin punctele de contact
 Servicii personalizate de informare, consiliere și orientare pentru identificarea celor
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mai bune opțiuni de sprijin – educație, formare, ocupare sau, acolo unde este posibil
sau necesar, o combinație a celor trei opţiuni de sprijin (de ex. tinerii NEETs cu şanse
cele mai scăzute de ocupare pot avea nevoie, în egală măsură, de îmbunătățirea
competențelor, finalizarea studiilor obligatorii și sprijin pentru ocupare)
Îmbunătăţirea nivelului de educaţie şi competenţe
 Participarea la programe de formare profesională
 Evaluare şi certificare pentru recunoaşterea competenţelor dobândite în context
informal şi non‐formal
Încurajarea participării pe piaţa muncii
 Stimularea angajatorilor, inclusiv prin acordarea de stimulente financiare, pentru a
crea locuri de muncă pentru tinerii NEETs
 Motivarea angajatorilor pentru a organiza programe de ucenicie și stagii pentru
tinerii NEETs;
Încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu
 Acordarea de sprijin financiar pentru înființarea de întreprinderi de către tinerii
NEETs;
 Consiliere şi formare pentru tinerii NEETs în domeniul antreprenoriatului în vederea
creării de întreprinderi, precum şi programe de tutorat/ mentorat pentru creşterea şi
consolidarea afacerilor.
Încurajarea mobilităţii forţei de muncă
 Sprijin adecvat pentru a ajuta tinerii care găsesc un loc de muncă într‐o altă
zonă/regiune să se adapteze la noul lor mediu, inclusiv prin acordarea de sprijin
financiar (prime de mobilitate și/sau de instalare)
Prin intervențiile prevăzute în cadrul acestei Priorități de Investiți se are în vedere atingerea
unui al doilea rezultat, respectiv asigurarea unui mecanism integrat de sprijin a tinerilor
NEETs la nivelul întregii țări.
În vederea atingerii celui de‐al doilea obiectiv specific stabilit, vor fi susţinute din FSE
următoarele tipuri de acţiuni:
Acţiuni care vizează sistemele și mecanismele necesare asigurării unei implementări
eficiente a schemelor de sprijin la nivelul întregii țări
 Campanii de informare şi conştientizare dedicate tinerilor din categoria NEETs, luând
în considerare situaţia lor diferită (cei ce au părăsit timpuriu şcoala, cei care nu au
reuşit să‐şi găsească un loc de muncă după terminarea educaţiei secundare cu sau
fără calificare şi absolvenţii de învăţământ superior, persoanele sărace, persoanele cu
nivel de educaţie scăzut sau minorităţile etc.), care să faciliteze inclusiv înregistrarea
în baza de date NEETs;
 Dezvoltarea rețelei de puncte de contact/ centre de garanție pentru tineri și
asigurarea funcționării acesteia/ acestora în bune condiții, incluziv prin asigurarea
unui personal adecvat, corect dimensionat nevoilor.
 Dezvoltarea mecanismelor de sprijinire a tinerilor NEETs, inclusiv prin platforme de
tip „bursa online a locurilor de muncă”, instrumente de mediere pe piața muncii (job
matching), rețele de sprijin pentru tinerii NEETs, în special cei aparținând categoriilor
vulnerabile etc.
 Monitorizarea măsurilor dedicate NEETs
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Principiile directoare pentru selectarea operațiunilor

Prioritate de
investiții 2.1.

Integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special a
celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri
de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii
sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin
implementarea garanției pentru tineri

Instrumentele prevăzute pentru implementarea intervențiilor urmăresc în primul rând
simplificarea și facilitarea accesului pentru tineri. Operațiunile vor trebui să contribuie la
atingerea obiectivului specific propus de creștere a numărului de tineri din categoria NEETs
(cu vârsta cuprinsă între 16 şi 25 de ani) cu rezidența în regiunile București‐Ilfov, Nord‐Est,
Nord‐Vest, Vest, Sud‐Vest Oltenia care primesc o ofertă de calitate pentru ocuparea unui loc
de muncă sau de formare profesională în decurs de patru luni de la înregistrarea la SPO
(ANOFM) (direct sau prin intermediul centrelor de garanție pentru tineri/punctelor de
contact pentru tineri și vor fi selectate cu respectarea criteriilor de eligibilitate și liniilor
directoare stabilite la nivel european pentru Inițiativa Locuri de muncă pentru Tineret.
Operațiunile aferente primului obiectiv specific se vor adresa în mod direct tinerilor NEETs
înregistrați la SPO (direct sau prin intermediul centrelor de garanție pentru tineri/ punctelor
de contact pentru tineri) din cele 5 regiuni vizate.
Se va urmări asigurarea implementării de o manieră unitară și coordonată a intervențiilor
prevăzute, fiind vizat în principal accesul facil al tinerilor din regiunile asistate la sprijinul
oferit, prin concentrarea serviciilor și a informațiilor necesare accesării acestora în cadrul
unor puncte unice de contact.
Pentru toate operațiunile, la nivelul Ghidului Solicitantului, vor fi stabilite criterii de evaluare
și selecție pentru asigurarea coerenței operațiunilor cu prevederile Programului și relevanței
acestora pentru atingerea obiectivelor propuse.
Utilizarea planificată a instrumentelor financiare (după caz)

În cadrul AP2 se vor utiliza instrumente financiare pentru promovarea antreprenoriatului în
rândul tinerilor NEETs, cu scopul de a facilita integrarea acestora pe piața muncii.
Pentru implementarea acestei priorități de investiții se are în vedere utilizarea
instrumentelor financiare în manieră integrată, prin pachete de servicii și finanțări incluzând:
 alocaţii financiare nerambursabile de mici dimensiuni
 garanţii pentru creditele contractate în vederea realizării planurilor de afaceri
 măsuri de sprijin pentru antreprenori (viitori antreprenori), constând în instruire,
consiliere și mentorat domeniul antreprenoriatului și gestionarea afacerii, asistență
în perioada de înființare a firmei etc.
Modalitatea efectivă de implementare, precum și mecanismele /entitățile propriu‐zise
urmează a fi stabilite prin evaluarea ex‐ante.
Utilizarea planificată a proiectelor majore (după caz)

Nu este cazul
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2.A.2.7. Indicatorii de realizare pe prioritate de investiție și, după caz, pe categorie
de regiune
Tabelul 5:
Indicatori de realizare comuni și specifici programului
(pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FSE și, dacă este cazul,
pentru FEDR)
ID

PI 2.1

PI 2.1

PI 2.2

PI 2.2

PI 2.2

Indicator

Persoane cu vârsta
cuprinsă între 16‐25
de ani
Persoane inactive cu
vârsta cuprinsă între
16‐25 de ani și care
nu sunt incluse într‐
un program de
educație sau formare
Campanii de
informare și
conștientizare
dedicate tinerilor
NEETs
Rețea centre/ Puncte
de contact pentru
tinerii NEETs
Proiecte care vizează
înregistrarea și
participarea tinerilor
NEETs în program

Unitate de
măsură

Fond

Valoarea‐țintă
(2023)
B

F

Sursa datelor

Frecvența
raportării

T

 Toate
categoriile de
regiuni
 Toate
categoriile de
regiuni

Sistem
monitorizare AM
POCU; MYSMIS
Sistem
monitorizare AM
POCU; MYSMIS

Anual

FSE

 Toate
categoriile de
regiuni

Sistem
monitorizare AM
POCU; MYSMIS

Anual

FSE

 Toate
categoriile de
regiuni

Ministerul Muncii;
POCU; MYSMIS

Anual

Ministerul Muncii;
POCU; MYSMIS

Anual

Număr
persoane

FSE

Număr
persoane

FSE

Număr

Număr

FSE
Număr

Categoria
regiunii (dacă
este relevantă)

 Toate
categoriile de
regiuni

Anual

2.A.2.8. Inovare socială, cooperare transnațională și contribuție la obiectivele
tematice 1‐7
Axa prioritară 2

Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs

Inovarea socială devine tot mai importantă la nivel european, având în vedere rolul
său de promovare a unor soluții și modalități noi, creative de rezolvare a problemelor
cu care se confruntă anumite comunități și societatea în ansamblul său.
FSE promovează dezvoltarea și aplicarea soluțiilor inovative în toate sectoarele, prin
facilitarea creării și consolidării rețelelor de colaborare, sprijinirea învățării reciproce,
precum și prin promovarea schimbului de bune practici și tehnologii.
În contextul AP 2 “Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEET” se va urmări
aplicarea unor soluții inovative în ceea ce privește implementarea acțiunilor care
vizează asigurarea unei implementări eficace a schemelor de sprijin la nivelul întregii
țări, concentrate pe activarea centrelor de Garanție pentru tineri, care vor funcționa
ca puncte unice de contact pentru grupul țintă.
Se va avea astfel în vedere încurajarea creării de rețele la nivel local și regional, cu
implicarea celor mai relevanți parteneri din mediul privat/ academic/ de învățământ
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care să poată juca rolul de facilitatori pentru:
‐ mobilizarea tinerilor pentru a participa la schemele de sprijin și pentru
prevenirea abandonului acestora
‐ pentru orientarea acțiunilor de formare/ consiliere și a sprijinului pentru
angajare către acele domenii relevante pentru asigurarea creșterii la nivel local
și regional în funcție de potențialul identificat
‐ atragerea de investitori pentru valorificarea oportunităților create în contextul
sprijinului disponibil pentru tinerii NEETs
Acțiunile de dezvoltare a platformelor online și a altor instrumente de sprijin pentru
tinerii NEETs vor urmări de asemenea valorificarea bunelor practici și a experienței
acumulate în aceste domenii, la nivelul partenerilor relevanți. Se va urmări pe cât
posibil implicarea activă a actorilor sociali cu experiență în acest domeniu, în principal
în vederea depășirii barierelor de ordin moral sau societal, care pot împiedica
realizarea obiectivelor vizate.
Intervențiile prevăzute în cadrul AP 2 “Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria
NEETs” vor contribui la atingerea obiectivelor vizate în cadrul următoarele Obiective
tematice:
 OT 2 “Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC”, în
contextul inițiativelor de dezvoltare a platformelor online pentru căutarea unui
loc de muncă și de facilitare a accesului tinerilor la acest tip de instrumente
 OT 3 “Îmbunătățirea competitivității IMM‐urilor, a sectorului agricol și a
sectorului pescuitului și acvaculturii” prin orientarea formării și a sprijinului de
angajare pentru tineri către acele domenii de interes pentru angajatori.

2.A.2.9. Cadrul de performanță
2.A.2.10. Categoriile de intervenție
2.A.2.11. Rezumat al utilizării planificate pentru asistența tehnică
Axa prioritară 2

Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs

Asistența tehnică poate fi utilizată pentru asigurarea cadrului necesar implementării
AP 2 și pentru elaborarea și gestionarea instrumentelor financiare
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2.A.3. Axa Prioritară 3 ‐ Locuri de muncă pentru toţi

2.A.3.1. Denumirea axei prioritare
AP 3
ID‐ul axei prioritare
Locuri de muncă pentru toţi
Denumirea axei prioritare
Întreaga axă prioritară se va implementa
exclusiv prin instrumente financiare
Întreaga axă prioritară se va implementa
exclusiv prin instrumente financiare stabilite la
nivelul Uniunii
Întreaga axă prioritară se va implementa prin
dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității
În ceea ce privește FSE: Întreaga axă
prioritară este dedicată inovării sociale sau
cooperării transnaționale sau ambelor

Nu este cazul
Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

2.A.3.2. Justificarea stabilirii unei axe prioritare care acoperă mai mult de o
categorie de regiune, obiectiv tematic sau Fond (dacă este cazul)
Axa Prioritară 3 va viza toate regiunile, inclusiv regiunea Bucureşti‐Ilfov. Această abordare a
fost aleasă datorită naturii specifice a intervenţiilor prevăzute, care se orientează, pe de‐o
parte, către cadrul general, prin conceperea şi implementarea strategiilor la nivel naţional,
şi, pe de altă parte, către adaptarea la nivel local, în funcţie de nevoile comunităţilor şi
grupurilor sprijinite, fără condiţionări legate de distribuţia regională a teritoriului.
O astfel de abordare creşte eficienţa şi eficacitatea politicii de coeziune prin utilizarea unei
abordări unitare şi prin orientarea fondurilor către comunităţile și grupurile cu cele mai mari
nevoi şi, în acelaşi timp, contribuie la satisfacerea cerinţelor privind concentrarea tematică
asociate utilizării fondurilor UE, după cum este prevăzut în regulamentele UE aplicabile.
Mecanismele de monitorizare prevăzute vor permite o alocare şi gestionare flexibilă a
fondurilor, ceea ce va contribui la crearea şi valorificarea sinergiilor şi aspectelor
complementare ale proiectelor implementate în cadrul diverselor axe prioritare şi,
corespunzând diverselor priorităţi de investiţii.
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2.A.3.3. Fondul, categoria de regiune și baza de calcul pentru sprijinul Uniunii
Fond
Categorie de regiune

Fondul Social European
Toate categoriile
Baza de calcul (totalul cheltuielilor eligibile
sau al cheltuielilor publice eligibile)
Categorie de regiune pentru regiunile
ultraperiferice și regiunile nordice slab Nu este cazul
populate (dacă este cazul)

2.A.3.4. Priorități de investiții
AP 3 „Locuri de muncă pentru toţi”

Prioritatea de investiţii 3.1

Prioritatea de investiţii 3.2

Prioritatea de investiţii 3.3

Prioritatea de investiţii 3.4

Prioritatea de investiţii 3.5

RO

OT 8 Prioritatea de investiţii (i) acces la locuri de muncă
pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă
și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de
lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de
angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și
sprijin pentru mobilitatea forței de muncă;
OT 8 Prioritatea de investiţii (iii) activități independente,
antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a
unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și
mijlocii inovatoare;
OT 10 Prioritatea de investiţii (iii) creșterea accesului
egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate
grupele de vârstă în cadre formale, nonformale și
informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor și
a aptitudinilor forței de muncă și promovarea unor
parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea
profesională și validarea competențelor dobândite
OT 8 Prioritatea de investiţii (v) Adaptarea la schimbare
a lucrătorilor, întreprinderilor şi a antreprenorilor
OT 8 Prioritatea de investiţii (vii) modernizarea
instituțiilor pieței forțelor de muncă, precum serviciile
publice și private de ocupare a forței de muncă și
îmbunătățind satisfacerea nevoilor pieței forțelor de
muncă, prin măsuri de stimulare a mobilității
transnaționale a lucrătorilor și prin programe de
mobilitate și printr‐o mai bună cooperare între instituții
și părțile interesate relevante
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2.A.3.5. Obiective specifice corespunzătoare priorităților de investiții și rezultate
preconizate
ID

OS 3.1

Obiectiv Specific

Creșterea participării pe piaţa muncii a persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă și a celor inactive, vizând în
special şomerii pe termen lung, lucrătorii în vârstă (55‐64 ani),
persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilităţi,
persoanele din mediul rural şi alte grupuri vulnerabile.

Rezultatele pe care statul membru
caută să le obţină prin sprijinul din
partea Uniunii

Creşterea ratei de ocupare a persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă, vizând în special şomerii pe termen lung și
a celor inactive, vizând în special şomerii pe termen lung,
lucrătorii în vârstă (55‐64 ani), persoanele de etnie romă,
persoanele cu dizabilităţi, persoanele din mediul rural şi alte
grupuri vulnerabile.

ID

OS 3.2

Obiectiv Specific

Creșterea ocupării prin încurajarea antreprenoriatului şi a
înfiinţării de întreprinderi, cu accent special pe zonele
deficitare, mai slab dezvoltate
Creşterea densităţii întreprinderilor, în special în zonele
deficitare

Rezultatele pe care statul membru
caută să le obţină prin sprijinul din
partea Uniunii
ID

OS 3.3

Obiectiv Specific

Actualizarea cunoștințelor, competențelor și a aptitudinilor
forței de muncă

Rezultatele pe care statul membru
caută să le obţină prin sprijinul din
partea Uniunii

Angajați cu calificări corelate cu cerințele locurilor de muncă
din sectoarele prioritare

ID

OS 3.4

Obiectiv Specific

Adaptarea la schimbare a întreprinderilor

Rezultatele pe care statul membru
caută să le obţină prin sprijinul din
partea Uniunii

Întreprinderi adaptate la schimbare

ID

OS 3.5.

Obiectiv Specific

Consolidarea capacităţii serviciul public de ocupare de a oferi
servicii adaptate nevoilor pieţei muncii

Rezultatele pe care statul membru
caută să le obţină prin sprijinul din
partea Uniunii

RO

Capacitate consolidată a serviciului public de ocupare de a
oferi servicii adaptate nevoilor pieţei muncii
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Tabelul 4:
Indicatorii de rezultat comuni pentru care a fost stabilită o valoare‐țintă și indicatorii de rezultat specifici programului care corespund
obiectivului specific (pe prioritate de investiții și categorie de regiune) (pentru FSE)
ID

OS 3.1.

OS 3.1.

OS 3.1.

OS 3.1.

OS 3.1.

RO

Indicator

Persoane inactive angajate în
căutarea unui loc de muncă la
încetarea calității de
participant;
Persoane care urmează
studii/cursuri de formare la
încetarea calității de
participant
Persoanele care dobândesc o
calificare, la încetarea calității
de participant
Persoane care au un loc de
muncă la încetarea calității de
participant
Persoane defavorizate
angajate în căutarea unui loc
de muncă, în
educație/formare, în
dobândirea unei calificări, care
au un loc de muncă, inclusiv
cele care desfășoară o
activitate independentă, la
încetarea calității de
participant

Categorie de
regiune

Unitatea de
măsură a
indicatorului

 Toate
categoriile
de regiuni

Număr
persoane

 Toate
categoriile
de regiuni

Număr
persoane

 Toate
categoriile
de regiuni
 Toate
categoriile
de regiuni

Număr
persoane

 Toate
categoriile
de regiuni

Număr
persoane

70

Indicatorul de
rezultat comun
utilizat ca bază
pentru
stabilirea
obiectivului

Valoarea
de
referință
B F T

Unitatea
de măsură
pentru
nivelul de
referință și
obiectiv

Număr
persoane

RO

Anul de
referință

Valoarea‐
țintă
(2023)

B

Sursa
datelor

Frecvența
raportării

Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual

F T
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ID

OS 3.1.

OS 3.1.

OS 3.1.

OS 3.1.

OS 3.2

RO

Indicator

Persoane care au un loc de
muncă, inclusiv care
desfășoară o activitate
independentă în termen de 6
luni de la încetarea calității de
participant
Persoane a căror situație pe
piața forțelor de muncă s‐a
îmbunătățit în termen de 6
luni de la încetarea calității de
participant
Participanți cu vârsta peste 54
de ani care au un loc de
muncă, în termen de 6 luni de
la încetarea calității de
participant
Persoane dezavantajate care
au un loc de muncă, inclusiv
care desfășoară o activitate
independentă în termen de 6
luni de la încetarea calității de
participant
Locuri de muncă create în
întreprinderile nou înființate,
din care:
‐ în mediul rural
‐ în comunitățile

Categorie de
regiune

Unitatea de
măsură a
indicatorului

Indicatorul de
rezultat comun
utilizat ca bază
pentru
stabilirea
obiectivului

Valoarea
de
referință
B F T

Unitatea
de măsură
pentru
nivelul de
referință și
obiectiv

Anul de
referință

Valoarea‐
țintă
(2023)

B

Sursa
datelor

Frecvența
raportării

F T

 Toate
categoriile
de regiuni

Număr
persoane

 Toate
categoriile
de regiuni

Număr
persoane

2014

Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual

 Toate
categoriile
de regiuni

Număr
persoane

2014

Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual

 Toate
categoriile
de regiuni

Număr
persoane

2014

Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual

 Toate
categoriile
de regiuni

Număr

2014

Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual
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ID

Indicator

Categorie de
regiune

Unitatea de
măsură a
indicatorului

Indicatorul de
rezultat comun
utilizat ca bază
pentru
stabilirea
obiectivului

Valoarea
de
referință
B F T

Unitatea
de măsură
pentru
nivelul de
referință și
obiectiv

Anul de
referință

Valoarea‐
țintă
(2023)

B

Sursa
datelor

Frecvența
raportării

Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual

Sistem
monitorizare
AM POCU;

Anual

F T

pescărești, costiere și
danubiene
OS 3.3

Persoane care dobândesc o
calificare la încetarea calității
de participant

 Toate
categoriile
de regiuni

Număr
persoane

2014

OS 3.3

Angajați care au finalizat
programele de formare

 Toate
categoriile
de regiuni

Număr
persoane

2014

OS 3.4.

Intreprinderi care au un
management îmbunătăţit
urmare a sprijinului primit

 Toate
categoriile
de regiuni

Număr
întreprinderi

OS 3.5

Baza de date integrata la nivel
național pentru înregistrarea si
monitorizarea situației
tinerilor NEETs
Angajați ai SPO care au
absolvit cursurile de formare
cu certificat de absolvire/ care
au finalizat programele de
formare/ care au participat la
schimburi de bune practici
Proceduri/scheme de lucru în
regim pilot care au fost
implementate la nivelul SPO ca

 Toate
categoriile
de regiuni

Număr
persoane

2014

 Toate
categoriile
de regiuni

Număr
persoane

2014

 Toate
categoriile
de regiuni

Număr
persoane

2014

OS 3.5

OS 3.5

RO
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Anual

Anual

Anual

Anual
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ID

Indicator

Categorie de
regiune

Unitatea de
măsură a
indicatorului

Indicatorul de
rezultat comun
utilizat ca bază
pentru
stabilirea
obiectivului

Valoarea
de
referință
B F T

Unitatea
de măsură
pentru
nivelul de
referință și
obiectiv

urmare a sprijinului primit

RO

Anul de
referință

Valoarea‐
țintă
(2023)

B

Sursa
datelor

F T
MYSMIS

73

RO

Frecvența
raportării

2.A.3.6. Acțiuni care urmează să fie sprijinite în cadrul priorităților de investiții
Descrierea tipului și exemple de acțiuni care urmează să fie sprijinite și contribuțiile preconizate la
obiectivele specifice, inclusiv, după caz, identificarea principalelor grupuri țintă, a teritoriilor specifice
vizate și a tipurilor de beneficiari

Prioritate de investiţii
3. 1.

OT 8 Acces la locuri de muncă pentru persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv
pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici
de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin
pentru mobilitatea forței de muncă

În conformitate cu recomandările specifice de ţară privind îmbunătăţirea participării pe piaţa
muncii, consolidarea capacităţii de inserţie profesională şi a productivităţii forţei de muncă,
precum şi în conformitate cu Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014‐
2020 şi cu AP 2014‐2020, obiectivul specific al prezentei priorităţi de investiţii urmărește
creșterea participării pe piaţa muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a
celor inactive, vizând în special şomerii pe termen lung, lucrătorii în vârstă (55‐64 ani),
persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilităţi și cele din mediul rural. Acţiunile
planificate în acest sens vor avea ca rezultat creşterea ratei de ocupare a persoanelor aflate
în căutarea unui loc de muncă și a celor inactive, vizând în special şomerii pe termen lung,
lucrătorii în vârstă (55‐64 ani), persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilităţi și cele din
mediul rural, prin implementarea unui set complex de măsuri, care vizează îmbunătăţirea
accesului la piaţa muncii pentru aceste categorii de persoane, precum şi creşterea gradului
de inserţie profesională și indirect, în viața socială, prin îmbunătăţirea aptitudinilor şi a
competenţelor acestora. Totodată, în vederea atingerii obiectivului propus, se are în vedere
creşterea mobilităţii și flexibilității forţei de muncă.
În cadrul Axei Prioritare 3, nu sunt eligibile persoanele cu vârste cuprinse între 16‐25 ani,
pentru acțiuni de tipul celor finanțate prin axele prioritare 1 și 2.
Acțiunile vor fi implementate la nivelul întregului teritoriu național și au în vedere intervenţii
specifice atât pentru angajatori, prin oferirea de subvenţii pentru crearea de noi oportunităţi
de ocupare, pentru organizarea de scheme de stagii și ucenicie, cât şi pentru membrii
grupurilor țintă prin activități de consiliere și orientare, precum și de evaluare și certificare a
competențelor obținute în mediul non formal și informal și prin formare personalizată.
Mobilitatea profesională va fi încurajată prin acordarea de prime de mobilitate (de instalare
și încadrare) pentru a facilita creșterea ocupării și a contribui la reducerea disparităților
regionale..
În vederea atingerii obiectivului specific urmărit în cadrul acestei priorități de investiţii, vor fi
sprijinite prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:
 Acordarea de consultanţă şi soluţii individuale de sprijin, cum ar fi acţiuni de orientare
profesională şi prealabile (re)inserţiei profesionale a persoanelor din grupurile
dezavantajate vizate, pentru a stimula ocuparea forţei de muncă, în special pentru a
beneficia de oportunităţile de angajare pe termen lung, apărute ca urmare a
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modificărilor structurale de pe piaţa muncii;
 Evaluarea și certificarea competențelor dobândite în mediu informal și non‐formal, ca
modalitate de creștere a șanselor de ocupare;
 Scheme de formare profesională personalizate, ca modalitate de atenuare a
dezechilibrelor dintre cerere si oferta de muncă;
 Acordarea de subvenții angajatorilor, în vederea creării de noi locuri de muncă, a
organizării de scheme de ucenicie și stagii;
 Stimularea mobilității forței de muncă prin acordarea de prime de mobilitate (de
instalare și încadrare) pentru a facilita creșterea ocupării și a contribui la reducerea
disparităților regionale.

OT 8 Activități independente, antreprenoriat și înființare de
întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor
întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
În conformitate cu Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014‐2020 şi Strategia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014‐2020, precum şi cu obiectivele stabilite în
AP 2014‐2020, obiectivul specific al acestei priorităţi de investiţii este acela de creștere a
ocupării prin încurajarea antreprenoriatului şi a înfiinţării de întreprinderi, cu accent special
pe zonele deficitare, mai slab dezvoltate.
Intervenţiile planificate vor viza, pe de o parte, diversificarea opțiunilor de activare pe piața
muncii în zone cu posibilități reduse, lipsite de oportunități de dezvoltare, cu un accent
special pe zonele rurale în care predomină ocuparea pe cont propriu, zonele costiere. Pe de
altă parte, acțiunile vizează dinamizarea și diversificarea activității economice, prin
înființarea de noi întreprinderi, ca pârghie pentru crearea de noi locuri de muncă pentru
comunitate.
Sprijinul acordat va avea ca scop înființarea de noi întreprinderi în aceste zone și creșterea
ratei de supraviețuire a acestora. În plus față de sprijinul financiar propriu‐zis, viitorii
antreprenori vor putea beneficia de consiliere/ consultanță pentru inițierea și demararea
afacerii, mentorat și formare profesională în domeniul antreprenoriatului şi al ocupării pe
cont propriu.
În vederea creșterii ratei de supraviețuire a noilor afaceri, precum și pentru a contribui la
sustenabilitatea intervențiilor, se va acorda sprijin suplimentar după înființarea
întreprinderilor, prin punerea în aplicare a unui sistem specific de susținere financiară
personalizat, care să acopere costurile serviciilor de consultanţă şi de mentorat necesare
entităţilor nou înfiinţate, sprijinind astfel dezvoltarea afacerilor şi crearea de locuri de
muncă.
Prin sprijinul acordat, va fi încurajată conversia către activităţile non‐agricole în zonele rurale.
Ţinând cont de faptul că o mare parte a persoanelor din mediul rural lucrează în agricultura
de subzistență, va fi esenţială diversificarea activităţilor în aceste zone şi transferul către
activităţi cu o valoare adăugată ridicată pentru promovarea coeziunii economice şi sociale, în
special în contextul unui număr ridicat de persoane inactive şi de persoane care lucrează ca
lucrători familiali neremunerați.
Sprijinul acordat va urmări și promovarea dezvoltării și creării de locuri de muncă în
comunitățile pescărești, costiere și danubiene, prin susținerea activităților și produselor
Prioritate de investiţii 3.2.

RO
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pescărești cu valoare adăugată crescută și diversificarea activităților către alte sectoare
maritime (turism, valorificarea resurselor maritime si fluviale, precum și a celor aparținând
platformei continentale și subsolului marin în general).
Activităţile vor fi selectate ţinându‐se cont de potenţialul de dezvoltare regional și local,
pentru a exploata avantajele comparative existente.
Pentru a atinge obiectivul specific prevăzut în cadrul acestei priorităţi de investiţii, vor fi
sprijinite prin FSE următoarele tipuri de activităţi:
 Acordarea de sprijin financiar pentru înființarea/ dezvoltarea afacerii nou înființate
 Furnizarea de servicii de consiliere/ consultanță (ex. elaborare plan de afaceri,
consultanță juridică, contabilitate, marketing, îmbunătățirea practicilor și dezvoltarea
afacerilor etc.), formare profesională antreprenorială şi alte forme de sprijin (de
exemplu, mentorat)
 Acțiuni de promovare a diversificării și conversiei către activitățile non‐agricole, prin
stimularea activităților independente și a înființării de noi afaceri în zonele rurale
(inclusiv prin acordarea de stimulente financiare, prin servicii de orientare
profesională și consiliere pentru afaceri), ținând cont de potențialul de dezvoltare al
regiunii/regiunilor
 Promovarea dezvoltării și creării de locuri de muncă în comunitățile pescărești,
costiere și danubiene, pentru a adăuga valoare activităților și produselor pescărești
și/ sau diversificarea activităților către alte sectoare maritime (turism, valorificarea
resurselor maritime si fluviale, precum și a celor aparținând platformei continentale și
subsolului marin în general).

Prioritate de investiţii 3.3.

OT 10 Creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul
vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre formale,
nonformale și informale, actualizarea cunoștințelor, a
competențelor și a aptitudinilor forței de muncă și promovarea
unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea
profesională și validarea competențelor dobândite

Obiectivul specific vizat de prezenta prioritate de investiţii îl reprezintă actualizarea
cunoștințelor, competențelor și a aptitudinilor forței de muncă
Acţiunile planificate pentru atingerea acestui obiectiv pot fi grupate în acțiuni care vizează:
Educația și competențele
 Stimularea participării angajatorilor la formarea profesională a angajaților (prin
cursuri de calificare de nivel 2‐4 conform Cadrului Național al Calificărilor, cursuri de
scurtă durată de specializare și perfecționare) în concordanță cu cerințele locurilor de
muncă din sectoarele prioritare cu potențial competitiv identificate conform SNC si
SNCDTI
 Stimularea angajatorilor pentru organizarea de scheme de ucenicie ca modalitate de
reconversie profesională
 Evaluarea competențelor angajaților dobândite în sistem non‐formal și informal
 Actiuni de consiliere, orientare in carieră si sprijin individualizat
Încurajarea mobilității
 Stimularea mobilității lucrătorilor, inclusiv prin acordarea de prime de mobilitate
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Prioritate de investiţii 3.4.

OT 8 Prioritatea de investiţii (v) Adaptarea la schimbare a
lucrătorilor, întreprinderilor şi a antreprenorilor

Obiectivul specific vizat de prezenta prioritate de investiţii îl reprezintă adaptarea la
schimbare a întreprinderilor.
Acţiunile planificate pentru atingerea acestui obiectiv pot fi grupate în acţiuni care vizează:
 Forme inovatoare de organizare a muncii, promovarea sănătăţii şi a siguranţei la locul
de muncă
 Coaching pentru managementul firmelor pentru a se adapta cu succes la schimbările
rapide ale mediului de afaceri
 Outplacement (orientare în cariera, evaluarea carierei, întocmirea unui CV şi
pregătirea pentru interviu, dezvoltarea de reţele, abilităţi de căutare de loc de muncă
vizând piaţa muncii) în contextul restructurării companiilor şi sectoarelor
 Planificare strategica pe termen lung în companii, care anticipează schimbările
 Mecanisme de planificare prospectivă a ocupării forţei de muncă şi a competenţelor
 Network/ Reţea pentru competenţe ‐ schimb de bune practici si programe comune de
schimb de experienţă pentru angajaţi ai mai multor întreprinderi din acelaşi sector

Prioritate de investiţii 3.5.

OT 8 Modernizarea instituțiilor pieței forțelor de muncă,
precum serviciile publice și private de ocupare a forței de
muncă și îmbunătățind satisfacerea nevoilor pieței forțelor
de muncă, prin măsuri de stimulare a mobilității
transnaționale a lucrătorilor și prin programe de mobilitate și
printr‐o mai bună cooperare între instituții și părțile
interesate relevante

Progresele reale şi creşterea participării pe piaţa muncii nu pot fi realizate în absenţa unor
politici active şi eficiente privind piaţa muncii şi a unor servicii de calitate, adaptate nevoilor
diverselor categorii de lucrători. În conformitate cu Recomandările specifice de țară în
direcția consolidării capacității SPO spre a‐și îmbunătăți calitatea serviciilor oferite la nivel
național și regional/local şi de a spori diversitatea acestora, precum şi în conformitate cu AP
2014‐2020, obiectivul specific vizat de prezenta prioritate de investiţii este consolidarea
capacităţii serviciului public de ocupare de a oferi servicii de înaltă calitate, adaptate nevoilor
pieţei muncii.
Acţiunile planificate pentru atingerea acestui obiectiv includ activităţile de consolidare a
capacităţii pentru agenția centrală şi agențiile regionale și locale, cu un accent deosebit pe
promovarea si testarea continuă a unor scheme si proceduri „pilot”, dezvoltarea activității de
formare a personalului propriu pentru a‐şi exercita cu eficienţă atribuţiile în ceea ce priveşte
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măsurile definite în cadrul PI 1.1 ‐ PI 3.3.
Pentru îmbunătăţirea înţelegerii nevoilor diverselor categorii de lucrători, vor fi sprijinite
activităţile de colectare de date şi de analiză la toate nivelurile teritoriale relevante
(naţional/regional/local), precum şi la nivel sectorial. Activităţile planificate vizează şi
înţelegerea nevoilor specifice ale angajatorilor şi ale altor actori implicaţi, cum ar fi asociaţiile
profesionale, în vederea promovării dezvoltării unei forţe de muncă adaptabile, în contextul
nevoilor în continuă schimbare ale economiei. În acest sens, se va avea în vedere dezvoltarea
unor instrumente specifice de analiză și prognoză, care să ofere posibilitatea procesării la
nivel centralizat a datelor colectate și monitorizarea în timp real.
Va fi sprijinită și consolidată capacitatea SPO, inclusiv în vederea externalizării către furnizori
privați, a unor servicii specifice, cu obiectivul declarat al obținerii unei creșteri a calității,
diversității și gradului de cuprindere a acestora, în special în ceea ce privește accesul
categoriilor și comunităților în situații de defavorizare și marginalizare.
De asemenea, vor fi sprijinite:
 Dezvoltarea unei baze de date integrate la nivel național privind tinerii NEETs, pentru
înregistrarea și monitorizarea situației acestora, cu evidențierea în funcție de situația
lor individuală (ex. cei ce au părăsit timpuriu şcoala, cei care nu au reuşit să‐şi
găsească un loc de muncă după terminarea educaţiei secundare, cu sau fără
calificare, absolvenţi de învăţământ superior, persoanele aflate în risc de sărăcie,
persoane cu nivel de educaţie scăzut sau persoane de etnie romă etc.), precum și pe
zone de rezidență, conform cerințelor UE în acest sens. Baza de date va colecta
informații de la centrele de garanție/punctele de contact pentru tineri, și de la
instituțiile relevante (ex. Ministerul Educației Naționale, Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice prin intermediul autorităților locale) și va permite
o monitorizare continuă a situației tinerilor NEETs înregistrați.
 Dezvoltarea de instrumente, precum și derularea de activități de colectare, analiză și
prognoză pentru a asigura o cunoaștere cât mai aprofundată a nevoilor în continuă
schimbare ale pieței muncii, pentru diferitele categorii de lucrători, precum și pentru
alți actori ai pieței (ex: necesități ale angajatorilor din anumite sectoare ale economiei
naționale), inclusiv prin crearea şi consolidarea de parteneriate cu patronatele,
sindicatele, angajatori privaţi şi furnizori de servicii de ocupare si formare
profesionala, agenţii pentru muncă temporară etc., întreprinderi sociale de inserție,
pentru a înţelege mai bine şi pentru a răspunde nevoilor actorilor economici şi sociali;
 Dezvoltarea și adaptarea acțiunilor de formare a personalului din instituțiile de
ocupare a forței de muncă, pentru creșterea capacității acestora de a implementa
intervențiile planificate, inclusiv prin schimb de bune practici/ învățare reciprocă cu
alte State Membre în vederea perfecționării și adaptării practicii naționale privind
furnizarea serviciilor specifice;
 Elaborarea, îmbunătățirea și adaptarea procedurilor de lucru, în vederea creșterii
capacității instituțiilor care se ocupă de forța de muncă la nivel regional/local,
inclusiv prin implementarea unor scheme si proceduri cu caracter „pilot"
 Acțiuni de colaborare cu partenerii sociali şi mediul de afaceri (cum ar fi crearea de
parteneriate, dezvoltarea de platforme comune etc.) pentru creşterea ocupării forţei
de muncă, precum şi a oportunităţilor profesionale şi a legăturilor cu piaţa muncii

RO

78

RO

Principiile directoare pentru selectarea operațiunilor

Prioritate de
investiții 3.1.

