
 
 

MĂSURĂ Tranziția de la educație la viața active – învăţământul terțiar universitar şi non 
universitar 

B) Învăţare la locul de muncă - studenţi 

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 

10iv. 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 

OBIECTIVE SPECIFICE 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non 

universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la 
un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu 
potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI 

GRUP ŢINTĂ 19.209 (Persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru tranziția 
de la școală la viața activă) 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru 
facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă prin instituirea unui 
sistem funcțional de stagii de practică la un potențial angajator, programe de 
internship/programe de învățare la locul de muncă etc., adresate studenților și 
cursanților colegiilor organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior 
(ISCED 4-7), inclusiv prin încurajarea implicării angajatorilor în programe de 
învățare la locul de muncă; 

 Organizarea și derularea programe de învățare prin experiență practică, 
furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională axate pe 
dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii, 
formarea de competente antreprenoriale prin întreprinderea simulată, în 
special in sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform 
SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI adresate 
studenților (ISCED 4-8); 

 Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la 
companii/ sectorul privat către instituțiile de învățământ superior privind 
nevoile lor de instruire, precum și de la instituțiile de învățământ către 
întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor sectorului privat la nivel 
regional/local. 

INSTITUŢII ELIGIBILE/  Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private; 



 

PARTENERI  MECȘ și structuri/ agenții/ organisme relevante, subordonate/ coordonate; 

 Agenții, structuri, organisme aflate în subordinea/coordonarea MECȘ și alte 
organisme publice cu atribuții în domeniul învățământului superior și cercetării 
științifice; 

 Angajatori; 

 Asociații profesionale; 

 Camere de comerț și industrie; 

 Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale 
pentru Ocupare și Incluziune Socială. 

ALOCARE UE 2014-
2020 

41,2 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  

Iulie 2017 

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

 


