
 
 

MĂSURĂ Sistem de educație si formare profesională - Calitativ şi adaptabil  

 

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 6.16  Creșterea numărului de oferte furnizate de sistemul de educație și formare 
profesională adaptate la nevoile și tendințele de dezvoltare ale pieței muncii 

GRUP ŢINTĂ Personalul din comisiile de specialitate ale MECȘ/ agenții, structuri subordonate 
sau aflate în coordonarea MECȘ/ MMFPSPV și alte organisme publice cu atribuții 
în domeniul formării profesionale 

Specialiști/ experți implicați în evaluarea și asigurarea calității și autorizarea 
programelor de formare profesională 

Personal și membri al/ ai organizațiilor sindicale, organizațiilor patronale și 
asociațiilor profesionale 

Personal al Comitetelor Sectoriale și al membrilor acestora 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  Dezvoltarea și implementarea unui sistem de anticipare a nevoilor de 
formare profesională pe termen scurt, mediu și lung, precum și de 
monitorizare a tranziției de la educație și formare profesională la piața 
muncii; 

 Revizuirea calificărilor și a curricula, precum și elaborarea de calificări 
noi (cu accent pe competențele antreprenoriale și sectoarele economice 
prioritare identificate prin SNC); 

 Extinderea mecanismelor de recunoaștere și validare/ certificare a 
competențelor și calificărilor dobândite în context non-formal și 
informal, pentru sistemul de formare profesională (FPI și FPC); 

 Elaborarea/ validarea/ implementarea unui sistem de asigurare a 
calității la nivel de sistem și furnizori de FPC și învățare la locul de 
muncă; 

 Dezvoltarea unui cadru instituțional coerent pentru ÎPV, inclusiv prin 
pilotarea de noi centre comunitare de învățare permanentă, la nivel 
regional și comunități zonale din medii rurale defavorizate (ex. cadrul de 



 
management instituțional, asigurarea calității la nivel de sistem și 
furnizori de servicii, promovare de bune practici educaționale etc.); 

 Alte acțiuni inovative pentru creșterea participării la FP, inclusiv activități 
de cooperare transnațională. 

INSTITUŢII ELIGIBILE/ 

PARTENERI 

 MECȘ; 
 MMFPSPV 
 Agenții, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MECȘ/ 

MMFPSPV și alte organisme publice cu atribuții în domeniul formării 
profesionale; 

 Autoritatea Națională pentru Calificări; 
 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 FPI și FPC autorizați, publici și privați; 
 Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru 

carieră; 
 Camere de comerț, industrie și agricultură; 
 Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor 

Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială; 
 Instituții și organizații membre ale consorțiilor și parteneriatelor 

regionale și locale în domeniile ocupării, educației și formării 
profesionale. 

ALOCARE UE 2014-
2020 

17.8 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 Martie 2017 

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

 