OT 8 Acces la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea
unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru
șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de
angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru
mobilitatea forței de muncă
Operațiunile vor trebui să contribuie la atingerea obiectivelor specifice propuse de
îmbunătăţire a participării pe piaţa muncii a persoanelor aflate în căutrea unui loc de
muncăși a celor inactive, în special pentru şomerii de lungă durată, persoanele inactive,
lucrătorii în vârstă, persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilităţi şi cele din mediul
rural.
Activitățile vor fi implementate atât de către instituțiile publice cu responsabilități în acest
sens, cât și de actori privați și aparținând sectorului non‐guvernamental, selectați în urma
unor competiții deschise. Pentru toate operațiunile, se va urmări flexibilizarea și simplificarea
implementării, pentru o eficacitate sporită.
La nivelul Ghidului Solicitantului, vor fi stabilite criterii de evaluare și selecție prin care să se
asigure coerența operațiunilor cu prevederile Programului și relevanța acestora privind
contribuția la atingerea obiectivelor propuse.
Prioritate de
investiții 3.2.

OT 8 Prioritatea de investiţii (iii) activități independente,
antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor
microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Operațiunile vor trebui să contribuie la atingerea obiectivului specific propus de creștere a
ocupării prin încurajarea antreprenoriatului şi înfiinţarea de întreprinderi, cu accent special pe
zonele deficitare, mai slab dezvoltate.
Pentru susținerea inițiativei antreprenoriale, se are în vedere acordarea unor granturi de mici
dimensiuni pentru inițierea afacerii. Pentru facilitarea implementării, se propune elaborarea
și implementarea unei scheme de tip global‐grant. Selecția beneficiarilor urmează a fi făcută
în baza unei documentații care să includă un plan de afaceri depus de acesta, pe principiul
primul venit‐primul servit, cu respectarea unor criterii de evaluare stabilite prin Ghidul
Solicitantului.
Accesul viitorilor antreprenori la servicii de consiliere și asistență se poate face inclusiv prin
intermediul unor vouchere (sau alte instrumente), pe care aceștia le pot primi odată cu
selecția planului de afaceri pentru finanțare.
La nivelul Ghidului Solicitantului, vor fi stabilite criterii de evaluare și selecție prin care să se
asigure coerența operațiunilor cu prevederile Programului și relevanța acestora privind
contribuția la atingerea obiectivelor propuse.
OT 10 Creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții
pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale și
informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor și a
aptitudinilor forței de muncă și promovarea unor parcursuri de
învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională și validarea
competențelor dobândite
La nivelul Ghidului Solicitantului, vor fi stabilite criterii de evaluare și selecție prin care să se
asigure coerența operațiunilor cu prevederile Programului și relevanța acestora privind
Prioritate de
investiții 3.3.

RO
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contribuția la atingerea obiectivelor propuse.

Prioritate
investiţii 3.4.

de OT 8 Prioritatea de investiţii (v) Adaptarea la schimbare a lucrătorilor,
întreprinderilor şi a antreprenorilor

La nivelul Ghidului Solicitantului, vor fi stabilite criterii de evaluare și selecție prin care să se
asigure coerența operațiunilor cu prevederile Programului și relevanța acestora privind
contribuția la atingerea obiectivelor propuse.

Prioritate de
investiții 3.5.

OT 8 Modernizarea instituțiilor pieței forțelor de muncă, precum
serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă și
îmbunătățind satisfacerea nevoilor pieței forțelor de muncă, prin
măsuri de stimulare a mobilității transnaționale a lucrătorilor și prin
programe de mobilitate și printr‐o mai bună cooperare între
instituții și părțile interesate relevante
Operațiunile vor trebui să contribuie la atingerea obiectivului specific propus de consolidare
a capacităţii SPO de a oferi servicii de înaltă calitate, adaptate nevoilor pieţei muncii.
Operațiunile planificate în cadrul acestei priorități de investiții vizează SPO.
Pentru toate operațiunile, la nivelul Ghidului Solicitantului, vor fi stabilite criterii de evaluare
și selecție prin care să se asigure coerența operațiunilor cu prevederile Programului și
relevanța acestora privind contribuția la atingerea obiectivelor propuse.

Utilizarea planificată a instrumentelor financiare (după caz)

În cadrul AP3 se vor utiliza instrumente financiare pentru promovarea antreprenoriatului
Pentru implementarea acestei priorități de investiții se are în vedere utilizarea
instrumentelor financiare în manieră integrată, prin pachete de servicii și finanțări incluzând:
 alocaţii financiare nerambursabile de mici dimensiuni
 garanţii pentru creditele contractate în vederea realizării planurilor de afaceri
 măsuri de sprijin pentru antreprenori (viitori antreprenori), constând în instruire,
consiliere și mentorat domeniul antreprenoriatului și gestionarea afacerii, asistență
în perioada de înființare a firmei etc.
Modalitatea efectivă de implementare, precum și mecanismele /entitățile propriu‐zise
urmează a fi stabilite prin evaluarea ex‐ante.
Utilizarea planificată a proiectelor majore (după caz)

Nu este cazul

2.A.3.7.Indicatorii de realizare pe prioritate de investiție și, după caz, pe categorie
de regiune
Tabelul 5:

RO

Indicatori de realizare comuni și specifici programului
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ID

Indicator

Unitate
de
măsură

Fond

Categoria
regiunii (dacă
este relevantă)

Valoarea‐
țintă (2023)
B

PI 3.1

PI 3.1

Șomeri, inclusiv
șomeri pe termen
lung
Șomeri pe termen
lung

Număr

FSE

Număr

FSE

Toate
categoriile de
regiuni
Toate
categoriile de
regiuni
Toate
categoriile de
regiuni
Toate
categoriile de
regiuni
Toate
categoriile de
regiuni
Toate
categoriile de
regiuni
Toate
categoriile de
regiuni
Toate
categoriile de
regiuni
Toate
categoriile de
regiuni
Toate
categoriile de
regiuni

F

Sursa datelor

Frecvența
raportării

Sistem monitorizare
AM POCU; MYSMIS

Anual

Sistem monitorizare
AM POCU; MYSMIS

Anual

Sistem monitorizare
AM POCU; MYSMIS

Anual

Sistem monitorizare
AM POCU; MYSMIS

Anual

Sistem monitorizare
AM POCU; MYSMIS

Anual

Sistem monitorizare
AM POCU; MYSMIS

Anual

Sistem monitorizare
AM POCU; MYSMIS

Anual

Sistem monitorizare
AM POCU; MYSMIS

Anual

Sistem monitorizare
AM POCU; MYSMIS

Anual

Sistem monitorizare
AM POCU; MYSMIS

Anual

T

PI 3.1

Persoane inactive

Număr

FSE

PI 3.1

Persoane cu vârsta
peste 54 de ani

Număr

FSE

PI 3.1

Participanți cu
dizabilități

Număr

FSE

P 3.1

Persoane din zonele
rurale

Număr

FSE

P 3.1

Alte persoane
defavorizate

Număr

FSE

P 3.1

Persoane de etnie
romă

Număr

FSE

P 3.1

Persoane din zonele
rurale cu vârsta de
peste 16 ani
Participanți care au
beneficiat de servicii/
sprijin financiar/
consiliere/
consultanță pentru
înființarea/
dezvoltarea afacerii
nou înființate
Participanți care
beneficiază de
servicii/ sprijin
financiar/ consiliere/
consultanță/ formare
profesională/ alte
forme de sprijin
pentru înființarea/
dezvoltarea de noi
afaceri în mediul
rural
Participanți din
comunitățile
pescărești, costiere și
danubiene care
beneficiază de

Număr

FSE

Număr

FSE

Număr

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Sistem monitorizare
AM POCU; MYSMIS

Anual

Număr

FSE

Regiuni mai
puțin dezvoltate

Sistem monitorizare
AM POCU; MYSMIS

Anual

P 3.2

P 3.2

P 3.2.

RO
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ID

Indicator

Unitate
de
măsură

Fond

Categoria
regiunii (dacă
este relevantă)

Valoarea‐
țintă (2023)
B

P 3.3.

P 3.3

P 3.4.

P 3.4.

P 3.4.

PI 3.5.

PI 3.5

PI 3.5

PI 3.5

PI 3.5

RO

servicii/ sprijin
financiar/ consiliere/
consultanță/ formare
profesională/ alte
forme de sprijin
pentru a adăuga
valoare activităților și
produselor pescărești
și/ sau pentru
diversificarea
activităților către alte
sectoare maritime
Nr. de
microîntreprinderi și
de întreprinderi mici
și mijlocii care
beneficiază de sprijin
cre vizează adaptarea
la schimbare
Proiecte care vizează
forme inovatoare a
muncii la nivelul
întreprinderilor
Participanți la
programe de formare
profesională
Angajatori care
beneficiază de sprijin
pentru organizarea
de scheme de
ucenicie
Participanţi care
participă la programe
de evaluarea
competenţelor
Baza de date cu tineri
NEETs
Participanți angajați
ai SPO la acțiuni de
formare/ schimburi
de bune practici
Instrumente/ studii/
analize/ prognoze
corespunzător
nevoilor pieței muncii
Proceduri/ scheme
de lucru, inclusiv în
regim pilot
Proiecte derulate în
parteneriat cu alte

F

Sursa datelor

Frecvența
raportării

T

Număr

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Sistem monitorizare
AM POCU; MYSMIS

Anual

Număr

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Sistem monitorizare
AM POCU; MYSMIS

Anual

Număr

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Sistem monitorizare
AM POCU; MYSMIS

Anual

Număr

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Sistem monitorizare
AM POCU; MYSMIS

Anual

Număr

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Sistem monitorizare
AM POCU; MYSMIS

Anual

Număr

FSE

Sistem monitorizare
AM POCU; MYSMIS

Anual

Număr

FSE

Toate
categoriile de
regiuni
Toate
categoriile de
regiuni

Sistem monitorizare
AM POCU; MYSMIS

Anual

Număr

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Sistem monitorizare
AM POCU; MYSMIS

Anual

Număr

FSE

Sistem monitorizare
AM POCU; MYSMIS

Anual

Număr

FSE

Toate
categoriile de
regiuni
Toate
categoriile de

Sistem monitorizare
AM POCU; MYSMIS

Anual
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ID

Indicator

Unitate
de
măsură

Fond

Categoria
regiunii (dacă
este relevantă)

Valoarea‐
țintă (2023)
B

entități de pe piața
muncii

RO

F

Sursa datelor

Frecvența
raportării

T

regiuni
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2.A.3.8. Inovare socială, cooperare transnațională și contribuție la obiectivele
tematice 1‐7
Axa prioritară 3

Locuri de muncă pentru toţi

În cadrul AP 3 “Locuri de muncă pentru toți”, abordarea inovativă va avea în vedere
sprijinirea creării de parteneriate și dezvoltarea de platforme comune de către SPO cu
partenerii sociali și mediul de afaceri, în contextul intervențiilor prevăzute pentru
consolidarea capacității SPO de a oferi servicii de înaltă calitate, adaptate nevoilor
pieței muncii (PI 3.3). Scopul acestor acțiuni va urmări valorificarea experienței
existente la nivelul sectorului privat privind nevoile de dezvoltare și oportunitățile de
pe piața muncii, precum și a experienței organizațiilor active în domeniul social, pe
baza unei mai bune înțelegeri a nevoilor comunităților și a factorilor de motivare, dar
și barierele emoționale și de natură socială care pot împiedica implementarea cu
succes a intervențiilor prevăzute.
În cadrul PI 3.3 “Modernizarea instituțiilor pieței forțelor de muncă, precum serviciile
publice și private de ocupare a forței de muncă și îmbunătățind satisfacerea nevoilor
pieței forțelor de muncă, prin măsuri de stimulare a mobilității transnaționale a
lucrătorilor și prin programe de mobilitate și printr‐o mai bună cooperare între
instituții și părțile interesate relevante” , se pot avea în vedere acțiuni cu caracter
interregional sau transnațional în vederea asigurării unei implementări eficace a
intervențiilor prevăzute. În acest sens, crearea și consolidarea de parteneriate cu
entități din alte State Membre ale Uniunii pentru dezvoltarea instrumentelor de
colectare, analiză și prognoză, dar și pentru eficientizarea procedurilor de lucru,
inclusiv în contextul unor proiecte cu caracter ‘pilot’ vor contribui la creșterea
eficienței și eficacității acestor măsuri, prin încurajarea schimbului de bune practici și
transferului de cunoștințe specializate în aceste domenii.
Intervențiile în cadrul AP 3 “Locuri de muncă pentru toți” vor contribui la atingerea
obiectivelor vizate în cadrul OT 3 Îmbunătățirea competitivității IMM‐urilor, a
sectorului agricol și a sectorului pescuitului și acvaculturii” prin sprijinirea înființării de
întreprinderi și creării de locuri de muncă, cu accent special asupra zonelor în care se
înregistrează o densitate redusă a întreprinderilor.
Dezvoltarea de noi afaceri, conform potențialului local/regional identificat, va avea în
vedere utilizarea unor tehnologii moderne, puțin poluante, precum și o utilizare
eficientă a resurselor contribuind astfel la atingerea obiectivelor vizate în cadrul:
‐ OT 4 “Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de
carbon în toate sectoarele”
‐ OT 6 “Conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a
resurselor”
Totodată, acțiunile care vizează sprijinirea angajatorilor în vederea derulării de
programe de formare pentru angajați, precum și promovarea adaptabilității
lucrătorilor și întreprinderilor contribuie la OT 3 “Îmbunătățirea competitivității IMM‐
urilor, a sectorului agricol și a sectorului pescuitului și acvaculturii” prin orientarea
acțiunilor de sprijin către acele domenii de interes pentru investitori și cu potențial de
creștere la nivel local/ regional.
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2.A.3.9. Cadrul de performanță
2.A.3.10. Categoriile de intervenție
2.A.3.11. Rezumat al utilizării planificate pentru asistența tehnică
Axa prioritară 3

Locuri de muncă pentru toţi

În cadrul AP 3 asistența tehnică se poate utiliza pentru implementarea cu succes a
operațiunilor și pentru elaborarea și gestionarea schemei de global grant pentru
dezvoltarea antreprenoriatului.
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2.A.4. Axa Prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei
2.A.4.1. Denumirea axei prioritare
AP 4
ID‐ul axei prioritare
Incluziunea socială şi combaterea sărăciei
Denumirea axei prioritare
Întreaga axă prioritară se va implementa
exclusiv prin instrumente financiare
Întreaga axă prioritară se va implementa
exclusiv prin instrumente financiare stabilite la
nivelul Uniunii
Întreaga axă prioritară se va implementa prin
dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității
În ceea ce privește FSE: Întreaga axă
prioritară este dedicată inovării sociale sau
cooperării transnaționale sau ambelor

Nu este cazul
Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

2.A.4.2. Justificarea stabilirii unei axe prioritare care acoperă mai mult de o
categorie de regiune, obiectiv tematic sau Fond (dacă este cazul)
Axa Prioritară 4 va viza toate regiunile, inclusiv regiunea Bucureşti‐Ilfov, eligibilă în cadrul
obiectivului de competitivitate. Această abordare a fost aleasă datorită naturii specifice a
intervenţiilor prevăzute, care se orientează, pe de‐o parte, către cadrul general, prin
conceperea şi implementarea strategiilor la nivel naţional, şi, pe de altă parte, către
specificul de la nivel local, în funcţie de nevoile comunităţilor şi grupurilor sprijinite, fără
condiţionări legate de distribuţia regională a teritoriului.
O astfel de abordare creşte eficienţa şi eficacitatea politicii de coeziune prin utilizarea unei
abordări unitare şi prin orientarea fondurilor către comunităţile cu nevoile cele mai mari şi,
în acelaşi timp, contribuie la satisfacerea cerinţelor privind concentrarea tematică asociate
utilizării fondurilor UE, după cum este prevăzut în regulamentele UE aplicabile.
Mecanismele de monitorizare prevăzute vor permite o alocare şi gestionare flexibilă a
fondurilor, ceea ce va contribui la crearea şi valorificarea sinergiilor şi aspectelor
complementare ale proiectelor implementate în cadrul diverselor axe prioritare şi,
corespunzând diverselor priorităţi de investiţii.

2.A.4.3. Fondul, categoria de regiune și baza de calcul pentru sprijinul Uniunii
Fond
Categorie de regiune

Fondul Social European
Toate categoriile

Baza de calcul (totalul cheltuielilor eligibile

RO

86

sau al cheltuielilor publice eligibile)
Categorie de regiune pentru regiunile
ultraperiferice și regiunile nordice slab
populate (dacă este cazul)

Nu este cazul

2.A.4.4. Priorități de investiții
AP 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei
OT 9 Prioritatea de investiţii (ii) Integrarea socio‐economică a
Prioritatea de investiţii 4.1
comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii
OT 9 Prioritate de investiţii (v) Promovarea antreprenoriatului
social și a integrării profesionale în întreprinderile sociale și
Prioritatea de investiții 4.2
promovarea economiei sociale și solidare pentru a facilita accesul la
locuri de muncă
OT 9 Prioritatea de investiţii (iv) creșterea accesului la servicii
accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală
Prioritatea de investiţii 4.3
și servicii sociale de interes general

2.A.4.5. Obiective specifice corespunzătoare priorităților de investiții și rezultate
preconizate
ID

OS 4.1.1.

Obiectiv Specific

Dezvoltarea si implementarea măsurilor integrate destinate
comunităților aflate în risc de sărăcie
Rezultatele pe care statul Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie
membru caută să le obţină
prin sprijinul din partea Uniunii
ID

OS 4.1.2

Obiectiv Specific

Creșterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile

Rezultatele pe care statul Număr crescut de persoane aparținând grupurilor vulnerabile
membru caută să le obţină incluse social urmare a sprijinului primit
prin sprijinul din partea Uniunii

ID

OS 4.2

Obiectiv Specific

Dezvoltarea economiei sociale şi promovarea antreprenoriatului
social
Rezultatele pe care statul Creșterea numărului de entități de economie socială/dezvoltarea
membru caută să le obţină entităților deja existente
prin sprijinul din partea Uniunii Creșterea numărului de persoane ocupate în cadrul entităților de
economie socială
ID

OS 4.3.1.

Obiectiv Specific
Rezultatele

RO

pe

care

Îmbunătăţirea calității și accesului la servicii sociale şi de asistenţă
medicală
statul Servicii sociale şi de asistenţă medicală de calitate
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membru caută să le obţină
prin sprijinul din partea Uniunii
ID

OS 4.3.2.

Obiectiv Specific

Creșterea calității serviciilor oferite la nivelul comunităţii

Rezultatele pe care statul Acces crescut la servicii la nivelul comunităţii: servicii sociale,
membru caută să le obţină servicii de sănătate şi servicii comunitare integrate sociale şi de
prin sprijinul din partea Uniunii sănătate
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Tabelul 4:
Indicatorii de rezultat comuni pentru care a fost stabilită o valoare‐țintă și indicatorii de rezultat specifici programului care
corespund obiectivului specific (pe prioritate de investiții și categorie de regiune) (pentru FSE)

ID

OS 4.1.1.

OS 4.1.1.

RO

Indicator

Persoane din
comunitățile
marginalizate aflate în
risc de sărăcie, din care
romi care la încetarea
calității de participant
(a) sunt înregistrate la
AJOFM in căutarea unui
loc de muncă,
(b) urmează/au urmat
un program de
educație/formare, care
se va finaliza cu
dobândirea de
competenţe şi/sau
calificare cu
recunoaştere naţională
(c) sunt în proces de
dobandire a unei
calificări,
(d) au un loc de muncă,
respectiv contracte
individuale de muncă
(e) desfășoară o
activitate independentă
Persoanele din
comunitățile

Categorie de
regiune

Toate
categoriile

Unitatea de
măsură a
indicatorului

Indicatorul de
rezultat comun
utilizat ca bază
pentru
stabilirea
obiectivului

Valoarea
de
referință
B

F

T

Unitatea de
măsură
pentru nivelul
de referință și
obiectiv

Număr

Toate
categoriile

Număr

89

RO

Anul de
referință

Valoarea‐
țintă (2023)

Sursa
datelor

Frecvența
raportării

2014

Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual

2014

Sistem
monitorizare

Anual

B

F

T

ID

OS 4.1.1.

OS 4.1.1.

OS 4.1.1.

OS 4.1.1.

RO

Indicator

marginalizate aflate în
risc de sărăcie care au
beneficiat de una sau
mai multe categorii de
servicii sociale, de
ocupare, medicale, de
educație si de locuit
Analize complexe/
strategii de dezvoltare a
comunității/ planuri de
acțiune comunitară
utilizate în proiectele
care vizează
comunitatea
Persoane care au
beneficiat de serviciile
sociale și/ sau serviciile
comunitare integrate
medicale și sociale
Persoane din cadrul
serviciilor sociale si al
serviciilor comunitare
integrate (sociale si
medicale) care
finalizează programele
de formare
Soluții inovatoare care
au fost replicate

Categorie de
regiune

Unitatea de
măsură a
indicatorului

Indicatorul de
rezultat comun
utilizat ca bază
pentru
stabilirea
obiectivului

Valoarea
de
referință
B

F

T

Unitatea de
măsură
pentru nivelul
de referință și
obiectiv

Anul de
referință

Valoarea‐
țintă (2023)
B

F

Sursa
datelor

Frecvența
raportării

T
AM POCU;
MYSMIS

Toate
categoriile

Număr

2014

Toate
categoriile

Număr
persoane

2014

Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual

Toate
categoriile

Număr
persoane

2014

Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual

Toate
categoriile

Număr
persoane

2014

Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual
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Anual

ID

OS 4.1.2.

OS 4.1.2.

OS 4.1.2.

RO

Indicator

Persoane din grupuri
vulnerabile incluse social
urmare a sprijinului
primit
Persoane din grupurile
vulnerabile, care la
încetarea calității de
participant:
(a) sunt înregistrate la
AJOFM in căutarea unui
loc de muncă,
(b) urmează/au urmat
un program de
educație/formare, care
se va finaliza cu
dobândirea de
competenţe şi/sau
calificare cu
recunoaştere naţională
(c) sunt în proces de
dobandire a unei
calificări,
(d) au un loc de muncă,
respectiv contracte
individuale de muncă
(e) desfășoară o
activitate independentă
Persoane din grupurile
vulnerabile care au
beneficiat/beneficiază

Categorie de
regiune

Unitatea de
măsură a
indicatorului

Indicatorul de
rezultat comun
utilizat ca bază
pentru
stabilirea
obiectivului

Valoarea
de
referință
B

F

T

Unitatea de
măsură
pentru nivelul
de referință și
obiectiv

Anul de
referință

B

Toate
categoriile

Număr
persoane

2014

Toate
categoriile

Număr
persoane

2014

Toate
categoriile

Număr
persoane

2014
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RO

Valoarea‐
țintă (2023)
F

Sursa
datelor

Frecvența
raportării

Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual

Sistem
monitorizare
AM POCU;

Anual

T

Anual

ID

OS 4.1.2.

OS 4.2
OS 4.2

OS 4.2

OS 4.2

RO

Indicator

de una sau mai multe
categorii de servicii:
sociale, de ocupare,
medicale, de educatie si
de locuit la finalul
programului (accesul la
servicii sociale şi/sau la
alte servicii de interes
general)
Persoane care au depăşit
situaţia de
vulnerabilitate/nu se mai
încadrează în criteriile
grupului vulnerabil din
care provine
Întreprinderi sociale nou
create
Locuri de muncă create
în întreprinderile sociale
sprijinite
Persoane care
beneficiază de măsurile
vizate prin proiecte
inovative
Persoane din grupurile
vulnerabile care
beneficiază de servicii,
urmare a parteneriatelor

Categorie de
regiune

Unitatea de
măsură a
indicatorului

Indicatorul de
rezultat comun
utilizat ca bază
pentru
stabilirea
obiectivului

Valoarea
de
referință
B

F

T

Unitatea de
măsură
pentru nivelul
de referință și
obiectiv

Anul de
referință

Valoarea‐
țintă (2023)
B

F

Sursa
datelor

Frecvența
raportării

T
MYSMIS

Toate
categoriile

Număr
entități

2014

Toate
categoriile
Toate
categoriile

Număr
entități
Număr

2014

Toate
categoriile

Număr
persoane

2014

Toate
categoriile

Număr
persoane

2014
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2014
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Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual

Anual
Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual

Anual

Anual

ID

OS 4.2

OS 4.3.1.

OS 4.3.1.

OS 4.3.1.

OS 4.3.1

RO

Indicator

create/ consolidate
Entități de economie
socială care și‐au
îmbunătățit activitatea
urmare a reţelelor de
sprijin şi de cooperare
create
Personalul din cadrul
instituțiilor de asistență
socială, furnizori publici
şi privați de asistenţă
socială şi asistenţă
medicală care a finalizat
programe de formare
Rata de retenție a
asistenţilor medicali
comunitari, din care în
zone rurale /
personalului din sistemul
de asistență socială
Personalul specializat de
la nivelul furnizorilor de
asistenţă medicală care
a finalizat programe de
formare
Persoane care
beneficiază de programe
de prevenire si depistare
precoce (screening)

Categorie de
regiune

Unitatea de
măsură a
indicatorului

Indicatorul de
rezultat comun
utilizat ca bază
pentru
stabilirea
obiectivului

Valoarea
de
referință
B

F

T

Unitatea de
măsură
pentru nivelul
de referință și
obiectiv

Anul de
referință

Valoarea‐
țintă (2023)
B

F

Sursa
datelor

Frecvența
raportării

T

Toate
categoriile

Număr
entităţi de
economie
socială

2014

Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual

Toate
categoriile

Număr

2014

Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual

Toate
categoriile

%

2014

Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual

Toate
categoriile

Număr

2014

Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual

Toate
categoriile

Număr

2014

Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual

93

RO

ID

OS 4.3.1

OS 4.3.1

OS 4.5

OS 4.3.2

OS 4.3.2

RO

Indicator

pentru patologiile
prioritare
Mecanism de
monitorizare şi evaluare
a nevoilor de servicii
sociale pentru nivelul
local dezvoltat
Scheme de parcurs/de
intervenţie pentru
beneficiarii de servicii
integrate ‐ sociale,
medicale, de ocupare, de
educaţie, de locuire etc ‐
la nivel comunitar, in
vederea incluziunii
sociale dezvoltate.
Persoane care
beneficiază de sprijin
oferit de centrele/
serviciile de la nivelul
comunității
Personalul de la nivelul
serviciilor comunitare de
îngrijire care a finalizat
programe de formare
Persoane care
beneficiază de măsurile
vizate prin proiecte
inovative

Categorie de
regiune

Unitatea de
măsură a
indicatorului

Indicatorul de
rezultat comun
utilizat ca bază
pentru
stabilirea
obiectivului

Valoarea
de
referință
B

F

T

Unitatea de
măsură
pentru nivelul
de referință și
obiectiv

Anul de
referință

Valoarea‐
țintă (2023)
B

F

Sursa
datelor

Frecvența
raportării

T

Toate
categoriile

Număr

2014

Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual

Toate
categoriile

Număr

2014

Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual

Toate
categoriile

Număr

2014

Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual

Toate
categoriile

Număr

2014

Anual

Toate
categoriile

Număr

2014

Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS
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Anual

ID

OS 4.3.2

OS 4.3.2

RO

Indicator

Persoane din grupurile
vulnerabile care au
beneficiat/beneficiază
de serviciile sociale
Servicii nou înfiinţate şi
funcţionale (au
beneficiari).

Categorie de
regiune

Unitatea de
măsură a
indicatorului

Indicatorul de
rezultat comun
utilizat ca bază
pentru
stabilirea
obiectivului

Valoarea
de
referință
B

F

T

Unitatea de
măsură
pentru nivelul
de referință și
obiectiv

Anul de
referință

B

Toate
categoriile

Număr

2014

Toate
categoriile

Număr

2014
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Valoarea‐
țintă (2023)
F

Sursa
datelor

Frecvența
raportării

Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual

T

Anual

2.A.4.6. Acțiuni care urmează să fie sprijinite în cadrul priorităților de investiții
Descrierea tipului și exemple de acțiuni care urmează să fie sprijinite și contribuțiile preconizate la
obiectivele specifice, inclusiv, după caz, identificarea principalelor grupuri țintă, a teritoriilor specifice
vizate și a tipurilor de beneficiari

Prioritate
investiţii 4.1

de Integrarea socio‐economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi
romii

În concordanţă cu recomandările specifice de ţară privind reducerea sărăciei, îmbunătățirea
eficienței și a eficacităţii transferurilor sociale, cu accent deosebit pe copii, finalizarea
reformei din asistență socială prin adoptarea legislației relevante și prin combinarea
sistematică a acesteia cu măsuri de activare, precum și implementarea eficace a Strategiei
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorității romilor,
intervenţiile din cadrul acestei priorităţi de investiţii îşi propun atât promovarea incluziunii
active şi reducerea prevalenței sărăciei în rândul comunităților marginalizate, în special cele
de romi, cât şi creşterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.
În contextul primului obiectiv specific al acestei intervenții (promovarea incluziunii active şi
reducerea prevalenței sărăciei în rândul comunităților marginalizate), comunitățile
marginalizate sunt cele caracterizate prin poziţia socială periferică, de izolare a indivizilor sau
a grupurilor, cu acces limitat la resursele economice, educaţionale şi comunicaţionale ale
colectivităţii, manifestată prin absenţa unui minimum de condiţii sociale de viaţă și care se
confruntă cu una sau cu un cumul de privaţiuni sociale, cum ar fi: lipsa unui loc de muncă,
lipsa unei locuinţe sau locuinţă inadecvată, lipsa accesului la un sistem de furnizare a apei
potabile, a căldurii sau a energiei electrice, lipsa accesului la educaţie, asistență socială sau
servicii de sănătate. Comunitățile marginalizate pot fi delimitate geografic într‐un anumit
spațiu sau pot fi constituite din grupuri de persoane afectate de aceleași probleme (de ex,
intervențiile destinate comunității de etnie romă pot avea un caracter orientat către o
anumită zonă – de ex. cartier, sat etc. sau către rezolvarea unei probleme care afectează
comunitatea în ansamblu – de ex. combaterea discriminării).
Intervențiile prevăzute contribuie la atingerea obiectivelor în domeniul incluziunii sociale
stabilite la nivelul AP 2014‐2020 și la îndeplinirea obiectivului asumat în cadrul PNR, acela de
reducere cu 580.000 a numărului de persoane expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială
până în 2020. Orientarea principală a intervențiilor vizate se referă la comunitățile cu
populație semnificativă de etnie romă, astfel încât este de așteptat ca un procent important
din alocarea pe această prioritate de intervenții să fie direcționată către aceste comunități.
Acțiunile vizează implementarea de măsuri economice, medicale, comunitare și
educaționale convergente, adaptate nevoilor identificate și specificului comunităţilor
asistate. În acest sens, se va avea în vedere implementarea într‐o manieră integrată a
acțiunilor, cu un accent special asupra măsurilor de acompaniere, ca ingredient esențial în
asigurarea succesului.
La nivel comunitar, capacitatea de a identifica și preveni riscurile de excluziune socială este
limitată, atât în ceea ce privește resursele umane, cât și din perspectiva abordării
concentrate pentru rezolvarea acestor probleme. În acest sens, se au în vedere acțiuni
combinate din domenii, precum educație, ocupare, social și sănătate – inclusiv prin
susținerea prezenței și activității asistenților sociali, mediatorilor școlari și sanitari,
însoțitorilor persoanelor aflate în nevoie, precum și altor persoane cheie pentru livrarea
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acestor servicii.
În vederea întreruperii cercului vicios al excluziunii sociale și sărăciei, se impune ca pe termen
lung, abordarea la nivel comunitar să fie integrată și orientată pe tot parcursul vieții. Astfel,
aceasta ar trebui să includă, servicii de bază de educație, asistență socială și medicale, care să
pornească de la nivelul familiei, să continue cu educația și să încurajeze atitudinea pozitivă
față de educație (inclusiv prin popularizarea unor modele de succes din rândul populației
țintă), să informeze asupra riscurilor și efectelor adverse a unor cutume, precum căsătoria
timpurie sau locul femeii în societate.
De asemenea, se pot avea în vedere acțiuni care să permită accesul la îngrijire ante‐natală și
post‐natală corespunzătoare, intervenții pentru dezvoltarea în copilăria timpurie, acces la
educație preșcolară incluzivă, sprijin pentru participarea și absolvirea gimnaziului, lucru cu
adolescenți pentru prevenirea comportamentelor nedorite/nesănătoase, ca de exemplu
sarcinile în adolescență, sprijin pentru continuarea educației secundare și continuarea
educației cu obținerea unor calificări și competențe relevante pentru piața muncii și
sprijinirea integrării profesionale.
Astfel, se va acorda sprijin pentru creșterea nivelului de educație pentru populația vizată prin
îmbunătățirea accesului și participării la educație de calitate și îmbunătățirea competențelor
de bază și abilităților profesionale, precum și îmbunătățirea accesului și participării pe piața
muncii a membrilor comunităților sprijinite, prin încurajarea participării la stagii și scheme
ucenicie și la cursuri de formare profesională. Sprijinul va fi orientat atât către persoanele din
grupurile și comunitățile vulnerabile, cât și pentru promovarea antreprenoriatului și crearea
de noi oportunități de ocupare inclusiv prin forme ale economiei sociale.
Implicarea activă a întreprinderilor sociale și a partenerilor sociali în dezvoltarea și
implementarea de proiecte care vizează reducerea sărăciei la nivelul comunităților și
grupurilor defavorizate va fi încurajată, având în vedere rolul specific jucat de acestea în
implementarea cu succes a măsurilor sociale, prin promovarea incluziunii active și a unei
abordări participative și responsabile în soluționarea problemelor cu care se confruntă
membrii grupurilor și comunităților dezavantajate. Întreprinderile sociale au potențialul de
multiplicare a impactului investiției și de mobilizare a unor resurse mai importante din
comunități, mai ales în situația în care se au în vedere grupuri defavorizate. Mai mult,
întreprinderile sociale pot atrage și resurse umane calificate care pot contribui la succesul
respectivei întreprinderi sociale locale. Autoritățile locale și serviciile sociale locale pot fi
implicate ca și fondatori, susținători, acționari după exemplul întreprinde sociale cu mai mulți
parteneri (multi‐stakeholder social enterprises).
În vederea realizării primului obiectivului specific stabilit în cadrul acestei priorităţi de
investiţii dezvoltarea si implementarea măsurilor integrate destinate comunităților aflate în
risc de sărăcie, vor fi susţinute din FSE următoarele tipuri de acţiuni orientative:
 Acțiuni de sprijin pentru creşterea accesului și participării la educaţie şi formare de
calitate şi reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete integrate,
care să acopere costurile de transport şi masă, asigurarea materialelor educaţionale,
accesul la servicii medicale si sociale, masuri de prevenție, măsuri de acompaniere
derulate prin școală și/sau la nivelul centrelor din comunitate, adaptate la nevoile și
specificul grupurilor țintă;
 Acordarea de stimulente financiare/subvenții persoanelor din cadrul comunităţilor
defavorizate și grupurilor vulnerabile în vederea încurajării intrării sau menţinerii pe
piaţa muncii, inclusiv pentru asigurarea tranziţiei de la sistemul de protecţie socială,
precum şi pentru încurajarea participării la formarea profesională continuă sau la
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programe de ucenicie şi stagii, însoțite de măsuri de acompaniere (inclusiv socială)
adaptate grupului țintă și de alte tipuri de intervenții identificate ca fiind necesare (de
exemplu premii, vouchere, inclusiv pentru transport, îmbunătățirea calității spațiului
de locuit și a condițiilor de igienă etc.)
Susţinerea antreprenoriatului și ocupării pe cont propriu în cadrul comunităţii,
inclusiv în randul persoanelor din grupurile vulnerabile şi a creării de noi locuri de
muncă prin utilizarea resurselor locale, prin acordarea de micro‐granturi, etc.
Sprijin pentru dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserție, însoţită de crearea de
locuri de muncă şi de utilizarea resurselor locale
Proiecte (inclusiv proiecte pilot) care vizează furnizarea de servicii într‐un mod
integrat la nivelul comunității, care pot include măsuri de ocupare și formare a forței
de muncă, măsuri sociale, sănătate, educație, locuire etc. (puncte unice de acces la
servicii/one‐stop shop, centre multi‐funcționale, birouri/echipe mobile multi‐
funcționale, dezvoltarea unei metodologii integrate de management al cazurilor prin
utilizarea TIC, de exemplu, platformă web pentru managementul cazurilor (accesul
specialiștilor din diferite domenii de acțiune la informatiile de pe platforma web).
Proiecte integrate care cuprind realizarea de analize complexe la nivel de comunitate
care să evidențieze nevoile locale, potențialul de dezvoltare, inclusiv a mediului de
afaceri, profile de resurse umane și abilități, cererea locală /a zonelor învecinate de
pe piața forței de muncă, identificarea de soluții viabile care să urmărească
incluziunea socială a persoanelor/grupurilor/ comunităților vulnerabile ‐ precum si
implementarea planurilor de acțiune subsecvente.
Sprijinirea dezvoltării de servicii sociale, precum si de servicii comunitare integrate
medicale și sociale furnizate la nivelul comunității (se poate avea în vedere acoperirea
costurilor aferente funcţionării adecvate a acestora, inclusiv a cheltuielilor de
personal), inclusiv prin aplicarea de soluții inovatoare în furnizarea serviciilor de bază
(de ex. sistem de vouchere, utilizare forță de muncă locală)
Formarea personalului din cadrul serviciilor sociale si al serviciilor comunitare
integrate, sociale si medicale.
Proiecte integrate (formare profesională și activități sociale/ furnizare servicii sociale/
reabilitare locuințe/ spații publice) care vizează implicarea activă/ voluntariatul
membrilor comunității/ grupurilor vulnerabile în soluționarea problemelor cu care se
confruntă comunitatea
Acțiuni de facilitare și mediere a relațiilor dintre diverșii actori relevanți la nivel
local/regional pentru identificarea și consolidarea de parteneriate, elaborare de
strategii de dezvoltare a comunității și de planuri de acțiune comunitară pentru
rezolvarea problemelor comunității printr‐o abordare participativă
Campanii de informare şi conştientizare şi acţiuni specifice pentru creşterea
responsabilităţii sociale şi promovarea inițiativelor de voluntariat și a incluziunii
active, inclusiv prin valorizarea modelelor de succes din rândul comunităților țintă
pentru combaterea tuturor formelor de discriminare şi promovarea egalităţii de
şanse.

