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Scopul obiectivului 

Data 
lansare 

estimata a 
ghidului in 
consultare  

Data 
lansare 

estimata 
a 

apelului 

Alocare 
totala 

Beneficiari 
Regiuni 
eligibile 

Grup tinta Exemple de activitati 

1.1, 1.2 + 2.1, 2.2 Programe de 
sustinere a antreprenoriatului 
 pentru tinerii NEETs 

7 iulie 2017 
 

Trim I 
2018 

23 mil 
euro 

Furnizori de servicii publici si 
privati, ONG-uri, Camere de 
comert, Sindicate/patronate, 

Universitati 

Centru, SE, S 
Muntenia, ITI 

DD 

Tineri NEETs someri (16 - 24 ani), 
inregistrati la SPO cu rezidenta in regiunile 

eligibile cu accent pe 
pe tinerii NEETs din mediul rural si cei 

apartinand minoritatii roma. 

Programe de formare antreprenoriala, stagii de practica, finantarea planurilor 
de afaceri, servicii personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat, 
infiintarea si demararea functionarii intreprinderilor, monitorizarea functionarii 
si dezvoltarii afacerilor finantate. 

37 mil 
euro 

B-Ilfov, NE, NV, 
SV Oltenia 

3.1 & 3.6 Cresterea ocuparii / 
nivelului de competente al somerilor: 
 roma  
 din mediul rural 
 varstnici, cu dizabilitati, nivel 

redus de educatie 

8 septembrie 
2017 

Noiembrie 
2017 

132 mil 
euro 

Angajatori, Furnizori de servicii 
publici si privati, ONG-uri, Camere 

de comert 

Toate regiunile 
fara B-Ilfov 

Someri din minoritatea roma 
Masuri de ocupare, informare, consiliere, orientare, plasare pe piata muncii, 
programe de ucenicie/stagii prin stimularea angajatorilor, creare de noi locuri 
de munca, prime de mobilitate, formare profesionala, evaluarea si certificarea 
competentelor dobandite in context nonformal. 

Someri, persoane din mediul rural 

Noiembrie 
2017 

Trim I 
2018 

23 mil 
euro 

Somerii de lunga durata, lucratorii varstnici, 
persoanele cu dizabilitati, persoanele cu 

nivel redus de educatie 

3.9 Masuri de outplacement – 
adaptarea lucratorilor 
disponibilizati/concediati la schimbare 

5 iulie 2017 
Decembrie 

2017 
86 mil 
euro 

Angajatori, Furnizori de servicii 
publici si privati, ONG-uri, Camere 

de comert, Sindicate/patronate 

Toate regiunile 
fara B-Ilfov 

Lucratori din “întreprinderi aflate în 
dificultate”, care urmeaza sa fie 

disponibilizati/concediati colectiv sau 
individual 

Masuri active de ocupare inclusiv outplacement: informare si consiliere 
profesionala, medierea muncii, oferirea de sprijin în vederea ocuparii, 
organizarea si derularea de campanii de promovare a formelor flexibile de 
ocupare, servicii de informare si consiliere juridica privind infiintarea unei 
companii. 

3.12 Training pentru proprii angajati 
direct productivi din companii mari 

Septembrie 
2017 

Trim I 
2018 

 38 mil 
euro 

Angajatori (intreprinderi mari) 
Toate regiunile 

fara B-Ilfov 

Persoane angajate care urmaresc 

imbunatatirea nivelului de cunostinte, 
competente și aptitudini 

Furnizarea de programe de formare profesionala destinate angajatilor din 
sectoarele prioritare, elaborare de planuri de invatare si dezvoltare, 

evaluare/validare si certificare pentru recunoasterea competentelor, 
dezvoltarea unui sistem propriu de formare profesionala la nivelul 
angajatorului. 

3.12 Training pentru angajatii direct 
productivi din IMM-uri si companii 
mari 

Trim I 2018 
Trim I 
2018 

26 mil 
euro 

Furnizori de formare, sindicate/ 
patronate, camere de comert 

Toate regiunile 
fara B-Ilfov 

Angajati din IMM-uri si companii mari, 
antreprenori 

Organizarea si derularea de campanii de constientizare a angajatorilor, 
formare profesionala, elaboarea unei Planificari strategice pe termen lung in 
cadrul intreprinderii. 

4.4 Reducerea numarului de persoane 
apartinand grupurilor vulnerabile  

Noiembrie 
2017 

Trim I 
2018 

11 mil 
euro 

Autoritati publice locale si centrale, 
ONG-uri, furnizori de servicii 

Toate regiunile 
fara B-Ilfov 

Persoane care apartin grupurilor vulnerabile 
Accesul la servicii integrate, servicii socio-medicale, campanii de informare, 
constientizare. 

Decembrie 
2017 

17 mil 
euro 

Noiembrie 
2017 

11 mil 
euro 

4.8 Imbunatatirea competentelor 
profesionistilor din sectorul medical 

Trim I 2018 
Trim I 
2018 

117 mil 
euro 

MS/autoritati publice, ONG-uri, 
Universitati,  

Administratorii schemelor de tip 
grant global 

Toate regiunile 

Personal din autoritati publice, Specialisti in 
furnizarea de servicii medicale, Persoane 

apartinand grupurilor vulnerabile care vor fi 
beneficiari 

Formare, schimburi de experienta, bune practice pentru medici, asistente si 
personal implicat in activitatea de sanatate. 

4.9 Cresterea numarului de persoane 
care beneficiaza de servicii de 
Screeing  
A – ecografii si screening la nastere; 
B – Screening preconceptional si 
prenatal; 
C – Oncologie, diabet, HIV, hepatite 
etc. 

