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DMI 1.1 ”Educaţia iniţială, primul pas în cariera profesională” – cerere de 

propuneri de tip strategic 

 

Nr. 
Crt. 

Categorii de grup tinta din GS CS nr.153 Categorie de grup tinta 
corespondenta in sistemul AW 

1. Personal cu funcţii de conducere, 
monitorizare, evaluare şi control din 
inspectoratele şcolare, structuri centrale şi 
locale ale MEN sau aflate în 
coordonarea/subordinea acestuia; 

ID 164 

2 Personal din sistemul naţional de 
examinare, evaluare şi curriculum în 
învăţământul preuniversitar; 

ID 110 

3 Membri ai comisiilor de evaluare şi 
asigurare a calităţii din unităţile de 
învăţământ preuniversitar; 

ID 49 

4 Directori şi membri ai consiliilor de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ; 

ID 22 
ID 52 

5 Membri ai consorţiilor regionale şi ai 
partenerilor sociali în educaţie; 

ID 53 
ID 54 

6 Personalul şi membrii comitetelor 
sectoriale; 

ID 188 

7 Personal din centrele de asistenţă psiho-
pedagogică şi din centrele de resurse 
educaţionale; 

ID 105 

ID 106 

8 Consilieri şcolari; ID 19 
9 Personal implicat în furnizarea de servicii 

alternative în educaţie; 
ID 136 

10. Preşcolari/elevi (din învăţământul 
preuniversitar, ISCED 0-4), inclusiv 
absolvenţi de liceu necertificaţi la examenul 
de bacalaureat în anii 2011 şi 2012, si 
părinţi/tutori ai acestora 

ID 189, pentru “Prescolari”. 
ID 190, pentru “Parinti/tutori ai 
prescolarilor/elevilor”. 
ID 24, pentru “ elevi (din 
învăţământul preuniversitar, 
ISCED 1-4), inclusiv absolvenţi de 
liceu necertificaţi la examenul de  
bacalaureat în anii 2011 şi 2012”. 

 

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_1s.pdf


 
 

DMI 1.1 ”Competenţe cheie pentru oferte de studii de calitate în şcoală” – cerere 

de propuneri de tip grant 

Nr. 
Crt. 

Categorii de grup tinta din GS CS nr.154 Categorie de grup tinta 
corespondenta in sistemul AW 

1. Personal cu funcţii de conducere, 
monitorizare, evaluare şi control din 
inspectoratele şcolare, structuri centrale şi 
locale ale MEN sau aflate în 
coordonarea/subordinea acestuia; 

ID 164 

2 Personal din sistemul naţional de 
examinare, evaluare şi curriculum în 
învăţământul preuniversitar; 

ID 110 

3 Directori şi membri ai consiliilor de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ; 

ID 22 
ID 52 

4 Membri ai consorţiilor regionale şi ai 
partenerilor sociali în educaţie; 

ID 53 
ID 54 

5 Personalul şi membrii comitetelor 
sectoriale; 

ID 188 

6 Personal din centrele de asistenţă psiho-
pedagogică şi din centrele de resurse 
educaţionale; 

ID 105 

ID 106 

7 Consilieri şcolari; ID 19 
8 Personal implicat în furnizarea de servicii 

alternative în educaţie; 
ID 136 

9 Preşcolari/elevi (din învăţământul 
preuniversitar, ISCED 0-4), inclusiv 
absolvenţi de liceu necertificaţi la examenul 
de bacalaureat în anii 2011 şi 2012, si 
părinţi/tutori ai acestora 

ID 189, pentru “Prescolari”. 
ID 190, pentru “Parinti/tutori ai 
prescolarilor/elevilor”. 
ID 24, pentru “ elevi (din 
învăţământul preuniversitar, 
ISCED 1-4)”. 

 

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_1g.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_1g.pdf


 
 

DMI 1.2 ”Învăţământ superior inovativ pentru piaţa muncii” – cerere de propuneri 

de tip strategic 

 

Nr. 
Crt. 