Se are în vedere implementarea acțiunilor prin următoarele tipuri de mecanisme:
 Cereri de propuneri de proiecte, pentru acțiuni ce vizează comunități delimitate geografic
sau nu, și care au în vedere o abordare integrată pentru rezolvarea nevoilor sau care își
propun accentul pe un anumit domeniu (de ex. calificarea forței de muncă)
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Scheme de tip grant global, destinate implementării acțiunilor dedicate comunităților
delimitate geografic, sub 10.000 de persoane, și care vizează dezvoltarea unor proiecte
integrate, pe baza unor planuri de dezvoltare
Intervenţiile din cadrul acestei priorităţi de investiţii vor aborda problemele grupurilor
vulnerabile vizate și ale comunităţilor dezavantajate, care nu sunt eligibile pentru prioritatea
„dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii” (Axa Prioritară 5). Sprijinul va fi
acordat fie pe baza strategiei existente pentru dezvoltare locală, fie individual, pe baza unor
nevoi justificate de diferiţii actori din cadrul comunităţii. Cheltuielile de tip FEDR vor fi
asigurate din finanţarea încrucişată disponibilă.
Intervențiile prevăzute în cadrul acestei Priorități de Investiții vor fi corelate cu investiţiile
programate în cadrul POR şi ale PNDR și vor fi adaptate specificului și nevoilor identificate la
nivel local, urmărind promovarea și consolidarea incluziunii sociale active și combaterea
discriminării, precum şi promovarea responsabilității sociale şi participarea voluntară a
cetăţenilor.
Acţiunile din cadrul acestei priorităţi de investiţii vor fi complementare celor implementate în
cadrul Axei Prioritare 5, dedicate dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunităţii,
și acțiunilor implementate în cadrul PI 4.2. și 4.3 care vizează dezvoltarea economiei sociale și
îmbunătățirea accesului la servicii de bază de calitate. În plus, intervenţiile din cadrul acestei
PI vor fi completate de intervențiile specifice în domeniul ocupării forței de muncă și
educației susținute în cadrul AP 1‐3 în domeniul ocupării, AP 6 în domeniul educației.
Intervențiile din cadrul acestei priorități de investiții pot fi completate de acțiuni de
consolidare a capacității instituţionale a partenerilor sociali, finanțate prin PO Capacitate
Administrativă
În vederea realizării celui de‐al doilea obiectiv specific stabilit în cadrul acestei priorităţi de
investiţii creșterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, vor fi susţinute din FSE
următoarele tipuri de acţiuni orientative:
 Proiecte integrate (servicii sociale/ medicale/ocupare/ de educaţie etc) care se
adresează nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile.
 Acordarea de stimulente financiare/subvenții persoanelor din cadrul comunităţilor
defavorizate și grupurilor vulnerabile în vederea încurajării intrării sau menţinerii pe
piaţa muncii, inclusiv pentru asigurarea tranziţiei de ieşire din sistemul de protecţie
socială, precum şi pentru încurajarea participării la formarea profesională continuă
sau la programe de ucenicie şi stagii, însoțite de măsuri de acompaniere (inclusiv
socială) adaptate grupului țintă și de alte tipuri de intervenții identificate ca fiind
necesare (de exemplu premii, vouchere, inclusiv pentru transport, îmbunătățirea
calității spațiului de locuit și a condițiilor de igienă etc.).
 Campanii de conştientizare şi acţiuni specifice pentru informare privind serviciile care
pot fi accesate, precum şi de prevenţie
 Campanii de informare şi conştientizare şi acţiuni specifice pentru creşterea
responsabilităţii sociale şi promovarea inițiativelor de voluntariat și a incluziunii
active, inclusiv prin valorificarea modelelor de succes din rândul comunităților țintă
pentru combaterea tuturor formelor de discriminare şi promovarea egalităţii de şanse

Prioritate de investiţii 4.2.
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promovarea economiei sociale și solidare pentru a facilita
accesul la locuri de muncă
În concordanţă cu recomandarea specifică de ţară privind reducerea sărăciei, precum şi cu
Acordul de Parteneriat şi cu strategiile naţionale relevante, acţiunile din cadrul acestei
priorităţi de investiţii vor fi destinate dezvoltării economiei sociale, promovării și susținerii
antreprenoriatului social.
Ca urmare, prin aplicarea acţiunilor prevăzute în cadrul acestei priorităţi de investiţii, se va
avea în vedere dezvoltarea de structuri funcţionale de economie socială, în vederea susţinerii
integrării pe piaţa muncii a persoanelor și grupurilor vulnerabile. De asemenea, dezvoltarea
economiei sociale va contribui la crearea de noi locuri de muncă şi la dezvoltarea serviciilor
locale.
Acţiunile vor avea drept scop asigurarea sprijinului necesar pentru înfiinţarea întreprinderilor
sociale de inserție (în care cel puţin 30% dintre angajaţi aparţin unui grup dezavantajat).
Totodată, antreprenorii în domeniul social vor putea beneficia de activități de consiliere/
consultanță și mentorat, precum și de formare profesională în domeniul social în vederea
înființării de întreprinderi sociale, dar și pentru dezvoltarea ulterioară a afacerilor nou
înființate.
Acest tip de sprijin (consiliere, mentorat, formare profesională) pentru dezvoltarea afacerilor
va fi disponibil și pentru întreprinderile sociale existente. În plus, pentru aceste entități va
exista posibilitatea accesării de micro‐credite și garanții pentru dezvoltarea afacerilor,.
Se are în vedere acordarea de sprijin pentru dezvoltarea și consolidarea afacerilor și pentru
alte tipuri de întreprinderi sociale start‐up sau existente, similar sprijinului disponibil pentru
întreprinderile sociale de inserție. În plus, și aceste tipuri de entități vor putea accesa credite
și garanții pentru dezvoltarea afacerii.
În vederea realizării obiectivelor stabilite în cadrul acestei priorităţi de investiţii, vor fi
susţinute din FSE următoarele tipuri de acţiuni:
 Sprijin (ex. formare profesională, consiliere, consultanță in domeniul
antreprenoriatului, identificarea de piețe de desfacere, dezvoltarea capacității și
abilităților în diferite domenii etc) pentru înfiinţarea de noi întreprinderi sociale și
dezvoltarea celor existente, inclusiv acordarea de sprijin financiar sub forma micro‐
granturilor.
 Sprijin pentru măsurile de îmbătrânire activă, de ex. angajarea vârstnicilor prin
întreprinderi sociale
 Crearea şi consolidarea parteneriatelor cu actorii relevanţi de pe piaţa muncii, din
sistemul de învăţământ, sau de asistenţă medicală, de asistență socială sau din
administraţia locală/centrală, în vederea creșterii implicării în furnizarea de servicii
relevante, integrate şi de calitate, în special pentru grupurile vulnerabile
 Crearea unor reţele de sprijin şi de cooperare, stabilirea de parteneriate, inclusiv
pentru diseminarea de bune practici și informații (inclusiv prin dezvoltarea unor
platforme electronice de informații și de schimburi pentru antreprenori sociali,
incubatoare, investitori sociali și cei care lucrează cu aceștia), activităţi de consolidare
a capacităţii şi transferul de know‐how cu alte comunităţi şi cu actorii relevanţi la
nivel de ţară sau din alte state membre
 Activităţi de consiliere, acompaniament şi accesibilizare a persoanelor din grupurile
vulnerabile în vederea desfăşurării activităţii în cadrul întreprinderilor sociale de
inserţie.
 Dezvoltarea instrumentelor pentru o mai bună cunoaștere a sectorului și
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îmbunătățirea vizibilității economiei sociale ‐ inclusiv inițiative de promovare a mărcii
sociale, și de conștientizare a formelor specifice de acțiune ale economiei sociale
 Promovarea achizițiilor sociale si achizițiilor verzi ‐ în contextul reformei comunitare a
achizițiilor publice și contractelor, mai ales în cazul serviciilor sociale și de sănătate
Acţiunile din cadrul acestei priorităţi de investiţii vor fi corelate cu investiţiile finanţate prin
POR şi PNDR, în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii sociale şi de asistenţă medicală,
precum şi cu investiţiile susţinute în cadrul priorităţilor de investiţii 4.1 și 4.3 privind
reducerea sărăciei pentru persoanele/ grupurile/ comunitățile dezavantajate și
îmbunătățirea accesului la servicii de bază de calitate, dar și cu intervențiile specifice în
domeniul ocupării și educației.

Prioritate
de Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate,
investiţii 4.3.
inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general
În concordanţă cu PNR şi cu Recomandările specifice de ţară privind îndeplinirea reformelor
din sectorul sanitar ce au drept scop creşterea eficienţei, a calităţii şi accesibilităţii acestuia, în
special pentru persoanele dezavantajate şi pentru comunităţile din zone îndepărtate şi izolate,
precum şi reducerea folosirii excesive a serviciilor medicale spitaliceşti (inclusiv prin
consolidarea serviciilor de asistenţă medicală ambulatorie), intervenţiile din cadrul acestei
priorităţi de investiţii vor contribui la îmbunătăţirea accesului la servicii de asistenţă medicală
şi sociale, precum şi la creşterea calităţii serviciilor oferite la nivelul comunităţii..
Măsurile pentru îndeplinirea primului obiectiv stabilit în domeniul social şi medical vor avea
drept scop consolidarea capacităţii instituţiilor competente din domeniul asistenţei sociale,
incluziunii sociale şi asistenţei medicale, prin întărirea capacităţii de colectare a datelor,
analiză, prognoză şi planificare strategică. Totodată, se are în vedere încurajarea implicării
sectorului privat și a întreprinderilor sociale în furnizarea acestor tipuri de servicii.
Formarea personalului în aceste domenii, în vederea îmbunătăţirii nivelului de aptitudini şi
competenţe, precum şi implicarea şi relocarea treptată a personalului în zonele rurale vor
contribui la îmbunătăţirea accesului la aceste servicii pentru toate categoriile dezavantajate şi
vor susţine, de asemenea, trecerea de la actualul sistem de îngrijire instituţionalizat către
servicii de calitate şi accesibile, furnizate la nivelul comunităţii, capabile să răspundă prompt şi
eficient nevoilor acestora.
În plus, trecerea către serviciile la nivelul comunităţii va reduce presiunea asupra sistemului
medical actual. În acest scop, se va acorda sprijin pentru dezvoltarea serviciilor acordate în
ambulatoriu şi dezvoltarea serviciilor integrate de asistenţă medicală primară la nivelul
comunității, cu ajutorul soluţiilor TIC, precum telemedicina. Măsurile din acest domeniu
cuprind schimbul de bune practici, sprijin pentru elaborarea procedurilor necesare asigurării
unei tranziţii uşoare de la sistemul actual, pe baza experienţei altor state membre în această
privinţă, precum şi asigurarea programelor de formare necesare pentru personalul implicat
pentru utilizarea noilor echipamente și tehnologii.
De asemenea, se va acorda sprijin pentru formare în legătură cu soluţiile digitale/TIC
dezvoltate în domeniul asistenţei sociale şi sănătate, pentru a susţine funcţionarea adecvată a
sistemelor electronice interoperabile (e‐asistenţă, e‐sănătate) la nivel naţional şi
regional/local. Acest lucru va contribui, de asemenea, la îmbunătăţirea accesului la servicii
sociale şi medicale pentru toate categoriile de populaţie şi va asigura o monitorizare mai
eficientă şi mai eficace a beneficiilor acordate. Va creşte, de asemenea, rentabilitatea prestării
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serviciilor.
Având în vedere disparităţile semnificative faţă de valorile medii înregistrate la nivelul UE în
cazul majorităţii indicatorilor de sănătate, sunt necesare măsuri destinate îmbunătăţirii stării
de sănătate a populaţiei. În acest scop, se va oferi sprijin furnizării programelor de screening
cu precădere pentru principalele boli care provoacă cel mai mare număr de decese înregistrate
(de exemplu boli coronariene, cancer, diabet, BPOC, boli renale cronice, hepatită cronică,
tuberculoza, HIV‐SIDA etc.).
În vederea realizării obiectivului specific stabilit în cadrul acestei priorităţi de investiţii
îmbunătăţirea calității și accesului la servicii sociale şi de asistenţă medicală, vor fi susţinute
din FSE următoarele tipuri de acţiuni:
 Consolidarea capacităţilor de colectare a datelor, analiză şi prognoză, planificare
strategică, etc., în domeniul asistenţei sociale, incluziunii sociale şi asistenţei medicale
 Activităţi de formare şi consiliere pentru îmbunătăţirea nivelului de aptitudini şi
competenţe al personalului specializat din cadrul instituțiilor de asistență socială,
precum și al furnizorilor privați de servicii sociale care să conducă la oferirea de servicii
de calitate la nivelul comunității pentru copii, persoane cu dizabilităţi, persoane cu
probleme psihice și persoane în vârstă, etc. (în special în zonele mai puțin dezvoltate)
 Sprijin pentru înrolarea treptată a unui număr de 2.000 de asistenţi medicali
comunitari, cu prioritate în zonele rurale îndepărtate cu deficit de servicii primare de
sănătate sau alte bariere legate de acces si/sau cu profil de morbiditate și mortalitate
nefavorabil
 Sprijin pentru angajarea sau reţinerea în sistemul de asistenţă socială a personalului
pentru serviciile sociale prin plata salariilor a aproximativ 7000 specialişti/an (ex.
asistenţi sociali, îngrijitori la domiciliu).
 Activităţi de formare şi consiliere pentru îmbunătăţirea nivelului de aptitudini şi
competenţe al personalului specializat de la nivelul furnizorilor de asistenţă medicală
(se acordă prioritate personalului implicat în servicii de prevenire, personalului medical
care se ocupă de principalele boli, precum boli coronariene, cancer, diabet, BPOC, boli
renale cornice, hepatită cronică, tuberculoza, HIV ‐ SIDA etc.)
 Oferirea unor programe de prevenire şi depistare precoce (screening) pentru
principalele boli (de exemplu: boli coronariene, cancer, diabet, BPOC, boli renale
cronice, hepatită cronică, tuberculoza etc.), inclusiv prin măsuri de informare, educare,
conştientizare a populaţiei
 Formare privind sistemul e‐asistenţă socială şi e‐sănătate, serviciile electronice şi
instrumentele concepute în domeniul asistenţei sociale şi al asistenţei medicale care să
contribuie la monitorizarea adecvată a serviciilor oferite in teritoriu si, implicit, a
performanţelor generale ale programelor și proiectelor derulate.
 Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare și evaluare a nevoilor de servicii sociale la
nivel local (inclusiv existența unor liste de așteptare în format electronic).
 Dezvoltarea mecanismului de identificare a nevoilor individuale persoanelor
vulnerabile cu nevoi speciale (persoane singure în situație de dependență) și
măsuri/proceduri de intervenție dezvoltate la nivel național.
 Elaborarea instrumentelor standard de intervenţie integrată (scheme de parcurs/de
intervenţie pentru beneficiarii de servicii integrate ‐ sociale, medicale, de ocupare, de
educaţie, de locuire etc ‐ la nivel comunitar, in vederea incluziunii sociale, obligaţia
realizării echipei interdisciplinare şi interinstituţionale)
În vederea realizării celui de‐al doilea obiectiv specific stabilit în cadrul acestei priorităţi de
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investiţii creșterea calității serviciilor oferite la nivelul comunităţii, vor fi susţinute din FSE
următoarele tipuri de acţiuni:
 Sprijin (inclusiv prin suportarea costurilor aferente personalului care prestează aceste
servicii şi a costurilor asociate funcţionării centrelor/ serviciilor nou înfiinţate (ex. costul
chiriei, dotări, alte costuri operaţionale esenţiale etc.) pentru dezvoltarea serviciilor
sociale, inclusiv în vederea tranziţiei de la servicii de îngrijire instituţionalizate către
servicii la nivelul comunităţii (ex. locuințe protejate, locuinţe sociale, apartamente de
tip familial, case de tip familial, servicii de îngrijire la domiciliu, centre de îngrijire de zi,
servicii comunitare de sănătate și asistență socială integrate, centre de tip respiro, etc.
 Formarea personalului la nivelul serviciilor sociale, inclusiv de la nivel comunitar
(asistenți sociali, asistenţi medicali comunitari, mediatori pentru romi, mediatori
școlari, mediatori sanitari, lucrători sociali, psihologi, medici de familie, etc.); formarea
unor echipe interdisciplinare de specialişti concentrate pe nevoile comunităţii;
 Finanțarea unor scheme pilot de tip global grant, prin care să fie încurajate abordări
inovative în furnizarea serviciilor sociale precum: externalizarea/achiziționarea de
servicii sociale de la furnizorii privați; furnizarea serviciilor sociale prin promovarea
utilizării forței de muncă de la nivelul comunității (inclusiv în contextul unor proiecte cu
componentă de formare profesională și scheme de ucenicie), sau experimentarea unor
noi relații de tip contractual cu acestia sau de vouchere pentru beneficiarii de servicii
sociale/beneficii de asistenţă socială, astfel încât aceștia să poată achiziționa serviciile
de pe piața locală.
 Dezvoltarea serviciilor comunitare integrate sociale si de sănătate (se poate avea în
vedere acoperirea costurilor aferente funcţionării adecvate a acestora, inclusiv a
cheltuielilor de personal)
Acţiunile din cadrul acestei priorităţi de investiţii vor fi corelate cu investiţiile susţinute în
cadrul priorității 4.1 privind reducerea prevalenței sărăciei în comunitățile dezavantajate și Axa
Prioritară 5 privind investițiile integrate în comunități, precum și cu intervențiile susținute în
cadrul POR şi prin PNDR, care vizează dezvoltarea infrastructurii sociale şi medicale.
Intervențiile din cadrul acestei priorități de investiții pot fi completate de acțiuni de
consolidare a capacității instituţionale a partenerilor sociali, finanțate prin PO Capacitate
Administrativă
Principiile directoare pentru selectarea operațiunilor

Prioritate de
Integrarea socio‐economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi
investiții 4.1.
romii
Operațiunile vor trebui să contribuie la atingerea obiectivului propus de promovare a
incluziunii active şi de reducere a prevalenței sărăciei în rândul minorităţii rome şi a altor
persoane, grupuri, comunităţi dezavantajate din zonele urbane şi rurale.
Proiectele selectate vor trebui să răspundă nevoilor identificate ale comunităţilor și grupurilor
asistate şi vor avea în vedere îmbunătăţirea nivelului de trai, prin creșterea angajabilității
membrilor comunităților și grupurilor vizate și îmbunătățirea accesului la servicii de bază de
calitate.
Se va urmări în primul rând asigurarea unei abordări integrate, pentru evitarea unor măsuri
disparate, a căror eficacitate este diminuată în lipsa unor măsuri eficiente de acompaniere a
măsurilor principale și de o insuficientă adaptare la specificul local al nevoilor și dezvoltării.
Sustenabilitatea intervențiilor, inclusiv după finalizarea perioadei de implementare, va fi
urmărită cu prioritate.
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În procesul de selecție, se va urmări asigurarea complementarității cu proiectele integrate (tip
CLLD) implementate în cadrul Axei Prioritare 5, precum și cu proiectele de investiții în
infrastructura socială, de sănătate și educație finanțate în cadrul POR și PNDR. În cadrul acestei
priorități de investiții, pentru derularea de proiecte integrate în comunități delimitate
geografic sunt eligibile comunitățile de până la 10.000 persoane.
În vederea implementării eficiente și pentru sprijinirea accesului la finanțare a acelor
comunități care nu au capacitate (financiară sau managerială) de dezvoltare și implementare a
proiectelor, se are în vedere inițierea unui/ unor scheme de tip global grant. Ca parte a
acesteia/ acestora, vor fi furnizate servicii de asistență către beneficiari, în vederea elaborării
și implementării proiectelor.
La nivelul Ghidului Solicitantului, vor fi stabilite criterii de evaluare și selecție prin care să se
asigure coerența operațiunilor cu prevederile Programului și relevanța acestora privind
contribuția la atingerea obiectivelor propuse.
Autoritatea de management poate să încredințeze gestionarea și punerea în aplicare a unei
părți a unui program operațional unuia sau mai multor organisme intermediare, prin
desemnare. Acordul de delegare, prevede, între altele:
 tipurile de operațiuni care trebuie incluse în Granturile Globale
 criteriile de selecție a beneficiarilor
 ratele de intervenție din fonduri și modalitățile de efectuare a intervenției
 modalitățile de monitorizare, evaluare și asigurare a controlului financiar al grantului
global

asistenţă acordată beneficiarilor
Prioritate de
investiții 4.2

Promovarea antreprenoriatului social și a integrării profesionale în
întreprinderile sociale și promovarea economiei sociale și solidare
pentru a facilita accesul la locuri de muncă
Operațiunile vor trebui să contribuie la atingerea obiectivului propus de dezvoltare a
economiei sociale, de promovare a antreprenoriatului social.
În vederea implementării eficiente și pentru sprijinirea accesului facil la finanțare al
beneficiarilor, se are în vedere inițierea unui/ unor scheme de tip global grant pentru
sprijinirea înființării întreprinderilor sociale de inserție. În vederea asigurării unei implementări
eficace a acestor scheme, pe baza analizei oportunității unei astfel de abordări, vor fi sprijinite
activități de consiliere, consultanță și formare profesională în domeniul antreprenoriatului
social, atât pentru crearea de noi întreprinderi, cât și pentru consolidarea/ dezvoltarea
afacerilor existente. Modalitatea de implementare a acestui tip de sprijin va fi stabilită în urma
unei analize dedicate.
La nivelul Ghidului Solicitantului, vor fi stabilite criterii de evaluare și selecție prin care să se
asigure coerența operațiunilor cu prevederile Programului și relevanța acestora privind
contribuția la atingerea obiectivului specific al priorităţii de investiţii.
Prioritate de
Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate,
investiții 4.3.
inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general
Operațiunile vor trebui să contribuie la atingerea obiectivului propus de îmbunătăţire a
accesului la servicii de asistenţă medicală şi sociale, precum şi la servicii sociale de interes
general, caracterizate de costuri moderate şi de calitate, prin promovarea tranziţiei către
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servicii integrate la nivelul comunităţii.
La nivelul Ghidului Solicitantului, vor fi stabilite criterii de evaluare și selecție prin care să se
asigure coerența operațiunilor cu prevederile Programului și relevanța acestora privind
contribuția la atingerea obiectivului specific al priorităţii de investiţii.
Utilizarea planificată a instrumentelor financiare (după caz)

În cadrul AP 4 se vor utiliza instrumente financiare pentru promovarea economiei sociale și
antreprenoriatului social. Schemele de sprijin pentru încurajarea antreprenoriatului sunt
similare celor implementate în cadrul AP 1, AP2, AP3.
Pentru susținerea entităților de economie socială propunem
 Acordarea unei finanțări nerambursabile (grant) ‐ reprezentând 100%, dar nu mai
mult de 100.000 euro echivalentul în lei, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare
 Garanţii pentru creditele contractate de entitățile de economie socială în vederea
realizării planurilor de afaceri acceptate, până la cel mult 80% din valoarea creditului
solicitat, în limita sumei de 500.000 euro, echivalentul în lei;
 Consiliere, instruire şi sprijin
Modalitatea efectivă de implementare, organizațiile eligibile, precum și mecanismele
/entitățile propriu‐zise urmează a fi stabilite prin evaluarea ex‐ante
Utilizarea planificată a proiectelor majore (după caz)

Nu este cazul

2.A.4.7. Indicatorii de realizare pe prioritate de investiție și, după caz, pe categorie
de regiune
Tabelul 5:

Indicatori de realizare comuni și specifici programului

ID

Indicator

PI
4.1.1.

Participanți romi

PI
4.1.1.

Persoane din comunitățile
marginalizate aflate în risc de
sărăcie care beneficiază de o
formă de sprijin
Proiecte care vizează
comunitatea

PI
4.1.1.

PI
4.1.1.

RO

Proiecte care vizează
comunitatea fundamentate pe
strategii/analize/ planuri de
acțiune de dezvoltare a
comunității

Unitate
de
măsură
Număr
de
persoane

Fond

FSE

Categoria
regiunii (dacă
este relevantă)
Toate
categoriile de
regiuni

Număr
de
persoane

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Număr
de
proiecte

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Număr
de
proiecte

FSE

Toate
categoriile de
regiuni
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Sursa
datelor

Frecvența
raportării

Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS

Anual

Anual

Anual

Anual

RO

ID

Indicator

Unitate
de
măsură
Număr
de
proiecte

Fond

PI
4.1.1.

Proiecte care vizează
furnizarea de servicii într‐un
mod integrat la nivelul
comunității

Sursa
datelor

Frecvența
raportării

Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS

Anual

PI
4.1.1.

Servicii noi dezvoltate (servicii
sociale și/ sau servicii
comunitare integrate medicale
și social)

Număr

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS

Anual

PI
4.1.1.

Persoane din cadrul serviciilor
sociale si al serviciilor
comunitare integrate (sociale
si medicale) care beneficiază
de programe de formare

Număr
de
persoane

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS

Anual

PI
4.1.1.

Proiecte care vizează aplicarea
de soluții inovatoare în
furnizarea de servicii de bază

Număr
de
proiecte

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Anual

Activităţi de conştientizare

Număr
de
proiecte

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

PI
4.1.1.

Proiecte integrate

Număr
proiecte

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

PI
4.1.1.

Persoane care beneficiază de
stimulente
financiare/subvenții

Număr
de
persoane

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

PI
4.1.2.

Persoane aparținând
grupurilor vulnerabile care
beneficiază de sprijin (inclusiv
de stimulente
financiare/subvenţii, servicii de
informare etc)

Număr
de
persoane

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS

PI
4.1.1.

PI
4.1.2.

Proiecte integrate care vizează
acordarea de sprijin
persoanelor din grupuri
vulnerabile

Număr
de
proiecte

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS

Anual

PI
4.1.2.

Activităţi de informare
destinate persoanelor din
grupurile vulnerabile

Număr
de
proiecte

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Anual

PI
4.2.

Entități de economie socială
care beneficiază de sprijin

Număr

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

PI
4.2.

Persoane din entităţile de
economie socială care

Număr
de

FSE

Toate
categoriile de

Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizar

RO

FSE

Categoria
regiunii (dacă
este relevantă)
Toate
categoriile de
regiuni
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Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

RO

ID

PI
4.2

Indicator

beneficiază de formare/
instruire/ consiliere/
consultanță etc
Proiecte inovative (achiziţii
sociale, achiziţii verzi, marca
socială etc.)

Unitate
de
măsură
persoane

Fond

Categoria
regiunii (dacă
este relevantă)
regiuni

Număr
de
proiecte

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Valoarea‐
țintă (2023)
B F
T

Sursa
datelor

Frecvența
raportării

e AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS

Anual

Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS

Anual

PI
4.2

Proiecte care vizează
parteneriatul cu actorii
relevanți în vederea creșterii
implicării în furnizarea de
servicii relevante, în special
pentru grupurile vulnerabile

Număr
de
proiecte

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

PI
4.2

Proiecte care vizează crearea
de reţele de sprijin şi de
cooperare

Număr
de
proiecte

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

PI
4.3.1.

Personalul din domeniul
asistenţei sociale, incluziunii
sociale şi asistenţei medicale,
care beneficiază de formare în
domeniul colectării datelor,
analizei, prognozei, planificării
strategice etc
Personalul din cadrul
instituțiilor de asistență
socială, furnizori publici şi
privați de asistenţă socială şi
asistenţă medicală care
beneficiază de formare/
consiliere
Asistenţi medicali comunitari,
din care în zone rurale care
beneficiază de sprijin

Număr
de
persoane

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Număr
de
proiecte

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS

Anual

Număr
de
persoane

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Anual

PI
4.3.1.

Personalul din sistemul de
asistență socială care
beneficiază de sprijin

Număr
de
persoane

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

PI
4.3.1.

Personalul specializat de la
nivelul furnizorilor de asistenţã
medicalã care beneficiază de
formare/ consilier
Programe de prevenire şi
depistare precoce (screening)
pentru principalele boli

Număr
de
persoane

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Număr

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Personalul care beneficiază de
formare privind sistemul e‐
asistenta sociala si e‐sanatate,
serviciile electronice şi
instrumentele concepute în
domeniul asistenţei sociale şi

Număr
de
persoane

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS

PI
4.3.1.

PI
4.3.1.

PI
4.3.1.

PI
4.3.1

RO
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Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

RO

ID

PI
4.3.2.

PI
4.3.2,

PI
4.3.3.

Indicator

al asistenţei medicale medicale
Personalul care beneficiază de
formare privind sistemul e‐
asistenta sociala si e‐sanatate,
serviciile electronice şi
instrumentele concepute în
domeniul asistenţei sociale şi
al asistenţei medicale medicale
Proiecte care vizează scheme
de parcurs/de intervenţie
pentru beneficiarii de servicii
integrate ‐ sociale, medicale,
de ocupare, de educaţie, de
locuire et
Proiecte care vizează
dezvoltarea/ susţinerea de
centre/ servicii la nivelul
comunității

Unitate
de
măsură

Fond

Categoria
regiunii (dacă
este relevantă)

Număr
de
persoane

FSE

Număr
de
proiecte

Valoarea‐
țintă (2023)
B F
T

Sursa
datelor

Frecvența
raportării

Toate
categoriile de
regiuni

Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS

Anual

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS

Anual

Număr
de
proiecte

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS

Anual

PI
4.3.3.

Proiecte care vizează tranziţia
de la servicii de îngrijire
instituţionalizată către servicii
la nivelul comunităţii

Număr
de
proiecte

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS

Anual

PI
4.3.3.

Personalul de la nivelul
serviciilor comunitare de
îngrijire care beneficiază de
programe de formare

Număr

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS

Anual

PI
4.3.3.

