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Uniunea 
European

ă 
(FSE) 

 
şi 
 

Guvernul 
României  

 
POS DRU - 
Programul 
Operaţional 

Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 

Umane 
 

AP 5 
Promovarea 
măsurilor 
active de 
ocupare 

 
DMI 5.1 
Dezvoltarea şi 
implementare
a măsurilor 
active de 
ocupare 

 
 

Proiect 
Strategic 

 

 
Obiectivele 
operaţionale ale 
acestui DMI sunt: 
  Atragerea şi 

menţinerea a cât 
mai multor 
persoane pe piaţa 
muncii, în 
vederea obţinerii 
unei rate cât mai 
mare de ocupare, 
cu accent special 
pe grupurile 
dezavantajate pe 
piaţa muncii; 

 Reducerea 
şomajului de 
lungă durată prin 
acţiuni preventive 
şi corective; 

 Îmbunătăţirea 
capacităţii de 
ocupare a 
persoanelor în 
căutarea unui loc 
de muncă, a 
şomerilor, în 
special de lungă 
durată şi a 

   
Solicitanţi eligibili: 
 Furnizori de FPC 

autorizaţi, publici şi 
privaţi; 

 Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă şi structurile sale 
teritoriale (Legea nr. 
202/2006 republicată, 
privind organizarea şi 
funcţionarea ANOFM); 

  Furnizori de servicii 
specializate pentru 
stimularea ocupării forţei 
de muncă, publici şi 
privaţi, acreditaţi 
(conform HG nr. 277 / 
2002 privind aprobarea 
Criteriilor de acreditare a 
furnizorilor de servicii 
specializate pentru 
stimularea ocupării forţei 
de muncă); 

 Instituţii şi organizaţii 
membre ale Pactelor 
Regionale şi 
Parteneriatelor Locale 
pentru Ocupare şi 
Incluziune Socială; 

 
Durata de 
implementare a unui 
proiect va fi cuprinsă 
între: 
minim 6 luni şi maxim 
18 luni. 
 
În conformitate cu 
prevederile Documentului 
Cadru de Implementare în 
cadrul acestei cereri de 
propuneri de proiecte sunt 
eligibile următoarele 
activităţi desfăşurate în cel 
putin doua regiuni de 
implementare: 
 Furnizarea serviciilor de 

mediere, inclusiv 
realizarea planurilor 
individuale de mediere 
şi organizarea burselor 
de locuri de muncă, 
care să includă: 

a. informaţii privind 
locurile de muncă vacante 
şi condiţiile de ocupare a 
acestora; 
b. corelarea ofertei cu 
cererea de pe piaţa 

 
Minim 

echivalentul 
în lei a  

€ 500.000  
 

şi 
 

Maxim  
€ 4.000.000 

 

 
2% pentru: 
 instituţii publice 

finanţate 
integral din 
venituri proprii 
sau finanţate 
parţial de la 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
sociale de stat 
sau bugetele 
fondurilor 
speciale,  
ordonatori de 
credite ai 
bugetului local şi 
beneficiari entităţi 
finanţate integral 
din bugetele 
acestora; 

 entităţi publice 
locale finanţate 
integral din 
venituri proprii 
şi/sau 
finanţateparţial de 
la bugetele locale; 

  persoane juridice 

 
Nelansat  

www.fseroma
nia.ro 

http://www.fs
eromania.ro/i
mages/downd
ocs/strategic_
51_03.12.201

2.pdf 

 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/strategic_51_03.12.2012.pdf
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/strategic_51_03.12.2012.pdf
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/strategic_51_03.12.2012.pdf
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/strategic_51_03.12.2012.pdf
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/strategic_51_03.12.2012.pdf
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/strategic_51_03.12.2012.pdf
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persoanelor 
inactive. 

 
Operaţiunile 
orientative ale 
acestui DMI sunt: 
 Sprijinirea tuturor 

activităţilor 
privind măsurile 
active de 
ocupare; 

 Elaborarea şi 
implementarea de 
planuri de acţiune 
individualizate, 
furnizarea de 
asistenţă pentru 
căutarea unui loc 
de muncă, servicii 
de orientare şi 
formare pentru 
şomeri tineri şi 
şomeri de lungă 
durată, lucrători 
vârstnici, 
persoane aflate în 
căutarea unui loc 
de muncă 
revenite pe piaţa 
muncii după o 
perioadă de 
absenţă; 

 Dezvoltarea şi 
implementarea 

 MMFPS şi 
structuri/agenţii 
subordonate/coordonate 
de acesta; 

 Agenţii guvernamentale 
cu atribuţii în domeniul 
pieţei muncii; 

 Camere de Comerţ şi 
Industrie; 

 Întreprinderi, exclusiv 
întreprindere individuală, 
persoană fizică 
autorizată sau 
echivalent; 

 ONG-uri (conform OG 
26/2000 cu modificările 
si completările 
ulterioare); 

 Autorităţi ale 
administraţiei publice 
locale (unităţi 
administrativ-
teritoriale); 

 Institute de cercetare în 
domeniul pieţei muncii; 

 Patronate şi organizaţii 
sindicale; 

 Membri ai Comitetelor 
Sectoriale şi Comitete 
Sectoriale cu 
personalitate juridică. 

