
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 

 

Axa prioritară 6 - Educație și competențe 

Obiectiv tematic 8 - Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității 

forței de muncă 

Prioritatea de investiții – 8.ii. Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un 

loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune social și a tinerilor din comunitățile 

marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a garanției pentru tineret 

Obiectiv Specific 6.1. - Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la 

SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională 

inițială 

 

MĂSURI DE EDUCAȚIE DE A DOUA ȘANSĂ PENTRU TINERII NEETS 

(apel lansat- termen depunere 10.01.2018-04.07.2018) 

 

 Pentru a obține finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte, propunerile trebuie să 

se aibă în vedere integrarea pe piața muncii a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de 

muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune social și a tinerilor din 

comunitățile marginalizate.         

 Se are în vedere prin îndeplinirea OS .6.1. creșterea numărului de tineri NEETs șomeri 

cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la SPO (Serviciul Public de Ocupare) care se reîntorc în 

educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială.

 Proiectul este de tip competitiv cu termen limită de depunere începand cu 10 

ianuarie 2018 ora 10.00 și se va închide pe 4 iulie 2018, ora 16.00.   

 Prezentul apel de proiecte finanțează acțiuni menite să realizeze reinserția în sistemul 

educațional, cu precădere cel profesional și tehnic a tinerilor NEETs șomeri, cu vârsta cuprinsă 

între 16-24 de ani înregistrați la SPO, in special a celor din categorii defavorizate, roma/rural, 

să sporească nivelul de conștientizare a rolului educației prin campanii de informare, să 

contribuie la scăderea ratei abandonului școlar, inclusiv  prin oferirea unor măsuri de sprijin 

financiar pentru cursanți și familiile acestora.      

 Se va urmări realizarea unor parteneriate sustenabile cu angajatori locali în vederea 

elaborării și furnizării de programe de formare profesională inițială, corelate cu oportunitățile 

de ocupare din zona de proveniență a tinerilor NEETs, consiliere și orientare pentru tinerii 

NEETs și părinții acestora cu scopul de a crește nivelul de conștientizare a avantajelor 

participării la programe de tip a doua șansă, acțiuni și campanii de conștientizare destinate 

creșterii ratelor de menținere în sistemul inițial de învățământ și pentru a asigura înțelegerea 

beneficiilor pe care o oferă educația în relație cu oportunitățile de angajare, crearea de rețele 

pentru incluziune socio-educațională, care pun accent pe nevoile grupurilor țintă (în special în 

etape de tranziție între nivele de școlarizare, susținerea motivației individuale pentru participare 

școlară etc.), sprijin financiar adaptat nevoilor tinerilor din grupul țintă, precum și alte măsuri 

inovatoare care sunt asociate unei abordări personalizate a traseului de școlarizare a tinerilor 

NEETs din grupul țintă, cum ar fi: măsuri care promovează educația interculturală, stima de 



sine, abordări didactice adaptate categoriilor dezavantajate, implicarea mediatorului școlar, 

sprijin individualizat pentru prevenirea absenteismului și abandonului școlar, transfer de bune 

practici etc.           

 Pentru acest apel de proiecte solicitanții eligibili sunt: 8 Inspectorate Școlare Județene, 

respectiv pentru regiunea Nord Est, Inspectoratul  Şcolar Judeţean Neamt, pentru regiunea Sud 

Est,  Inspectoratul  Şcolar Judeţean Constanta, pentru regiunea Sud, Inspectoratul  Şcolar 

Judeţean Dambovita, pentru regiunea Sud Vest, Inspectoratul  Şcolar Judeţean  Dolj, pentru 

regiunea Vest, Inspectoratul  Şcolar Judeţean Hunedoara, pentru regiunea Nord Vest, 

Inspectoratul  Şcolar Judeţean Cluj, pentru regiunea Centru Inspectoratul  Şcolar Judeţean Alba, 

pentru regiunea Bucuresti Ilfov, Inspectoratul  Şcolar  al Municipiului Bucureşti. Solicitanții 

eligibili in cadrul apelului de proiecte pot depune proiecte in parteneriat cu entitățile de mai 

jos: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS), agenţii, structuri subordonate sau aflate în 

coordonarea MEN/MMJS şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării 

profesionale, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Agenţia 

Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate 

juridică, membri ai comitetelor sectoriale şi comitete sectoriale cu personalitate juridică, 

organizaţii sindicale, organizatii patronale, asociaţii profesionale, furnizori de servicii de 

consiliere și orientare profesională, furnizori de servicii de ocupare, camere de comerț, 

industrie și agricultură ONG-uri.       

 Pentru solicitant și/sau parteneri în cadrul proiectului, este obligatoriu să fie atașate la 

cererea de finanțare autorizațiile/acreditările în funcție de activităţile pe care aceștia le vor 

implementa in cadrul proiectului, după cum urmează: acreditarea ca furnizor de servicii 

specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, dacă în cadrul proiectului 

solicitantul/partenerul respectiv implementează activitatea de medierea muncii, autorizarea ca 

furnizor de formare profesională, dacă în cadrul proiectului solicitantul/partenerul respectiv 

implementează activitatea de organizare și desfășurare de programe de formare profesională, 

autorizarea centrului de evaluare a competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, 

dacă în cadrul proiectului solicitantul/partenerul respectiv implementează activități de evaluare 

și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale. 

 În cadrul prezentului apel de proiecte grupul țintă eligibil va cuprinde exclusiv tineri 

NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la SPO care au părăsit prematur sistemul 

de educație, cu accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității roma, profilați în 

prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO (ANOFM prin unitățile cu personalitate 

juridică din subordinea sa aflate în regiunea eligibila). 

În cadrul prezentului apel de proiecte bugetul total alocat este de 122.582.353 euro (contribuția 

UE și contribuția națională) după cum urmează: 

a) pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, 

Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), alocarea este de 118.682.353 euro (contribuția UE+ 

contribuția națională), din care contribuția UE este de 100.880.000 euro (85%), iar 

contribuția națională este de 17.802.353 euro (15%) 

b) pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov), alocarea este de 3.900.000 euro, din 

care contribuția UE este de 3.120.000 euro (80%), iar  contribuția națională este de 

780.000 euro (20%). VALOAREA MINIMA SI MAXIMA A PROIECTULUI 

 Valoarea eligibilă minimă a unui proiect este: 



a) pentru proiecte depuse pentru cele 7 Regiuni mai puțin dezvoltate: 1.000.000 euro 

pentru un număr de 360 tineri NEETs sprijiniți. 

b) pentru proiecte depuse pentru regiunea mai dezvoltată: 940.000 euro pentru un număr 

de 364 tineri NEETs sprijiniți. 

 Valoarea eligibilă maximă a unui proiect nu va putea depăși 4 milioane de euro pentru 

regiunile mai puțin dezvoltate ale României, respectiv, 3,9 milioane euro pentru regiunea 

București-Ilfov.         

 Valoarea bugetului se va corela cu dimensiunea grupului țintă și valoarea 

indicatorilor asumați, sub forma unui cost total per membru al grupului tinta al proiectului de 

maxim 2.360 euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate, respectiv maxim 2.150 euro pentru 

regiunea mai dezvoltată.         

 Valoarea de tip per participant, nu reprezintă nici sume forfetare, nici bareme standard 

de costuri unitare sau finanțare forfetară, ci referințe pentru alcătuirea valorii maxime a unui 

proiect.          

 Contributia proprie minima a solicitantului reprezinta o valoare obtinuta prin 

aplicarea procentului minim de confinantare proprie (C.pr) la valoarea eligibila angajata de 

solicitant in cadrul proiectului.        

   