Proiecte care utilizează
abordări inovative în
furnizarea serviciilor sociale

Număr
de
proiecte

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS

Anual

2.A.4.8. Inovare socială, cooperare transnațională și contribuție la obiectivele
tematice 1‐7
Axa prioritară 4

Incluziunea socială şi combaterea sărăciei

Inovarea socială este cu atât mai importantă în contextul inițiativelor în domeniul
incluziunii sociale și combaterii sărăciei, având în vedere faptul că acestea vizează cu
prioritate comunitățile.
În cadrul acestei AP, se vor avea în vedere acțiuni inovative pentru implementarea
intervențiilor corespunzătoare tuturor priorităților de investiții. Astfel, se vor avea în
vedere:
‐ crearea și consolidarea de parteneriate relevante pentru identificarea nevoilor
cu care se confruntă comunitățile, dar și pentru identificarea unor soluții
practice, viabile, de a răspunde problemelor identificate
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‐ identificarea la nivel local și implicarea activă a unor facilitatori, atât în vederea
elaborării strategiilor de dezvoltare locală, cât și pentru facilitarea participării
membrilor comunității la programele de sprijin, inclusiv pentru depășirea
barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele societate/ etnice.
‐ Implicarea actorilor relevanți din comunitate pentru creșterea gradului de
informare și conștientizare privind sprijinul disponibil și modalitățile de
accesare
Metodele inovative de implementare vor include de asemenea identificarea și
valorificarea de bune practici a nivel național sau din alte State Membre, alături de
promovarea unor modele de succes din interiorul comunității sau din comunități
similare.
Se va urmări crearea și valorificarea de complementarități și sinergii cu măsurile
susținute în domeniul economiei sociale și cele care vizează îmbunătățirea accesului la
servicii medicale și sociale de sănătate.
Intervențiile prevăzute în cadrul AP 4 “Incluziunea socială și combaterea sărăciei” vor
contribui la atingerea obiectivelor vizate în cadrul următoarele Obiective tematice:
 OT 2 “Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC”, în
contextul inițiativelor de dezvoltare a instrumentelor și aplicațiilor TIC în
domeniul social și medical
 OT 3 “Îmbunătățirea competitivității IMM‐urilor, a sectorului agricol și a
sectorului pescuitului și acvaculturii” prin orientarea acțiunilor de sprijin pentru
creșterea ocupării și creșterea nivelului de calificare a membrilor comunităților
sprijinite către acele domenii de interes pentru investitori și cu potențial de
creștere la nivel local/ regional, conform potențialului identificat

2.A.4.9. Cadrul de performanță
2.A.4.10. Categoriile de intervenție
2.A.4.11. Rezumat al utilizării planificate pentru asistența tehnică
Axa prioritară 4

Incluziunea socială şi combaterea sărăciei

Asistența tehnică poate fi utilizată pentru asigurarea cadrului necesar implementării
AP 4, și pentru elaborarea și gestionarea instrumentelor financiare și a schemelor de
tip global grant
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2.A.5. Axa Prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității
2.A.5.1. Denumirea Axei Prioritare
AP 5
ID‐ul axei prioritare
Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității

Denumirea axei prioritare
Întreaga axă prioritară se va implementa
exclusiv prin instrumente financiare
Întreaga axă prioritară se va implementa
exclusiv prin instrumente financiare stabilite la
nivelul Uniunii
Întreaga axă prioritară se va implementa prin
dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității
În ceea ce privește FSE: Întreaga axă
prioritară este dedicată inovării sociale sau
cooperării transnaționale sau ambelor

Nu este cazul
Nu este cazul

DA

Nu este cazul

2.A.5.2. Justificarea stabilirii unei axe prioritare care acoperă mai mult de o
categorie de regiune, obiectiv tematic sau Fond (dacă este cazul)
Axa Prioritară 5 va viza toate regiunile, inclusiv regiunea Bucureşti‐Ilfov, eligibilă în cadrul
obiectivului de competitivitate. Această abordare a fost aleasă datorită naturii specifice a
intervenţiilor prevăzute, care se orientează, pe de‐o parte, către cadrul general, prin
conceperea şi implementarea strategiilor la nivel naţional, şi, pe de altă parte, către
adaptarea la nivel local, în funcţie de nevoile comunităţilor şi grupurilor sprijinite, fără
condiţionări legate de distribuţia regională a teritoriului.
O astfel de abordare creşte eficienţa şi eficacitatea politicii de coeziune prin utilizarea unei
abordări unitare şi prin orientarea fondurilor către comunităţile cu nevoile cele mai mari şi,
în acelaşi timp, contribuie la satisfacerea cerinţelor privind concentrarea tematică asociate
utilizării fondurilor UE, după cum este prevăzut în regulamentele UE aplicabile.
Mecanismele de monitorizare prevăzute vor permite o alocare şi gestionare flexibilă a
fondurilor, ceea ce va contribui la crearea şi valorificarea sinergiilor şi aspectelor
complementare ale proiectelor implementate în cadrul diverselor axe prioritare şi,
corespunzând diverselor priorităţi de investiţii.

RO

110

RO

2.A.5.3. Fondul, categoria de regiune și baza de calcul pentru sprijinul Uniunii
Fond
Categorie de regiune

Fondul Social European
Toate categoriile

Baza de calcul (totalul cheltuielilor eligibile
sau al cheltuielilor publice eligibile)
Categorie de regiune pentru regiunile
ultraperiferice și regiunile nordice slab
populate (dacă este cazul)

Nu este cazul

2.A.5.4. Priorități de investiții
AP 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (CLLD)
Prioritatea de investiţii 5.1

OT 9 Prioritatea de investiţii (vi) Dezvoltare locală
plasată sub responsabilitatea comunităţii

2.A.5.5. Obiective specifice corespunzătoare priorităților de investiții și rezultate
preconizate
ID

OS 5.1

Obiectiv Specific

Dezvoltarea și implementarea măsurilor integrate
destinate comunităților aflate în risc de sărăcie
Rezultatele pe care statul Reducerea numărului persoanelor aflate în risc de
membru caută să le obţină prin sărăcie
sprijinul din partea Uniunii

RO

111

RO

Tabelul 4:
Indicatorii de rezultat comuni pentru care a fost stabilită o valoare‐țintă și indicatorii de rezultat specifici programului care
corespund obiectivului specific (pe prioritate de investiții și categorie de regiune) (pentru FSE)
ID

Indicator

OS
5.1

Persoane din comunitățile
marginalizate aflate în risc de
sărăcie, din care romi care la
încetarea
calității
de
participant
(a) sunt înregistrate la AJOFM
in căutarea unui loc de muncă,
(b) urmează/au urmat un
program de educație/formare,
care se va finaliza cu
dobândirea de competenţe
şi/sau
calificare
cu
recunoaştere naţională
(c) sunt în
proces de
dobandire a unei calificări,
(d) au un loc de muncă,
respectiv contracte individuale
de muncă
(e) desfășoară o activitate
independentă

OS
5.1

Persoanele din comunitățile
marginalizate aflate în risc de
sărăcie care au beneficiat de
una sau mai multe categorii de
servicii sociale, de ocupare,

RO

Categorie de
regiune

Toate
categoriile de
regiuni

Toate
categoriile

Unitatea de
măsură a
indicatorului

Indicatorul de
rezultat comun
utilizat ca bază
pentru
stabilirea
obiectivului

Număr
persoane

Număr
persoane

112

Valoarea de
referință
B

F

T

Unitatea de
măsură
pentru
nivelul de
referință și
obiectiv

Anul de
referință

Valoarea‐
țintă (2023)
B

F

Sursa
datelor

Frecvența
raportării

T

2014

Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS

Anual

2014

Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS

Anual

RO

ID

Indicator

Categorie de
regiune

Unitatea de
măsură a
indicatorului

Indicatorul de
rezultat comun
utilizat ca bază
pentru
stabilirea
obiectivului

Valoarea de
referință
B

F

T

Unitatea de
măsură
pentru
nivelul de
referință și
obiectiv

Anul de
referință

Valoarea‐
țintă (2023)
B

F

Sursa
datelor

Frecvența
raportării

T

medicale, de educație si de
locuit
OS
5.1

OS
5.1

OS
5.1

OS
5.1

RO

Analize complexe/ strategii de
dezvoltare a comunității/
planuri de acțiune comunitară
utilizate în proiectele care
vizează comunitatea
Persoane care au beneficiat de
serviciile sociale și/ sau
serviciile comunitare integrate
medicale și sociale
Persoane din cadrul serviciilor
sociale si al serviciilor
comunitare integrate (sociale
si medicale) care finalizează
programele de formare
Soluții inovatoare care au fost
replicate

Toate
categoriile

Număr
persoane

2014

Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS

Anual

Toate
categoriile

Număr
persoane

2014

Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS

Anual

Toate
categoriile

Număr
persoane

2014

Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS

Anual

Toate
categoriile

Număr
persoane

2014

Sistem
monitorizar
e AM POCU;
MYSMIS

Anual
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2.A.5.6. Acțiuni care urmează să fie sprijinite în cadrul priorităților de investiții
Descrierea tipului și exemple de acțiuni care urmează să fie sprijinite și contribuțiile preconizate la
obiectivele specifice, inclusiv, după caz, identificarea principalelor grupuri țintă, a teritoriilor specifice
vizate și a tipurilor de beneficiari

Prioritate de
investiţii

PI 5.1 Prioritatea de investiţii (vi) Strategii de dezvoltare locală
plasată sub responsabilitatea comunităţii

În concordanţă cu recomandările specifice de ţară privind reducerea sărăciei, îmbunătățirea
eficienței și eficacităţii transferurilor sociale cu un accent deosebit pe copii, finalizarea
reformei de asistență socială prin adoptarea legislației relevante și prin întărirea legăturii cu
măsurile de activare, pentru a asigura o implementare a Strategiei Guvernului României de
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorității romilor, precum şi cu Acordul de
Parteneriat, intervenţiile din cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt menite să promoveze
incluziunea activă şi să reducă prevalența sărăciei în rândul minorităţii rome şi a altor
persoane, grupuri, comunităţi dezavantajate din zonele urbane şi rurale. Măsurile planificate
vor contribui, în principal, la îndeplinirea obiectivului‐ţintă asumat în cadrul PNR, acela de
reducere cu 580.000 a numărului persoanelor expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială
până în 2020, precum și la obiectivele asumate în domeniul ocupării forței de muncă,
educației și al sănătății.
Rezultatele anticipate – respectiv reducerea prevalenței sărăciei în comunităţile de romi, pe
de o parte, şi pentru celelalte persoane/ grupuri/ comunităţi dezavantajate, pe de altă parte
– reflectă abordarea urmată în cadrul intervenţiei, care include măsuri specifice ce vizează
populaţia romă şi intervenţii separate ce vizează alte persoane/ grupuri/ comunităţi
dezavantajate.
Comunitățile din mediul urban avute în vedere în cadrul acestei priorități au fost prioritizate
în baza exerciţiilor de cartografiere efectuate de Banca Mondială şi cuprind zonele urbane
cele mai expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială, având o populație de peste 10.000
locuitori.
La nivelul comunităților / grupurilor/ persoanelor defavorizate există numeroase probleme
de asigurare a unui trai decent, în condițiile unei rate reduse de participare pe piața muncii,
un nivel educațional scăzut și acces deficitar la servicii de bază și condiții decente de locuit.
Se înregistrează totodată tendințe care înregistrează agravarea situației, prin multiplicarea
ghetourilor în mediul urban și adâncirea sărăciei în mediul rural – în cele mai multe cazuri în
zonele cu populație semnificativă de etnie romă – ceea ce indică o eficiență redusă a
măsurilor implementate până acum, când proiectele de infrastructură nu au fost însoțite de
proiecte tip soft, care să vizeze măsuri de tipul re‐profesionalizării, (re)calificării și stimulării
angajării. În aceste condiții, utilizarea unor abordări integrate în soluționarea problemelor cu
care se confruntă aceste comunități este absolut necesară.
Implementarea acțiunilor prevăzute în cadrul acestei priorități se va realiza prin intermediul
aplicării instrumentului de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (CLLD).
Sprijinul acordat va viza, pe de o parte, elaborarea strategiilor de dezvoltare locală, inclusiv
identificarea și dezvoltarea proiectelor relevante pentru soluționarea problemelor
comunităților vizate și pe de altă parte, sprijin pentru implementarea efectivă a strategiilor
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locale.
Intervenţiile din cadrul acestei PI vor fi aplicate în mod integrat (dezvoltarea infrastructurii
susținută de măsuri de creștere a capacității umane prin dezvoltarea de măsuri de tip FSE).
Intervenţiile susţinute în cadrul acestei priorităţi vor beneficia de sprijin din POCU, POR și
PNDR şi vor fi puse în aplicare conform metodologiei stabilite pentru această axă prioritară
(selecţia proiectelor se va realiza în două etape de către un comitet comun, constituit din
membri ai autorităţilor de management implicate, mai întâi pe baza unui cereri de exprimare
a interesului și ulterior – după elaborarea strategiei de dezvoltare locală și a proiectelor care
vor fi implementate la nivelul comunităţii ‐ prin selectarea proiectelor pe baza detaliilor
tehnice și strategice furnizate). Sprijinul pentru infrastructură pentru comunitățile care
utilizează instrumentul de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii va fi
acordat din POR în cazul zonelor urbane, iar în zonele rurale prin PNDR.
În vederea realizării obiectivului specific stabilit în cadrul acestei priorităţi de investiţii, vor fi
susţinute din FSE următoarele tipuri de acţiuni:
 Sprijin pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală
o Activități de dezvoltare comunitară integrată – realizarea de analize cuprinzătoare
la nivel de comunitate care să evidențieze nevoile locale, potențialul de
dezvoltare, inclusiv a mediului de afaceri, profile de resurse umane și abilități,
cererea locală/ a zonelor învecinate de pe piața forței de muncă, care să
urmărească incluziunea socială a persoanelor/ grupurilor/ comunităților
vulnerabile; elaborare de strategii de dezvoltare a comunității și de planuri de
acțiune/dezvoltare comunitară pentru rezolvarea problemelor comunității printr‐
o abordare participativă; campanii de conştientizare şi acţiuni specifice pentru
creşterea responsabilităţii sociale şi promovarea incluziunii active (inclusiv prin
valorizarea modelelor de succes din rândul comunităților țintă prin combaterea
tuturor formelor de discriminare şi promovarea egalităţii de şanse); informare,
consiliere, formare/ dezvoltare profesională (inclusiv prin schimbul de bune
practici, activităţi de consolidare a capacităţii şi transfer de know‐how cu alte
comunităţi şi cu actori relevanţi la nivel de ţară sau din alte state membre);
 Proiecte integrate (infrastructură plus măsuri de tip FSE) pentru reducerea sărăciei şi
combaterea excluziunii sociale în comunităţile defavorizate, inclusiv:
o Acțiuni de sprijin pentru creşterea accesului și participării la educaţie şi formare
de calitate şi reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete
integrate, care să acopere costurile de transport şi masă, asigurarea materialelor
educaţionale, accesul la servicii medicale si sociale, masuri de prevenție, măsuri
de acompaniere derulate prin școală și/sau la nivelul centrelor din comunitate,
adaptate la nevoile și specificul grupurilor țintă;
o Acordarea de stimulente financiare/subvenții persoanelor din cadrul
comunităţilor defavorizate și grupurilor vulnerabile în vederea încurajării intrării
sau menţinerii pe piaţa muncii, inclusiv pentru asigurarea tranziţiei de la sistemul
de protecţie socială, precum şi pentru încurajarea participării la formarea
profesională continuă sau la programe de ucenicie şi stagii, însoțite de măsuri de
acompaniere (inclusiv socială) adaptate grupului țintă și de alte tipuri de
intervenții identificate ca fiind necesare (de exemplu premii, vouchere, inclusiv
pentru transport, îmbunătățirea calității spațiului de locuit și a condițiilor de
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igienă etc.)
o Susţinerea antreprenoriatului și ocupării pe cont propriu în cadrul comunităţii,
inclusiv în randul persoanelor din grupurile vulnerabile şi a creării de noi locuri de
muncă prin utilizarea resurselor locale, prin acordarea de micro‐granturi, etc.
o Sprijin pentru dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserție, însoţită de crearea
de locuri de muncă şi de utilizarea resurselor locale
o Proiecte (inclusiv proiecte pilot) care vizează furnizarea de servicii într‐un mod
integrat la nivelul comunității, care pot include măsuri de ocupare și formare a
forței de muncă, măsuri sociale, sănătate, educație, locuire etc. (puncte unice de
acces la servicii/one‐stop shop, centre multi‐funcționale, birouri/echipe mobile
multi‐funcționale, dezvoltarea unei metodologii integrate de management al
cazurilor prin utilizarea TIC, de exemplu, platformă web pentru managementul
cazurilor (accesul specialiștilor din diferite domenii de acțiune la informatiile de pe
platforma web).
o Sprijinirea dezvoltării de servicii sociale, precum si de servicii comunitare integrate
medicale și sociale furnizate la nivelul comunității (se poate avea în vedere
acoperirea costurilor aferente funcţionării adecvate a acestora, inclusiv a
cheltuielilor de personal), inclusiv prin aplicarea de soluții inovatoare în furnizarea
serviciilor de bază (de ex. sistem de vouchere, utilizare forță de muncă locală)
o Formarea personalului din cadrul serviciilor sociale si al serviciilor comunitare
integrate, sociale si medicale.
o Proiecte integrate (formare profesională și activități sociale/ furnizare servicii
sociale/ reabilitare locuințe/ spații publice) care vizează implicarea activă/
voluntariatul membrilor comunității/ grupurilor vulnerabile în soluționarea
problemelor cu care se confruntă comunitatea
o Acțiuni de facilitare și mediere a relațiilor dintre diverșii actori relevanți la nivel
local/regional pentru identificarea și consolidarea de parteneriate, elaborare de
strategii de dezvoltare a comunității și de planuri de acțiune comunitară pentru
rezolvarea problemelor comunității printr‐o abordare participativă
o Campanii de informare şi conştientizare şi acţiuni specifice pentru creşterea
responsabilităţii sociale şi promovarea inițiativelor de voluntariat și a incluziunii
active, inclusiv prin valorizarea modelelor de succes din rândul comunităților țintă
pentru combaterea tuturor formelor de discriminare şi promovarea egalităţii de
şanse.
Acţiunile din cadrul acestei priorităţi de investiţii vor fi complementare celor implementate în
cadrul PI 4.1, care vor susţine acţiunile din cadrul comunităţii ce nu sunt eligibile pentru
prioritatea „dezvoltare plasată sub responsabilitatea comunităţii”, după cum rezultă din
exerciţiile de cartografiere efectuate de Banca Mondială şi alte instituţii.
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Principiile directoare pentru selectarea operațiunilor

Criteriile de selectare a strategiilor/planurilor de acţiune vor lua în considerare principiul
dezvoltării bazate pe contribuţia comunităţii („community driven development”), ca
modalitate optimă de identificare a nevoilor şi de gestionare a resurselor, în vederea
satisfacerii a acestor nevoi. Un alt principiu, complementar cu cel menţionat anterior, este
cel al intervenţiei plasată în zona nevoii identificate („area based approach”), pentru un
impact cât mai mare asupra comunităţilor vizate. De asemenea, se va lua în considerare
principiul pachetului integrat de proiecte în sensul în care nu se vor putea selecta strategii
având proiecte monofuncţionale (de ex. doar proiecte în domeniul educației) sau proiecte
care vizează o singură categorie socială, în vederea prevenirii apariţiei unor efecte adverse
de genul segregării şi pentru obţinerea unui impact real la nivelul comunităţii. Nu în ultimul
rând, vor fi avute în vedere principii precum maturitatea strategiilor/planurilor de
acţiune/proiectelor, accentul pus pe rezolvarea problemelor („problem solving focus”),
impactului acestora cu privire la incluziunea socială şi reducerea sărăciei,
complementaritatea cu alte acţiuni aferente OT 9, finanţate din alte fonduri (FEDR) şi cu
acţiunile prevăzute a fi finanţate din POR din domeniile acoperite de obiectivul tematic
menţionat. Se va avea în vedere ca finanţarea FESI să nu se suprapună cu alte tipuri de
intervenţii, generând pericolul dublei finanţări.
Pentru toate acţiunile, se va aplica o procedură în două etape, prima vizând lansarea unui
„apel de exprimare a interesului” (“call for expressions of interest”), urmată de etapa
selectării proiectelor integrate. Acestea vor fi selectate pe baza criteriilor definite în
Ghidurile Solicitantului pentru respectiva cerere de proiecte şi se vor finanţa în limita
fondurilor alocate.
Utilizarea planificată a instrumentelor financiare (după caz)

Nu este cazul
Utilizarea planificată a proiectelor majore (după caz)

Nu este cazul

2.A.5.7. Indicatorii de realizare pe prioritate de investiție și, după caz, pe categorie
de regiune
Tabelul 5:
ID

Indicatori de realizare comuni și specifici programului

Indicator

Unitate
de
măsură

Fond

Categoria
regiunii (dacă
este relevantă)

PI 5.1.

Participanți romi

Număr
de
persoane

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

PI 5.1.

Persoane din comunitățile
marginalizate aflate în risc de
sărăcie care beneficiază de o
formă de sprijin
Proiecte care vizează
comunitatea

Număr
de
persoane

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Număr
de
proiecte

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

PI 5.1.
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Valoarea‐
țintă (2023)
B

F

Sursa datelor

Frecvența
raportării

T
Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizare
AM POCU;

Anual

Anual

Anual
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ID

Unitate
de
măsură

Indicator

Fond

Categoria
regiunii (dacă
este relevantă)

Valoarea‐
țintă (2023)
B

F

Sursa datelor

Frecvența
raportării

T
MYSMIS
Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

PI 5.1.

Proiecte care vizează
furnizarea de servicii într‐un
mod integrat la nivelul
comunității

Număr
de
proiecte

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

PI 5.1.

Servicii noi dezvoltate
(servicii sociale și/ sau servicii
comunitare integrate
medicale și social)

Număr

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual

PI 5.1.

Persoane din cadrul
serviciilor sociale si al
serviciilor comunitare
integrate (sociale si medicale)
care beneficiază de programe
de formare

Număr
de
persoane

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual

PI 5.1.

Proiecte care vizează
aplicarea de soluții
inovatoare în furnizarea de
servicii de bază

Număr
de
proiecte

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual

PI 5.1.

Activităţi de conştientizare

Număr
de
proiecte

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Anual

PI 5.1.

Proiecte integrate

Număr
proiecte

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

PI 5.1.

Persoane care beneficiază de
stimulente
financiare/subvenții

Număr
de
persoane

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

PI 5.1.

Strategii/analize/ planuri de
acțiune de dezvoltare a
comunității

Număr

FSE

Toate
categoriile de
regiuni

Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS
Sistem
monitorizare
AM POCU;
MYSMIS

Anual

Anual

Anual

Anual

2.A.5.8. Inovare socială, cooperare transnațională și contribuție la obiectivele
tematice 1‐7
Axa prioritară 5

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

În cadrul acestei AP, se vor avea în vedere acțiuni inovative pentru implementarea
intervențiilor corespunzătoare tuturor priorităților de investiții. Astfel, se vor avea în
vedere:
‐ crearea și consolidarea de parteneriate relevante pentru identificarea nevoilor
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cu care se confruntă comunitățile, dar și pentru identificarea unor soluții
practice, viabile, de a răspunde problemelor identificate
‐ identificarea la nivel local și implicarea activă a unor facilitatori, atât în vederea
elaborării strategiilor de dezvoltare locală, cât și pentru facilitarea participării
membrilor comunității la programele de sprijin, inclusiv pentru depășirea
barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele societății/ etnice.
‐ Implicarea actorilor relevanți din comunitate pentru creșterea gradului de
informare și conștientizare privind sprijinul disponibil și modalitățile de
accesare
Metodele inovative de implementare vor include de asemenea identificarea și
valorificarea de bune practici a nivel național sau din alte State Membre, alături de
promovarea unor modele de succes din interiorul comunității sau din comunități
similare.
Se va urmări crearea și valorificarea de complementarități și sinergii cu măsurile
susținute în domeniul economiei sociale și cele care vizează îmbunătățirea accesului la
servicii medicale și sociale de sănătate.
Intervențiile prevăzute în cadrul AP 4 “Incluziunea socială și combaterea sărăciei” vor
contribui la atingerea obiectivelor vizate în cadrul următoarele Obiective tematice:
 OT 2 “Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC”, în
contextul inițiativelor de dezvoltare a instrumentelor TIC și facilitarea accesului
membrilor comunității la astfel de instrumente, dar și prin măsurile care
vizează dezvoltarea de instrumente TIC specifice în domeniul social și medical
(în corelare cu POR)
 OT 3 “Îmbunătățirea competitivității IMM‐urilor, a sectorului agricol și a
sectorului pescuitului și acvaculturii” prin orientarea acțiunilor de sprijin pentru
creșterea ocupării și creșterea nivelului de calificare a membrilor comunităților
sprijinite către acele domenii de interes pentru angajatori.

2.A.5.9. Cadrul de performanță
2.A.5.10. Categoriile de intervenție
2.A.5.11. Rezumat al utilizării planificate pentru asistența tehnică
Axa prioritară 5
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Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
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2.A.6. Axa Prioritară 6: Educaţie şi competenţe

2.A.6.1. Denumirea axei prioritare
AP 6
ID‐ul axei prioritare
Educaţie şi competenţe
Denumirea axei prioritare
Întreaga axă prioritară se va implementa
exclusiv prin instrumente financiare
Întreaga axă prioritară se va implementa
exclusiv prin instrumente financiare stabilite la
nivelul Uniunii
Întreaga axă prioritară se va implementa prin
dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității
În ceea ce privește FSE: Întreaga axă
prioritară este dedicată inovării sociale sau
cooperării transnaționale sau ambelor

Nu este cazul
Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

2.A.6.2. Justificarea stabilirii unei axe prioritare care acoperă mai mult de o
categorie de regiune, obiectiv tematic sau Fond (dacă este cazul)
Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe” va viza toate regiunile, inclusiv regiunea Bucureşti‐
Ilfov, eligibilă în cadrul obiectivului de competitivitate. Această abordare a fost aleasă
datorită naturii specifice a intervenţiilor prevăzute, care se orientează, pe de‐o parte, către
cadrul general, prin conceperea şi implementarea strategiilor la nivel naţional, şi, pe de altă
parte, către adaptarea la nivel local, în funcţie de nevoile comunităţilor şi grupurilor
sprijinite, fără condiţionări legate de distribuţia regională a teritoriului.
O astfel de abordare creşte eficienţa şi eficacitatea politicii de coeziune prin utilizarea unei
abordări unitare şi prin orientarea fondurilor către comunităţile cu cele mai mari nevoi şi, în
acelaşi timp, contribuie la satisfacerea cerinţelor privind concentrarea tematică asociate
utilizării fondurilor UE, după cum este prevăzut în regulamentele UE aplicabile.
Mecanismele de monitorizare prevăzute vor permite o alocare şi gestionare flexibilă a
fondurilor, ceea ce va contribui la crearea şi valorificarea sinergiilor şi aspectelor
complementare ale proiectelor implementate în cadrul diverselor axe prioritare şi,
corespunzând diverselor priorităţi de investiţii.

RO
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RO

2.A.6.3. Fondul, categoria de regiune și baza de calcul pentru sprijinul Uniunii
Fond
Categorie de regiune

Fondul Social European
Toate categoriile

Baza de calcul (totalul cheltuielilor eligibile
sau al cheltuielilor publice eligibile)
Categorie de regiune pentru regiunile
ultraperiferice și regiunile nordice slab
populate (dacă este cazul)

Nu este cazul

2.A.6.4. Priorități de investiții
AP 6: Educaţie şi competenţe
OT 10 Prioritatea de investiţii (i) reducerea și prevenirea
abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la
Prioritatea de
învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la
investiţii 6.1
parcursuri de învățare formale, non‐formale și informale pentru
reintegrarea în educație și formare

RO

Prioritatea de
investiţii 6.2

OT 10 Prioritatea de investiţii (ii) îmbunătățirea calității și a
eficienței învățământului terțiar și a celui echivalent și a accesului la
acestea, în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în
special pentru grupurile defavorizate

Prioritatea de
investiţii 6.3

OT 10 Prioritatea de investiţii (iii) creșterea accesului egal la
învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în
cadre formale, non‐formale și informale, actualizarea cunoștințelor,
a competențelor și a aptitudinilor forței de muncă și promovarea
unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea
profesională și validarea competențelor dobândite;

Prioritatea de
investiţii 6.4

OT 10 Prioritatea de investiţii (iv) sporirea relevanței pe piața forței
de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției
de la educație la piața forței de muncă și consolidarea formării și a
sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv
prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea
programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme
de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare
duală și programe de ucenicie;
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RO

2.A.6.5. Obiective specifice corespunzătoare priorităților de investiții și rezultate
preconizate
10.1. Prioritatea de investiţii (i) reducerea și prevenirea parasirii timpurii a scolii și
promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate,
inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în
educație și formare
ID
OS 6.1.
Obiectiv Specific

Rezultatele pe care statul
membru caută să le obţină prin
sprijinul din partea Uniunii

ID
Obiectiv Specific

Rezultatele pe care statul
membru caută să le obţină prin
sprijinul din partea Uniunii

ID
Obiectiv Specific

Rezultatele pe care statul
membru caută să le obţină prin
sprijinul din partea Uniunii
ID
Obiectiv Specific

Rezultatele pe care statul
membru caută să le obţină prin

RO

Creșterea accesului şi participării la învăţământul ante‐
preșcolar și preșcolar de calitate, în special pentru
categoriile dezavantajate de copii.
 Rata de cuprindere îmbunătățită în învățământul
antepreșcolar și preșcolar, în special pentru
categoriile dezavantajate de copii.
 Servicii integrate (pilot) de educație și îngrijire de
calitate pentru antepreșcolar, în special pentru
zone/comunități dezavantajate.
OS 6.2.
Dezvoltarea măsurilor de stimulare a accesului și
participării la învățământul primar și secundar de
calitate și de prevenire a abandonului școlar, în special
pentru categoriile dezavantajate de copii/elevi.
Rata de cuprindere îmbunătățită în învățământul primar
și secundar, în special pentru categoriile dezavantajate
de copii.
Rata de abandon școlar diminuată în învățământul
primar și secundar, în special pentru categoriile
dezavantajate de copii.
OS 6.3.
Diversificarea oportunităților de revenire în sistemul
educațional a copiilor/tinerilor care au părăsit prematur
școala prin extinderea programelor de tip a doua șansă
și asigurarea accesului la programe de calificare
profesională.
 Rata crescută a persoanelor care reintră în sistemul
de educație și formare, după părăsirea timpurie a
școlii.
OS 6.4.
Dezvoltarea măsurilor de stimulare a accesului și
participării la învățământul primar și secundar de
calitate și de prevenire a abandonului școlar, în special
pentru categoriile dezavantajate de copii/elevi
 Ofertă educațională optimizată prin parteneriat
social, centrată pe formarea de competențe
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RO

sprijinul din partea Uniunii

cheie inclusiv pentru categoriile dezavantajate de
copii.

10.2. Prioritatea de investiţii (ii) îmbunătățirea calității și a eficienței învățământului terțiar
și a celui echivalent și a accesului la acestea, în vederea creșterii participării și a nivelului
de educație, în special pentru grupurile defavorizate
10.4. Prioritatea de investiţii (iv) sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației
și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și
consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor,
inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de
învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv
a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie
ID
OS 6.1
Obiectiv Specific

Rezultatele pe care statul
membru caută să le obţină prin
sprijinul din partea Uniunii
ID
Obiectiv Specific

Rezultatele pe care statul
membru caută să le obţină prin
sprijinul din partea Uniunii

ID
Obiectiv Specific

Rezultatele pe care statul
membru caută să le obţină prin
sprijinul din partea Uniunii

RO

Creșterea accesului şi participării la învăţământul terțiar,
în special pentru persoane cu oportunități reduse
(categorii netradiționale de studenți, persoane din
mediul rural, persoane cu CES, persoane de etnie romă,
persoane provenite din medii socio‐economice
defavorizate etc.).
Rata de cuprindere îmbunătățită în învățământul terțiar,
în special pentru categoriile dezavantajate de persoane.
Rata diminuată de abandon a studiilor terțiare în special
pentru categoriile dezavantajate de persoane
OS 6.2.
Îmbunătăţirea calităţii învăţământului terţiar la nivel de
sistem și instituții de învățământ în concordanță cu
cerințele pieței muncii.
Ofertă educațională optimizată prin parteneriat social,
centrată pe formarea și dezvoltarea de competențe
profesionale și transversale cerute pe piața muncii,
inclusiv pentru categoriile dezavantajate de persoane.
Mecanisme de management universitar îmbunătățite,
care să promoveze multi‐calificarea pe baza anticipării
competențelor solicitate de angajatori și a conținutului
inovator.
OS 6.3.
Îmbunătăţirea eficienţei învăţământului terţiar la nivel
de sistem și instituții de învățământ în concordanță cu
cerințele pieței muncii, în special în sectoare economice
cu potențial de creștere
Rata crescută de inserție pe piața muncii a absolvenților
de studii terțiare
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RO

Relevanță crescută a programelor din învățământul
terțiar pentru mediul privat/de cercetare

10.3. Prioritatea de investiţii (iii) creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții
pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale și informale, actualizarea
cunoștințelor, a competențelor și a aptitudinilor forței de muncă și promovarea unor
parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională și validarea
competențelor dobândite
10.4. Prioritatea de investiţii (iv) sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației
și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și
consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor,
inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de
învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv
a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie
ID
OS 6.1.
Obiectiv Specific

Rezultatele pe care statul
membru caută să le obţină prin
sprijinul din partea Uniunii

ID
Obiectiv Specific

Rezultatele pe care statul
membru caută să le obţină prin
sprijinul din partea Uniunii
ID
Obiectiv Specific

Rezultatele pe care statul
membru caută să le obţină prin
sprijinul din partea Uniunii

RO

Creșterea accesului și participării la programele de
învățare pe tot parcursul vieții, în special în rândul
persoanelor necalificate, cu un nivel scăzut de educație
și calificare, inclusiv din categorii dezavantajate.
Rata crescută de participare la învăţarea pe tot parcursul
vieţii
Număr crescut de participanți care provin din categorii
dezavantajate la programele de învăţare pe tot parcursul
vieţii
OS 6.2.
Consolidarea capacității sistemului de educație și
formare profesională în vederea asigurării calității și
relevanței programelor de ÎPV pentru piața muncii
 Sistem de ÎPV îmbunătățit la nivel național

OS 6.3.
Consolidarea capacității furnizorilor de educație și
formare pentru a dezvolta și implementa programe de
calitate, relevante pentru piața muncii
Capacitate crescută a furnizorilor de formare din IPT și
FPC
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RO

Tabelul 4:
Indicatorii de rezultat comuni pentru care a fost stabilită o valoare‐țintă și indicatorii de rezultat specifici programului care corespund
obiectivului specific (pe prioritate de investiții și categorie de regiune) (pentru FSE)
Indicatorul de
Valoarea
Unitatea de
Valoarea‐
rezultat comun
de
măsură
țintă (2023)
Categorie
Anul de
Sursa
Frecvența
utilizat ca bază
referință
pentru
ID
Indicator
UM
de regiune
referință B
datelor
raportării
pentru
nivelul de
F
T
B
F T
stabilirea
referință și
obiectivului
obiectiv
10.1. Prioritatea de investiţii (i) reducerea și prevenirea parasirii timpurii a scolii și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de
calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare
Persoane (copii de vârsta 0‐6 Toate
Număr
‐
OS 6.1.
2014
Anual
ani) care continuă studiile ,
persoane
categoriile
ca urmare a sprijinului primit de regiuni
(programe de tip EICP)

OS 6.1.

Personal didactic din EICP
certificat, din care din
zonele rurale/
dezavantajate

Toate
categoriile
de regiuni

Număr
persoane

‐

2014

Anual

OS 6.2.

Persoane (elevi ISCED 1‐3
ani) care continuă studiile,
ca urmare a sprijinului primit
(programe tip SAS)

Toate
categoriile
de regiuni

Număr
persoane

‐

2014

Anual

OS 6.2.

Programe tip SAS
validate/implementate

Număr
programe

‐

2014

Anual

OS 6.2.

Oferte educationale
centrate pe competente
cheie în învățământul
primar si secundar
validate/implementate,
din care bazate pe solutii
digitale
Persoane certificate în
urma unui program de tip

Toate
categoriile
de regiuni
Toate
categoriile
de regiuni

‐

2014

Anual

Toate
categoriile

Număr
persoane

‐

2014

Anual

OS 6.3.

RO
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RO

ID

Indicator

Categorie
de regiune

UM

Indicatorul de
rezultat comun
utilizat ca bază
pentru
stabilirea
obiectivului

Valoarea
de
referință
B
F T

Unitatea de
măsură
pentru
nivelul de
referință și
obiectiv

Anul de
referință

Valoarea‐
țintă (2023)
B

F

T

Sursa
datelor

Frecvența
raportării

ADS, din care: persoane
de regiuni
care urmează o formă de
educație sau formare la
încetarea calității de
participant; din care
persoane care dobândesc
o calificare la încetarea
calității de participant
Număr
OS 6.3.
Programe de tip ”A doua
‐
2014
Anual
Toate
programe
şansă” implementate,
categoriile
din care în zonele rurale
de regiuni
şi defavorizate
Număr
OS 6.4.
Personal din
‐
2014
Anual
Toate
persoane
învățământul primar și
categoriile
secundar certificat,
de regiuni
urmare a sprijinului
primit, din care: în cadrul
programelor tip SAS; în
cadrul programelor tip
ADS.
10.2. Prioritatea de investiţii (ii) îmbunătățirea calității și a eficienței învățământului terțiar și a celui echivalent și a accesului la acestea, în vederea creșterii
participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate; 10.4. Prioritatea de investiţii (iv) sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a
educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională,
precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de
învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie
Număr
OS 6.1.
Persoane înmatriculate în
‐
2014
Anual
Toate
persoane
învățământul terțiar, ca
categoriile
urmare a sprijinului
de regiuni

RO
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RO

ID

OS 6.2.