Grupul ţintă eligibil: 
În cadrul acestei cereri de 
propuneri de proiecte grupul 

muncii, inclusiv prin 
utilizarea TIC; 
c. preselecţia candidaţilor 
în conformitate cu 
cerinţele locurilor de 
muncă oferite şi în 
concordanţă cu pregătirea, 
aptitudinile, experienţa şi 
cu interesele acestora; 
 Furnizarea serviciilor de 

informare şi consiliere 
profesională individuală 
sau în grup, care să 
includă: 

a. informare privind piaţa 
muncii şi evoluţia 
ocupaţiilor; 
b. stabilirea traseului 
profesional; 
c. evaluarea şi 
autoevaluarea 
personalităţii în vederea 
orientării profesionale; 
d. dezvoltarea abilităţii şi 
încrederii în sine a 
persoanelor în căutarea 
unui loc de muncă; 
e. instruire în metode şi 
tehnici de căutare a unui 
loc de muncă şi 
prezentare la interviuri în 
vederea ocupării; 
 Furnizarea programelor 

de formare 

de drept privat 
fără scop 
patrimonial. 
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unor măsuri şi 
acţiuni 
transnaţionale 
pentru 
promovarea 
mobilităţii 
ocupaţionale şi 
geografice; 

 Măsuri pentru o 
mai bună corelare 
între aptitudinile 
individuale, 
educaţie şi 
potenţialul de 
muncă şi 
oportunităţile de 
pe piaţa muncii 
(echilibru şi 
diagnoza muncii); 

 Elaborarea şi 
implementarea 
metodelor 
inovatoare pentru 
promovarea 
ocupării în rândul 
şomerilor tineri şi 
de lungă urată; 

 Promovarea 
sistemelor duale 
de finanţare 
pentru ocuparea 
tinerilor prin 
combinarea 
formării în şcolile 

tinta eligibil va fi format din 
minimum 500 de 
persoane, cu domiciliul sau 
reşedinţa în România şi care 
aparţin uneia 
din următoarele categorii: 
 Persoane inactive;  
 Persoane aflate în 

căutarea unui loc de 
muncă ; 

 Şomeri;  
 Persoane care au părăsit 

timpuriu şcoala, cu 
vârsta minimă de 16 
ani. 

profesională, la locul de 
muncă sau în afara 
locului de muncă, care 
să asigure creşterea şi 
diversificarea 
competenţelor 
profesionale ale 
persoanelor în căutarea 
unui loc de muncă în 
scopul asigurării 
mobilităţii şi reintegrării 
pe piaţa muncii; 

 Dezvoltarea şi 
furnizarea serviciilor de 
informare şi consiliere 
profesională 
personalizate în funcţie 
de specificul grupului 
ţintă, incluzând aspecte 
privind egalitatea de 
şanse şi de gen şi 
respectarea diversităţii; 

 Servicii de consiliere şi 
formare profesională 
pentru dezvoltarea 
capacităţii persoanelor 
în căutarea unui loc de 
muncă de a se auto-
organiza, inclusiv 
organizarea job-
cluburilor, în vederea 
facilitării accesului la 
ocupare; 

 Furnizarea serviciilor de 
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profesionale şi 
practica în 
întreprinderi. 

 

consultanţă şi asistenţă 
pentru începerea unei 
activităţi independente 
sau pentru iniţierea 
unei afaceri care să 
includă servicii juridice, 
de marketing, 
financiare, metode şi 
tehnici eficiente de 
management şi alte 
servicii de consultanţă; 

 Formare profesională, 
inclusiv prin tehnici şi 
metode moderne, în 
vederea adaptării 
calificărilor la nevoile 
pieţei muncii, prin 
dobândirea, 
actualizarea sau 
schimbarea calificărilor, 
respectiv iniţiere, 
calificare, recalificare, 
perfecţionare şi 
specializare; 

 Furnizarea serviciilor de 
informare şi consiliere 
profesională şi plasare 
la locul de muncă, prin 
implementarea 
planurilor individuale 
de acţiune, adresate în 
special persoanelor 
ameninţate de 
pierderea locului de 
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muncă şi şomerilor de 
lungă durată. 

 
 

 
Uniunea 

European
ă 

(FSE) 
 

şi 
 

Guvernul 
României  

 
POS DRU - 
Programul 
Operaţional 

Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 

Umane 
 

AP 6 
Promovarea 
incluziunii 

sociale 
 

DMI 6.3 
Promovarea 
egalităţii de 
şanse pe piaţa 
muncii 

 
Proiect 

Strategic 
 

 
Obiectivele 
operaţionale ale 
acestui DMI sunt: 
 Consolidarea 

principiului 
accesului egal 
pentru toţi pe 
piaţa muncii cu 
scopul de a creşte 
oportunităţile de 
angajare ale 
femeilor şi 
persoanelor 
aparţinând 
grupurilor 
vulnerabile; 

 Creşterea 
conştientizării 
asupra principiului 
egalităţii de şanse 
şi de gen în 
cadrul societăţii 
civile, incluzând 
întreg personalul, 
experţi, 
întreprinzători 
etc.; 

 Creşterea 
conştientizării 

 
Solicitanţi eligibili: 
 ONG-uri; 
 Furnizori de servicii de 

ocupare acreditaţi, 
publici şi privaţi; 

 Furnizori de FPC 
autorizaţi, publici şi 
privaţi2; 

 Instituţii şi organizaţii 
membre ale Pactelor 
Regionale şi 
Parteneriatelor Locale 
pentru Ocupare şi 
Incluziune Socială; 

 MMFPS şi 
structuri/agenţii 
subordonate/coordonate 
de acesta; 

 Agenţii/instituţii 
guvernamentale cu 
atribuţii în domeniul 
ocupării şi incluziunii 
sociale; 

