
 
ANUNȚ 

privind organizarea organizarea unei sesiuni de informare pentru potentialii beneficiari in 
cadrul Domeniului Major de Intervenție 2.2 

Cerere de propuneri de proiecte de tip strategic Nr. 188 
 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
împreună cu Organismul Intermediar Ministerul Educației și Cercetării Științifice, organizează în data 
de 19 mai 2015, în sala Ion Mincu – Hotel Capital Plaza, ora 9:00, o sesiune de informare pentru 
potențialii beneficiari ai cererii de propuneri de proiecte de tip strategic Nr. 188 - Oportunități integrate 
de diminuare a părăsirii timpurii a școlii, AP 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața 
muncii”, DMI 2.2„Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”. 

În cadrul acestei Cereri de propuneri de proiecte vor fi sprijinite proiectele care urmăresc realizarea de 
operaţiuni integrate: 

• Remedial/corective – prin dezvoltarea programelor de reintegrare în educaţie a celor care au 
părăsit timpuriu şcoala, educaţia de „a doua şansă” pentru persoanele care au abandonat 
şcoala; 

• Preventive – creşterea accesului la educaţie preşcolară şi şcolară, programe de tip „şcoală 
după şcoală”, furnizarea serviciilor de orientare şi consiliere, predare centrată pe elev, 
campanii de creştere a nivelului de conştientizare etc. 

Pentru Cererea de propuneri de proiecte mentionatămai sus, sistemul informatic ActionWeb va fi 
deschis din data de 18.05.2015, ora 10.00, până în data de 25.05.2015, ora 16.00. 

Categoriile de solicitanți eligibili sunt: 

• Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECȘ); 
• Agenții, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MECȘ și alte entități sau organisme 

publice cu atribuții în domeniul îmbunătățirii accesului la educație și corectarea fenomenului 
de părăsire timpurie a școlii, incluziunii sociale și îmbunătățirii situației grupurilor vulnerabile 
în educație; 

• Inspectorate școlare județene și instituții afiliate/subordonate/coordonate (ex. Centre județene 
pentru resurse și asistență educațională etc.); 

• ONG-uri (cu activitate relevantă în prevenirea părăsirii timpurii a școlii); 
• Instituții de cult și asociații religioase (cu activitate relevantă în prevenirea părăsirii timpurii a 

școlii). 

În cadrul sesiunii de informare se vor aborda urmatoarele subiecte de discutie: 

• Ghidul Solicitantului Conditii Generale 2015 – prezentarea modificarilor față de versiunea 
Ghidului 2014 

• Prezentarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice 2015 
• Dezbateri 

Condiţiile specifice cererii de propuneri de proiecte sunt publicate pe site-ul Ministerului Fondurilor 
Europene http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2015/1882015.pdf. 

 

Informații suplimentare cu privire la desfășurarea acestui eveniment pot fi obținute la telefon +40 21 
2075 685. 

 


