
Programul Operațional Capital Uman
(PO CU) 2014-2020

Oportunități pentru companiile mari 

București, 26 mai 2015

1

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME CAPITAL UMAN



 Aprobat de CE – 25 februarie 2015

 Alocare financiară UE = 4,326 miliarde euro

 105,9 milioane euro din ”Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineret”

 4,220 miliarde euro din Fondul Social European

 stabilește prioritățile de intervenție ale României în domeniul ocupării forței de muncă, al
incluziunii sociale și al educației. Obiectivul major urmărit îl reprezintă dezvoltarea
resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională
de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a
excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale și de sănătate.

 POCU contribuie la următoarele obiective tematice:

 OT 8 - Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea
mobilității lucrătorilor

 OT 9 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de
discriminare

 OT 10 - Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării
profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții
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Axa prioritară Priorități de investiții/ Domeniu Contribuție UE 

AP1 - Inițiativa locuri de muncă

pentru tineri

 PI 8.ii – ocupare tineri 

 regiuni YEI

 regiuni non YEI

211,9 mil Euro 

(FSE+YEI)

AP2 - Îmbunătățirea situației

tinerilor din categoria NEETs

362 mil euro

AP3 - Locuri de muncă pentru

toți

 PI 8.i - ocupare șomeri/ roma/ din mediul rural

 PI 8.iii - antreprenoriat

 PI 8.v – adaptabilitate companii

 PI 8.vii – Serviciul Public de Ocupare

 PI.10.iii – instruire angajați

1,1 mld euro

AP4 - Incluziunea socială și

combaterea sărăciei

 PI 9.ii – comunități (roma/ non roma) măsuri care vizează 

reducerea sărăciei

 PI 9.iv – asistență medicală/ asistență  socială/ 

dezinstituționalizare

 PI 9.v - antreprenoriat social

940 mil euro

AP5 - Dezvoltare locală plasată

sub responsabilitatea comunității

(CLLD)

 PI 9.vi – comunități (roma/ non roma) măsuri care vizează 

reducerea sărăciei

201 mil euro

AP6 - Educație și competențe  PI 10.i – educație timpurie, învățământ primar și secundar

 PI  10.ii – învățământ terțiar

 PI 10.iii – FPC/ FPI

 PI 10.iv – legătura cu piața muncii

1,252 mld euro

AP7 – Asistență tehnică 258 mil euro
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 Cel puțin 700 milioane euro vor fi alocate întreprinzătorilor privați pentru
crearea de oportunități de ocupare a fortei de munca, participarea
angajaților la programe de formare, organizarea de scheme de ucenicie și
mentorat, sprijinirea tinerilor în dezvoltarea unei afaceri, implicarea in
parteneriate care vizează corelarea ofertei educaționale cu piața muncii și a
tranziției de la școala la viață activa, îmbunătățirea activității de
management și a resurselor umane din companii modele inovative de
organizare a muncii, forme flexibile de ocupare, măsuri de outplacement al
lucrătorilor care urmează a fi disponibilizați etc.

 Asistența financiară va fi îndreptată cu prioritate către sectoarele cu
potențial competitiv și cele de specializare inteligentă, identificate în
Strategia Națională de Competitivitate, respectiv în Strategia Națională de
Cercetare, Dezvoltare și Inovare.
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Rezidența grup țintă AP 1 -YEI

 Pachete integrate de măsuri – combinație
din următoarele:

◦ servicii personalizate de informare,
consiliere și orientare + card profesional

◦ programe de formare profesională

◦ Evaluare şi certificare pentru
recunoaşterea competenţelor dobândite
în context informal şi non-formal

◦ Stimulente financiare pentru angajatori

◦ locuri de muncă

◦ ucenicie și stagii

◦ Prime de mobilitate și/sau de instalare

 Sprijin financiar pentru înființarea de
întreprinderi & consiliere şi formare în
domeniul antreprenoriatului

Rezidența grup țintă AP 2 - FSE
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Măsuri/acțiuni



Priorități 

de 

investiții

Vizează Contribuție UE (alocare bruta)

Total Regiuni mai 

puțin 

dezvoltate

Regiunea 

București 

Ilfov

PI 8.i Creșterea ocupării/ îmbunătățirea

competențelor:

 Șomeri& inactivi = 50% din aloc

 Roma = 20% din aloc

 din mediul rural = 30% din aloc

Aprox 459 mil 

euro

Aprox 450 mil 

euro

Aprox 9 mil 

euro

PI 8.iii. Antreprenoriat (2/3 granturi + 1/3 instrumente 

financiare)

Aprox 284 mil 

euro

Aprox 284 mil 

euro

0

PI 8.v Companii - adaptabilitate (max. 30% din alocarea 

PI pentru companiile mari – 44.3 mil. euro)