 Agenţia Naţională 
Împotriva Traficului de 
Persoane; 

 Membri ai Comitetelor 
Sectoriale şi Comitete 
Sectoriale cu 

 
 Dezvoltarea si 

furnizarea programelor 
de formare 
profesională, inclusiv 
calificare si recalificare, 
pentru cresterea si 
dezvoltarea 
aptitudinilor si 
calificărilor femeilor; 

 Dezvoltarea si 
implementarea 
programelor specifice 
de formare adresate 
femeilor în vederea 
dezvoltării carierei 
acestora; 

 Sesiuni de formare 
pentru experţii si 
operatorii mass-media, 
care să urmărească 
eliminarea 
stereotipurilor de gen 
în societate si în special 
în mass-media; 

 Formare profesională si 
asistenţă pentru femei 
în vederea iniţierii unei 
afaceri; 

 Activităţi de promovare 

 
Minim 

echivalentul 
în lei a  

€ 500.000  
 

şi 
 

Maxim  
€ 4.000.000 

 

 
2% pentru: 
 instituţii publice 

finanţate 
integral din 
venituri proprii 
sau finanţate 
parţial de la 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
sociale de stat 
sau bugetele 
fondurilor 
speciale,  
ordonatori de 
credite ai 
bugetului local şi 
entităţi finanţate 
integral din 
bugetele 
acestora; 

  entităţi publice 
locale finanţate 
integral din 
venituri proprii 
şi/sau finanţate 
parţial de la 
bugetele locale; 

  persoane juridice 

 
Nelansat 

 
www.fsero
mania.ro 

http://www.fse
romania.ro/ima
ges/downdocs/
strategic_63_0
3.12.2012.pdf 

 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/strategic_63_03.12.2012.pdf
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/strategic_63_03.12.2012.pdf
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/strategic_63_03.12.2012.pdf
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/strategic_63_03.12.2012.pdf
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/strategic_63_03.12.2012.pdf
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asupra 
problematicii 
privind hărţuirea 
sexuală la locul 
de muncă; 

 Asigurarea 
accesului egal la 
ocupare şi la 
construirea unei 
cariere 
profesionale, în 
vederea creării 
unei pieţe a 
muncii inclusive; 

 Prevenirea şi 
combaterea 
violenţei 
domestice şi a 
traficului de 
persoane. 

Operaţiunile 
orientative ale 
acestui DMI sunt: 
 Programe de 

calificare si 
recalificare pentru 
cresterea 
abilităţilor si 
calificărilor 
femeilor; 

 Programe specifice 
adresate femeilor 
interesate de 
dezvoltarea 

personalitate juridică; 
 Organizaţii mass-media; 
 Cooperative sociale; 
 Organizaţii sindicale şi 

patronate; 
 Autorităţi ale 

administraţiei publice 
centrale şi locale (unităţi 
administrativ-
teritoriale); 

 Institute de cercetare în 
domeniul pieţei muncii; 

 Universităţi acreditate, 
publice şi private; 

 Asociaţii profesionale; 
 Întreprinderi, indiferent 

de natura capitalului şi 
forma de organizare. 

 
Grupul ţintă eligibil: 
În cadrul acestei cereri de 
propuneri de proiecte grupul 
tinta eligibil va fi format din 
minimum 500 de 
persoane, cu domiciliul sau 
reşedinţa în România şi care 
aparţin uneia 
din următoarele categorii: 
 Femei; 
 Victime ale traficului de 

persoane; 
 Alte grupuri vulnerabile; 
 Experţi şi operatori 

mass-media; 

a principiului egalităţii 
de sanse si de gen 
adresate autorităţilor 
publice centrale si 
locale si partenerilor 
sociali; 

 Activităţi care urmăresc 
combaterea 
inegalităţilor, mai ales 
a celor bazate pe etnie, 
dizabilităţi si vârstă; 

 Dezvoltarea/consolidare
a comitetelor si/sau 
funcţiilor pentru 
garantarea respectării 
si aplicării principiului 
egalităţii de sanse în 
politicile locale 
(pregătire privind 
principiile egalităţii de 
sanse si egalităţii de 
gen si urmărirea 
modalităţii de 
respectare a acestora 
în deciziile adoptate de 
către autorităţile locale, 
companii, scoli etc.); 

 Sprijin pentru crearea 
de reţele profesionale 
şi inter-profesionale 
pentru femei; 

 Activităţi pentru 
promovarea incluziunii 
sociale si economice a 

de drept privat 
fără scop 
patrimonial.  
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carierei, inclusiv 
sprijin pentru 
iniţierea unei 
afaceri; Campanii 
de sensibilizare si 
schimb de bune 
practici în scoli si 
întreprinderi 
pentru 
combaterea 
stereotipurilor de 
gen, inclusiv 
campanii pentru 
femei, în special 
pentru femeile din 
zonele rurale si 
pentru cele care 
apartin grupurilor 
cu nevoi speciale; 

 Programe de 
sprijin 
concentrate pe 
eliminarea 
stereotipurilor de 
gen din societate, 
în special prin 
mass-media; 

 Furnizarea de 
sprijin si campanii 
de constientizare 
privind 
promovarea 
culturii sănătăţii, 
combaterea 

 Personal al autorităţilor 
publice locale şi centrale, 
inclusiv conducerea 
acestora; 

 Personal al organizaţiilor 
societăţii civile. 

femeilor dezavantajate 
din punct de vedere 
social; 

 Sprijin pentru înfiintarea 
grupurilor formale la 
nivel local (comitete 
pentru egalitatea de 
gen, comisii pentru 
egalitatea de sanse 
etc.) în cadrul cărora 
să fie examinate 
bunele practici privind 
egalitatea de sanse 
dezvoltate de 
administratiile locale si 
de sectoarele 
productive locale 
(inclusiv la nivel 
national si 
transnational); 

 Activităti inovatoare, 
interregionale si 
transnationale 
concentrate pe bunele 
practici în domeniul 
egalitătii de sanse; 

 Activităti de formare 
profesională pentru 
dezvoltarea 
competentelor de 
utilizare TIC pentru 
femei şi pentru 
grupurile vulnerabile; 

 Programe specifice 
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traficului de fiinţe 
umane, a 
violenţei 
domestice etc. 