OS 6.2.

OS 6.2.

OS 6.2.

OS 6.3.

RO

Indicator

primit, din care: persoane
peste 25 ani; persoane
care aparțin unor
categorii dezavantajate
socio‐economic
Programe de studii din
învățământul terțiar
orientate către nevoile
pieței muncii validate
institutional/implementat
e.
Sistem multinivelar de
calificare în învățământul
terțiar bazate pe
dobândirea de
competențe relevante
pentru piața muncii
implementat
Universități care
implementează sistemul
multinivelar de calificare
Personal didactic din
învăţământul terțiar
certificaț, ca urmare a
sprijinului primit
Persoane (absolvenți
studii de licenta, masterat
si doctorat) care își găsesc

Categorie
de regiune

UM

Toate
categoriile
de regiuni

Număr
entități

Toate
categoriile
de regiuni

Toate
categoriile
de regiuni
Toate
categoriile
de regiuni
Toate
categoriile
de regiuni
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Indicatorul de
rezultat comun
utilizat ca bază
pentru
stabilirea
obiectivului

Valoarea
de
referință
B
F T

Unitatea de
măsură
pentru
nivelul de
referință și
obiectiv

B

F

T

Sursa
datelor

Frecvența
raportării

2014

Anual

Numar
sisteme

2014

Anual

Numar
entitati

2014

Anual

Număr
persoane

2014

Anual

2014

Anual

Număr
persoane

‐

Anul de
referință

Valoarea‐
țintă (2023)

‐

RO

ID

Indicator

Categorie
de regiune

UM

Indicatorul de
rezultat comun
utilizat ca bază
pentru
stabilirea
obiectivului

Valoarea
de
referință
B
F T

Unitatea de
măsură
pentru
nivelul de
referință și
obiectiv

Anul de
referință

Valoarea‐
țintă (2023)
B

F

T

Sursa
datelor

Frecvența
raportării

un loc de muncă la șase
luni de la încetarea
calității de participant,
din care antreprenori.
Număr
OS 6.3.
Persoane care au finalizat
‐
2014
Anual
Toate
persoane
programe postdoctorale,
categoriile
din care: persoane care la
de regiuni
șase luni de la încetarea
calității de participant au
un loc de muncă într‐o
instituție de învățământ
terțiar sau de cercetare;
din care persoane ale
caror studii s‐au finalizat
cu elemente de transfer
tehnologic sau inovare
dezvoltate ca urmare a
sprijinului primit
Număr
OS 6.3.
Oferte educaționale
2014
Anual
Toate
oferte
dezvoltate prin
categoriile
parteneriate cu mediul de
de regiuni
afaceri în învățământul
terțiar pilotate în
domeniile definite de
SNCDI si SNC
10.3. Prioritatea de investiţii (iii) creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale și informale,
actualizarea cunoștințelor, a competențelor și a aptitudinilor forței de muncă și promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea
profesională și validarea competențelor dobândite

RO
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RO

Indicatorul de
Valoarea
Unitatea de
Valoarea‐
rezultat comun
de
măsură
țintă (2023)
Categorie
Anul de
Sursa
Frecvența
utilizat ca bază
referință
pentru
ID
Indicator
UM
de regiune
referință B
datelor
raportării
pentru
nivelul de
F
T
B
F T
stabilirea
referință și
obiectivului
obiectiv
10.4. Prioritatea de investiţii (iv) sporirea relevanței pe piața forței de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forței
de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea
programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie
OS 6.1.

OS 6.2.

OS 6.2.

OS 6.2.

RO

Persoane certificate la
incetarea calitatii de
participant din care:
persoane care dobândesc
o calificare; persoane
care si‐au validat
competente dobandite in
contexte non‐formale si
informale.
Numărul de instrumente,
mecanisme
implementate la nivel
național din care:
mecanisme de anticipare
a nevoilor de formare;
mecanisme de
recunoaștere, validare si
certificare a rezultatelor
tuturor formelor de
educatie dezvoltate
Numărul de calificări
validate
Numărul de centre de IPV

Toate
categoriile
de regiuni

Număr
persoane

‐

2014

Anual

‐

2014

Anual

Număr
calificări

‐

2014

Anual

Număr

‐

2014

Anual

Toate
categoriile
de regiuni

Toate
categoriile
de regiuni
Toate
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RO

ID

OS 6.3.

OS 6.2.

OS 6.2.

OS 6.2.

OS 6.3

RO

Indicator

funcționale din care:
centre comunitare pentru
învățare permanentă;
centre regionale de
formare profesională.
Numărul de programe IPV
validate /implementate
de către furnizorii de
formare la șase luni de la
finalizarea sprijinului
Sistem de asigurare a
calitatii in FPC si invatarea
la locul de munca
implementat
Entitati care au
pilotat/validat un sistem
de asigurare a calitatii in
FPC si invatarea la locul
de munca
Persoane care își
îmbunățesc situația pe
piața muncii, din care:
antreprenori
Personal din ÎPV
certificat, urmare a
sprijinului primit, din
care:
Cadre didactice

Categorie
de regiune

UM

categoriile
de regiuni

entități

Toate
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2.A.6.6. Acțiuni care urmează să fie sprijinite în cadrul priorităților de investiții
Descrierea tipului și exemple de acțiuni care urmează să fie sprijinite și contribuțiile preconizate la
obiectivele specifice, inclusiv, după caz, identificarea principalelor grupuri țintă, a teritoriilor specifice
vizate și a tipurilor de beneficiari

Prioritate de
investiţii 6.1.

OT 10 Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și
promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și
secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale,
nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare

În conformitate cu recomandarea specifică de ţară privind accelerarea reformei în sistemul
de învăţământ şi cu Acordul de Parteneriat şi, având în vedere nevoia de a îmbunătăţi nivelul
de educație și competențele forței de muncă, acţiunile aferente acestei priorităţi de investiţii
vor viza îmbunătăţirea accesului şi participării la învăţământul antepreșcolar, preșcolar,
primar și secundar,de calitate, în special pentru categoriile dezavantajate de copii/elevi.:
 Îmbunătăţirea accesului şi nivelului de participare la învăţământ antepreșcolar și
preșcolar de calitate;
 Creşterea ratei de retenţie şcolară în educaţia şi formarea profesională iniţială şi
creşterea participării la educaţie a grupurilor expuse riscului excluziunii;
 Creșterea calității și relevanței învățământului primar și secundar.
Se preconizează că acţiunile implementate vor conduce la creșterea ratelor de cuprindere în
învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar și secundar, precum și la creșterea ratelor de
tranziție la învățământul secundar, în special a categoriilor cu oportunități reduse cu accent
pe populația roma. Intervențiile planificate vor viza cu prioritate reducerea ratei de abandon
şcolar în învățământul primar şi secundar, având în vedere problemele majore cu care se
confruntă România în prezent în acest sens cu accent pe populația roma.
Acțiunile în domeniul creșterii calității actului educațional și îmbunătățirii curriculei vor
contribui, pe termen lung, la creșterea performanțelor elevilor români și îmbunătăţirea
rezultatelor obţinute de elevii din învățământul primar și secundar.
Măsurile care vizează îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie de calitate se împart,
în funcţie de ţinta specifică, în:
 măsuri care privesc educaţia şi îngrijirea copiilor antepreșcolari și preşcolari (EICP), cu
accent pe populația roma;
 măsuri care privesc îmbunătăţirea accesului şi participării la învăţământul primar şi
secundar, inclusiv prin aplicarea unor politici de intervenţie în scopul prevenirii şi
reducerii părăsirii timpurii a școlii, cu accent pe populația roma;
 măsuri de creștere a calității învățământului obligatoriu și post‐obligatoriu
preuniversitar, în vederea îmbunătățirii rezultatelor obținute și creșterii relevanței
acestora pentru piața muncii.
Acţiunile întreprinse în domeniul EICP vor urmări stabilirea unui cadru instituţional coerent
pentru educația antepreșcolară şi, de asemenea, îmbunătăţirea accesului la servicii de tip
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EICP de bună calitate, îndeosebi în zonele rurale şi defavorizate (inclusiv prin implementarea
unor programe de asistență care să aibă în vedere asigurarea sprijinului material necesar
participării la educația timpurie, cu accent pe populația roma). Acţiunile vor căuta, de
asemenea, să încurajeze mobilitatea şi relocarea personalului în zonele rurale şi defavorizate
în scopul îmbunătăţirii accesului şi participării la educaţia timpurie pentru copii din aceste
zone.
Un alt set de măsuri va avea în vedere extinderea accesului şi participării la învăţământul
primar şi secundar, în scopul prevenirii şi reducerii părăsirii timpurii a școlii. Măsurile
planificate se subscriu unor tipuri de intervenții specifice (măsuri de prevenție, măsuri de
intervenție și compensatorii), cu accent pe populația roma..
În vederea prevenirii părăsirii timpurii a școlii, vor fi concepute şi implementate o serie de
programe de asistenţă necesare asigurării participării la educație în special pentru categorii
dezavantajate, cu accent pe populația roma. În plus, se va susţine dezvoltarea şi punerea în
aplicare a programelor de tip SAS (school after school) şi a masurilor de sprijin pentru
participarea la programele de educaţie şi formare a elevilor din IPT, în scopul prevenirii
părăsirii timpurii a școlii şi a programelor de tip a doua şansă, ca măsuri de intervenţie pentru
facilitarea reintegrării în sistemul de învăţământ (reducerea părăsirii timpurii a școlii). De
asemenea, va fi sprijinită organizarea de acţiuni şi campanii de conştientizare pentru a se
asigura o bună înţelegere a avantajelor pe care le oferă educaţia şi a rolului ei în facilitarea
ocupării unui loc de muncă şi al integrării sociale, în scopul creşterii participării şi pentru a
preveni şi reduce părăsirea timpurie a școlii.
Măsurile de intervenție și compensatorii pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii vizează
reluarea educației, inclusiv prin încurajarea dezvoltării și implementării unor programe de tip
a doua șansă. Măsurile planificate vor avea în vedere creșterea calității și accesibilității
acestui tip de programe cu o componentă de calificare profesională utilă, în special pentru
elevii provenind din medii și grupuri defavorizate, cu accent pe populația roma.
Un set special de măsuri va urmări îmbunătăţirea calităţii învăţământului obligatoriu prin
elaborarea unor noi curricule naţionale şi orientate spre elev şi metodologii de predare care
să faciliteze un proces de învăţare bazat pe dezvoltarea de competenţe cheie, în
conformitate cu cerinţele examenelor naţionale și testelor internaționale (tip PISA). De
asemenea, se vor derula acţiuni de formare profesională a personalului din învăţământul
pre‐primar, primar şi secundar pentru îmbunătăţirea nivelului general de abilităţi şi
competenţe al acestuia.
Va fi încurajată integrarea soluţiilor de tip TIC şi dezvoltarea resurse de învățare digitale şi
electronice, atât în sprijinul utilizării programelor școlare între elevi și personalul didactic cu
privire la elaborarea programelor de învăţământ, cât şi pentru stimularea schimbului de
informaţii şi al cooperării.
În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite pentru această prioritate de investiţii, vor
finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:
Activităţi în domeniul EICP:
 Dezvoltarea unui cadru instituţional coerent pentru educaţia şi îngrijirea copiilor
antepreşcolari;
 Elaborarea şi implementarea unor mecanisme de asistenţă (stimulente financiare,
facilitarea transportului sau acoperirea cheltuielilor asociate, mentorat al părinţilor,
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dezvoltarea și utilizarea de noi materiale de învăţare, inclusiv prin încurajarea utilizării
TIC etc.) în vederea extinderii accesului şi participării la educaţia timpurie, în special
pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile și comunităților dezavantajate,
cu accent pe populația roma;
 Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea de noi creşe, inclusiv în zonele rurale şi
defavorizate;
 Încurajarea înscrierii personalului didactic în educația EICP, în zonele rurale/
dezavantajate pentru a asigura disponibilitatea acestor servicii și în aceste zone
(inclusiv stimulente financiare, scheme de mobilitate);
 Încurajarea și Implicarea ONG‐urilor/partenerilor sociali pentru a extinde şi dezvolta
EICP inclusiv în zonele și pentru comunitățile defavorizate.
Activități care vizează îmbunătăţirea accesului şi participării la învăţământul primar şi
secundar
Activităţi care vizează prevenirea părăsirii timpurii a şcolii (PTS):
 Elaborarea şi implementarea unor mecanisme de asistenţă în vederea extinderii
accesului şi participării la educaţie, pentru prevenirea PTS (stimulente financiare,
facilitarea transportului sau acoperirea cheltuielilor asociate, mentorat atât al
elevilor, cât şi al părinţilor etc.), noi materiale de învăţare, educaţie alternativă cu
accent pe dobândirea de competenţe cheie;
 Sprijin pentru elaborarea şi funcţionarea programelor şcoală după şcoală, cu accent
pe zonele şi comunităţile defavorizate, cu accent pe populația roma (subvenţii pentru
înfiinţarea, îmbunătăţirea capacităţii furnizorilor de programe şcoală după şcoală,
dezvoltarea curriculei, formarea personalului implicat în programele SAS, sprijin cu
privire la costurile de înfiinţare/funcţionare, costurile de personal etc.);
 Acţiuni şi campanii de conştientizare în vederea creşterii ratelor de menţinere în
sistemul de educaţie iniţială şi pentru asigurarea înţelegerea a beneficiilor pe care le
oferă educaţia cu privire la şansele de ocupare a unui loc de muncă.
Activităţi care vizează reducerea PTS (măsuri de intervenţie şi compensatorii):
 Sprijin integrat (prin consilierea atât a părinţilor, cât şi a copiilor) în vederea reducerii
incidenţei PTS şi pentru încurajarea reluării educaţiei, inclusiv prin ajutor financiar, cu
accent pe populația roma;
 Elaborarea şi implementarea unor programe de tip a doua şansă cu accent pe zonele
rurale şi comunităţile defavorizate (sprijin pentru îmbunătățirea programelor de acest
tip, pentru consolidarea capacităţii de funcționare a furnizorilor, noi materiale de
învăţare, educaţie alternativă care urmăreşte dobândirea de competenţe‐cheie,
sprijin pentru furnizarea unor programe de calificare profesională de calitate în
special pentru elevii din mediul rural cu accent pe populația roma etc.).
Activităţi care vizează îmbunătăţirea educaţiei obligatorii la nivel de sistem:
 Reformarea curriculei şcolare obligatorii centrate pe formarea de competențe cheie şi
a metodologiilor didactice pentru învăţământul primar şi secundar, incluzând
utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC;
 conținuturi centrate pe nevoile elevilor;
 Cercetări/ analize cu accent pe evidențierea cauzelor performanțelor scăzute la
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testele naționale și internaționale (tip PISA) pe dezvoltarea de mecanisme de
anticipare de competenţe precum și pe identificarea de soluții pentru îmbunătățirea
situației actuale.
Activitate transversală:
 Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul
preuniversitar în vederea furnizării unor programe de calitate pentru educația
timpurie, pentru prevenirea și reducerea timpurie a părăsirii școlii, a utilizării noilor
metode de predare şi noilor conținuturi centrate pe nevoile elevilor, în special care
lucrează cu copiii aparținând grupurilor vulnerabile/ din comunitățile dezavantajate,
cu accent pe populația roma.
Acţiunile aferente acestei priorităţi de investiţii vor fi corelate cu investiţiile sprijinite prin
Programul Operaţional Regional şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, în ceea ce
priveşte dezvoltarea infrastructurii sistemului de educaţie şi formare profesională.
PI 10.2 Prioritatea de investiţii (ii) (a) îmbunătățirea calității și a
eficienței învățământului terțiar și a celui echivalent și a accesului la
acestea, în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în
special pentru grupurile defavorizate;
Prioritate de
investiţii 6.2.

10.4. Prioritatea de investiții (iv) Sporirea relevanței educației și a
sistemelor de formare pe piața forței de muncă, facilitarea tranziției
de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea sistemelor de
formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme
de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ
și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de
muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de
internship

În concordanţă cu recomandarea specifică de ţară privind alinierea învăţământului terţiar la
necesităţile pieţei muncii şi îmbunătăţirea accesului pentru persoanele defavorizate, şi cu
prevederile Strategiei Naţionale pentru Învăţământul Terţiar şi cele ale Acordului de
Parteneriat, acţiunile aferente acestei priorităţi de investiţii vor avea ca scop creşterea
calităţii şi eficienţei învăţământului terţiar, precum şi îmbunătăţirea accesului şi ratei de
participare la învăţământul terţiar, cu atenţie specială acordată studenţilor netradiţionali.
Acţiunile vor contribui, de asemenea, la atingerea obiectivului stabilit în cadrul Programului
Naţional de Reformă în contextul obiectivului din Strategia Europa 2020, care prevede
creşterea procentului populaţiei cu studii terţiare până la 26,7% până în 2020.
Totodată, în conformitate cu recomandările specifice de ţară privind corelarea reformelor în
învăţământul superior și terțiar non‐universitar cu nevoile pieţei forţei de muncă, în
conformitate cu prevederile Programului Naţional de Reformă şi cu Acordul de Parteneriat,
acţiunile din cadrul acestei priorități de investiţii vor viza îmbunătăţirea relevanţei educaţiei
şi formarii in raport cu nevoile pieţei forţei de muncă.
Acţiunile implementate vor conduce la creșterea ratei de acces, participare și absolvire în
învățământul terțiar (inclusiv învățământul terțiar non‐universitar), în special pentru
categoriile de cursanţi ne‐tradiţionali sau care provin din medii dezavantajate, cu accent pe
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populația roma.
Acţiunile întreprinse pentru îndeplinirea obiectivului stabilit vor cuprinde înfiinţarea unor
mecanisme de acordare de sprijin financiar pentru a facilita extinderea accesului și
participării la învățământul terțiar, în special pentru tinerii care provin din grupurile
vulnerabile și zonele defavorizate, inclusiv a celor din zonele rurale, cu accent pe populația
roma. Măsurile de susținere financiară vor fi condiționate de absolvirea studiilor
terțiare/ocuparea unui loc de muncă.
O atenţie specială va fi acordată îmbunătăţirii calităţii şi relevanței învăţământului terţiar
(inclusiv non‐universitar), prin dezvoltarea unor programe de studiu şi parcursuri de învăţare
inovatoare şi atrăgătoare pentru participanți, ţinând cont de nevoile pieţei muncii, dar şi cu
scopul de a valorifica potenţialul specific, sectorial şi teritorial de creştere şi inovaţie. De
asemenea, va fi sprijinită elaborarea unor programe şi sisteme de învăţare prin experienţă
practică, în scopul dezvoltării abilităţilor şi competenţelor care sunt cerute pe piaţa muncii.
Asigurarea unui grad mai mare de flexibilitate în organizarea şi implementarea programelor –
inclusiv prin integrarea soluţiilor de tip TIC şi înfiinţarea unor resurse digitale de învăţare şi
schimb de informaţii în rețele de specialiști – va fi un element important în creşterea
atractivităţii şi capacităţii învățământului terțiar de adaptare la nevoile specifice ale
cursanţilor și ale pieței muncii.
Va fi încurajată instituirea unor parteneriate şi programe în materie de cooperare şi
mobilitate, atât la nivel transnaţional, cât şi naţional, cu implicarea sectorului privat şi a altor
actori relevanţi în conceperea şi punerea în aplicare a unor programe de studii atractive şi
utile. Aceste parteneriate vor juca un rol deosebit de important în ceea ce priveşte domeniul
CDI, prin creşterea gradului de aplicare în economie a rezultatelor obţinute în acest domeniu
prin elemente de transfer tehnologic dezvoltate în cadrul parteneriatelor, în special în
sectoarele prioritare de creștere..
Acţiunile planificate vor conduce la o creştere a ratei de ocupare a absolvenților de studii
superioare în domeniul studiilor absolvite, în condițiile unei creșteri a relevanței studiilor și o
mai bună corelare cu nevoile pieței muncii. În acest sens, se va acorda sprijin pentru
activităţile de explorare menite a evalua nevoile de pe piaţa muncii, la nivel local, regional şi
naţional, precum şi dintr‐o perspectivă bazată pe nevoi sectoriale. Stabilirea de parteneriate
funcţionale şi rețele de schimb de informaţii între actorii relevanţi, cum ar fi medii
preuniversitare, academice, sectorul privat şi instituţii de cercetare, va fi încurajată.
Crearea de reţele funcţionale în domeniul cercetării şi încurajarea activităţilor CDI relevante
pentru piaţa forţei de muncă şi economie sunt mijloace eficiente de consolidare a sinergiilor
dintre diferitele intervenţii susţinute şi stimularea creşterii în sectoarele prioritare/ţintă,
identificate în Strategie Naţională pentru Competitivitate 2014‐2020.
Asigurarea abilităţilor şi competenţelor adecvate în rândul cadrelor didactice din
învăţământul terţiar este o condiţie esenţială pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei.
Sprijinul acordat în această privinţă va cuprinde activităţi de formare şi de îndrumare pentru
personalul didactic, precum şi programe de schimb de experienţă şi diseminarea de bune
practici.
De asemenea, va fi sprijinit efortul de îmbunătăţire a managementului şi gestionării la nivelul
învăţământului superior în vederea creşterii calităţii şi rezultatelor din învăţământul terţiar,
inclusiv în sprijinul promovării unui sistem bazat pe multicalificare pe baza anticipării
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competențelor solicitate de angajator și a conținutului inovator.
Pentru atingerea obiectivelor aferente acestei priorităţi de investiţii, vor fi finanţate cu
sprijinul FSE următoarele tipuri de acţiuni:
Acţiuni pentru extinderea accesului şi participării la învăţământul terţiar
 Instituirea unui mecanism de sprijin care să cuprindă acordarea de stimulente
financiare (inclusiv burse) şi pachete de măsuri de asistenţă condiționate de
absolvirea studiilor terțiare/ocuparea unui loc de muncă, în vederea creşterii
numărului de cursanţi şi de absolvenți din învăţământul terţiar, în special cei care
provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe populația roma, rural și cursanți
netradiționali (pentru toate tipurile de studii de nivel terţiar: învățământ post‐liceal,
de licenţă şi de masterat, studii doctorale şi post‐doctorale);
 Sprijinirea accesului la învățământul terțiar prin activități comune derulate cu elevi,
studenți și personal didactic.
Acţiuni pentru creşterea calităţii şi utilităţii studiilor terţiare
 Evaluarea nevoilor de pe piaţa muncii în ceea ce priveşte învăţământul terțiar
universitar și non‐universitar (dezvoltarea mecanismelor de anticipare a
competentelor);
 Crearea de instrumente suport cu conţinut inovator, axate pe îmbunătăţirea calităţii
experienţelor de învăţare şi pe resurse de studiu moderne şi flexibile, cu monitorizare
şi evaluare bazate pe un proces optimizat de asigurare a calităţii.
 Măsuri pentru dezvoltarea unui sistem atractiv de învăţământ superior și terțiar non‐
universitar tehnic, prin corelarea cu nevoile pieţei muncii, cu potenţialul de creştere
şi cu domeniile inovative;
 Dezvoltarea unui sistem de calificare pe mai multe niveluri, cu un accent pe
dobândirea de abilităţi şi competenţe relevante pentru piaţa muncii;
 Mecanisme de îmbunătățire a învățământului terțiar non‐universitar bazate pe
programe de mobilitate și conținut inovator în relație cu nevoile pieței muncii; și.
Acţiuni de creştere a ratei de ocupare în rândul participanţilor din învăţământul terțiar
 Înfiinţarea unor parteneriate cu sectorul privat pentru facilitarea trecerii de la
educaţie la un loc de muncă (inclusiv prin instituirea unui sistem funcţional, de stagii
de practică la un potențial angajator, programe de internship etc.);
 Programe de învăţare prin experienţă practică şi orientare profesională axate pe
dobândirea de competenţe transversale corelate cu necesităţile pieţei muncii, în
special în sectoarele economice cu potenţial de creştere;
 Sprijin pentru consolidarea parteneriatelor dintre universităţi, instituții de învățământ
terțiar non‐universitar şi actorii din domeniul cercetării şi inovării pentru stimularea
dezvoltării de noi programe de cercetare cu aplicaţii directe în economie (elemente
de transfer tehnologic), cu atenţie deosebită acordată sectoarelor prioritare/de
creştere;
 Activităţi de cercetare şi de colaborare în reţea pentru tinerii cercetători în scopul
creării de sinergii între cercetare şi inovare, în special în ceea ce priveşte
complementaritatea cu priorităţile Strategiei Naţionale pentru Competitivitate 2014‐
2020 şi cu cele ale sectoarelor cu potenţial de creştere, în sprijinul internaționalizării
învățământului terțiar;
 Crearea unui sistem de informare coordonata, în ambele sensuri: de la companii /
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sectorul privat către instituţiile de învăţământ terţiar privind nevoile lor de instruire,
precum şi de la instituţiile de învăţământ către întreprinderi, pentru a răspunde
nevoilor sectorului privat la nivel regional /local.
Acțiune transversală
 Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul
superior și terțiar non‐universitar în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator
şi resursele de învăţare moderne şi flexibile, inclusiv programe de schimb de
experienţă şi diseminarea de bune practici.
Acţiunile aferente acestei priorităţi de investiţii vor fi corelate cu investiţiile pentru
dezvoltarea infrastructurii sistemului de educaţie finanţate prin Programul Operaţional
Regional.

OT 10 Prioritatea de investiţii (iii) (a) creșterea accesului egal la
învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în
contexte formale, non‐formale și informale, actualizarea
cunoștințelor, a competențelor și a aptitudinilor forței de muncă și
promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin
orientarea profesională și validarea competențelor dobândite;
Prioritate de
investiţii

OT 10 Prioritate de investiții (iv) sporirea relevanței pe piața forței
de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției
de la educație la piața forței de muncă și consolidarea formării și a
sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv
prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea
programelor de învățământ educaţie şi formare precum la cerinţele
pieţei precum și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare
la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și
programe de ucenicie;

În concordanţă cu recomandarea specifică de țară privind intensificarea reformei în domeniul
VET şi cu ţinta asumată în Programul Naţional de Reformă de rată a participării la activităţi de
învăţare pe tot parcursul vieţii de 10% (pentru populaţia între vârstele de 25 şi 64 de ani),
precum şi în concordanţă cu Acordul de Parteneriat, acţiunile aferente acestei priorităţi de
investiţii vor conduce la o creştere a accesului și participării la programele de învățare pe tot
parcursul vieții, în special în rândul persoanelor necalificate, a celor cu nivel scăzut de
educație și formare profesională și a acelor din mediul rural. În plus, acțiunile specifice
acestor priorităţi de investiţii vor contribui și la atingerea a două obiective specifice:


Consolidarea capacității sistemului de educație și formare profesională în vederea
asigurării calității și relevanței programelor de ÎPV, inclusiv a celor de formare
profesională, pentru piața muncii;



Consolidarea capacității furnizorilor de educație și formare pentru a dezvolta și
implementa programe de calitate, relevante pentru piața muncii ;

Acțiunile planificate vor conduce la creșterea ratei de participare la
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parcursul vieţii, prin dezvoltarea şi implementarea unor programe flexibile de acest tip şi prin
sprijinul acordat pentru consolidarea capacităţii centrelor comunitare de învățare
permanentă şi a centrelor regionale de formare profesională, cu scopul de a oferi mai multe
oportunităţi de formare profesională, informare, consiliere și orientare, în special pentru
persoanele aparținând grupurilor defavorizate. Din punctul de vedere al participării active pe
piaţa muncii şi al dezvoltării carierei, componenta de consiliere pe care o prevăd aceste
programe va prezenta o importanţă deosebită pentru beneficiarii de programe de IPV, în
scopul creșterii relevanței programelor și a unei mai bune integrări pe piața muncii.
În scopul creșterii calității și relevanței sistemului de IPV la nevoile pieței muncii, vor fi
implementate activităţi de explorare menite a evalua și anticipa nevoile și tendințele de
evoluție a pieței muncii, la nivel local, regional şi naţional – conform potențialului de creștere
identificat (la nivelul Planurilor Regionale de Dezvoltare), precum şi dintr‐o perspectivă
bazată pe nevoile sectoriale, cu accent asupra sectoarelor prioritare și de creștere. În acest
sens, va fi esenţială stabilirea de parteneriate funcţionale şi rețele de schimb de informaţii
între actorii relevanţi, cum ar fi sectorul de educație și formare profesională, sectorul privat,
partenerii sociali şi instituţiile de cercetare.
Acțiunile la nivel de sistem vor urmări dezvoltarea și operaționalizarea unor sisteme de
anticipare a nevoilor de formare profesională, urmate de revizuirea curriculei și a calificărilor
în concordanță cu rezultatele analizelor efectuate, alături de dezvoltarea unor mecanisme
eficace de certificare și asigurare a calității formării la nivel de sistem și furnizori de formare,
care să contribuie la creșterea relevanței programelor de învățare, inclusiv în contextul unei
încrederi sporite a angajatorilor în competențele dobândite ca urmare a frecventării acestor
cursuri.
În acest context, se va acorda o importanță deosebită dezvoltării unui cadru instituțional
coerent pentru ÎPV la nivel național, local și regional, odată cu susținerea unui sistem de
calificare pe mai multe nivele.
Complementar acestor intervenții, se va acorda o atenţie deosebită instituirii mecanismelor
necesare pentru recunoaşterea rezultatelor tuturor formelor de învăţare, respectiv
recunoaşterea şi validarea competenţelor şi calificării obţinute atât în medii formale, cât şi
informale, la nivel naţional şi internaţional. Astfel de măsuri vor contribui la sporirea şanselor
de angajare, ca şi la creşterea încrederii şi a motivaţiei de a învăţa şi progresa.
Se va susţine implementarea acţiunilor care vizează îmbunătăţirea capacităţii instituționale a
furnizorilor de formare profesională inițială și continuă cu scopul de a creşte oferta de
programe de formare de calitate pentru sectoarele prioritare şi a diversifica oportunitățile de
participare la învăţare pe tot parcursul vieţii. În plus, un set special de intervenţii va viza
organizarea de programe menite să sprijine dezvoltarea profesională a personalului didactic,
formatorilor, tutorilor, a facilitatorilor etc., asigurând un proces permanent de îmbunătăţire
a abilităţilor şi competenţelor acestora.
Pentru atingerea obiectivelor aferente acestei priorităţi de investiţie, vor fi finanţate prin FSE
următoarele tipuri de acţiuni:
Activităţi pentru creșterea accesului și participării la programele de ÎPV
 Instituirea unui sistem de sprijin și măsuri de acompaniere în vederea creșterii
participării la programele ÎPV, în special pentru persoanele aparținând categoriilor și

RO

139

RO

provenind din zone dezavantajate, cu accent asupra acelora necalificați, cu un nivel
scăzut de educație și formare profesională sau care provin din mediul rural;
 Dezvoltarea și furnizarea de programe de învățare la locul de muncă;
 Dezvoltarea şi furnizarea de servicii de consiliere pentru beneficiarii de servicii ÎPV în
legătură directă cu procesele de validare a rezultatelor învățării dobândite în contexte
non‐formale și informale, dezvoltarea carierei şi căutarea de noi oportunităţi pentru
locuri de muncă.
 Organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea
importanței formării profesionale și participării la programele de ÎPV
 Acțiuni de consiliere și tutorat pentru elevii de vârstă gimnazială și pentru părinți,
pentru încurajarea participării la programele de formare profesională inițială,
 Dezvoltarea şi furnizarea de oportunităţi flexibile de ÎPV cum ar fi programele care
vizează îmbunătățirea abilităţilor de bază şi transversale atât profesionale, cât şi non‐
profesionale, în special pentru acei adulţi peste 25 de ani care au părăsit timpuriu
şcoala, cu un nivel scăzut de educaţie şi calificare (facilităţi de instruire, programe pe
o bază modulară, sistem de acumulare de credite, posibilitatea de a intra în program
în momente diferite şi nu numai la începutul acestuia, adaptarea criteriilor de
eligibilitate pentru astfel de programe pentru a permite accesul unui număr /categorii
cât mai largi de persoane, utilizarea de noi tehnologii pentru creşterea accesului la
materialele de instruire etc.).
Activităţi pentru creşterea calităţii şi relevanţei sistemului de învăţare pe tot parcursul
vieţii (ÎPV)
 Dezvoltarea și implementarea unui sistem de anticipare a nevoilor de formare
profesională pe termen scurt, mediu și lung;
 Revizuirea calificărilor și curricula, precum și elaborarea de calificări noi (cu accent
asupra sectoarelor economice prioritare, identificate în cadrul Strategiei Naționale
pentru Competitivitate), flexibilizarea parcursurilor de învățare
 Crearea și generalizarea mecanismelor de recunoaștere a rezultatelor tuturor
formelor de învățare, respectiv recunoașterea și validarea competențelor și
calificărilor dobândite în context formal, non‐formal și informal, pentru întreg
sistemul de formare profesională (IVET și CVET)
 Sprijin pentru crearea și operaționalizarea unui mecanism de certificare a
competențelor și calificărilor (costuri de funcționare a centrelor, costuri salariale,
costuri de certificare etc.)
 Elaborarea și implementarea unui sistem de asigurare a calității la nivel de sistem de
CVT și pentru programele de învățare la locul de muncă,
 Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare a tranziției de la educație
și formare profesională la piața muncii (sistem de urmărire a traseului socio‐
profesional absolvenților);
 Dezvoltarea unui cadru instituţional coerent pentru funcționarea centrelor
comunitare de învățare permanentă
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Activităţi pentru consolidarea capacității furnizorilor de educație și formare pentru a
dezvolta și implementa programe de calitate, relevante pentru piața muncii, precum și a
furnizorilor de ÎPV
 Consolidarea capacității instituționale a furnizorilor de IVET și CVET de a dezvolta și
implementa:


programe care vizează îmbunătățirea abilităților de bază și transversale – atât
profesionale, cât și non‐profesionale, în special pentru adulții peste 25 de ani care
au părăsit timpuriu școala cu un nivel scăzut de educație și calificare



programe de formare profesionala pentru sectoarele de creștere identificate
conform Strategiei Naționale de Competitivitate și pentru sectoarele cu valoare
adăugată mare.

 Dezvoltarea centrelor regionale de formare profesională, mai ales pentru calificări din
sectoare de creştere identificate conform Strategiei Naționale de Competitivitate.
 Dezvoltarea centrelor comunitare de învățare premanentă, vizând în special mediul
rural și comunitățile dezavantajate.
 Sprijin pentru dezvoltarea si implementarea de programe în sistem partenerial între
furnizorii de formare profesională inițială și continuă si angajatori pentru organizarea
și desfășurarea componentei de învățare la locul de muncă (organizarea de stagii in
întreprinderi pentru profesori, elaborare plan de acțiune, dezvoltare materiale de
învățare pentru elevi, dezvoltare curriculum local, furnizare competente
antreprenoriale – ex. Firma de exercițiu, manuale de specialitate, furnizare de formare
privind competențele verzi, organizarea de stagii de practica), inclusiv consiliere si
orientare profesională pentru creșterea eficienței și relevanței programelor
implementate
Acțiuni transversale
 Programe de dezvoltare profesională a personalului didactic, a formatorilor, tutorilor
din întreprinderi, în special pentru dezvoltarea și implementarea de programe de
învățare pe tot parcursul vieții, inclusiv prin învățare la locul de muncă (la nivel
sectorial, geografic etc.)
 Finanţarea pregătirii şi participării la competiţii profesionale regionale, naţionale şi
internaţionale
Acţiunile aferente acestei priorităţi de investiţii vor fi complementare intervenţiilor
planificate în cadrul POC, prin susținerea dezvoltării acelor competențe necesare realizării
creșterii economice, conform potențialului regional și sectorial identificat, având rolul de a
sprijini dezvoltarea întreprinderilor în sectoarele prioritare şi lanţurile valorice conectate,
prin facilitarea dobândirii generale de abilităţi şi competenţe. Totodată, intervențiile din
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cadrul acestei PI completează intervențiile în domeniul educației obligatorii și învățământului
terțiar (PI 6.1 și 6.2) și cele care vizează stimularea ocupării forței de muncă și promovarea
incluziunii sociale , susținute în cadrul AP 1‐5.

