
 
 

MĂSURĂ PROGRAME DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, 
FORMATORI, A EVALUATORI DE COMPETENŢE PROFESIONALE ŞI PERSONALUL 

DIN ÎNTREPRINDERI CU ATRIBUŢII ÎN ÎNVĂŢAREA LA LOCUL DE MUNCĂ 

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 6.15 - Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic, a 
formatorilor, a evaluatorilor de competențe profesionale și personalului din 
întreprinderi cu atribuții în învățarea la locul de muncă. 

GRUP ŢINTĂ  Personalul didactic din învățământul terțiar (universitar, non universitar) și 
secundar; 

 Formatori; 

 Personalul din întreprinderi cu atribuții in învățarea la locul de muncă; 

 Evaluatori de competențe profesionale. 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  Programe de dezvoltare profesională a personalului didactic (inclusiv prin 
stagii de pregătire la agenți economici), a formatorilor din FPI și FPC, a 
tutorilor din întreprinderi, maiștrilor de ucenicie, a evaluatorilor de 
competențe profesionale, în special pentru dezvoltarea și implementarea 
de programe de învățare pe tot parcursul vieții, inclusiv prin stagii la 
agenții economici (la nivel sectorial, regional etc.); 

 Susținerea participării la competiții profesionale regionale, naționale și 
internaționale, cu scopul asigurării schimbului de know-how și experiențe 
didactice relevante. 

INSTITUŢII ELIGIBILE/ 

PARTENERI 

 Unitățile de învățământ acreditate/autorizate; 

 MECȘ; 

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

 CNDIPT; 

 ANOFM și structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică; 

 Membri ai Comitetelor Sectoriale și Comitete Sectoriale; 

 Organizații sindicale; 

 Patronate; 



 
 Asociații profesionale; 

 Centre publice sau private de validare/certificare a învățării anterioare; 

 Furnizori de FPC autorizați, publici și privați; 

 Camere de comerț, industrie și agricultură. 

ALOCARE UE 2014-
2020 

7,9 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 2017 

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

 