 
 

centrate pe implicarea 
femeilor în politici de 
dezvoltare durabilă. 

 
Uniunea 

European
ă 

(FSE) 
 

şi 
 

Guvernul 
României  

 
POS DRU - 
Programul 
Operaţional 

Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 

Umane 
 

AP 2 
Corelarea 

învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

cu piaţa 
muncii 

 
DMI 2.1 

 Tranziția de la 
școală la viața 
activă 

 
Proiect de 

grant 
 

Obiectivele 
operaţionale ale 
acestui DMI, vizate 
de actuala cerere de 
propuneri de 
proiecte, sunt:  
 Îmbunătăţirea 

serviciilor de 
orientare și 
consiliere 
profesională; 

 Promovarea și 
dezvoltarea 
parteneriatelor 
în rândul 
școlilor, 
universităţilor, 
întreprinderilor 
și altor instituţii 
în vederea 
facilitării 
tranziţiei de la 
scoală la viaţa 
activă;  

Proiectele propuse în 
cadrul acestei cereri 
de propuneri de 
proiecte vor contribui 

SOLICITANŢI ELIGIBILI 
 Unităţi de 

învăţământ si 
instituţii de 
învăţământ superior 
din sistemul 
naţional de 
învăţământ (conform 
Legii nr. 1/2010 – 
Legea Educației 
Naționale);  

 Angajatori - reprezintă 
o categorie de 
beneficiari eligibili 
pentru toate activităţile 
finanţate în cadrul 
acestei cereri de 
propuneri de proiecte, 
cu condiţia ca 
activităţile finanţate să 
nu intre sub incidenţa 
prevederilor ajutorului 
de stat  

 Organizaţii sindicale 
(conform Legii nr. 62/ 
2011 – Legea 
Dialogului social); 

 Organizaţii patronale 

A.1. Activităţile de 
dezvoltare, 
implementare, 
monitorizare şi 
evaluare a serviciilor de 
consiliere şi  
orientare profesională a 
elevilor şi studenţilor, 
care vor cuprinde 
intervenţii precum:  
A.1.1. elaborarea de 
materiale care să vină în 
sprijinul activităţii de 
consiliere şi orientare  
profesională;  
A.1.2. activităţi de 
consiliere şi orientare 
profesională realizate în 
cadrul orelor din planul  
obligatoriu de învăţământ, 
de către alte persoane 
decât cele încadrate de 
sistemul de  
învăţământ în acest scop;  
A.1.3. activităţi de 
consiliere si orientare 
profesională realizate în 
afara orelor din planul  

Min. 50.000 
eur 

 
Max. 

500.000 
eur 

 
Durata 
proiect: 

Min. 6 luni 
Max. 20 luni 

2% din valoarea 
totală a 
cheltuielilor 
eligibile pentru 
persoane juridice de 
drept privat fără scop  
patrimonial, pentru 
instituţii publice 
finanţate integral 
din venituri proprii 
sau parţial de la  
bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor 
sociale de stat sau 
bugetele fondurilor 
speciale si pentru  
instituţii de 
învăţământ superior 
acreditate care nu fac 
parte din categoriile 
anterioare de  
beneficiari; 

Nelansat 
 

Completarea şi 
transmiterea 
cererilor de 
finanţare se 
realizează 
exclusiv 
electronic, prin 
intermediul  
aplicaţiei 
ActionWeb 
aflată pe pagina 
de internet a 
AMPOSDRU, 
respectiv 
www.fseromani
a.ro:  
 20 de zile 

calendaris
tice de la 
data 
deschideri
i cererii de 
propuneri 
de 
proiecte. 

 Anexele 

http://www.fs
eromania.ro/i
mages/doc20
13/conditii_sp
ecifice_cpp_2
_1_grant_01_
03_2013.pdf  

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/conditii_specifice_cpp_2_1_grant_01_03_2013.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/conditii_specifice_cpp_2_1_grant_01_03_2013.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/conditii_specifice_cpp_2_1_grant_01_03_2013.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/conditii_specifice_cpp_2_1_grant_01_03_2013.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/conditii_specifice_cpp_2_1_grant_01_03_2013.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/conditii_specifice_cpp_2_1_grant_01_03_2013.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/conditii_specifice_cpp_2_1_grant_01_03_2013.pdf
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la realizarea  
următoarelor 
operaţiuni 
orientative:  
 Sprijinirea 

programelor de 
învăţare la locul 
de muncă 
pentru elevi și 
studenţi; 

 Sprijinirea 
iniţiativelor de 
parteneriat între 
școli, 
universităţi, 
parteneri sociali 
și întreprinderi; 

 Dezvoltarea si 
furnizarea 
serviciilor de 
orientare, 
consiliere si 
îndrumare în 
sprijinul 
tranziţiei de la 
școală la viaţa 
activă. 