Principiile directoare pentru selectarea operațiunilor

Prioritate de
investiţii

OT 10 Prioritatea de investiţii (i) reducerea și prevenirea
abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la
învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, non‐formale și informale pentru
reintegrarea în educație și formare

Operațiunile vor trebui să contribuie la atingerea obiectivelor propuse de îmbunătățire a
accesului și nivelului de participare la un învățământ de calitate, alături de creșterea ratei de
retenție școlară în educația și formarea profesională inițială și creșterea participării la
educație a grupurilor expuse riscului excluziunii. Totodată, operațiunile selectate vor trebui
să contribuie la creșterea calității și relevanței învățământului primar și secundar.
Pentru atingerea obiectivelor propuse, se are în vedere implementarea unor proiecte atât la
nivel național, cât și la nivel local/regional. Se va urmări asigurarea unor modalități simple și
flexibile de implementare, care să asigure eficacitatea intervențiilor și să răspundă în mod
direct nevoilor identificate la nivelul domeniilor sau grupurilor țintă sprijinite.
La nivelul Ghidului Solicitantului, vor fi stabilite criterii de evaluare și selecție prin care să se
asigure coerența operațiunilor cu prevederile Programului și relevanța acestora privind
contribuția la atingerea obiectivelor propuse.

OT 10 Prioritatea de investiţii (ii) (a) îmbunătățirea calității și a
eficienței învățământului terțiar și a celui echivalent și a accesului la
acestea, în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în
special pentru grupurile defavorizate;
Prioritate de
investiţii

OT 10. Prioritate de investiții (iv) sporirea relevanței pe piața forțelor
de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției
de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a
sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv
prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea
programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme
de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare
duală și programe de ucenicie

Operațiunile vor trebui să contribuie la atingerea obiectivelor propuse de creștere a ratei de
absolvire a studiilor de nivel terțiar și de îmbunătățire a ratei de inserție pe piața muncii a
absolvenților din învățământul terțiar.
Principiile de selectare a operațiunilor includ relevanța măsurilor planificate pentru piața
muncii și orientarea acestora către furnizarea unor competențe practice de bază pentru
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absolvenți, cu accent asupra calificărilor și competențelor necesare promovării dezvoltării în
sectoarele cu valoare adăugată mare și sectoarele prioritare/ de creștere definite conform
Strategiei Naționale privind Competitivitatea 2014‐2020.
La nivelul Ghidului Solicitantului, vor fi stabilite criterii de evaluare și selecție prin care să se
asigure coerența operațiunilor cu prevederile Programului și relevanța acestora privind
contribuția la atingerea obiectivelor propuse.

OT 10 Prioritatea de investiţii (iii) (a) creșterea accesului egal la
învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în
cadre formale, non‐formale și informale, actualizarea cunoștințelor, a
competențelor și a aptitudinilor forței de muncă și promovarea unor
parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională și
validarea competențelor dobândite
Prioritate de
investiţii

OT 10 Prioritate de investiții (iv) sporirea relevanței pe piața forțelor
de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției
de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a
sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv
prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea
programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme
de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare
duală și programe de ucenicie

Operațiunile vor trebui să contribuie la atingerea obiectivelor propuse de creștere a ratei de
participare la învățarea pe tot parcursul vieții.
Se va urmări asigurarea unor modalități simple și flexibile de implementare, care să asigure
eficacitatea intervențiilor și să răspundă în mod direct nevoilor identificate la nivelul
domeniilor sau grupurilor țintă sprijinite.
Principiile de selectare a operațiunilor includ relevanța măsurilor planificate pentru piața
muncii și orientarea acestora către furnizarea unor competențe practice de bază pentru
absolvenți, cu accent asupra calificărilor și competențelor necesare promovării dezvoltării în
sectoarele cu valoare adăugată mare și sectoarele prioritare/ de creștere definite conform
Strategiei Naționale privind Competitivitatea 2014‐2020.
La nivelul Ghidului Solicitantului, vor fi stabilite criterii de evaluare și selecție prin care să se
asigure coerența operațiunilor cu prevederile Programului și relevanța acestora privind
contribuția la atingerea obiectivelor propuse.

Utilizarea planificată a instrumentelor financiare (după caz)

Nu este cazul
Utilizarea planificată a proiectelor majore (după caz)
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Nu este cazul
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2.A.6.7. Indicatorii de realizare pe prioritate de investiție și, după caz, pe categorie
de regiune
Tabelul 5:
ID

Indicatori de realizare comuni și specifici programului

Indicator

Unitate de
măsură

Fond

Categoria
regiunii (dacă
este relevantă)

Valoarea‐
țintă (2023)
B

F

Sursa datelor

Frecvența
raportării

T

10.1. Prioritatea de investiţii (i) reducerea și prevenirea parasirii timpurii a scolii și promovarea accesului egal la învățământul
preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în
educație și formare
OS
6.1.

Instrumente/ procese/ nou
create în domeniul educaţiei
şi îngrijirii copiilor preşcolari

Număr
instrumente

OS
6.1

Persoane care au beneficiat
de mecanisme de asistență,
din care:
copii 0‐6 ani, din care
apartinand unor categorii
defavorizate
parinti/tutori ai copiilor de 0‐
6 ani, din care apartinand
unor categorii defavorizate

Număr
persoane

OS
6.1

Creşe sprijinite, din care în
zonele rurale şi defavorizate

Număr
entități

OS
6.1

Personal didactic sprijinit
pentruimplicarea în EICP, din
care în zonele rurale şi
defavorizate
Proiecte în domeniul EICP din
care: implementate integral
sau parțial de partenerii
sociali sau de organizații
neguvernamentale
Elevi (ISCED 1‐3) sprijiniți in
vederea prevenirii PTS, din
care în zonele rurale şi
defavorizate
Programe SAS nou create/
sprijinite, din care în zonele
rurale şi defavorizate
Oferta educationala centrata
pe competente cheie în
învățământul primar si
secundar dezvoltata, din care
cele care utilizeaza solutii
digitale
Numar de campanii de
constientizare derulate

Număr
persoane

OS
6.1

OS
6.2

OS
6.2

OS
6.2.
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FSE

Toate categoriile
de regiuni

Sistem
monitorizare AM
POCU; MYSMIS

Anual

Număr
proiecte

Număr
persoane

Număr
campanii
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ID

OS
6.3.

OS
6.3.

OS
6.3

OS
6.3

OS
6.4.

Indicator

Persoane care au beneficiat
de mecanisme de asistență, în
vederea reducerii incidenţei
PTS din care: prin programde
de tip A doua sansa, din care
din categorii dezavantajate
Programe de tip A doua şansă
nou create/ sprijinite, din
care în zonele rurale şi
defavorizate
Persoane cu varsta de pana in
25 de ani sprijinite sa
dobandeasca o calificare in
programe de tip A doua sansa
Personal didactic sprijinit din
invatamantul primar si
secundar care lucreaza cu
copii si elevi apartinand
grupurilor vulnerabile, din
care personal didactic din
scoli situate in zone
rurale/defavorizate
Studii/ analize/ cercetări

Unitate de
măsură

Fond

Categoria
regiunii (dacă
este relevantă)

Valoarea‐
țintă (2023)
B

F

Sursa datelor

Frecvența
raportării

T

Număr
persoane

Număr
programe

Număr
persoane

Număr
persoane

Număr
documente

OT 10 Prioritatea de investiţii (ii) (a) îmbunătățirea calității și a eficienței învățământului terțiar și a celui echivalent și a accesului la acestea, în
vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate;
OT 10. Prioritate de investiții (iv) sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la
educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin
mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de
muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie;

OS
6.1

Persoane care au beneficiat
de mecanisme de asistență
pentru acces si participare la
invatamantul tertiar din care:
‐ elevi din invatamantul
secundar, din care apartinand
categoriilor dezavantajate
‐ studenti din invatamantul
universitar, din care
apartinand categoriilor
dezavantajate
‐ persoane peste 25 de ani
(studenti nontraditionali), din
care apartinand categoriilor
dezavantajate

Număr
persoane

OS
6.2.

Mecanisme de anticipare a
nevoilor de pe piaţa muncii
relevante pentru învăţământul
terțiar universitar și non‐
universitar
Sistem de calificare multinivelar
în învățământul terțiar bazat pe

Număr
mecanisme

OS

RO

146

RO

ID

6.2
OS
6.2
OS
6.2.

OS
6.2.

Indicator

dobândirea de abilităţi şi
competenţe relevante pentru
piaţa muncii dezvoltat
Institutii de invatamant de nivel
tertiar sprijinite pentru
introducerea sistemului
multinivelar.
Parteneriate între înstituțiile de
învățământ superior/ instituții de
învățământ terțiar non‐
universitar și sectorul privat/ şi
actorii din domeniul cercetării şi
inovării, din care nou infiintate
Oferta educaționala dezvoltata
prin parteneriate cu mediul de
afaceri în învățământul terțiar

OS
6.3

Tineri cercetatori care au
beneficiat de mecanisme de
asistență

OS
6.3

Elemente de transfer tehnologic
si inovare în proiecte de studii
postdoctorale dezvoltate
Numar de persoane din
invatamantul tertiar care
efectueaza stagii de practică la
un potențial angajator
Personal didactic din
învăţământul tertiar format

OS
6.3
OS
6.3

Unitate de
măsură

Fond

Categoria
regiunii (dacă
este relevantă)

Valoarea‐
țintă (2023)
B

F

Sursa datelor

Frecvența
raportării

T

Număr
entități
Număr
parteneriate

Număr
persoane

Număr
persoane
Număr
persoane

OT 10 Prioritatea de investiţii (iii) (a) creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în
cadre formale, non‐formale și informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor și a aptitudinilor forței de muncă și promovarea
unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională și validarea competențelor dobândite
OT 10 Prioritate de investiții (iv) sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea
tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a
calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea
unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie
OS
6.1.

OS
6.1.

OS

Participanți la programele de
invatare pe tot parcursul vietii
sprijiniti, din care:
Participanți la invatamantul
profesional si tehnic, din care din
categorii dezavantajate
Participanți la formarea
profesionala continuta, din care
din categorii dezavantajate
Participanti la activitati de
consiliere si orientare
profesionala, din care
: participanti din categorii
dezavantajate
‐ elevi din invatamantul gimnazial
‐ tineri (15‐24 ani) in afara
sistemului de educatie, formare
si fara un loc de munca
Numar de campanii de

RO

Număr
persoane

Număr
persoane

Număr

147

RO

ID

6.1.
OS
6.2
OS
6.2

OS
6.2

OS
6.2
OS
6.2
OS
6.2
OS
6.2
OS
6.2.

OS
6.2.
OS
6.3

OS

Indicator

constientizare si informare
derulate
Mecanism de anticipare a
nevoilor de formare de pe piata
muncii relevante pentru IPT si
FPC

Unitate de
măsură

Fond

Categoria
regiunii (dacă
este relevantă)

Valoarea‐
țintă (2023)
B

F

Sursa datelor

Frecvența
raportării

T

campanii

Calificări în domeniul
învățământului profesional și
tehnic si formarii profesionale
continue
dezvoltate/actualizate
Curriculum în domeniul
învățământului profesional și
tehnic si formarii profesionale
continue dezvoltat/actualizat
Mecanisme pentru
recunoaşterea, validarea şi
certificarea rezultatelor tuturor
formelor de educaţie dezvoltate
Studii, analize, cercetari, din care
studii de insertie socio‐
profesionala
Centre comunitare de invatare
permanenta infiintate/sprijinite

Centre regionale de formare
profesionala infiintate/sprijinite

Număr
entități
Număr
entități

Bază de date cu informații
privind nevoile de instruire de la
întreprinderi/sectorul privat la
furnizorii de instruire
Sistem de asigurare a calității in
FPC si invatarea la locul de
munca dezvoltat

Furnizori de formare care
beneficiaza de sprijin, din
care:
Furnizori din IPT, din care din
zone defavorizate socio‐
economic
Furnizori din FPC, din care din
zone defavorizate socio‐
economic
Furnizori de servicii de
recunoastere si validare a
competentelor
Personal didactic si de sprijin din
IPT si FPC care beneficiază de

RO

Număr
entități

Număr

148

RO

ID

Indicator

6.3

programe de dezvoltare
profesională inițială și continuă

OS
6.3

Bază de date cu informații
privind nevoile de instruire de la
întreprinderi/sectorul privat la
furnizorii de instruire

OS
6.3

Numar parteneriate in IPV
dezvoltate

Unitate de
măsură

Fond

Categoria
regiunii (dacă
este relevantă)

Valoarea‐
țintă (2023)
B

F

Sursa datelor

Frecvența
raportării

T

persoane

Număr
parteneriate

2.A.6.8. Inovare socială, cooperare transnațională și contribuție la obiectivele
tematice 1‐7
Axa prioritară 6

Educație și competențe

În cadrul acestei AP, se vor avea în vedere acțiuni inovative pentru implementarea
intervențiilor corespunzătoare tuturor priorităților de investiții. Astfel, se vor urmări
crearea și consolidarea de parteneriate relevante pentru:
‐ stimularea participării la educație și prevenirea/reducerea abandonului școlar,
la toate nivelurile relevante
‐ revizuirea curriculei și dezvoltarea de programe relevante pentru piața muncii,
conform oportunităților de dezvoltare identificate
‐ crearea de rețele de sprijin pentru elevi/ studenți la nivel
local/regional/național
‐ identificarea la nivel local și implicarea activă a unor facilitatori, facilitarea
participării elevilor/studenților la programele de sprijin – cu accent special
asupra celor aparținând grupurilor dezavantajate
‐ Implicarea actorilor relevanți din comunitate pentru creșterea gradului de
informare și conștientizare privind sprijinul disponibil și modalitățile de
accesare
Metodele inovative de implementare vor include de asemenea identificarea și
valorificarea de bune practici a nivel național sau din alte State Membre (cu accent
asupra modalităților de implementare), alături de promovarea unor modele de succes
din interiorul comunităților, în cazul măsurilor dedicate grupurilor dezavantajate.
Intervențiile prevăzute în cadrul AP 6 “Educație și competențe” vor contribui la
atingerea obiectivelor vizate în cadrul Obiective tematice 1‐6, având în vedere
obiectivul vizat de creștere a relevanței sistemului de educație pentru piața muncii și
orientarea sprijinului către domeniile inovative și cu potențial de creștere și măsurile
specifice implementate în acest sens.
Crearea și consolidarea de parteneriate între instituțiile de învățământ superior și
actorii din domeniul cercetării și inovării pentru stimularea dezvoltării de noi
programe de cercetare cu aplicaţii directe în economie, cu atenţie deosebită acordată

RO

149

RO

sectoarelor prioritare de creştere, vor contribui în mod direct la atingerea obiectivelor
vizate în cadrul OT 2, dar și în cadrul OT 4‐6, prin stimularea dezvoltării și inovării în
aceste sectoare.
Totodată, acțiunile care vizează îmbunătățirea accesului și participării angajaților la
programele de ÎPV vor contribui la atingerea obiectivelor vizate în cadrul OT 3‐6, prin
furnizarea calificărilor necesare în aceste domenii, cu accent asupra sectoarelor
prioritare, cu potențial de creștere identificate conform SNC 2014‐2020.

2.A.6.9. Cadrul de performanță
2.A.6.10. Categoriile de intervenție
2.A.6.11. Rezumat al utilizării planificate pentru asistența tehnică
Axa prioritară 6

RO

Educaţie şi competenţe

150

RO

2.B. O descriere a axelor prioritare pentru asistența tehnică
2.B.1 Axa Prioritară 7: Asistenţă tehnică
ID‐ul axei prioritare

AP 7

Denumirea axei prioritare

Asistenţă tehnică

2.B.1. Justificarea stabilirii unei axe prioritare care acoperă mai mult de o categorie
de regiune, obiectiv tematic sau Fond (dacă este cazul)
Axa Prioritară „Asistență Tehnică” va viza toate regiunile. Această abordare a fost aleasă
datorită naturii specifice a activităților susținute în cadrul acestei Axe, care urmărește atât
acțiuni la nivel național, cât și acțiuni la nivel regional sau local, care să răspundă nevoilor
comunităţilor şi grupurilor sprijinite, fără condiţionări legate de distribuţia teritorială.
Acțiunile sunt complementare celor sprijinite în cadrul PO Asistență Tehnică stabilit la nivel
național și sunt asociate responsabilităților Autorității de Management pentru PO CU și
sarcinilor care țin direct de asigurarea unei implementări cu succes a programului.
O astfel de abordare creşte eficienţa şi eficacitatea politicii de coeziune prin utilizarea unei
abordări unitare.

2.B.3 Obiective specifice corespunzătoare priorităților de investiții și rezultate
preconizate
ID

OS 7.1

Obiectiv Specific

Îmbunătăţirea capacităţii AM și OI pentru PO CU de a
gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace
programul operațional.

Rezultatele pe care statul membru
caută să le obțină prin sprijinul din
partea UE

Capacitate consolidată a AM și OI de a gestiona și
implementa în mod eficient programul operațional

ID

OS 7.2

Obiectiv Specific

Îmbunătăţirea capacităţii beneficiarilor PO CU de a
implementa în mod eficient şi eficace proiecte de tip
FSE

Rezultatele pe care statul membru
caută să le obțină prin sprijinul din
partea UE

Capacitate consolidată a beneficiarilor POCU de a
implementa proiecte de tip FSE

ID

OS 7.3

RO

151

RO

Obiectiv Specific

Creșterea gradului de informarea a beneficiarilor și
potențialilor beneficiari POCU privind activitățile care
pot face obiectul FSE, valorizarea și implementarea de
bune practici și inițiative în domeniul FSE

Rezultatele pe care statul membru
caută să le obțină prin sprijinul din
partea UE

Grad crescut de informare a beneficiarilor și
potențialilor beneficiari privind oportunitățile PO CU
și posibilitățile de accesare a fondurilor FSE

ID

OS 7.4

Obiectiv Specific

Asigurarea capacității AM pentru POCA de a gestiona
şi implementa în mod eficient şi eficace programul
operațional.

Rezultatele pe care statul membru
caută să le obțină prin sprijinul din
partea UE

Capacitate consolidată a AM pentru POCA de a
gestiona și implementa în mod eficient programul
operațional

2.B.4. Indicatori de rezultat
Tabelul 12:
ID

Indicatori de rezultat specifici programului (pe obiectiv specific)

Indicator

Unitate
de
măsură

Valoarea de
referință
B

F

Anul de
referință
T

Valoarea‐țintă
(2023)
B

F

Sursa datelor

Frecvența
raportării

T

OS 7.1.

Rata de
absorbție FSE în
cadrul POCU

%

Baza de date
AM POCU/
MYSMIS

Anual

OS 7.2

Rata de
absorbție FSE în
cadrul POCU

%

Baza de date
AM POCU/
MYSMIS

Anual

OS 7.3

Rata de
absorbție FSE în
cadrul POCU

%

Baza de date
AM POCU/
MYSMIS

Anual

OS 7.4

Rata de
absorbție FSE în
cadrul POCA

%

Baza de date
AM POCU/
MYSMIS

Anual

2.B.5. Acțiunile care urmează să fie sprijinite și contribuția lor preconizată la
obiectivele specifice (pe axă prioritară)
Prioritate de investiţii
În vederea asigurării unui cadru coerent și unitar de funcționare a instituțiilor responsabile cu
gestionarea Fondului Social European în perioada 2014‐2020, axa de asistență tehnică din
cadrul POCU va acoperi nevoile de finanțare pentru implementarea în bune condiții a
Programului Operațional Capital Uman și va sprijini implementarea Programului Operațional

RO

152

RO

Capacitate Administrativă, prin acoperirea cheltuielilor cu personalul (Notă – POCA nu are
prevăzută o axă de AT).
Axa de Asistență Tehnică a POCU va acționa în complementaritate cu Programul Operațional
Asistență Tehnică, prin care vor fi finanțate măsuri de sprijin pentru implementarea
operațiunilor finanțate prin FSE (de ex. Centru de informare)
În concordanţă cu recomandarea specifică de ţară privind intensificarea eforturilor de
accelerare a absorbţiei fondurilor UE, în special prin întărirea sistemelor de gestiune şi
control şi prin îmbunătățirea procesului de achiziţii publice, şi cu prevederile Planului
Naţional de Reformă şi ale Acordului de Parteneriat, în cadrul acestei axe prioritare sunt
vizate patru obiective specifice, astfel:


Îmbunătăţirea capacităţii AM și OI de a gestiona şi implementa în mod eficient şi
eficace programul operațional



Îmbunătățirea capacității beneficiarilor de a implementa cu succes proiecte de tip
FSE



Creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCU
privind activitățile care pot face obiectul FSE, valorizarea și implementarea de
bune practici și inițiative în domeniul FSE



Asigurarea capacității AM pentru POCA de a gestiona şi implementa în mod
eficient şi eficace programul operațional.

Acţiunile aferente acestei axe prioritare sunt menite să completeze şi să sprijine intervenţiile
aferente tuturor celorlalte priorităţi de investiţii, inclusiv prin asigurarea mecanismelor
implementării eficace a intervențiilor (prin instituirea și operaționalizarea schemelor de
global grant și CLLD), precum și prin sprijinirea beneficiarilor cu privire la elaborarea şi
implementarea cu succes a proiectelor de tip FSE.
Pentru atingerea obiectivelor aferente acestei Axe Prioritare, vor fi finanţate prin FSE
următoarele tipuri de acţiuni:
Acțiuni pentru îmbunătăţirea capacităţii AM și OI pentru POCU de a gestiona şi
implementa în mod eficient şi eficace programul operațional
 Sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare POCU
(inclusiv costuri de personal, sprijin logistic și organizatoric) pentru
implementarea diferitelor etape ale POCU, inclusiv identificarea şi dezvoltarea
proiectelor, pregătirea, selecţia, monitorizarea, evaluarea, controlul şi audit;
 Achiziţia şi asigurarea funcționării echipamentelor IT şi birotică necesare pentru
managementul şi implementarea programului;
 Elaborarea studiilor şi analizelor specifice necesare pentru a permite
implementarea eficientă și eficace a acțiunilor finanțate prin POCU, inclusiv
evaluare
 Asigurarea mecanismelor în vederea gestionării schemelor de grant,
implementării CLLD și ale altor mecanisme necesare pentru implementarea
intervenţiilor planificate.
 Sprijinirea activităților Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare
(inclusiv costuri de personal) necesare pentru închiderea Programului Operațional

RO

153

RO

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013
Activități pentru îmbunătățirea capacității beneficiarilor de a implementa cu succes
proiecte de tip FSE


Sprijinirea beneficiarilor POCU pentru pregătirea şi implementarea proiectelor
finanțate prin POCU, în special pentru proiectele de tip CLLD.



Crearea și operaționalizarea unui mecanism eficient de asistență pentru
beneficiari



Instruire pentru potențialii beneficiari și beneficiarii POCU pentru elaborarea și
implementarea de proiecte finanțate din FSE

Creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCU privind
activitățile care pot face obiectul FSE, valorizarea și implementarea de bune practici și
inițiative în domeniul FSE
 Elaborarea și implementarea strategiei și a planului de comunicare pentru POCU,
a campaniilor de comunicare.
 Sprijin pentru activităţile de comunicare referitoare la intervenţiile aferente
POCU, inclusiv derularea activităţilor de publicitate şi informare (realizarea şi
distribuirea materialelor informative şi publicitare, organizarea de conferinţe,
forumuri, prezentări, caravane de informare etc.)
 Operaționalizarea unui Centru de informare pentru operațiunile finanțate prin FSE
(comun POCU și POCA), inclusiv cu funcțiuni de help‐desk (NOTĂ – finanțarea
centrului se va realiza prin fonduri POCU și POAT)
Acțiuni pentru îmbunătăţirea capacităţii AM pentru POCA de a gestiona şi implementa în
mod eficient şi eficace programul operațional
 Sprijinirea Autorităţii de Management pentru POCA pentru acoperirea costurilor
pentru personalul din cadrul AM POCA
 Sprijinirea activităților Autorităţii de Management pentru PODCA (inclusiv costuri de
personal) necesare pentru închiderea Programului Operațional Dezvoltarea
Capacității Administrative 2007‐2013

2.B.6. Indicatorii de realizare a căror contribuție la rezultate este anticipată (pe axă
prioritară)
ID

Indicator

Unitate de măsură

Valoarea‐țintă (2023)
(opțional)
B

OS 7.1
OS 7.1
OS 7.2

RO

Proiecte co‐
finanțate din POCU

Număr proiecte

Analize/ studii
realizate
Număr beneficiari
sprijiniți

Număr
studii/analize

F

Sursa datelor

T

Baza de date a AM POCU/
SMIS 2014+
Baza de date a AM POCU/
SMIS 2014+
Baza de date a AM POCU/
SMIS 2014+

Număr persoane

154

RO

OS 7.2
OS 7.3
OS 7.3
OS 7.4.

RO

Număr persoane
instruite
Strategii/ planuri/
campanii elaborate
Conferințe/
prezentări/
campanii realizate
Proiecte co‐
finanțate din POCA

Număr strategii/
planuri/ campanii

Baza de date a AM POCU/
SMIS 2014+
Baza de date a AM POCU/
SMIS 2014+

Număr
evenimente

Baza de date a AM POCU/
SMIS 2014+

Număr proiecte

Baza de date a AM POCU/
SMIS 2014+

Număr persoane

155

RO

Secțiunea 3. Plan de finanțare

RO

156

RO

SECȚIUNEA 4.

Abordare integrată a dezvoltării teritoriale

România se confruntă cu importante disparități atât la nivel regional, cât și intra‐
regional în ceea ce privește accesul pe piața muncii, la servicii de sănătate și la o
educație de calitate. Acestora li se adaugă distribuția inegală și diferențele în ceea ce
privește competitivitatea diferitelor activități economice, cu consecințe directe asupra
veniturilor obținute și nivelului de bunăstare al populației. Datele disponibile arată că în
regiunea Nord‐Est și în regiunile sudice se înregistrează cele mai mari rate de sărăcie și
excluziune socială, mai mult decât dublu comparativ cu rata înregistrată în regiunea
București‐Ilfov (unde rata sărăciei este cea mai redusă la nivel național).
Totodată, riscul sărăciei extreme în zonele rurale și orașele mici este de 4 ori mai mare
decât cel înregistrat în zonele urbane, ceea ce face ca circa jumătate din populația
României
să
fie
expusă
unui
risc
mai
mare
la
sărăcie.
În plus, așa‐numitele ‘buzunare de sărăcie’ din zonele urbane includ comunități expuse
unui risc crescut de deprivare materială, în contextul unei participări reduse pe piața
muncii și un nivel redus de educație, precum și dat fiind accesul limitat la servicii de
bază de calitate.
Strategia POCU va ține cont de caracterul teritorial al dezvoltării și de disparitățile
existente în termeni de venit și din punct de vedere al participării pe piața muncii și în
sistemul de educație și va încerca să furnizeze un răspuns adecvat nevoilor
comunităților dezavantajate, prin susținerea activităților integrate care au ca scop
promovarea coeziunii sociale și reducerea sărăciei în comunitățile afectate.
Intervențiile vor avea în vedere exploatarea potențialului existent la nivel regional și
local, prin susținerea dezvoltării abilităților și competențelor forței de muncă în acele
domenii pentru care există un avantaj competitiv, dar și prin stimularea creării de noi
afaceri și dezvoltarea celor existente, în special în zonele deficitare, unde se
înregistrează densitate redusă a afacerilor. Abordările de tip partenerial la nivelul
comunităților, cu implicarea actorilor relevanți în domeniul economic și social dar și a
celor din sectorul public vor fi încurajate, pentru creșterea eficacității intervențiilor
Măsurile vor fi prioritizate pe baza diferitelor exerciții de mapare, atât în legătură cu
comunitățile afectate de sărăcie și excluziune socială, cât și diversele studii și cercetări
privind potențialul de dezvoltare și domeniile specifice de creștere nivel regional. Mai
mult, aranjamentele de monitorizare prevăzute vor permite o corelare în timp real a
intervențiilor, în vederea creării și valorificării de sinergii între intervențiile susținute în
cadrul diferitelor priorități de investiții, precum și la nivelul diferitelor PO.
Abordarea integrată va contribui la atingerea următoarelor obiective specifice vizate de
POCU:
 Dezvoltarea și implementarea măsurilor integrate destinate comunităților aflate
în risc de sărăcie
Promovarea incluziunii active şi reducerea prevalenței sărăciei în rândul minorităţii

RO

157

RO

rome şi a altor persoane, grupuri, comunităţi dezavantajate din zonele urbane şi rural
Creșterea ocupării prin încurajarea antreprenoriatului și a înființării de întreprinderi, cu
accent special pe zonele deficitare, mai slab dezvoltate.

RO

158

RO

4.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (după
caz)
Instrumentele de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (CLLD)
joacă un rol important în reducerea disparităților teritoriale în zonele urbane și rurale,
prin încurajarea implicării active a comunităților locale, atât pentru elaborarea
strategiilor, cât și pe parcursul procesului de implementare a acestora, conform nevoilor
identificate.
În contextul POCU, CLLD vor fi utilizate pentru implementarea intervențiilor care vizează
promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile dezavantajate, cu
accent asupra celor cu populație majoritară de etnie romă. Dată fiind complexitatea
nevoilor cu care se confruntă comunitățile afectate, în contextul unui acces limitat la
servicii sociale, de sănătate și de educație de calitate și participării reduse pe piața
muncii, este necesară o abordare integrată pentru asigurarea eficacității și
sustenabilității intervențiilor implementate.
O categorie de intervenții va avea în vedere îmbunătățirea condițiilor de locuire, cu
accent pe comunitățile cu populație majoritar de etnie romă, pentru care majoritatea
populației (90% in 2011) este expusă riscului de deprivare materială severă. Totodată, se
are în vedere acordarea de sprijin pentru dezvoltarea acelor comunități dezavantajate,
identificate conform exercițiilor de mapare, efectuate la nivel național și regional.
Criteriile utilizate pentru selectarea comunităților care vor beneficia de sprijin includ:
rata de ocupare, rata de participare în învățământ și accesul la servicii de bază și condiții
de locuire de calitate.
Intervenţiile de tip CLLD vor fi implementate de o manieră integrată (dezvoltarea
infrastructurii va fi susținută de măsuri de creștere a capacității umane prin dezvoltarea
de măsuri de tip FSE). Intervenţiile susţinute în cadrul acestei priorităţi vor beneficia de
sprijin din POCU, POR și PNDR şi vor fi puse în aplicare conform metodologiei stabilite
pentru proiectele de tip CLLD:
 selecţia proiectelor se va realiza în două etape de către un comitet comun,
constituit din membri ai autorităţilor de management implicate, mai întâi pe
baza unui cereri de exprimare a interesului și ulterior – după elaborarea
strategiei de dezvoltare locală și a proiectelor care vor fi implementate la nivelul
comunităţii ‐ prin selectarea proiectelor pe baza detaliilor tehnice și strategice
furnizate).
 sprijinul pentru infrastructură pentru comunitățile care utilizează instrumentul
de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii va fi acordat din
POR în cazul zonelor urbane, iar în zonele rurale prin PNDR.
Pentru comunitățile din zonele urbane, se are în vedere o abordare multi‐fond pentru
implementarea strategiilor integrate. Intervenții complementare sunt prevăzute în
cadrul POCU (măsuri de tip ‘soft’ care au în vedere îmbunătățirea accesului și participării
în sistemul de învățământ, precum și creșterea calității în sistemul de educație, alături
de creșterea participării pe piața muncii și îmbunătățirea competențelor profesioniștilor
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în domeniul serviciilor sociale și de sănătate etc.) și Programul Operațional Regional (în
cadrul căruia se au în vedere investiții în infrastructura socială, de sănătate și
educațională, precum și investiții care vizează îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru
comunitățile defavorizate). Proiectele vor fi evaluate și selectate de un Comitet Comun
de Selecție, stabilit de Autoritatea de Management (AM) pentru POCU, împreună cu AM
pentru POR.
Pentru zonele rurale, intervențiile în cadrul POCU vor completa sprijinul prevăzut în
contextul inițiativelor LEADER, finanțate în cadrul PNDR. Abordarea utilizată în cadrul
POCU va avea în vedere creșterea eficacității măsurilor implementate, prin înființarea
unui mecanism de coordonare și monitorizare, cu scopul de a corela diferitele intervenții
și de asigura transferul de bune practici și replicarea cu succes a intervențiilor în mai
multe zone. Acțiunile la nivel local vor fi implementate cu respectarea prevederilor
strategiilor de dezvoltare locală elaborate de Grupurile de Acțiune Locală (GAL)
existente sau cele nou‐create.
O abordare similară va fi utilizată în cadrul zonelor costiere, în vederea creșterii
eficienței intervențiilor. Intervențiile în cadrul POCU vor sprijini implementarea
strategiilor de dezvoltare locală elaborate de Grupurile de Acțiune Local în domeniul
Pescuitului (GALP), printr‐o mai bună coordonare și aplicare de bune practici în zonele
sprijinite.
Acțiunile vor viza îmbunătățirea competențelor forței de muncă, precum și
îmbunătățirea accesului și participării la educație (atât la educația obligatorie, cât și la
educația terțiară și educația pe tot parcursul vieții) și reducerea abandonului școlar
pentru copiii din zonele rurale. Promovarea diversificării economice și dezvoltării
activităților non‐agricole în zonele rurale, sunt obiective complementare, care vor fi
avute în vedere în aceste zone.
Un sprijin adecvat va fi acordat pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală și
înființarea și dezvoltarea capacității instituțiilor responsabile cu implementarea
acestora, la nivel local. Totodată, se are în vedere acordarea unui sprijin continuu pe
parcursul implementării, prin înființarea unor structuri dedicate la nivel regional/ local.
Pentru proiectele sprijinite prin POCU, acest sprijin va fi finanțat din axa de Asistență
Tehnică a programului.
Pentru atingerea obiectivelor propuse în domeniul incluziunii sociale și combaterea
sărăciei, complementar intervențiilor de tip CLLD se va avea în vedere implementarea
unor mecanisme de tip global grants – în domeniul ocupării, educației, accesului la
servicii de bază și infrastructură de calitate – atât pentru susținerea unor intervenții
prevăzute de strategiile de dezvoltarea locală (cu evitarea suprapunerilor), cât și în afara
contextului stabilit de acestea, dacă intervențiile contribuie la atingerea obiectivelor
propuse.

