
 

MĂSURĂ PROGRAMELE DE FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ A) BURSE B) 

CONSILIERE 

PROGRAM  Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 

OBIECTIV TEMATIC 10. Investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții 

AXĂ PRIORITARĂ 6. Educație și competențe 

PRIORITATEA DE 

INVESTIȚII 

10ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și acces la educația terțiară și 
echivalentul acesteia, în vederea creșterii participării și nivelurilor de educație, în 
special pentru grupurile dezavantajate. 

OBIECTIVE SPECIFICE 6.11 Creșterea participării la programele de formare profesională inițială, în 
special pentru elevii/ucenicii care provin din comunități dezavantajate, cu accent 
pe mediul rural și cei aparținând minorității roma 

GRUP ŢINTĂ 
o Elevi; 
o Ucenici; 
o Părinți; 
o Angajatori. 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE 
o Sprijin pentru participarea la programele de FPI, în special pentru copiii 
și tinerii care provin din comunități dezavantajate, cu accent pe mediul rural și 
cei aparținând minorității roma, precum: burse de studii, mobilități, constituirea 
de rețele și comunități virtuale de studii de la distanță etc., a căror acordare va fi 
condiționată de absolvirea studiilor și ocuparea unui loc de muncă/ continuarea 
studiilor în termen de 6 luni de la absolvire; 
o Suport pentru participarea la programe de ucenicie pentru persoanele 
care optează pentru acest tip de formare profesională la finalizarea 
învățământului obligatoriu; 
o Dezvoltarea și furnizarea de servicii de consiliere și tutorat pentru elevi 
pentru stimularea participării la programele FPI adecvate opțiunilor lor 
profesionale și corelate cu tendințele de evoluție ale pieței muncii; 
o Acțiuni de informare, îndrumare și orientare (evenimente de 
informare/vizite la școli FPI /vizite la agenți economici/grupuri de discuții etc.) 
adresate elevilor și părinților, cu scopul de a crește nivelul de conștientizare a 
avantajelor participării la formare profesională și, implicit, de a crește 
participarea la FPI; 
o Alte acțiuni inovative pentru creșterea participării la FPI (ex. sprijin 
educațional individualizat etc.), inclusiv prin activități de cooperare 
transnațională și transfer de bune practici 

INSTITUŢII ELIGIBILE/ 

PARTENERI 

 MECȘ; 

 MMFPSPV; 

 Agenții, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MECȘ/ 
MMFPSPV și alte organisme publice cu atribuții în domeniul formării 
profesionale 

 ANOFM și structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică; 

 Unități de învățământ; 

 Instituții de învățământ superior; 

 Membri ai Comitetelor Sectoriale și Comitete Sectoriale; 

 Organizații sindicale; 



 
 Patronate; 

 Asociații profesionale; 

 Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru 
carieră; 

 Furnizori de servicii de ocupare; 

 Camere de comerț, industrie și agricultură; 

 ONG-uri. 

ALOCARE UE 2014-
2020 

A -Burse - 38 mil. EUR 

B -Consiliere – 31,9 mil. EUR 

VALOAREA MAXIMĂ A 

PROIECTULUI 
Urmează a fi stabilită şi publicată în Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice 

PROCENT CONTRIBUŢIE  

BENEFICIAR 
Urmează a fi stabilită şi publicată în Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice 

LANSARE ESTIMATĂ Iulie 2016 

SITE PROGRAM http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014 

 