(conform Legii nr. 62/ 
2011 – Legea 
Dialogului social); 

 ONG-uri cu activitate 
relevantă pentru 
domeniul în care se 
implementeazã 
proiectul (organizaţii 
constituite în 
conformitate cu Legea 
246/ 2005 pentru 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la 
asociaţii și fundaţii, cu 
modificările și 
completările ulterioare, 
care au în obiectul de 
activitate/ statutul 
propriu derularea unor 
astfel de activităţi); 

 Ministerul Educaţiei 
Naţionale și structuri/ 
agenţii/ organisme 
relevante, 
subordonate/ 
coordonate de către 
acesta (conform listei 
organismelor și 
instituţiilor afiliate, 
disponibilă la 
www.edu.ro, sau dacă 
instituţia respectivă 
face dovada prin actul 

obligatoriu de învăţământ, 
care permit o decizie 
informată a elevilor și 
studenţilor privind  
continuarea studiilor sau 
dobândirea unui loc de 
muncă;  
A.1.4. vizite de studiu/ 
excursii tematice pentru 
elevi și studenți, ca suport 
pentru consiliere și  
orientare profesională;  
A.1.5. campanii de 
informare pentru elevi 
şi/sau studenţi care vin în 
sprijinul activităţilor de  
consiliere și orientare 
profesională. 
Proiectele depuse în 
cadrul actualei cereri 
de propuneri de 
proiecte vor include în 
mod obligatoriu  
activități de consiliere 
și orientare 
profesională a elevilor 
și/ sau studenților. 
 
 
A.2. Activităţile de 
organizare, 
implementare la un 
potenţial loc de muncă, 
monitorizare, evaluare 

cererii de 
finanţare 
în format 
hârtie vor 
fi primite la 
sediul sus 
menţionat 
al 
CNDIPTOIP
OSDRU, în 
termen de 
maximum 
3 zile 
lucrătoare 
de la data 
transmiter
ii 
electronic
e a cererii 
de 
finanţare 
(nu se ia în 
calcul ziua 
de 
transmitere 
a cererii). 



 

 

 

 

 

 

 

OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE 

Adresă: Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, birou P22, RO-400084, Cluj-Napoca 
Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 int. 5116, 5483, 5482, Fax:. (00) 40 - 264 - 40.53.79, 

E-mail: fondurieuropene@ubbcluj.ro,  
Web: http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/ 

Pag. 10/18 

FINANŢA
TOR 

PROGRAM 
DE 

FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI ELIGIBILI/ 
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMATII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELOR 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTA

RE/ 
WEBSITE-UL 
PROGRAMUL

UI 

de înfiinţare că se află 
în subordinea/ 
coordonarea MEN); 

 Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice și structuri/ 
agenţii/ organisme 
relevante, 
subordonate/coordonat
e de către acesta 
(conform listei 
organismelor și 
instituţiilor afiliate, 
disponibilă la 
www.mmuncii.ro, sau 
dacă instituţia 
respectivă face dovada 
prin actul de înfiinţare 
că se află în 
subordinea/ 
coordonarea 
MMFPSPV);  

 Furnizori publici și 
privaţi de orientare și 
consiliere profesională; 

 Institute de cercetare 
cu atribuții în domeniul 
educației și formării 
profesionale și pieței 
muncii. 

În cadrul actualei cereri 
de propuneri de proiecte 
sunt eligibile numai 

a stagiilor de pregătire 
practică pentru elevi 
şi/sau studenţi 
prevăzute în 
curriculum-ul 
obligatoriu, pentru  
toate filierele şi 
profilurile din sistemul 
naţional de educaţie, 
care vor cuprinde 
intervenţii precum:  
A.2.1. organizarea 
stagiilor de pregătire 
practică (identificarea 
agenţilor economici/altor 
tipuri de instituţii şi 
organizaţii care pot avea 
rol de parteneri de 
practică, negociere 
condiţiilor de desfăşurare 
a stagiilor şi de evaluare a 
rezultatelor obţinute de 
elevi, şi/sau studenţi  
repartizarea acestora în 
grupe de practică, 
încheierea convenţiilor de 
practică, etc.)  
A.2.2. participarea elevilor 
şi a studenţilor la stagii de 
pregătire practică, 
desfăşurate în România  
sau într-un alt stat 
Membru al Uniunii 
Europene;  
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proiectele depuse în 
parteneriat. 
 
 
GRUP ŢINTĂ ELIGIBIL 
 Elevi înmatriculaţi în 

sistemul naţional de 
învăţământ;  

 Studenţi înmatriculaţi 
în sistemul naţional de 
învăţământ (licenţă și 
master); 

A.2.3. crearea/ tipărirea/ 
multiplicarea/ distribuirea 
materialelor suport pentru 
stagiile de pregătire  
practică a elevilor şi/sau a 
studenţilor (fişe de 
observare, caiete de 
practică, etc.);  
A.2.4. evaluarea 
rezultatelor obţinute de 
elevi şi/sau studenţi în 
cadrul stagiilor de 
pregătire  
practică;  
A.2.5. parteneriat pentru 
organizarea şi 
desfăşurarea stagiilor de 
pregătire practică a 
elevilor şi/sau  
a studenţilor;  
A.2.6. schimb de 
experienţă şi diseminare 
de bune practici privind 
stagiile de pregătire 
practică a  
elevilor şi/sau a 
studenţilor. 
 