4.2

Acțiuni integrate pentru dezvoltare urbană durabilă (după caz)

După caz, valoarea indicativă a sprijinului FEDR aferent acțiunilor integrate pentru
dezvoltarea urbană durabilă, care vor fi implementate în conformitate cu dispozițiile
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articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 și alocarea indicativă a
sprijinului FSE pentru acțiune integrată.
Dezvoltarea sustenabilă și progresul nu sunt posibile fără asigurarea unui acces adecvat
la servicii sociale, de sănătate și educație de calitate, pentru întreaga populație. Așa‐
numitele ‘buzunare de sărăcie’ concentrate în zonele urbane constituie o amenințare
serioasă la dezvoltarea urbană sustenabilă și orice intervenție se poate dovedi inutilă pe
termen lung, dacă nevoile comunităților vulnerabile concentrate în orașe nu sunt
abordate într‐o manieră adecvată.
Intervențiile finanțate în cadrul POCU contribuie la dezvoltarea urbană durabilă, prin
promovarea incluziunii sociale pentru grupurile marginalizate și pentru comunitățile
concentrate în zonele urbane, inclusiv pentru populația Roma și alte grupuri
dezavantajate. Acțiuni dedicate în acest sens vor fi implementate în contextul CLLD,
conform strategiilor de dezvoltare locală pregătite. Măsurile finanțate prin POCU vor fi
complementate de intervenții în infrastructură susținute prin POR.
Intervențiile prevăzute includ acțiuni combinate în domeniul educației și ocupării,
precum și acțiuni prin care se are în vedere îmbunătățirea abilităților și competențelor
profesioniștilor din domeniul serviciilor sociale și de sănătate, în scopul îmbunătățirii
calității și accesibilității acestor servicii. Prin sprijinul prevăzut se are în vedere abordarea
de o manieră eficace a nevoilor comunităților marginalizate din orașe, în scopul
reducerii sărăciei și excluziunii sociale cu care acestea se confruntă, contribuind astfel la
o dezvoltare urbană durabilă.

Tabelul 20:
Fond

Acțiuni integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă – volume
indicative ale sprijinului FEDR și FSE
Sprijinul FEDR și FSE (cu titlu indicativ)
(EUR)

Proporția totală a cotelor
alocărilor totale ale
Fondului pentru program

Total FEDR
Total FSE
TOTAL FEDR+FSE

4.3

Investiția teritorială integrată (ITI) (după caz)

Abordarea utilizării Investiției Teritoriale Integrate (ITI) (astfel cum este definită la
articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013), cu excepția cazurilor acoperite de
punctul 4.2, precum și alocarea financiară indicativă respectivă din cadrul fiecărei axe
prioritare.
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România va utiliza acest instrument pentru promovarea dezvoltării în Rezervația Biosferei
Delta Dunării, un teritoriu unic cu caracteristici foarte specifice: populație rară și foarte
izolată, specializare economică și un grad ridicat de vulnerabilitate din punct de vedere
economic, alături de un acces redus la servicii sociale și de sănătate, precum și la alte
servicii de interes general.
Abordarea integrată va avea în vedere stimularea dezvoltării socio‐economice în această
zonă și cooperarea inter‐sectorială la nivel sub‐regional, în scopul creării și valorificării de
sinergii între fondurile ESI și alte surse de finanțare (naționale sau de la bugetul local).
În prezent, este în curs de elaborare, cu sprijinul Băncii Mondiale, strategia de dezvoltare a
acestui teritoriu pentru perioada 2014 – 2020. Strategia va fi implementată printr‐un Plan
de Acțiune, care va fi elaborat de asemenea cu sprijinul Băncii Mondiale și care va include
propuneri de intervenții și mecanismele de implementare, cu utilizarea tuturor fondurilor
ESI implicate.
Intervențiile prevăzute vor fi susținute atât în contextul PO Capital Uman, cât și prin
acțiunile prevăzute în cadrul celorlalte programe operaționale (PO Regional, PO
Competitivitate, PO Capacitate Administrativă, PO Asistență Tehnică și PNDR).
Coordonarea strategică a intervențiilor va fi asigurată cu sprijinul Comitetului de
Coordonare pentru Acordul de Parteneriat (CCAP). sub‐comitetele tematice și grupurile de
lucru funcționale, stabilite conform prevederilor Acordului de Parteneriat, vor susține
activitatea CCAP.
Implementarea monitorizării intervențiilor se va realiza la nivelul fiecărui Program
Operațional implicat, iar contribuția la prioritățile de investiții relevante va fi integrată în
planurile de evaluare ale PO.
Dată fiind orientarea specifică a PO Capital Uman, toate axele prioritare ale PO Capital
Uman (cu excepția AP 5, dedicate integral intervențiilor de tip CLLD) includ acțiuni care vor
contribui la implementarea Strategiei Dezvoltării Durabile a Deltei Dunării în contextul ITI.
Se vor avea în vedere așadar intervențiile care vizează promovarea ocupării forței de
muncă (susținute în cadrul AP 1 “Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri”, AP 2
“Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs” și AP 3 “Locuri de muncă pentru
toți”), prin îmbunătățirea accesului și participării pe piața muncii pentru categoriile
dezavantajate, promovarea antreprenoriatului, dar și prin consolidarea capacității
instituțiilor publice în domeniul pieței muncii de a răspunde nevoilor în continuă schimbare
ale economiei și nevoilor specifice ale grupurilor dezavantajate.
Un rol special îl joacă intervențiile susținute în cadrul AP 4 “Incluziunea socială și
combaterea sărăciei”, care urmăresc promovarea incluziunii sociale, prin implementarea
unor acțiuni integrate la nivelul comunităților marginalizate, dar și a acțiunilor specifice de
promovare a antreprenoriatului social și a economiei sociale. Vulnerabilitățile în ceea ce
privește accesul la serviciile sociale și de sănătate vor fi abordate prin intervențiile
susținute în cadrul AP 4 – PI 4.3, prin îmbunătățirea accesului la asistență medicală și
tratamente de calitate, asistență medicală primară, dezvoltarea de servicii medicale și de
asistență socială integrate, alături de furnizarea unor pachete de bază de servicii de
sănătate la nivelul comunităților, precum și de acțiuni de îmbunătățire a cunoștințelor și
competențelor în rândul specialiștilor din domeniul sănătății și în domeniul social. Acțiunile
sistemice vor contribui în aceeași direcție.
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Similar, acțiunile privind creșterea nivelului de educație la nivelul întregii populații, cu
accent asupra grupurilor dezavantajate, sprijinite în cadrul AP 6 “Educație și competențe”
vor crea premisele dezvoltării economice și sociale în Rezervația Biosferei Delta Dunării,
zonă vizată în cadrul ITI, prin creșterea accesului și participării la educație. Dezvoltarea
competențelor forței de muncă și creșterea nivelului de calificare pentru angajați, dar și
pentru persoanele inactive, șomeri sau cei aflați în căutarea unui loc de muncă vor
produce efecte în aceeași direcție.
Acțiunile susținute în cadrul AP 7 “Asistență Tehnică” a PO Capital Uman vor contribui
(fără a fi necesară o alocare specifică în acest sens) la atingerea obiectivelor Strategiei
Dezvoltării Durabile a Deltei Dunării prin contribuția la îmbunătățirea capacității
instituțiilor implicate (AM, OI), dar și a beneficiarilor PO CU de a gestiona și implementa în
mod eficient și eficace intervențiile programate la nivelul PO Capital Uman.

Tabelul 21: Alocare financiară indicativă pentru ITI, altele decât cele menționate la
punctul 4.2
(valoarea totală)
Alocarea financiară
Axa prioritară
Fond
indicativă (sprijinul din
partea Uniunii) (EUR)
AP 1 “Inițiativa Locuri de Muncă pentru
YEI + FSE
8.000.000
Tineri”
AP 2 “Îmbunătățirea situației tinerilor din
FSE
categoria NEETs”
AP 3 “Locuri de muncă pentru toți”
FSE
13.500.000
AP 4 “Incluziunea socială și combaterea
FSE
6.500.000
sărăciei”
AP 6 “Educație și competențe”
FSE
12.000.000
AP 7 “Asistență Tehnică”
FSE
Total

4.4 Acordurile privind acțiunile interregionale și transnaționale, din
cadrul programului operațional, încheiate cu beneficiarii din cel puțin un
stat membru (după caz)
În cadrul PO CU, se pot avea în vedere acțiuni cu caracter interregional sau transnațional în
vederea asigurării unei implementări eficace a intervențiilor prevăzute în cadrul PI 3.3
“Modernizarea instituțiilor pieței forțelor de muncă, precum serviciile publice și private de
ocupare a forței de muncă și îmbunătățind satisfacerea nevoilor pieței forțelor de muncă,
prin măsuri de stimulare a mobilității transnaționale a lucrătorilor și prin programe de
mobilitate și printr‐o mai bună cooperare între instituții și părțile interesate relevante”.
Crearea și consolidarea de parteneriate cu entități din alte State Membre ale Uniunii
dezvoltarea instrumentelor de colectare, analiză și prognoză, dar și pentru eficientizarea
procedurilor de lucru, inclusiv în contextul unor proiecte cu caracter ‘pilot’ vor contribui la
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creșterea eficienței și eficacității acestor măsuri, prin încurajarea schimbului de bune
practici și transferului de cunoștințe specializate în aceste domenii.
Acțiunile interregionale și transnaționale vor contribui la atingerea obiectivului specific
vizat în cadrul PI 3.3, respectiv consolidarea capacităţii serviciului public de ocupare de a
oferi servicii de înaltă calitate, adaptate nevoilor pieţei muncii.
Aranjamentele de implementare prevăzute vor avea în vedere simplificarea procedurilor,
pentru facilitarea implementării și evitarea încărcării nejustificate a beneficiarilor,
concomitent cu asigurarea unui control riguros al operațiunilor implementate.

4.5 Contribuția intervențiilor planificate în cadrul programului la
strategii macroregionale și la strategiile aferente bazinelor maritime, în
funcție de nevoile zonei vizate de program definite de statul membru
(dacă este cazul)
(în cazul în care statul membru și regiunile participă la strategiile macroregionale și la
strategiile aferente bazinelor maritime)
Intervențiile programate în contextul fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014‐2020 vor contribui semnificativ la atingerea obiectivelor Strategiei
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD).
Obiectivele specifice vizate și acțiunile specifice vizate la nivelul Programelor
Operaționale – inclusiv în cadrul PO CU – sunt stabilite astfel în strânsă corelare cu
obiectivele și țintele definite la nivelul Planului SUERD, vizând o aliniere a politicilor și
finanțării pentru maximizarea impactului intervențiilor.
Intervențiile planificate în cadrul PO CU vor contribui la atingerea obiectivului vizat în
cadrul priorității de investiții nr. 9 a SUERD ‘Investiții în oameni și competențe’. Se are
astfel în vedere cu prioritate contribuția următoarelor tipuri de intervenții:
 Acțiunile prevăzute în domeniul educației și cele care vizează creșterea nivelului
de calificare al forței de muncă și la nivelul întregii populații
 Acțiunile de promovare a antreprenoriatului, inclusiv în domeniul social și de
stimulare a dezvoltării de noi afaceri
 Acțiunile care vizează creșterea mobilității forței de muncă
 Acțiunile care vizează combaterea sărăciei și promovarea incluziunii sociale, prin
dezvoltarea și implementarea măsurilor integrate destinate comunităților în risc
de sărăcie, inclusiv a măsurilor implementate în contextul inițiativelor de tip
CLLD
 Intervențiile în domeniul economiei sociale și antreprenoriatului social
 Acțiunile specifice implementate în cadrul AP 4 pentru îmbunătățirea accesului
la servicii de asistență medicală și servicii sociale de calitate, precum și prin
măsurile care vizează îmbunătățirea competențelor specialiștilor din domeniul
social și medical.
Totodată, acțiunile prevăzute în cadrul AP 6 “Educație și ’AP 7 “Competențe pentru
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piața muncii’ a POCU, care vizează creșterea calității în sistemul de învățământ și a
relevanței sistemului de educație pentru piața muncii vor contribui la atingerea
obiectivelor vizate în cadrul priorității 8 ‘Sprijinirea competitivității întreprinderilor,
inclusive dezvoltarea de clustere’ a SUERD.
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SECȚIUNEA 5. Nevoile specifice ale zonelor geografice cel mai
grav afectate de sărăcie sau ale grupurilor țintă supuse celui mai
ridicat risc de discriminare sau de excludere socială (după caz)
5.1 Zonele geografice cele mai afectate de sărăcie/grupurile‐țintă cu
cel mai mare risc de discriminare sau excluziune socială
În România, gradul de sărăcie și de excluziune socială este mult mai mare decât în
majoritatea statelor membre, cu 40,3% din populație fiind expusă la astfel de riscuri în
2011, comparativ cu media UE de aproximativ 24%. În 2011, 4,74 milioane din totalul
populației române se aflau în risc de sărăcie (cu un venit mai mic de 60 % din venitul
mediu disponibil), 6,28 milioane se confruntau cu lipsuri materiale severe, iar 1,14
milioane locuiau în gospodării cu intensitate de lucru foarte scăzută.
Zonele geografice cele mai afectate de sărăcie și excluziune socială
România are cea mai mare cotă din UE de populație care trăiește în zonele rurale (45%
din totalul populației) și, conform datelor INS pentru 2010, riscul de sărăcie extremă
este 4 ori mai mare în zonele rurale (8,8%) în comparație cu zonele urbane (2,2%).
Zonele urbane afectate de sărăcie includ orașe mici care se confruntă cu îmbătrânirea
demografică și depopularea, orașele mono‐industriale (de exemplu orașele miniere),
orașe agricole sau orașe nou înființate. Orașele mici concentrează sărăcia din cauza
infrastructurii fizice sărace (transport, sănătate, educație). În plus, acestea au fost
puternic afectate de restructurarea industrială și sunt foarte vulnerabile la reforma
industrială și economică, care are ca principal efect o rată scăzută de ocupare și, prin
urmare, venituri instabile și mici.
Localitățile izolate din zonele muntoase sau din regiunile de‐a lungul coridorului Dunării
suferă aceleași tendințe negative ca rezultat în special al poziționării geografice dificile și
al limitărilor în ceea ce privește activitățile și ocuparea forței de muncă. Nivelul sărăciei
este foarte mare în aceste teritorii, fiind necesară o abordare integrată pentru a
răspunde nevoilor lor complexe de dezvoltare.
În zonele rurale, problema principală este sărăcia tradițională asociată lipsei de locuințe
și a serviciilor de bază (canalizare și apă curentă):
 în 2010, 76,7% din populația care trăia în sărăcie absolută se afla în zonele rurale,
riscul de sărăcie absolută fiind de patru ori mai mare în zonele rurale (8,8%) decât în
zonele urbane (2,2%);
 riscul de sărăcie relativă este de trei ori mai mare în zonele rurale comparativ cu
zonele urbane (27% față de 9%), pentru populația rurală existând, de asemenea, un
procent mai mic de absolvenți de învățământ superior (3% din forța de muncă
ocupată, în comparație cu 23% în zonele urbane);
 îmbătrânirea demografică este mai pronunțată în zonele rurale și în zonele mai
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sărace, iar această tendință va continua și se preconizează că populația din unele
regiuni se va reduce cu până la 50% până în 2050.
Totodată, cartografierea sărăciei în zonele rurale și urbane arată un risc mai mic de
sărăcie în localitățile rurale care sunt aproape de un oraș mare. În zonele în care nu
există centre urbane, sau la periferia orașelor mici sau subdezvoltate, tendința este de
creștere a sărăciei.
La nivel regional, analiza datelor disponibile arată că regiunile cu cele mai mari rate de
persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială sunt: Nord‐Est, Sud‐Vestul
Olteniei, Sud‐Est și Sudul Munteniei. La celălalt capăt se află regiunile Vest și
București‐Ilfov.
Analiza detaliată a valorilor indicatorilor statistici utilizați pentru cuantificarea sărăciei și
excluziunii sociale în perioada 2007‐2011 indică ponderi foarte mari (peste media
națională) ale persoanelor care trăiesc în gospodării cu intensitatea de lucru foarte
scăzută în regiunile din sudul României, respectiv Sud‐Vest, Muntenia Sud și Sud‐Est,
precum și în regiunea Nord‐Vest. Pe de altă parte, în regiunile Nord‐Est și Centru și în
București‐Ilfov, valorile înregistrate pentru acest indicator sunt sub media națională.
În ceea ce privește ponderea persoanelor afectate de lipsuri materiale severe, regiunile
cu cele mai mari rate sunt regiunile Nord‐Est și regiunile sudice (Sud‐Est, Sud‐Muntenia
și Sud Vest‐Oltenia), la polul opus fiind regiunile Centru, Vest și Nord‐Vest.
Grupurile cu cel mai mare risc de excluziune socială sau discriminare
Sărăcia este strâns legată de rata redusă a ocupării forţei de muncă şi de nivelul scăzut
de educaţie. Astfel, şomajul continuă să fie una dintre principalele cauze ale sărăciei în
rândul populaţiei active, riscul de sărăcie fiind de şase ori mai mare pentru şomeri decât
pentru persoanele care au un loc de muncă10. Totodată, persoanele implicate în
agricultura de subzistenţă şi cele ocupate pe cont propriu se confruntă cu un risc de
sărăcie chiar mai mare decât şomerii. Riscul global pentru persoanele ocupate pe cont
propriu, inclusiv fermieri, a fost de 38,4% în anul 201111.
Pentru categoriile active, riscul de sărăcie este strâns legat de nivelul de educaţie. Un
nivel scăzut de educaţie conduce la apariţia unor dificultăţi în ceea ce priveşte
participarea pe piaţa forţei de muncă şi, de multe ori, la ocuparea unor locuri de muncă
necalificate sau chiar în economia informală. Potrivit datelor Eurostat disponibile pentru
anul 2011, riscul de sărăcie relativă pentru persoanele cu un nivel redus de educaţie
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10

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice: Raport privind incluziunea
socială în România, 2010
11
„Evoluţia indicatorilor privind sărăcia în perioada 2010‐2011”, MMFPSP
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(ISCED 0‐2) este de aproximativ trei ori mai mare decât pentru persoanele cu studii
medii (44,9%, faţă de 15,6%).
Sărăcia şi excluziunea socială sunt mai acute pentru anumite categorii vulnerabile,
precum:
 copiii (provenind din familii sărace, ai căror părinți lucrează în străinătate, aflați
în centre de plasament rezidențiale sau de tip familial)
 gospodăriile cu trei sau mai mulți copii și gospodăriile monoparentale
 şomerii sau persoanele cu venituri foarte scăzute,
 persoanele în vârstă,
 persoanele de etnie Roma
 persoanele cu handicap
persoanele care suferă de dependenţe, persoanele afectate de violenţa în
familie, persoanele supuse traficului de fiinţe umane şi persoanele private de
libertate sau eliberate condiţionat.

5.2 Strategie care să răspundă nevoilor specifice ale zonelor geografice
cele mai afectate de sărăcie/ ale grupurilor‐țintă cu cel mai mare risc de
discriminare sau excluziune socială și, dacă este relevant, contribuția la
abordarea integrată stabilită în Acordul de parteneriat
Având în vedere caracterul multi‐dimensional al sărăciei și excluziunii sociale (caracterul
profund localizat al sărăciei, alături de existența unor grupuri țintă pentru care sărăcia și
discriminarea sunt mult mai acute) pentru a promova de o manieră adecvată incluziunea
socială, se au în vedere atât măsuri integrate, țintite către combaterea sărăciei în
comunitățile defavorizate, cât și măsuri de promovare a incluziunii și combatere a
discriminării la nivelul grupurilor vulnerabile.
Acțiuni integrate la nivelul comunităților defavorizate
Pentru a răspunde nevoilor complexe ale comunităţilor defavorizate din zonele rurale şi
urbane (inclusiv comunitățile cu populație majoritară de naționalitate romă), se are în
vedere implementarea unor acţiuni integrate, care să promoveze o integrare durabilă pe
piaţa muncii şi incluziunea socială, precum şi îmbunătăţirea accesului la educaţie,
sănătate și alte servicii sociale de bază.
Strategia va avea în vedere implementarea de planuri integrate la nivelul comunităţilor
defavorizate, fie sub forma intervențiilor de tip CLLD (prin coordonarea acțiunilor cu
investițiile în infrastructură planificate la nivelul POR), fie prin susținerea directă a unor
investiții la nivelul comunităților. Se va acorda sprijin atât pentru acțiuni de tip soft
(măsuri de stimulare a ocupării și de creștere a nivelului de educație pentru membrii
comunității, promovarea dezvoltării economiei sociale, promovarea tranziției către
servicii integrate la nivelul comunității pentru îmbunătățirea accesului la servicii sociale
și de sănătate de calitate etc.), cât și investiții în infrastructură, conform nevoilor
identificate, în limita finanțării încrucișate disponibile.
Acțiuni care vizează promovarea unei incluziuni active și combaterea discriminării la
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nivelul grupurilor vulnerabile
Măsurile menite să răspundă nevoilor persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile
includ acțiuni specifice care vizează inserția socială și profesională a acestora, prin
creșterea accesului pe piața muncii și îmbunătățirea nivelului de educație și
competențe, care vor fi susținute în contextul intervențiilor specifice în domeniul
ocupării și educației.
Totodată, acțiunile prevăzute a fi implementate de o manieră integrată la nivelul
comunităților vor contribui la rândul lor la o mai bună integrare socială și la creșterea
nivelului de trai pentru persoanele aparținând acestor grupuri.
În plus, având în vedere faptul că persoanele aparținând categoriilor vulnerabile se
confruntă cu un grad semnificativ de discriminare şi stereotipuri, în scopul realizării unei
coeziunii sociale reale, se va avea în vedere implementarea de măsuri care să vizeze
promovarea principiului egalității de șanse și combaterea stereotipurilor, a discriminării
şi a abuzurilor de toate tipurile. Măsurile specifice în acest sens includ campanii de
informare și conştientizare, diseminarea de bune practici şi formare, dezvoltarea și
susținerea unor modele de reușită din interiorul grupurilor vulnerabile, activități de
coaching și mentoring etc., odată cu adaptarea condițiilor de muncă la nevoile
grupurilor dezavantajate și crearea unor facilități speciale și măsuri de acompaniere
specifice care vizează îmbunătățirea situației acestor persoane și creșterea nivelului de
trai.
Dezvoltarea unei culturi pro‐active, a participării şi a responsabilităţii în rândul
populaţiei este esenţială pentru atingerea obiectivelor stabilite în ceea ce priveşte
incluziunea socială şi combaterea sărăciei. În acest sens, principiul nondiscriminării va fi
promovat ca și criteriu transversal la nivelul tuturor acțiunilor implementate în cadrul
POCU și vor fi încurajate parteneriatele reale și sustenabile, precum şi implicarea
cetăţenilor în toate iniţiativele în domeniul incluziunii sociale.
De asemenea, se va avea în vedere întărirea capacității instituțiilor și actorilor sociali cu
rol activ în combaterea discriminării, pentru creșterea eficacității măsurilor
implementate.
Acțiunile prevăzute în domeniul economiei sociale vor contribui la reducerea sărăciei și
a excluziunii sociale pentru grupurile cele mai afectate, dat fiind potențialul acesteia de
a interveni în zonele piața sau mecanismele publice definite eșuează. Se va avea astfel în
vedere tranziția la modele de afaceri sustenabile în domeniul social, pentru crearea de
locuri de muncă și îmbunătățirea accesului la servicii sociale și de sănătate de calitate.
Similar, acțiunile în domeniul medical și social, care vor urmări atât creșterea
accesibilității acestor servicii, cât și îmbunătățirea calității acestora, vor avea un impact
direct asupra incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile și pentru combaterea sărăciei în
zonele geografice cele mai afectate de sărăcie. Pentru maximizarea impactului, va fi
sprijinită cu prioritate tranziția la servicii bazate pe comunitate, pentru încurajarea unei
atitudini proactive la nivelul publicului general și sprijinirea implicării partenerilor sociali.
Se va urmări crearea și valorificarea de sinergii cu măsurile care vizează dezvoltarea în
domeniul economiei sociale, pentru explorarea potențialului acesteia de a răspunde în
mod eficient și direct provocărilor sociale.
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Tabelul 22:

Acțiuni pentru abordarea nevoilor specifice ale zonelor geografice cele mai afectate de sărăcie/ale grupurilor‐țintă cu cel mai mare
risc de discriminare sau excluziune socială

Grup țintă/zonă geografică

 copiii (provenind din
familii sărace, ai căror
părinți lucrează în
străinătate, aflați în
centre de plasament
rezidențiale sau de
tip familial)
 gospodăriile cu trei
sau mai mulți copii și
gospodăriile
monoparentale
 şomerii sau
persoanele cu
venituri foarte
scăzute,
 persoanele în vârstă,
 persoanele de etnie
Roma
 persoanele cu
handicap
persoanele care suferă
de dependenţe,
persoanele afectate de
violenţa în familie,
persoanele supuse
traficului de fiinţe
umane şi persoanele
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Tipurile principale de acțiuni planificate care fac parte din abordarea integrată

 Dezvoltarea unui sistem de asistență socială echitabil, durabil,
accesibil și de înaltă calitate, prestații și servicii sociale pentru
toate grupurile vulnerabile, inclusiv tipuri de servicii preventive,
integrate și inovatoare pentru a rezolva problemele legate de
sărăcie și excluziune socială, promovarea dezvoltării tehnologice și
îmbunătățirea abilităților și competențelor profesioniștilor și
practicienilor din autoritățile locale, alte autorități publice și ONG‐
uri

Axa prioritară

Fond

AP 4 ‘Incluziunea
socială și
combaterea
sărăciei’

FSE

AP 5 ‘Dezvoltare
locală plasată sub
responsabilitatea
comunității’

 Acțiuni integrate menite să răspundă nevoilor grupurilor
vulnerabile, în vederea îmbunătățirii participării acestora la
educație, a integrării lor pe piața muncii,a accesului la locuințe,
asistență medicală și servicii sociale și culturale și acțiuni de
combatere a discriminării;
 Întărirea capacității furnizorilor publici și privați de servicii de a
furniza servicii comunitare de îngrijire de calitate pentru copii,
persoane cu dizabilități, persoane cu probleme mintale și bătrâni
(în special în zonele dezavantajate)

 Regiuni
mai
puțin
dezvolt
ate
Regiuni
mai
dezvoltate

Prioritate de investiții

 PI 9(ii): integrarea socio‐
economică a comunităților
marginalizate, cum ar fi romii
 PI 9(iv): creșterea accesului la
servicii accesibile, durabile și
de înaltă calitate, inclusiv
asistență medicală și servicii
sociale de interes general
 PI 9 (v): promovarea
antreprenoriatului social și a
integrării profesionale în
întreprinderile sociale și
promovarea economiei sociale
și solidare pentru a facilita
accesul la locuri de muncă
PI 9(vi): Dezvoltare locală plasată
sub responsabilitatea
comunității

 Exploatarea potențialului inovativ al modelelor de economie
socială pentru a răspunde provocărilor societății și a susține
integrarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile și tranziția către
modele de afaceri, dezvoltarea de servicii locale acolo unde piața
eșuează, contribuind astfel la creșterea ocupării și incluziunii
sociale
 Dezvoltarea unei culturi pro‐active, baza te pe voluntariat și
participare la nivelul publicului general și persoanelor asistate
social și încurajarea abordărilor parteneriale în combaterea
sărăciei
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Categorie de
regiune

RO

private de libertate sau
eliberate condiţionat

 Creșterea accesului la asistență socială și la tratament de calitate,
inclusiv la îngrijirea de urgență, dezvoltarea unor servicii integrate
de asistență medicală și socială, inclusiv la nivel de comunitate, o
atenție deosebită fiind acordată serviciilor ambulatorii și
dezvoltării unor servicii integrate de asistență medicală de bază cu
ajutorul telemedicinei
 Implementarea unor programe intervenții de prevenire si/sau
depistare precoce (screening), după caz pentru principalele
patologii (ex: cancer, boli cardiovasculare, diabet, boli mintale, boli
rare, tuberculoza)
 Îmbunătățirea gradului de informare, educare a populației privind
problemele de sănătate și sociale, prevenirea si combaterea
violenței domestice, abuzurile de orice formă și traficul uman
 Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale si medicale, cu accent
asupra serviciilor furnizate la nivelul comunității
 Sprijinirea tranziției de la îngrijirea instituționalizată la îngrijirea la
nivel de comunitate (ex: locuințe protejate, îngrijire la domiciliu,
centre de zi, servicii medicale la nivel de comunitate) oferite de
furnizori de servicii sociale publici și privați, inclusiv sprijin țintit
pentru infrastructura necesară pentru centrele integrate de
îngrijire
 Sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a
comunităților defavorizate din mediile urbane (în cadrul
intervențiilor de tip CLLD, în corelare cu POR)


RO

Promovarea dezvoltării locale și a unei mai bune guvernanțe în
zonele rurale prin intervenții complementare investițiilor de tip
LEADER
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SECȚIUNEA 6. Nevoile specifice ale zonelor geografice care
suferă de pe urma unor handicapuri naturale sau demografice
severe și permanente (după caz)
Nu este cazul

SECȚIUNEA 7. Autoritățile și organismele responsabile cu
managementul, controlul și auditul, precum și rolul partenerilor
relevanți
7.1

Autorități și organisme relevante

Autoritate/organism

Denumirea
autorității/organismului și
a direcției sau unității

Autoritatea de management

Ministerul Fondurilor
Europene

Autoritatea de certificare, dacă este
cazul

Ministerul Finanțelor
Publice

Autoritatea de audit

Curtea Română de Conturi

Organism către care Comisia va
efectua plăți

Ministerul Finanțelor
Publice

7.2

Directorul
autorității/organismului
(funcția sau postul)

Implicarea partenerilor relevanți

7.2.1 Acțiunile întreprinse cu scopul de a implica partenerii relevanți în
pregătirea programului operațional și rolul acestora în implementarea,
monitorizarea și evaluarea programului
Abordarea partenerială în pregătirea PO
Procesul de elaborare a Programului Operațional Capital Uman s‐a realizat într‐un cadru
partenerial extins, cu implicarea actorilor publici, privați și sociali relevanți. Coordonarea
elaborării PO CU a revenit Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de
Management pentru PO CU.
În vederea pregătirii noii generații de programe privind fondurile structurale și de
investiții pentru perioada 2014‐2020, etapa de programare la nivel național a fost
consacrată pregătirii Acordului de Parteneriat, într‐un cadru partenerial extins, stabilit
pe baza Memorandumului Guvernului din 13 iulie 2012 de aprobare a acțiunilor de
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pregătire pentru programarea fondurilor europene și consolidarea implementării
fondurilor în perioada 2014‐2020. Procedurile de consultare au inclus crearea
Comitetului Interinstituțional de elaborare a Acordului de Parteneriat (CIAP) și a unui
număr de 12 comitete consultative pentru fiecare dintre sectoarele relevante și pentru
dimensiunea regional, respectiv teritorială a dezvoltării. Comitetele au inclus membrii
relevanți ai autorităților central, regionale și locale, precum și din mediul economic,
social, academic, universitar și non‐guvernamental. Rolul comitetelor a fost de
prioritizare a investițiilor la nivel sectorial și regional, pe baza documentelor pregătite de
Grupurile de lucru create. Propunerile formulate la nivelul comitetelor consultative au
fost discutate în cadrul partenerial extins al CIAP, în cadrul căruia s‐au stabilit
principalele priorități la nivelul programelor operaționale, precum și aspectele relevante
de monitorizare și evaluare.
În mod specific, pregătirea PO CU începând cu ultimele luni ale anului 2013, pe baza
rezultatelor analizelor socio‐economice realizate în domeniile relevante pentru
programarea PO CU, respectiv ocupare, educație, incluziune socială și sănătate. Conform
cadrului partenerial stabilit pentru elaborarea AP, principalele nevoi de dezvoltare și
abordarea strategică pentru soluționarea lor au fost stabilite și agreate în contextul
cadrului partenerial extins creat în baza Memorandumului Guvernului din data de 13
iulie 2012.
Având în vedere caracterul multi‐dimensional al problematicilor abordate în cadrul PO
CU, dar și necesitatea asigurării unor acțiuni concertate din partea tuturor actorilor
public cu responsabilități în domeniile vizate de PO CU, etapa de consultare cu
ministerele de linie și agențiile publice relevante a fost una esențială. Ea a avut drept
scop definirea celor mai adecvate modalități de acțiune, conform legislației în domeniu,
dar și având în vedere experiența acumulată și lecțiile învățate din perioada de
programare 2007‐2013.
Procesul de consultare a inclus publicarea versiunilor de lucru ale PO CU pe site‐ul
internet al MFE, www.fonduri‐ue.ro. În urma publicării versiunilor de lucru ale
Programului, au fost primite un număr semnificativ de comentarii din partea
partenerilor economici și sociali, care au fost analizate și, după caz, integrate în
versiunile de lucru ulterioare.
Abordarea partenerială în implementarea PO
Pentru asigurarea relevanței acțiunilor sprijinite și pentru creșterea eficienței în
implementare, cadrul partenerial creat este prevăzut a funcționa și ulterior etapei de
programare, în ceea ce privește managementul, implementarea, monitorizarea și
controlul fondurilor FESI.
Partenerii vor fi implicați în definirea aranjamentelor de implementare și în elaborarea
documentelor cheie privind implementarea, precum Ghidurile Solicitanților, reguli de
eligibilitate etc. Toate documentele care vor fi elaborate privind PO CU vor fi publicate
pe site‐ul MFE, www.fonduri‐ue.ro și va fi acordată o perioadă adecvată de consultare.
Partenerii vor putea de asemenea să urmărească progresul în implementarea PO CU
printr‐o participare activă în cadrul ședințelor Comitetului de Monitorizare a PO și în
contextul pregătirii și consultării privind Rapoartele Anuale de Implementare.
Se așteaptă de asemenea ca partenerii să joace un rol activ în dezvoltarea portofoliului
de proiecte, dar și în procesul de implementare a proiectelor, în special în ceea ce
privește proiectele care vor fi implementate în parteneriat (precum proiectele care
vizează integrarea socio‐economică a comunităților marginalizate și proiectele în
domeniul incluziunii sociale implementate în contextul CLLD). Implicarea partenerilor va
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fi deosebit de importantă pentru identificarea barierelor pentru o implementare de
succes, dar și pentru identificarea și aplicarea unor soluții inovative de implementare, cu
eficiență crescută.