Categorii de grup tinta din GS CS nr.155 Categorie de grup tinta 
corespondenta in sistemul AW 

1. Personal implicat în elaborarea politicilor 
în învăţământul superior 

ID 113 

2 Experţi în evaluare şi acreditare din 
comisiile de asigurare a calităţii în 
învăţământul superior, la nivel naţional 

ID 28 

3 Personal implicat în dezvoltarea şi 
managementul calificărilor şi Cadrului 
Naţional al Calificărilor în Învăţământul 
Superior, la nivel de sistem 

ID 112 

4 Membri ai comisiilor/structurilor de 
conducere din universităţi şi facultăţi; 

ID 50 

5 Membri ai comisiilor de asigurare a calităţii 
la nivel de universitate/facultate 

ID 48 

6 Personal implicat în dezvoltarea şi 
managementul calificărilor la nivel de 
universitate/facultate 

ID 117 

7 Personal implicat în dezvoltarea 
programelor de studii universitare 

ID 137 

8 Membri ai partenerilor sociali în educaţie ID 165 
9 Personal şi membri ai comitetelor 

sectoriale 
ID 51 

ID 147 
10 Studenţi, inclusiv studenţi non-tradiţionali ID 129, pentru “Studenţi, inclusiv 

studenţi non-tradiţionali”. 
 

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_2s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_2s.pdf


 
 

DMI 1.2 ”Învăţământ superior inovativ pentru piaţa muncii” – cerere de propuneri 

de tip grant 

 

Nr. 
Crt. 

Categorii de grup tinta din GS CS nr.156 Categorie de grup tinta 
corespondenta in sistemul AW 

1 Membri ai comisiilor/structurilor de 
conducere din universităţi şi facultăţi; 

ID 50 

2 Personal implicat în dezvoltarea şi 
managementul calificărilor la nivel de 
universitate/facultate 

ID 117 

3 Personal implicat în dezvoltarea 
programelor de studii universitare 

ID 137 

4 Membri ai partenerilor sociali în educaţie ID 165 
5 Personal şi membri ai comitetelor 

sectoriale 
ID 51 

ID 147 
6 Studenţi, inclusiv studenţi non-tradiţionali ID 129, pentru “Studenţi, inclusiv 

studenţi non-tradiţionali”. 
 

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_2s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_2s.pdf


 
 

DMI 1.3 ”Formare continuă de calitate pentru progres în cariera didactică” – 

cerere de propuneri de tip strategic 

 

Nr. 
Crt. 

Categorii de grup tinta din GS CS nr.157 Categorie de grup tinta 
corespondenta in sistemul AW 

1 
 

Personal didactic din învăţământ (ISCED 0-
6) 

ID 130 
ID 166 
ID 167 
ID 168 
ID 169 
ID 170 
ID 171 
ID 173 
ID 104 

ID 7 
ID19 

 

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_3s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_3s.pdf


 
 

DMI 1.4 ”Sisteme de calitate și calificări noi pentru formarea profesională 

continuă” - cerere de propuneri de tip strategic 

 

Nr. 
Crt. 

Categorii de grup tinta din GS CS nr.158 Categorie de grup tinta 
corespondenta in sistemul AW 

1 Specialişti/experţi implicaţi în evaluarea şi 
asigurarea calităţii şi autorizarea 
programelor de formare profesională 
continuă 

ID 128 

2 Personal şi membri al/ai organizaţiilor 
sindicale, organizaţiilor patronale şi 
asociaţiilor profesionale 

ID 151, pentru “Personal şi 
membri al/ai organizaţiilor 
sindicale”; 
ID 152, pentru “Personal şi 
membri al/ai organizaţiilor 
patronale”; 
ID 153, pentru “Personal şi 
membri al/ai organizaţiilor 
profesionale”. 

3 Personal al Comitetelor Sectoriale şi al 
membrilor acestora 

ID 147 
ID 51 

4 Personal al/ai centrelor de 
certificare/validare a învăţării anterioare 

ID 85 

5 Evaluatori ai competenţelor profesionale 
dobândite în alte contexte decât cele 
formale şi personal  al Centrelor de 
Evaluare şi Certificare a competenţelor 
profesionale 

ID 143 

6 Personalul furnizorilor autorizaţi de FPC 
publici şi privaţi 

ID 88 

 

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_4s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_4s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_4s.pdf


 
 

DMI 1.5 ”Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat” – cerere de 

propuneri de tip strategic 

 

Nr. 
Crt. 

Categorii de grup tinta din GS CS nr.159 Categorie de grup tinta 
corespondenta in sistemul AW 

1 Doctoranzi ID 176 
2 Cercetători postdoctorat ID 139 
 

 

 

Pentru : 

 DMI 2.2  ”A doua şansă la educaţie, oportunități integrate și remediale de acces pe 

piaţa muncii” – cerere de propuneri de tip strategic nr.162; 

 DMI 2.2”A doua şansă la educaţie, oportunitate de integrare pe piaţa muncii” – 

intervenţii locale – cerere de propuneri de tip grant nr.163, 

nu sunt necesare clarificari. 

 

Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim mult succes! 

 

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_5s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid1_5s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid2_2s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid2_2g.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid2_2g.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/ghid2_2g.pdf