A.3. Activităţile 
inovatoare care 
facilitează tranziţia de 
la scoală la viaţa activă 
prin implementarea  
metodelor interactive 
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de învăţare firma de 
exerciţiu/ 
întreprinderea 
simulată:  
A.3.1. elaborarea de 
materiale-suport pentru 
informarea cu privire la 
firmele de exerciţiu/  
întreprinderile simulate;  
A.3.2. organizarea si 
funcţionarea firmelor de 
exerciţiu, în special pentru 
acele domenii de  
pregătire profesională în 
care curriculum-ul 
obligatoriu nu prevede 
această activitate;  
A.3.3. organizarea si 
funcţionarea 
întreprinderilor simulate;  
A.3.4. participarea elevilor 
și studenţilor la activităţi 
ale firmelor de exerciţiu/ 
întreprinderilor  
simulate organizate la 
nivel local, (multi) 
regional, naţional şi 
european;  
A.3.5. parteneriate pentru 
promovarea firmelor de 
exerciţiu şi a 
întreprinderilor simulate. 

 
Uniunea 

 
POS DRU - 

Obiectivele 
operaţionale ale 

SOLICITANŢI ELIGIBILI 
 Unităţi de învăţământ 

2 proiecte dedicate 
studenților care includ 

Min. 
500.000 

2% din valoarea 
totală a 

Nelansat 
 

http://www.fs
eromania.ro/i

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/conditii_specifice_cpp_2_1_strategic_04_03_2013.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/conditii_specifice_cpp_2_1_strategic_04_03_2013.pdf
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European
ă 

(FSE) 
 

şi 
 

Guvernul 
României  

Programul 
Operaţional 

Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 

Umane 
 

AP 2 
Corelarea 

învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

cu piaţa 
muncii 

 
DMI 2.1 

 Tranziția de la 
școală la viața 
activă 

 
Proiect 

strategic 
 

acestui DMI, vizate 
de actuala cerere de 
propuneri de 
proiecte, sunt: 
- Îmbunătăţirea 
serviciilor de 
orientare și consiliere 
profesională; 
- Promovarea și 
dezvoltarea 
parteneriatelor în 
rândul școlilor, 
universităţilor, 
întreprinderilor și  
altor instituţii în 
vederea facilitării 
tranziţiei de la scoală 
la viaţa activă; 
- Monitorizarea 
inserției absolvenților 
pe piața muncii 
(studii de urmărire a 
inserției  
absolvenților). 
 
Proiectele propuse în 
cadrul acestei cereri 
de propuneri de 
proiecte vor contribui 
la realizarea  
următoarelor 
operaţiuni 
orientative: 
- Sprijinirea 

si instituţii de 
învăţământ superior 
din sistemul 
naţional de 
învăţământ (conform 
Legii nr. 1/2010 – 
Legea Educației 
Naționale); 

 Organizaţii sindicale 
(conform Legii nr. 62/ 
2011 – Legea 
dialogului social); 

 Organizaţii patronale 
(conform Legii nr. 62/ 
2011 – Legea 
dialogului social); 

 ONG-uri cu activitate 
relevantă pentru 
domeniul în care se 
implementeazã 
proiectul (organizaţii 
constituite în 
conformitate cu Legea 
246/ 2005 pentru 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la 
asociaţii și fundaţii, cu 
modificările și 
completările ulterioare, 
care au în obiectul de 
activitate/ statutul 
propriu derularea unor 
astfel de activităţi); 

ca și componentă 
majoră consilierea și 
orientarea  
profesională. 
a. Arie de implementare: 
multi-regional. 
b. Activități eligibile: 

 elaborarea de 
materiale care să 
vină în sprijinul 
activităţii de 
consiliere şi 
orientare 
profesională; 

 activităţi de 
consiliere şi 
orientare 
profesională, care 
permit o decizie 
informată a 
studenților privind 
continuarea 
studiilor sau 
dobândirea unui loc 
de muncă; 

 vizite de studiu/ 
excursii tematice, 
ca suport pentru 
consiliere și 
orientare 
profesională; 

eur 
 

Max. 
5.000.000 

eur 
 

Durata 
proiect: 

Min. 6 luni 
Max. 20 luni 

cheltuielilor 
eligibile pentru 
persoane juridice de 
drept privat fără scop  
patrimonial, pentru 
instituţii publice 
finanţate integral 
din venituri proprii 
sau parţial de la  
bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor 
sociale de stat sau 
bugetele fondurilor 
speciale si pentru  
instituţii de 
învăţământ superior 
acreditate care nu fac 
parte din categoriile 
anterioare de  
beneficiari; 

Completarea şi 
transmiterea 
cererilor de 
finanţare se 
realizează 
exclusiv 
electronic, prin 
intermediul  
aplicaţiei 
ActionWeb 
aflată pe pagina 
de internet a 
AMPOSDRU, 
respectiv 
www.fseromani
a.ro:  
 20 de zile 

calendaris
tice de la 
data 
deschideri
i cererii de 
propuneri 
de 
proiecte. 

 Anexele 
cererii de 
finanţare 
în format 
hârtie vor 
fi primite la 
sediul sus 
menţionat 
al CNDIPT 

mages/doc20
13/conditii_sp
ecifice_cpp_2
_1_strategic_
04_03_2013.p

df  
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iniţiativelor de 
parteneriat între 
școli, universităţi, 
parteneri sociali și 
întreprinderi; 
- Dezvoltarea si 
furnizarea serviciilor 
de orientare, 
consiliere si 
îndrumare în sprijinul 
tranziţiei  
de la școală la viaţa 
activă; 
- Monitorizarea 
inserției tinerilor 
absolvenți pe piața 
muncii. 