7.2.2 Granturi generale (pentru FSE, după caz)
Aranjamentele prevăzute pentru implementarea intervențiilor prevăzute în cadrul POCU
prevăd utilizarea granturilor generale pentru o serie de intervenții, dat fiind avantajele
evidente pe care le prezintă aceste mecanisme de implementare, atât prin creșterea
eficacității intervențiilor (în contextul apropierii de beneficiar și posibilității includerii
unui mecanism de sprijin pentru beneficiari pentru un design și o implementare a
proiectelor), cât și din punct de vedere al raportului cost‐eficiență pentru Autoritățile de
Management și posibilitatea reducerii costurilor aferente gestionării operațiunilor
implementate.
Delegarea responsabilității în cadrul granturilor globale va fi însoțită de un mecanism de
monitorizare care să permită implementarea eficace a strategiei programului, dar și a
abordării parteneriale în implementare.
Se are astfel în vedere utilizarea granturilor globale pentru implementarea următoarelor
tipuri de intervenții:
 acțiuni pentru integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor NEETs din regiunile
eligibile în cadrul ILMT (PI 1.1)
 acțiuni pentru integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor NEETs din regiunile
București‐Ilfov, Nord‐Est, Nord‐Vest, Vest, Sud‐Vest Oltenia (PI 2.1)
 acțiuni în vederea creșterii ocupării prin încurajarea antreprenoriatului și
înființarea de întreprinderi, cu accent special asupra zonelor mai puțin
dezvoltate (PI 3.2)
 intervențiile care vizează reducerea prevalenței sărăciei în comunitățile
marginalizate, în special a celor cu populație semnificativă de etnie romă (PI 4.1)
 acțiunile care vizează dezvoltarea economiei sociale (PI 4.2)
 acțiunile în vederea îmbunătățirii accesului la servicii de asistenţă medicală şi
sociale, precum şi la servicii sociale de interes general, caracterizate de costuri
moderate şi de calitate, prin promovarea tranziţiei către servicii integrate la
nivelul comunităţii (PI 4.3) – scheme pilot

7.2.3 Alocarea unei sume pentru consolidarea capacităților (pentru FSE, după
caz)
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SECȚIUNEA 8. Coordonarea dintre fonduri, FEADR, FEPAM și
alte instrumente de finanțare naționale și ale uniunii, precum și
coordonarea cu BEI
Ocuparea, educația și incluziunea socială reprezintă zone importante în cadrul cărora
fondurile FESI vor acționa de o manieră complementară pentru atingerea obiectivelor
propuse.
Intervențiile FSE și YEI în domeniul creșterii ocupării și încurajării mobilității forței de
muncă vor fi completate de investițiile în infrastructură finanțate din FEDR.
Intervențiile sprijinite prin FEADR care vizează diversificarea economiei rurale sunt
complementare investițiilor în resursa umană din mediul rural, susținute din FSE.
Totodată, inițiativele FEMP vor fi orientate către diversificarea sectorului piscicol.
Investițiile în domeniul educației, îmbunătățirii competențelor și creșterii participării la
învățarea pe tot parcursul vieții vor fi finanțate în mod direct din FSE. Progresele în
acest sens vor sprijini și vor completa măsurile sprijinite din FEDR care vizează
îmbunătățirea antreprenoriatului, dezvoltarea în domeniul TIC și intervențiile sprijinite
din FEADR care vizează îmbunătățirea competențelor fermierilor în domeniul agricol și
forestier. Sprijinul acordat din FEDR pentru dezvoltarea infrastructurii va contribui la
succesul implementării intervențiilor susținute din FSE.
Intervențiile care vizează promovarea incluziunii sociale și reducerea sărăciei finanțate
din FSE sunt complementare investițiilor în infrastructura socială, de sănătate și
educație, precum și investițiilor în domeniul TIC finanțate din FEDR, dar și intervențiilor
care vizează îmbunătățirea calității vieții și creșterea atractivității zonelor rurale
finanțate din FEADR. Similar, intervențiile în domeniul protecției sociale finanțate din
FSE sunt complementare asistenței financiare furnizată prin Fondul European de Ajutor
pentru zonele cele mai sărace.
În vederea asigurării complementarității și valorificării sinergiilor între intervențiile care
vor fi finanțate din diferitele fonduri FESI, este importantă asigurarea unei bune
coordonări atât în ceea ce privește planificarea, cât și în etapa de implementare a
intervențiilor.
Pe baza lecțiilor învățate în perioada 2007‐2013 și noilor provocări pe care le aduce
arhitectura specifică a fondurilor pentru perioada 2014‐2020, se are în vedere un
mecanism de coordonare cu structuri pe 3 niveluri (coordonare strategică, la nivel
tematic și operațional). Mecanismul de coordonare va funcționa în paralel cu cadrul
instituțional instituit pentru implementarea fondurilor și va reuni experți, personal
operațional și factori de decizie din diferite AM‐uri și OI‐uri, dar și factori de decizie
responsabili pentru elaborarea politicilor naționale și regionale și parteneri socio‐
economici.

RO



Nivelul 1 de coordonare (la nivel național): Comitetul de Coordonare pentru
Acordul de Parteneriat (sub responsabilitatea MFE), care va reuni factorii de
decizie la nivel de ministru



Nivelul 2 de coordonare: Sub‐comitetul tematic pentru prioritatea de
dezvoltare ‚Îmbunătățirea capitalului uman prin creșterea ocupării și o mai
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bună incluziune socială și politici de educație îmbunătățite’
Acest sub‐comitet va reuni ministerele de linie responsabile, AM responsabile,
instituțiile financiare internaționale împreună cu reprezentanții Ministerului de
Finanțe Publice, reprezentanți ai partenerilor care sunt membrii în Comitetul de
Monitorizare pentru Programele Operaționale conform Art. 42 CPR și alți
parteneri socio‐economici.
Sub‐comitetul se va reuni de două ori pe an, reprezentarea în cadrul Sub‐
comitetului fiind la nivel de director general. Sub‐comitetul este subordonat
Comitetului de Coordonare pentru Acordul de Parteneriat (stabilit la nivel
național), iar secretariatul său este asigurat de Direcția Generală de Analiză,
Programare și Evaluare din cadrul MFE.
Atribuțiile acestui sub‐comitet tematic includ:
 identificarea evoluțiilor/ modificărilor la nivelul diverselor politici și
impactul lor asupra strategiei POCU și celorlalte PO relevante
 analizei continuă a relevanței intervențiilor pentru atingerea obiectivelor
stabilite la nivelul Acordului de Parteneriat
 monitorizarea gradului de îndeplinire a condiționalităților ex‐ante
 asigurarea sinergiei și coerenței fondurilor ESI prin:
analiza criteriilor (propuse) de evaluare și selecție a proiectelor
analiza calendarului (propus) al apelurilor de proiecte și monitorizarea
respectării acestuia
o analiza coordonării temporale a proceselor de evaluare și selecție a
proiectelor
o analiza indicatorilor financiari, de realizare imediată și de rezultat
(nivelul propus și nivelul atins)
o identificarea principalelor dificultăți în implementare
o analiza rezultatelor evaluării și elaborarea de recomandări
 asigurarea coerenței cu alte instrumente de finanțare la nivel european și
național
o
o



Nivelul 3 de coordonare: Grupuri de lucru funcționale, sub coordonarea MFE,
după cum urmează:
 Grupuri de lucru operaționale în următoarele domenii: simplificare;
proceduri operaționale audit, nereguli și fraude; sisteme electronice și
schimbul de date; comunicare; achiziții publice; asistență tehnică și resurse
umane, principii orizontale și ajutor de stat.
 Grup de lucru pentru Evaluarea Performanței, cu responsabilități în
domeniul cadrului de performanță, evaluării, raportării, statisticilor și
indicatorilor, precum și în domeniul managementului financiar.
 Grupul de lucru pentru asigurarea coerenței teritoriale și pentru Cooperare
Teritorial Europeană, care asigură coordonarea cu programele de CTE și
implementarea obiectivelor Strategiei Dunării (EUSDR).
 Grupuri de lucru pentru noile abordări, care acoperă următoarele domenii:
instrumente financiare, dezvoltare urbană, investiții teritoriale integrate,
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dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (CLLD)
Aceste grupuri de lucru se reunesc trimestrial, sau ori de câte ori este nevoie.
Reprezentarea în cadrul grupurilor de lucru este asigurată la nivel de experți din
ministerele relevante (MEF, AM‐uri, alte instituții și, dacă este cazul, parteneri socio‐
economici). Secretariatul este asigurat de Direcția Generală de Analiză, Programare și
Evaluare din cadrul MFE.
Rolul grupurilor de lucru este de asigura armonizarea abordărilor utilizate, de a oferi
orientare și de a întări capacitatea în domeniile identificate, inclusiv prin coordonarea
rețelelor create.
Totodată, pentru asigurarea unei implementări eficace a fondurilor FESI, se va avea în
vedere oferirea de sprijin beneficiarilor pentru accesarea fondurilor. Sprijinul va fi
acordat prin rețeaua națională de Centre de Informare pentru Instrumentele
Structurale (41 de centre județene și unul pentru orașul București), coordonate de
MEF. Sprijinul necesar funcționării acestor centre va fi asigurat din PO AT și din PO CU.
În scopul maximizării impactului fondurilor FESI, intervențiile din Instrumentele
Structurale vor fi corelate cu sprijinul disponibil în cadrul altor programe naționale și
europene.
Astfel, o atenție importantă va fi acordată schemelor de finanțare SEE și granturilor
Norvegiene, disponibile în perioada 2009‐2014. Aceste granturi sunt disponibile în mai
multe domenii, inclusiv pentru promovarea egalității de gen, reconcilierii vieții
profesionale cu viața personală, copii și tineri aflați în situații de risc, incluziune socială
și inițiative de sănătate publică, acest tip de sprijin fiind complementar intervențiilor
susținute în cadrul PO CU. Aceste programe sunt în proces de implementare,
autoritatea de management fiind localizată la nivelul MEF, fapt care va facilita
coordonarea la nivelul AM relevante și factorilor de decizie privind intervențiile
susținute.
Totodată, se va asigura corelarea intervențiilor PO CU cu sprijinul oferit în cadrul
programului ERASMUS, care include acordarea de sprijin în domeniul ocupării și
educației.
În ceea ce privește corelarea intervențiilor finanțate din fonduri FESI cu sprijinul
planificat în cadrul diverselor programe naționale, pentru evitarea suprapunerilor, dar
și pentru crearea și valorificarea de sinergii și complementarități, România va alinia
condițiile de finanțare în cadrul diverselor scheme naționale cu cele aplicabile
fondurilor FESI, din punct de vedere al cerințelor de politică, dar și în ceea ce privește
criteriile de evaluare și selecție și ratele de finanțare, pentru a elimina concurența între
astfel de programe.
Comitetul de Coordonare al Acordului de Parteneriat al României pentru perioada
2014‐2020 va juca un rol esențial în asigurarea coerenței fondurilor FESI cu alte
instrumente disponibile la nivel european și cu programele de investiții dezvoltate la
nivel național.

RO

178

RO

Tabel de corelare al intervențiilor.
Obiectiv
tematic

Corelare (cf. AP,
cap. 1.3)

Domeniu de
politică

Programe
ESI

Instrumente
UE

OT 8
‚Promovarea
unor locuri
de muncă
durabile și
de calitate și
sprijinirea
mobilității
lucrătorilor’

Nevoia de corelare
a
intervențiilor
finanțate
cu
măsurile
care
vizează dezvoltarea
antreprenoriatului
și modelelor de
afaceri finanțate în
cadrul OT 1 și OT 3,
cu accent asupra
sectoarelor
cu
potențial
de
creștere, precum și
cu măsurile privind
incluziunea socială
și educația finanțate
în cadrul OT 9 și OT
10 și cu investițiile
în domeniul e‐
guvernării finanțate
în cadrul OT 2 și OT
11.
Nevoia de corelare
a
intervențiilor
finanțate
cu
măsurile
care
vizează dezvoltarea
antreprenoriatului
și modelelor de
afaceri finanțate în
cadrul OT 1 și OT 3,
cu accent asupra
sectoarelor
cu
de
potențial
creștere, precum și
cu măsurile privind
ocuparea
și
educația finanțate
în cadrul OT 8 și OT
10 și cu investițiile
în domeniul e‐
guvernării finanțate
în cadrul OT 2 și OT
11.
Nevoia
de
sincronizare
a
intervențiilor
finanțate
cu
măsurile
care
vizează dezvoltarea
antreprenoriatului
și modelelor de

Întreprinderi
Asistență
socială
Educație
Guvernanță
TIC
Agricultură
și pescuit
Dezvoltare
regională și
teritorială
(inclusiv ITI,
CLLD, CTE și
strategiile
macro‐
regională și
privind
Bazinul
Mării Negre)

PO CU
PO C
PO CA
POR
PNDR
PO PMA
Programe
CTE

‐ Acțiuni în
cadrul
programul
ui Marie
Skodowsk
a Curie
‐ Programul
Erasmus
for All
‐ Programul
Operațion
de
al
Asistență
Materială
‐ Programul
operațion
al
de
incluziune
socială
finanțat
din
Fondul
pentru
Migrație
și Azil
‐ Programul
pentru
Schimbare
Socială și
Inovare
‐ Schimbare
socială
pentru
inovare

OT
9
‚Promovarea
incluziunii
sociale,
combaterea
sărăciei şi a
oricărei
forme
de
discriminare’

OT
10
‚Efectuarea
de investiții
în domeniul
educației, al
formării și al
formării
profesionale
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Programe naționale
indicative și asistență
externă
‐ Programul
de
stimulare a înființării
li
dezvoltării
microîntreprinderilor
tinerii
de
către
antreprenori
‐ Programul START de
dezvoltare
a
competențelor
antreprenoriale
pentru tineri și de
facilitare a accesului
la finanțare
‐ Programul
pentru
cultura
antreprenorială
pentru
femeile
manager din sectorul
IMM
‐ Programele
Ministerului Muncii
‐ Programele
Ministerului
Educației
Finanțare bilaterală
 Granturile SEE și
norvegiene pentru
perioada
2009‐
2014:
Domenii finanțate:
Promovarea
egalității de gen,
reconcilierii vieții
profesionale cu
viața personală,
Copii și tineri aflați
în situații de risc și
inițiative regionale
de reducere a
inegalităților și de
promovare a
incluziunii sociale,
Fondul de Burse,
Inițiative de
sănătate publică
 Programul
de
cooperare Elveția
–
România.
Domenii finanțate:
resurse umane și
dezvoltare socială
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în vederea
dobândirii
de
competențe
și a învățării
pe
tot
parcursul
vieții’
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afaceri finanțate în
cadrul OT 1 și OT 3,
cu accent asupra
sectoarelor
cu
potențial
de
creștere, precum și
cu măsurile privind
ocuparea
și
incluziunea socială
finanțate în cadrul
OT 8 și OT 9 și cu
investițiile
în
domeniul
e‐
guvernării finanțate
în cadrul OT 2.

cu scopul întăririi
schimburilor
academice
între
România și Elveția.
În acest scop, vor fi
create un Fond de
Burse și un Fond
de Cercetare. Un
accent special va fi
pus
pe
promovarea
incluziunii sociale
în
rândul
populației Roma și
altor
grupuri
vulnerabile.
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SECȚIUNEA 9.

Condiționalități ex‐ante

[Referință: articolul 96 alineatul (6) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

9.1

Condiționalități ex‐ante

Informații referitoare la evaluarea aplicabilității și îndeplinirii condiționalităților ex‐ante
(opțional).
Condiționalitățile ex‐ante reprezintă o parte importantă a pregătirilor pentru perioada
de programare 2014‐2020. România a demarat procesul de identificare a
condiționalităților ex‐ante aplicabile începând cu luna noiembrie 2012 și a realizat o
primă analiză a gradului de îndeplinire al acestora, conform criteriilor definite.
Pentru condiționalitățile ex‐ante neîndeplinite, în perioada februarie‐martie 2012
Guvernul României a adoptat în o serie de planuri de acțiune pentru stabilirea
măsurilor necesare, autorităților responsabile și calendarului pentru realizarea
măsurilor necesare până cel târziu la data de 31 decembrie 2016. Aceste planuri au
fost actualizat in luna februarie 2014, pe baza Ghidului Comisiei Europene privind
condiționalitățile ex‐ante.
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Tabelul 24:
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Condiționalitățile ex‐ante aplicabile și evaluarea îndeplinirii acestora
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9.2 Descrierea acțiunilor pentru îndeplinirea condiționalităților ex‐ante,
organisme responsabile și calendar
Tabelul 25: Acțiunile pentru îndeplinirea condiționalităților ex‐ante generale
aplicabile
Condiționalitate Criteriile Acțiunile
Termenul‐limită
Organisme
ex‐ante generală neîndepli care
(data)
responsabile
nite
urmează să
fie
întreprinse

Tabelul 26: Acțiunile pentru îndeplinirea condiționalităților ex‐ante tematice
aplicabile
Condiționalitate Criteriile
Acțiunile
Termenul‐limită
Organisme
(data)
responsabile
ex‐ante tematică neîndeplin care
ite
urmează să
fie
întreprinse

1. X

RO

Acțiunea 1

Termenul‐limită al
acțiunii 1

Acțiunea 2

Termenul‐limită al
acțiunii 2
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SECȚIUNEA 10. Reducerea
beneficiari

sarcinii

administrative

pentru

Reducerea sarcinii administrative pentru companii, persoane fizice, antreprenori,
organizații non‐guvernamentale etc. în calitatea lor de beneficiari ai fondurilor ESI este
o nevoie cheie, evidențiată la nivelul numeroaselor studii realizate la nivel comunitar și
național și recunoscută de Guvernul României și de autoritățile cu responsabilități în
acest sens. Pe lângă efectul negativ asupra absorbției fondurilor ESI, birocrația excesivă
are un impact nefavorabil asupra creării de noi afaceri și dezvoltării celor existente, dar
și asupra implementării cu succes a reformelor în domeniul economic și social.
Aceste elemente se reflectă și în obligațiile asumate de România în calitate de Stat
Membru în ceea ce privește îmbunătățirea reglementărilor (better regulation), în
contextul eforturilor Uniunii Europene de reducere a poverii administrative la nivel
comunitar. Eforturile de reformă, dar şi obiectivele stabilite la nivelul Uniunii Europene
au fost transpuse la nivel național prin Strategia guvernamentală pentru o reglementare
mai bună la nivelul administraţiei publice centrale 2008‐2013. Obiectivul asumat de
România a fost de reducere a poverii administrative cu 25 % până la finalul anului 2012,
în conformitate cu obiectivele stabilite la nivelul UE.
În acest context, începând cu anul 2011, a fost iniţiat un amplu proces de măsurare a
poverii administrative a legislaţiei româneşti la nivelul tuturor ministerelor. Aceste
măsurători au rolul de a evalua costurile administrative generate de prevederile
legislative pentru mediul de afaceri, urmărindu‐se identificarea unor soluţii de
simplificare, dar și a instrumentelor necesare. Astfel, printr‐un proiect implementat în
cadrul Programului MATRA, ”Pregătirea măsurării costurilor administrative în România”,
a fost realizat un manual de Măsurare a Costurilor administrative (MCS) adaptat
nevoilor din România însoțit de un ghid de măsurare a costurilor administrative. Alte
demersuri au inclus acțiunile inițiate de Secretariatul General al Guvernului în perioada
2011‐2012, conform prevederilor Programului Național de Reforme, însă toate aceste
inițiative au avut un impact limitat, fără să ducă la o evidență clară a costurilor
administrative pentru toate domeniile de interes și fără să permită atingerea țintelor
asumate pentru anul 2012.
În prezent, se află în curs de finalizare un studiu de evaluare a costurilor administrative
pentru beneficiarii FESI, scopul principal al acestuia fiind acela de a identifica posibile
măsuri de reducere a sarcinilor administrative. Calcularea costurilor se va concentra pe
costurile administrative pentru beneficiarii privaţi ai FESI. Evaluatorii vor face o selecţie
a celor mai împovărătoare obligaţii de informare, pe baza dimensiunii atribuţiilor
administrative care trebuie executate şi a percepţiei beneficiarilor intervievaţi. Analiza
va fi realizată ţinând seama de dimensiunea financiară a proiectelor şi de tipurile de
contracte şi de cheltuieli.
Raportul final de evaluare va oferi recomandări şi instrumente de simplificare pentru
reducerea sarcinilor administrative, însoţite de o estimare a reducerii costurilor
administrative. Pentru implementarea de o manieră eficace a acțiunilor de simplificare
propuse de evaluatori, conform prevederilor Acordului de Parteneriat, va fi înființat un
grup de lucru pentru simplificarea procedurilor, sub coordonarea Ministerului
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Fondurilor Europene. Implementarea acestor măsuri va fi monitorizată de către
Comitetul de Monitorizare.
În cea de a doua parte a anului 2013, s‐au implementat o serie de măsuri care au vizat
reducerea sarcinii administrative pentru beneficiari, astfel:
 Stabilirea unui termen maxim, de 20 de zile, pentru procesarea cererilor de plată
 Stabilirea unui mecanism de decontare a cererilor de plată, pentru toți
beneficiarii de proiecte
 Eliminarea constrângerilor artificiale privind achizițiile realizate de beneficiarii
privați
 Elaborarea unui ghid privind principalele riscuri în domeniul achizițiilor publice
Având în vedere opţiunile de simplificare a costurilor prezentate prevăzute în
Regulamentele europene, sunt în curs de identificare domeniile şi a operaţiunile în care
ar putea fi utilizate costuri unitare şi este în curs de elaborare o metodologie de calcul
adecvată. În ceea ce privește rata fixă aferentă costurilor indirecte, plăţile bazate pe
costuri indirecte ar putea fi prea complexe pentru unii beneficiari (de exemplu,
autorităţi locale, universităţi), însă cazul proiectelor mai mici, acestea ar putea contribui
semnificativ la reducerea costurilor administrative asociate pregătirii proiectelor şi
întocmirii documentaţiei justificative pentru cererile de plată. De asemenea, va fi avută
în vedere utilizarea de sume forfetare, ori de câte ori va fi indicat.
În paralel cu utilizarea opţiunilor privind costurile simplificate, în scopul reducerii sarcinii
administrative pentru beneficiarii fondurilor ESI se va avea în vedere:
 Îmbunătăţirea comunicării cu beneficiarii, care va fi facilitată prin continuarea
investiţiilor pentru asigurarea sprijinului tehnic de help‐desk mai eficient;
 Îmbunătăţirea calităţii, clarității și accesibilității documentelor destinate
solicitanților și beneficiarilor: ghidurile, instrucțiunile și alte documente
relevante vor fi actualizate ori de câte ori este necesar şi vor fi accesibile online;
 Continuarea procesului de simplificare a procedurilor utilizate de AM şi OI‐uri în
legătură cu evaluarea și selecția proiectelor, precum și cele privind stabilirea
cerințelor și verificărilor pe durata implementării proiectelor;
 Simplificarea și optimizarea mecanismelor de implementare, inclusiv prin
operaționalizarea unor scheme de tip global grant;
 Raționalizarea cerințelor în materie de monitorizare și de evaluare. Formularele
şi procedurile pentru perioada 2014‐2020 vor fi supuse testului utilităţii şi
proporţionalităţii;
 Trecerea la alte sisteme decât cele pe suport de hârtie utilizând schimbul
electronic de date între autorităţi şi beneficiari;
 Armonizarea în continuare a cerinţelor diferitelor structuri, eliminând
suprapunerile şi verificările care nu sunt neapărat necesare;
 O promovare progresivă a practicilor de gestionare a riscurilor, cu audituri şi
controale axate pe domeniile în care riscul este evaluat ca fiind cel mai ridicat, în
ceea ce priveşte: i) aspectele tehnice ale proiectelor; ii) amploarea financiară a
proiectelor; iii) capacitatea / rezultatele înregistrate de către beneficiar; iv)
potenţialul de incapacitate şi de fraudă.
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SECȚIUNEA 11. Principii orizontale
11.1 Dezvoltarea durabilă
Protecția mediului, promovarea echității și coeziunii sociale, prosperitatea economică,
precum și respectarea angajamentelor internaționale sunt obiective importante ale
Strategiei UE de Dezvoltare Durabilă, și care au fost transpuse în plan național prin
adoptarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă, Orizont 2013‐2020‐2030.
PO Capital Uman va contribui la promovarea dezvoltării durabile, atât în mod direct, în
contextul acțiunilor sprijinite, cât și prin implementarea unor măsuri orizontale conform
Art. 8 al Regulamentului privind Dispozițiile Comune.
POCU va contribui la dezvoltarea durabilă prin promovarea coeziunii sociale și a unei
societăți inclusive, care promovează egalitatea de șanse și combate abuzurile și
discriminarea de orice tip. Acțiunile ce urmează a fi finanțate în special în cadrul OT 8
(Axa Prioritară 4 și Axa Prioritară 5) sunt concepute astfel încât, printr‐o abordare multi‐
dimensională și investiții integrate, inclusiv prin investiții în infrastructură, comunitățile
defavorizate să poată fi create premisele pentru dezvoltare pe termen lung.
Totodată, PO CU va contribui la creșterea eficienței utilizării resurselor de muncă prin:
 Activarea persoanelor aflate în afara pieței muncii, în special cele aparținând grupurilor
vulnerabile și minorității rome
 Formarea specializată a forței de muncă în domeniile cu valoare ridicată sporită, precum
TIC și alte servicii de înaltă tehnologie.
 Încurajarea participării la învățământ pe tot parcursul vieții
Totodată, în baza potențialului identificat, PO CU va susține orientarea către o
economie verde, prietenoasă cu mediul, prin intervențiile de tip soft care vizează
formarea profesională și specializarea în aceste domenii.
Promovarea și facilitarea utilizării TIC în domeniul serviciilor sociale și de sănătate, dar și
stimularea utilizării unor soluții tehnice moderne în aceste domenii, cum ar fi
telemedicina, vor contribui de asemenea la promovarea dezvoltării durabile, atât la
nivel național, cât și în contextul intervențiilor regionale și locale.
Acțiunile susținute în domeniul educației și pentru îmbunătățirea competențelor
populației și forței de muncă vor contribui de asemenea la promovarea dezvoltării
durabile prin încurajarea utilizării TIC și integrarea tehnologiei informațiilor la nivelul
tuturor formelor de învățământ, dar și prin intervențiile care vizează îmbunătățirea
competențelor în acest domeniu și a celor care vizează consolidarea legăturilor
sistemului de educație, cu accent asupra învățământului superior, cu sectorul CDI.
Principiul dezvoltării durabile va fi integrat de o manieră orizontală la nivelul tuturor
proiectelor. În procesul de selecție, se va urmări existența unor prevederi, adaptate în
funcție de specificul proiectului, privind eficientizarea utilizării energiei și a altor materii
prime, precum și implementarea de acțiuni de reducere a costurilor prin minimizarea
cantității de deșeuri, promovarea colectării selective a deșeurilor și managementul apei.
Totodată, AM va promova acțiuni de creștere a gradului de conștientizare privind
importanța protecției mediului și promovării dezvoltării durabile și va oferi sprijin
beneficiarilor în definirea și implementarea de acțiuni în acest sens. Principiul dezvoltării
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durabile va fi integrat în programele de formare care vor fi organizate pentru
beneficiari, inclusiv în legătură cu promovarea achizițiilor verzi.

11.2 Egalitatea de șanse și nediscriminarea
Promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării de gen, pe criterii de origine
rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală și a
dificultăților de acces de orice tip și asigurarea accesului egal la serviciile de interes
general sunt teme orizontale care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Europa
2020. Pentru respectarea acestor principii pe parcursul implementării fondurilor ESI în
România, se vor avea în vedere atât acțiuni specifice care vizează promovarea
tratamentului egal, combaterea discriminării, cât și abordarea de o manieră orizontală,
de tip mainstreaming a acestor principii.
Grupurile expuse unui grad ridicat de discriminare includ copiii, persoanele vârstnice și
persoanele cu un nivel scăzut de educație, persoanele de etnie romă, persoanele cu
dizabilități, precum și persoanele care suferă de dependențe, victimele violenței în
familie, victimele traficului de ființe umane și persoanele private de libertate sau
eliberate condiționat – dat fiind nivelul ridicat de sărăcie cu care se confruntă aceștia,
precum și accesul limitat la servicii de interes general, precum serviciile sociale sau de
sănătate, dar și accesul limitat pe piața muncii.
Acțiunile specifice menite să răspundă nevoilor persoanelor din aceste categorii expuse
unui risc crescut de discriminare includ măsurile specifice țintite către îmbunătățirea
inserției sociale și profesionale a acestora, prin creșterea accesului pe piața muncii, dar
și prin îmbunătățirea nivelului de educație și competențe.
Totodată, în contextul măsurilor avute în vedere pentru promovarea incluziunii sociale
și combaterea sărăciei, se va urmări îmbunătățirea accesului acestor grupuri la serviciile
sociale, medicale și de interes general, precum și adaptarea condițiilor de muncă și
crearea unor facilități speciale pentru persoanele cu dizabilități și alte categorii de
persoane dezavantajate. Măsurile specifice în domeniul dezvoltării sistemului de
asistență socială și de sănătate vor contribui la atingerea obiectivelor în ceea ce privește
tratamentul egal prin îmbunătățirea accesului la acest tip de servicii pentru toate
categoriile de persoane și de teritorii (PI 4.3). În plus, în cadrul acțiunilor integrate
țintite către combaterea sărăciei la nivelul comunităților, vor fi susținute campanii de
conştientizare și acțiuni specifice pentru creșterea responsabilității sociale și
promovarea inițiativelor de voluntariat și a incluziunii active, pentru combaterea tuturor
formelor de discriminare și promovarea egalității de șanse (PI 4.1).
Acțiunile care vizează creșterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile (PI 4.1 –
obiectiv specific 4.1.2), prin promovarea de proiecte integrate (cuprinzând servicii
sociale, medicale, adăpost etc.) se adresează în mod direct nevoilor specifice ale
persoanelor din aceste grupuri, contribuind la o mai bună inserție socio‐profesională a
acestor persoane și protejarea acestora împotriva discriminării și a abuzurilor la care
acestea sunt supuse.
Prin acțiunile orizontale, de tip mainstreaming, se are în vedere integrarea sistematică a
acestor principii orizontale în toate fazele de pregătire și implementare a PO CU, la
toate nivelurile de guvernanță și management, precum și pentru toți actorii implicați.
Astfel, în procesul de pregătire a PO CU se are în vedere implicarea agențiilor și
organizațiilor cu responsabilități în domeniul tratamentului egal (precum Consiliul
Național pentru Combaterea Discriminării) și care reprezintă interesele grupurilor țintă
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vizate. Un rol important în acest sens îl va juca procesul de consultare publică, oferind
posibilitatea diverșilor actori interesați să se implice în dezvoltarea PO CU, fapt care va
conduce rafinarea intervențiilor în scopul maximizării impactului lor. În aceeași direcție
vor contribui și aranjamentele prevăzute la nivelul Programului pentru facilitarea
accesării sprijinului disponibil, inclusiv prin îmbunătățirea accesului la finanțare pentru
diferitele categorii de beneficiari (în contextul utilizării crescute a Instrumentelor
Financiare).
În etapa de implementare, atingerea obiectivelor în acest domeniu la nivel de program
se va transpune prin reflectarea lor la nivelul proiectelor individuale.
În etapa de lansare a lansare a apelurilor de proiecte se va avea în vedere oportunitatea
lansării unor apeluri dedicate pentru populația romă.
În procesul de selecție, se va urmări existența unor prevederi adaptate în funcție de
specificul proiectului privind promovarea egalității de șanse și combaterea discriminării,
în scopul evitării finanțării și implementării acelor proiecte care au efecte adverse sau
consecințe negative asupra tratamentului și accesului egal.
Se vor urmări, de exemplu ca:
fondurile să ajungă cu adevărat la grupul țintă, de ex. prin monitorizarea/ limitarea
cheltuielilor de administrare a proiectelor
grupul țintă vizat de acțiunile din cadrul OT8 să fie format dintr‐un număr semnificativ
de persoane de etnie romă
acțiunile finanțate să vizeze implicarea activă a grupului țintă
AM va furniza sprijin specific (potențialilor) beneficiari ai fondurilor ESI privind modul de
integrare a principiului egalității de șanse și non‐discriminării în faza de elaborare a
proiectelor, precum și cum privind modul în care pot fi stabilite obiective în domeniul
egalității și privind aspectele de monitorizare.
Pe parcursul implementării PO CU, procesul de integrare de o manieră orizontală a
principiilor egalității și nediscriminării va fi sprijinit de Grupul de Lucru operațional în
domeniul principiilor orizontale, care va funcționa sub coordonarea MFE, cu
participarea tuturor AM, OI, a altor instituții relevante, inclusiv a partenerilor socio‐
economici, dacă este cazul.
Monitorizare si evaluare. Aranjamentele prevăzute vizează evaluarea progresului în
transpunerea temelor orizontale, prin dezvoltarea și monitorizarea progresului în baza
unor indicatori specifici, relevanți pentru acest domeniu. Astfel, datele privind
participanții vor fi colectate și înregistrate în funcție de gen, nivelul de educație, situație
actuală etc.
Principalele acțiuni în domeniul egalității de șanse și non‐discriminării vor fi
monitorizate pentru a fi analizate în cadrul Comitetului de Monitorizare și sub‐
comitetelor relevante și vor fi raportate în RAI, conform prevederilor Art. 111(4)(e).
În procesul de evaluare, se va urmări în mod direct aplicarea acestor principii orizontale
la nivelul diferitelor AP, precum și, ca temă orizontală, în contextul evaluărilor tematice.

11.3 Egalitatea de gen
Similar principiilor egalității de șanse și non‐discriminării, promovarea egalității între
femei și bărbați reprezintă un principiu de bază care contribuie la atingerea obiectivelor
Strategiei Europa 2020.
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Pentru promovarea egalității de gen pe parcursul implementării fondurilor ESI în
România, se vor avea în vedere atât acțiuni specifice, cu efecte directe în acest sens, cât
și o abordare orizontală, de tip mainstreaming a acestei perspective la nivelul întregului
Program Operațional.
Acțiunile specifice includ intervențiile care vizează îmbunătățirea inserției sociale și
profesionale atât a femeilor – cu accent asupra femeilor provenind din medii sau
grupuri dezavantajate (precum femeile de etnie romă) cât și a bărbaților – care vor
contribui în mod direct la promovarea egalității de gen.
Având în vedere faptul că femeile aparținând grupurilor vulnerabile (în special cele de
etnie romă) sunt cele mai expuse discriminării și au cele mai mari dificultăți în găsirea
unui loc de muncă, acțiunile vizate prin POCU acordă o atenție deosebită măsurilor de
acompaniere, astfel încât să faciliteze integrarea lor socio‐economică.
Similar, campaniile de conştientizare și acțiunile specifice pentru creșterea
responsabilității sociale și promovarea incluziunii active, pentru combaterea tuturor
formelor de discriminare și promovarea egalității de șanse, care vor fi organizate în
contextul intervențiilor integrate la nivelul comunităților dezavantajate, vor contribui la
promovarea acestui principiu și la combaterea discriminării și abuzurilor de orice tip.
În plus, acțiunile de acompaniere prevăzute atât în cadrul intervențiilor care vizează
creșterea ocupării, cât și în cadrul măsurilor privind promovarea incluziunii sociale și
îmbunătățirea nivelului de educație și competențe au în vedere minimizarea efectelor
negative ale factorilor externi, care duc la persistența inegalităților și reduc impactul
sprijinului direct.
Prin acțiunile orizontale, de tip mainstreaming, se are în vedere integrarea sistematică a
acestui principiu orizontal în toate fazele de pregătire și implementare a PO CU, la toate
nivelurile de guvernanță și management, precum și pentru toți actorii implicați. Astfel,
în procesul de pregătire a PO CU se are în vedere implicarea agențiilor și organizațiilor
cu responsabilități în domeniul tratamentului egal (precum Direcția pentru ocupare și
egalitate de șanse din cadrul MMFPS) și care reprezintă interesele grupurilor țintă
vizate. Un rol important în acest sens îl va juca procesul de consultare publică, oferind
posibilitatea diverșilor actori interesați să se implice în dezvoltarea PO CU, fapt care va
conduce rafinarea intervențiilor în scopul maximizării impactului lor.
În etapa de implementare, atingerea obiectivelor în acest domeniu la nivel de program
se va transpune prin reflectarea lor la nivelul proiectelor individuale. În procesul de
selecție, se va urmări existența unor prevederi adaptate în funcție de specificul
proiectului privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați. AM va furniza
sprijin specific (potențialilor) beneficiari ai fondurilor ESI privind modul de integrare a
principiului egalității de gen în faza de elaborare a proiectelor, precum și cum privind
modul în care pot fi stabilite obiective în acest domeniu și privind aspectele de
monitorizare.
Se vor urmări, de exemplu:
 Accesul egal pentru femei și bărbați
 Remunerația egală pentru femei și bărbați pentru muncă egală
 Promovarea unui mediu de lucru prietenos pentru mame, inclusiv încurajarea
adoptării de către angajatori a programelor de lucru flexibile
 Promovarea independenței economice a femeilor (în special prin antreprenoriat)
 Promovarea utilizării de către bărbați a beneficiilor sociale legate de concediul
de îngrijire a copiilor
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Pe parcursul implementării PO CU, procesul de integrare de o manieră orizontală a
principiului egalității de gen va fi sprijinit de Grupul de Lucru operațional în domeniul
principiilor orizontale, care va funcționa sub coordonarea MFE, cu participarea tuturor
AM, OI, a altor instituții relevante, inclusiv a partenerilor socio‐economici, dacă este
cazul.
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