Aprox 147 mil 

euro

Aprox 147 mil 

euro

0

PI 10.iii Companii - formare angajați sectoare/ domenii 

SNC &SNCDI (max. 30% din alocarea PI pentru 

companiile mari – 32.5 mil. euro)

Aprox 108 mil 

euro

Aprox 108 mil 

euro

0

PI 8.vii Întărirea SPO Aprox 99 mil 

euro

Aprox 89 mil 

euro

Aprox 10 mil 

euro

Total alocare AP 3 Aprox 1.100 mil 

euro

Aprox 1.080 mil 

euro

Aprox 19 mil 

euro
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 Creșterea șanselor de reintegrare 
pe piața muncii a lucrătorilor care 
urmează să fie disponibilizați/ 
concediați 

 Creșterea  numărului de angajați 
care beneficiază de noi 
instrumente, metode, practici etc
de management al resurselor 
umane și de condiții de lucru 
îmbunătățite 

 Outplacement în contextul restructurării
companiilor şi sectoarelor

 Coaching pentru managementul firmelor
(manageri și antreprenori)

 Sprijin pentru îmbunătățirea activității de
management al resurselor umane în companii

 Modele inovatoare de organizare a muncii
 Promovarea sănătăţii şi a siguranţei la locul

de muncă
 Planificare strategică
 Mecanisme de planificare prospectivă a

ocupării forţei de muncă şi a competenţelor

Accent: Angajatori cu activitate prezentă/ 
viitoare în domeniile/ sectoarele economice 

identificate conform SNC și SNCDI 
Alocare: 147 mil. euro/44.3 mil. euro companii 

mari

Obiective specifice Măsuri/acțiuni
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 Acțiuni care vizează angajații
 Participarea angajaților la programe

de formare profesională
 Evaluarea competențelor

dobândite în sistem non-formal și
informal

 Acțiuni care vizează angajatorii
 Stimularea angajatorilor pentru 

organizarea de programe de 
învățare la locul de muncă

 Îmbunătățirea nivelului de
cunoștințe/ competențe/ aptitudini
aferente angajaților din sectoarelor
economice/ domeniilor identificate
conform SNC şi SNCDI.

Accent: Angajatori cu activitate prezentă/ viitoare 
în domeniile/ sectoarele economice identificate 

conform SNC și SNCDI 
Alocare: 108 mil. euro/32.5 mil. euro companii 

mari

Obiective specifice Măsuri/acțiuni
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AP/ PI Obiective Contribuție UE (alocare bruta)

Total Regiuni mai 

puțin dezvoltate

Regiune

a Buc

lfov

AP 6: Educați și competențe - Total 
1.252

mil 
euro

1.179

mil euro

73

mil 
euro

IP 10.iii

 Creșterea participării la programele de FPI, în special pentru elevii/ucenicii

care provin din comunități dezavantajate, cu accent pe mediul rural și cei

aparținând minorității roma

 Creșterea participării la programele de FPC, cu accent pe acei adulţi, cu un

nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone

rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor

învățării dobândite în contexte non-formale și informale

131 

mil 

euro

131 

mil euro
0

PI

10.iv

 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar … care își găsesc un

loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc

de muncă / cercetare/ inovare

 Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și

ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar

 Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic, a

formatorilor, a evaluatorilor de competențe profesionale și personalului din

întreprinderi cu atribuții in învățarea la locul de muncă

 Creșterea numărului de oferte furnizate de sistemul de educație și formare

profesională adaptate la nevoile și tendințele de dezvoltare ale pieței muncii

198

mil 

euro

196

mil euro

2

mil 

euro

9



 Tranziția de la educație la viața activă

a) a participanţilor din

învăţământul terțiar universitar

și non universitar (organizat în

cadrul instituțiilor de

învățământ superior)

b) din învățământul secundar și

terțiar non-universitar, FPI

 Parteneriate cu sectorul privat
 stagii de practică la un potențial angajator
 programe de internship/ programe de învățare

la locul de muncă etc.,
& organizarea și derularea programe de învăţare prin
experienţă practică

+
(doar pentru a)

 Parteneriate cu actorii din domeniul cercetării şi
inovării pentru stimularea dezvoltării de noi
programe de studii doctorale şi postdoctorale cu
aplicaţii directe în economie

 Activităţi de cercetare şi de colaborare în reţea
pentru tinerii cercetători în scopul creării de sinergii
între cercetare şi inovare

Accent:
 sectoare economice cu potențial competitiv identificate conform SNC
 domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
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Obiective specifice Măsuri/acțiuni



VĂ MULȚUMIM!

Ministerul Fondurilor Europene

Direcția Generală Programe Capital Uman 

Website: www.fonduri-ue.ro
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http://www.fonduri-ue.ro/