 Ministerul Educaţiei 
Naționale și structuri/ 
agenţii/ organisme 
relevante, 
subordonate/ 
coordonate de către 
acesta (conform listei 
organismelor și 
instituţiilor afiliate, 
disponibilă la 
www.edu.ro, sau dacă 
instituţia respectivă 
face dovada prin actul 
de înfiinţare că se află 
în subordinea/ 
coordonarea MEN); 

 Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei 
Sociale și Persoanelor 
Vârstnice și structuri/ 
agenţii/ organisme 
relevante, 
subordonate/coordonat
e de către acesta 
(conform listei 
organismelor și 
instituţiilor afiliate, 
disponibilă la 
www.mmuncii.ro, sau 
dacă instituţia 
respectivă face dovada 
prin actul de înfiinţare 
că se află în 
subordinea/ 

OIPOSDRU, 
în termen 
de 
maximum 
3 zile 
lucrătoare 
de la data 
transmiter
ii 
electronic
e a cererii 
de 
finanţare 
(nu se ia în 
calcul ziua 
de 
transmitere 
a cererii). 
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coordonarea 
MMFPSPV); 

 Furnizori publici și 
privaţi de orientare și 
consiliere profesională; 

 Institute de cercetare 
cu atribuții în domeniul 
educației și formării 
profesionale și pieței 
muncii. 

În cadrul actualei cereri 
de propuneri de proiecte 
sunt eligibile numai 
proiectele depuse în 
parteneriat. 
 
 
GRUP ŢINTĂ ELIGIBIL 
 Elevi înmatriculaţi în 

sistemul naţional de 
învăţământ;  

 Studenţi înmatriculaţi 
în sistemul naţional de 
învăţământ (licenţă și 
master); 

 
Uniunea 

European
ă 

(FSE) 
 

şi 
 

Guvernul 

 
POS DRU - 
Programul 
Operaţional 

Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 

Umane 
 

Obiectivele 
operaţionale ale 
acestui DMI, vizate 
de actuala cerere de 
propuneri de 
proiecte, sunt: 
 Promovarea 

accesului 
angajaţilor la 

SOLICITANŢI ELIGIBILI 
 Furnizori de FPC 

autorizaţi, publici şi 
privaţi (constituiţi 
conform Ordonanţei 
Guvernului nr. 
129/2000 privind 
formarea profesională 
a adulţilor, cu 

A.1. Sprijin pentru 
angajaţi, în vederea 
calificării/recalificării 
prin: 
A.1.1.participare la 
programe FPC autorizate, 
desfăşurate în România 
sau în UE, pentru  
dobândirea unei (noi) 

Min. 
500.000 

eur 
 

Max. 
5.000.000 

eur 
 

Durata 

2% din valoarea 
totală a 
cheltuielilor 
eligibile pentru 
persoane juridice de 
drept privat fără scop  
patrimonial, pentru 
instituţii publice 
finanţate integral 

Nelansat 
 

Completarea şi 
transmiterea 
cererilor de 
finanţare se 
realizează 
exclusiv 
electronic, prin 

http://www.fs
eromania.ro/i
mages/doc20
13/conditii_sp
ecifice_cpp_2
_1_strategic_
04_03_2013.p

df  

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/conditii_specifice_cpp_2_1_strategic_04_03_2013.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/conditii_specifice_cpp_2_1_strategic_04_03_2013.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/conditii_specifice_cpp_2_1_strategic_04_03_2013.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/conditii_specifice_cpp_2_1_strategic_04_03_2013.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/conditii_specifice_cpp_2_1_strategic_04_03_2013.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/conditii_specifice_cpp_2_1_strategic_04_03_2013.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/conditii_specifice_cpp_2_1_strategic_04_03_2013.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/conditii_specifice_cpp_2_1_strategic_04_03_2013.pdf
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României  AP 2 
Corelarea 

învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

cu piaţa 
muncii 

 
DMI 2.3 
Acces şi 

participare la 
formare 

profesională 
Continuă 

 
Proiect 

strategic 
 

programele de 
FPC, în vederea 
obţinerii de către 
aceştia a unei 
calificări 
complete; 

 Promovarea 
beneficiilor FPC 
în rândul 
angajaţilor, 
întreprinderilor şi 
a altor grupuri 
interesate. 

Proiectele propuse în 
cadrul acestei cereri 
de propuneri de 
proiecte vor contribui 
la realizarea  
următoarelor 
operaţiuni 
orientative: 
 Furnizare de 

cursuri de 
calificare şi 
recalificare a 
angajaţilor; 

 Acordare de 
sprijin şi 
stimulente 
angajaţilor în 
vederea 
participării la 
FPC; 

 Sprijinirea 

modificările şi 
completările ulterioare 
sau reglementărilor 
speciale de autorizare, 
în cazul furnizorilor de 
formare pentru profesii 
reglementate); 

 MMFPSPV şi 
structuri/agenţii 
subordonate/coordonat
e acestuia (conform 
listei instituţiilor şi 
organismelor afiliate 
disponibilă la 
www.mmuncii.ro, sau 
dacă instituţia 
respectivă face dovada 
prin actul de înfiinţare 
că se află în 
subordinea/ 
coordonarea MMFPS); 

 ONG-uri, inclusiv 
asociații profesionale 
(organizaţii constituite 
în conformitate cu 
Legea 246/ 2005 
pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr. 26/2000 cu privire 
la asociaţii şi fundaţii, 
cu modificările şi 
completările ulterioare 
sau prin alte legi 
speciale, al căror 

calificări sau pentru 
creşterea nivelului de 
calificare (respectiv  
trecerea de la un nivel de 
calificare la un alt nivel 
superior). 
A.1.2.certificarea 
competenţelor dobândite 
în cadrul programelor 
FPC; 
A.1.3. informare cu privire 
la oportunităţile de 
calificare/recalificare a 
persoanelor angajate; 
A.1.4.schimb de 
experiență și diseminare 
de bune practici, ca 
elemente suport pentru  
programele de formare 
profesională pentru 
calificare/ recalificare. 
 
