
 
 

MĂSURĂ PROGRAME DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALULUI 

DIDACTIC DIN INVĂȚĂMÂNTULUI TERȚIAR UNIVERSITAR SI NON-UNIVERSITAR 

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 6.8 - Implementarea de măsuri sistemice în învățământul terțiar universitar și 
non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate 
pentru a facilita adaptarea la cerințele pieței muncii; 

6.9 - Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al personalului didactic din 
învăţământul terţiar universitar şi nonuniversitar organizat în cadrul instituţiilor 
de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul educaţional 
inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile. 

GRUP ŢINTĂ  Studenţi (ISCED 4-8), inclusiv studenţi non-tradiţionali şi/sau cu 
oportunități reduse (din mediul rural, persoane cu CES, persoane de etnie 
romă, persoane provenite din medii socio-economice defavorizate etc.); 

 Personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de 
universitate/facultate; 

 Personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare; 

 Membri ai partenerilor sociali în educaţie; 

 Personal şi membri ai comitetelor sectoriale; 

 Experţi în evaluare şi acreditare din comisiile de asigurare a calităţii în 
învăţământul superior, la nivel naţional; 

 Personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor şi Cadrului 
Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior, la nivel de sistem; 

 Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi; 

 Personalul didactic din învățământul superior și terțiar non-universitar 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  Actualizarea sistemului naţional de asigurare/evaluare externă a calităţii 
inclusiv prin implicarea partenerilor sociali. Analizarea și valorificarea 
rezultatelor studiilor/ analizelor anterioare privind inserția-socio-
profesională a absolvenților; 

 Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de calificare pe mai multe 
niveluri bazat pe promovarea rutelor flexibile de progres în cariera 
profesională, cu un accent pe dobândirea de abilităţi şi competenţe 
relevante pentru piaţa muncii; 

 Alte acțiuni inovative care sprijină accesul la învățământul terțiar, inclusiv 
activități de cooperare transnațională; 

 Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din 



 
învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul 
instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul 
educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile, inclusiv 
prin parteneriate cu agenți economici, stagii de pregătire la agenți 
economici, programe de schimb de experienţă şi diseminare de bune 
practici; 

 Valorificarea rezultatelor programelor anterioare de mobilitate ale 
personalului didactic susținute din ERASMUS+ în vederea completării 
formării inițiale/continue a acestuia în relație cu domeniile de formare 
stabilite în cadrul prezentei PI. Acțiunile avute în vedere se bazează 
inclusiv pe consultări cu rețele internaționale de cercetare și de afaceri, în 
completarea celor de la nivel național; 

 Alte acțiuni inovative, inclusiv prin activități de cooperare transnațională în 
domeniile formării, cercetării și inovării. 

INSTITUŢII ELIGIBILE/ 

PARTENERI 

 Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private; 

 Ministerul Educației Naționale și autoritățile din subordinea sa; 

 Agenţii, structuri aflate în coordonarea/subordonarea MEN şi alte 
organisme publice cu atribuţii în domeniul învăţământului superior, 
inclusiv în asigurarea şi managementul calităţii şi a Cadrului Naţional al 
Calificărilor în Învăţământul Superior; 

 Parteneri sociali din învăţământul superior (ex. organizaţii sindicale)/ 
Parteneri sociali/ sindicate/ comitete sectoriale/ instituții și organizații 
membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și 
Incluziune Socială; 

 ONG-uri, inclusiv asociaţiile studenţeşti. 

ALOCARE UE 2014-
2020 

57 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 

 