A.2. Activităţi de 
dezvoltare, 
implementare, 
monitorizare şi 
evaluare a programelor 
FPC: 
A.2.1. Sprijin pentru 
furnizorii de FPC: 
A.2.1.1. elaborare 
programe de formare 
profesională continuă 
pentru calificarea şi/sau  

proiect: 
Min. 6 luni 

Max. 20 luni 

din venituri proprii 
sau parţial de la  
bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor 
sociale de stat sau 
bugetele fondurilor 
speciale si pentru  
instituţii de 
învăţământ superior 
acreditate care nu fac 
parte din categoriile 
anterioare de  
beneficiari; 

intermediul  
aplicaţiei 
ActionWeb 
aflată pe pagina 
de internet a 
AMPOSDRU, 
respectiv 
www.fseromani
a.ro:  
 20 de zile 

calendaris
tice de la 
data 
deschideri
i cererii de 
propuneri 
de 
proiecte. 

 Anexele 
cererii de 
finanţare 
în format 
hârtie vor 
fi primite la 
sediul sus 
menţionat 
al CNDIPT 
OIPOSDRU, 
în termen 
de 
maximum 
3 zile 
lucrătoare 
de la data 
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angajaţilor 
pentru validarea 
cunoştinţelor 
dobândite 
anterior; 

 Sprijinirea 
furnizorilor de 
FPC pentru 
dezvoltarea şi 
diversificarea 
ofertelor de FPC; 

 Acordare de 
facilităţi pentru 
persoanele „greu 
de motivat” 
(adulţii 
necalificaţi sau 
cu un nivel 
scăzut de 
calificare); 

statut permite 
derularea activităţilor 
pentru care 
organizațiile respective 
vor fi responsabile în 
implementarea 
proiectului);  

 Membri ai Comitetelor 
Sectoriale şi Comitete 
Sectoriale cu 
personalitate juridică; 

 Organizaţii sindicale 
(constituite conform 
Legii nr. 62/2011 – 
Legea dialogului 
social); 

 Organizaţii patronale 
(constituite conform 
Legii nr. 62/2011 – 
Legea dialogului 
social); 

 Instituţii şi organizaţii 
membre ale Pactelor 
Regionale şi 
Parteneriatelor Locale 
pentru Ocupare şi 
Incluziune Socială; 

 Instituţii şi organizaţii 
membre ale 
consorţiilor şi 
parteneriatelor 
regionale şi locale în 
domeniile ocupării, 
educaţiei şi formării 

recalificarea angajaţilor 
din sectoarele economice 
eligibile; 
A.2.1.2. elaborare 
materiale-suport pentru 
învăţare, pentru 
programele de formare 
profesională  
implementate; 
A.2.1.3. autorizare în 
vederea furnizării de 
programe de formare 
profesională continuă 
pentru calificarea şi/sau 
recalificarea angajaţilor 
din sectoarele economice 
eligibile; 
A.2.1.4. furnizare 
programe de formare 
profesională continuă 
pentru calificarea şi/sau  
recalificarea angajaţilor 
din sectoarele economice 
eligibile. 
A.2.2. Alte activităţi: 
A.2.2.1. monitorizarea 
desfăşurării programelor 
FPC; 
A.2.2.2. evaluarea 
programelor FPC; 
A.2.2.3. creare și 
dezvoltare de reţele şi 
parteneriate la nivel multi-
regional, național şi/sau  

transmiter
ii 
electronic
e a cererii 
de 
finanţare 
(nu se ia în 
calcul ziua 
de 
transmitere 
a cererii). 
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profesionale; 
 Camere de comerţ şi 

industrie (constituite 
conform Legii nr. 335/ 
2007 – Legea 
camerelor de comerţ 
din România). 

În cadrul actualei cereri 
de propuneri de proiecte 
sunt eligibile numai 
proiectele depuse în 
parteneriat. 
 
GRUP ŢINTĂ ELIGIBIL 
 Angajaţi (exclusiv 

persoane fizice 
autorizate să 
desfășoare activități 
economice în mod 
independent, 
întreprinderi familiale 
și întreprinderi 
individuale). 

european care să faciliteze 
participarea angajaţilor la 
programe de formare  
profesională continuă. 
A.3. Activităţi de 
dezvoltare, 
implementare, 
monitorizare și evaluare 
a serviciilor de 
consiliere și orientare 
profesională a 
angajaţilor: 
A.3.1. elaborarea 
materialelor-suport pentru 
activitatea de consiliere și 
orientare profesională; 
A.3.2. furnizarea 
serviciilor de informare, 
consiliere și orientare 
profesională; 
A.3.3. schimburi de 
experiență și diseminare 
de bune practici pentru 
consiliere și orientare 
profesională; 
A.3.4. campaniile de 
promovare a beneficiilor 
participării la programe de 
FPC pentru 
calificare completă. 

 