Octombrie 
2017 

Decembrie 
2017 

5 mil euro 

Furnizarea servicii preventive/diagnosticare precoce pentru mama si copil, 
formare personal, screening, diagnostic si tratament precoce, informare, 
educare, constientizare 

Octombrie 
2017 

Trim I 
2018 

20 mil 
euro 

Noiembrie 
2017 

16 mil 
euro 

Noiembrie 
2017 

42 mil 
euro 

Noiembrie 
2017 

16 mil 
euro 

Noiembrie 
2017 

15 mil 
euro 

4.12 Reducerea numarului de copii si 
tineri din institutii de plasament 

Decembrie 
2017 

Trim I 
2018 

64 mil 
euro 

Autoritati publice locale si centrale, 

Furnizori de servicii sociale, 
Administratorii schemelor de tip 

grant global 

Toate regiunile 
Persoane institutionalizate, asistenti 

maternali 

Servicii de ingrijire la nivelul comunitatii, integrare pe piata muncii prin 
consiliere si orientare profesionala 

4.13 Pregatirea tinerilor 
institutionalizati pentru o viata 
independenta 

Programe de asistenta, integrarea pe piata muncii, consiliere, orientare 
profesionala, formare, programe de tip a doua sansa 

4.15 Reducerea nr. persoanelor 
varstnice/cu dizabilitati din institutiile 
rezidentiale  

Servicii integrate la nivelul comunitatii: locuinte sociale, ingrijire la domiciliu, 
centre de zi, etc 

4.16 Intreprinderi de economie 
sociala  

Decembrie 
2017 

Trim I 
2018 

70 mil 
euro 

Entitati de economie sociala 
Toate regiunile 

fara B-Ilfov 
Persoane din intreprinderi sociale 

Formare profesionala si dezvoltarea abilitatilor, consiliere, consultanta, 
promovarea marcii sociale, accesibilizarea locurilor de munca, transfer de 
know-how. 

6.3 + 6.5 + 6.6 Reducerea parasirii 
timpurii a scolii + Imbunatatirea 
competentelor personalului didactic  

11 iulie 2017 
Trim I 

2018 

66 mil 

euro MEN, Autoritati publice locale, 
Furnizori de servicii, ONG, Institutii 

de cult, Institutii de invatamant 

Toate regiunile 
Elevi, Parinti, cadre didactice, echipe 

managerial ale scolilor, experti in 
dezvoltarea curricular 

Utilizare TIC in procesul de predare, dezvoltare curriculum/material didactice, 
mobilitate pentru cadre didactice, practici manageriale noi, burse de studii, 
informare, consiliere, mentorat, after-school etc. 

6.4 + 6.6 Programe de tip a doua 
sansa si formare profesionala 
 

Noiembrie  
2017 

Trim I 
2018 

83 mil 
euro 

Toate regiunile 
Persoane care au parasite timpuriu scoala, 

Personal didactic 

Programe de tip a doua sansa, programe de formare profesionala, consiliere, 
educatie parentala, campanii de constientizare, utilizare TIC in predare, 
perfectionare personal didactic, mobilitate. 

6.9 + 6.10 Masuri de optimizare a 
ofertelor de studii din invatamantul 
superior in sprijinul angajabilitatii 

Octombrie 
2017 

Decembrie 
2017 

144 mil 
euro 

Institutii de invatamant, ONG-uri, 
Parteneri sociali 

Toate regiunile  
fara B-Ilfov 

Studenti, personal didactic 
Asistenta educationala si sprijin financiar, comunitati virtuale, consiliere, 
informare, campanii de constientizare, actiuni inovative, perfectionare cadre 
didactice, valorificarea programelor anterioare 
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6.7 + 6.9 + 6.10 Masuri  integrate  

pentru cresterea participarii 
studentilor din categorii vulnerabile la 
programe antreprenoriale 

Octombrie 
2017 

Decembrie 
2017 

71 mil 
euro 

Sprijin financiar studentilor din categorii vulnerabile, cresterea atractivitatii 

ofertelor educationale, in special in ceea ce priveste antreprenoriatul, 
imbunatatirea competentelor cadrelor didactice si expertilor din universitati, 
consiliere psihologica si profesionala 

6.11 Cresterea participarii la 
programele de formare profesionala 
initiala 

Decembrie 
2017 

Trim I 
2018 

84 mil 
euro 

MEN, CNDIPT, ANOFM, Entitati 
publice, Furnizori de servicii, ONG 

Toate regiunile 
fara B-Ilfov 

 
Elevi, Ucenici, Parinti, Angajatori 

Sprijin pentru participarea  la programele de FPI, burse, support pentru 
ucenicie, consiliere, tutorat, informare, orientare, alte actiuni inovative 

6.12 Cresterea participarii la 
programele de formare profesionala 
continua – adulti 

Noiembrie 
2017 

Trim I 
2018 

70 mil 
euro 

Angajati cu nivel scazut de calificare, peste 
40 ani, din mediul rural 

Sprijin pentru participarea la programe de FPC, competente anteprenoriale, 
consiliere profesionala,  

6.13 Sprijin pentru doctoranzi si 
cercetatori post-doctorat 

Octombrie 
2017 

Trim I 
2018 

84 mil 
euro 

Institutii de invatamant, Scoli 
doctorale, Institute de cercetare, 
Angajatori, Asociatii, Camere de 

comert 

Toate regiunile 
fara B-Ilfov 

Doctoranzi, post-doctoranzi 

Acordarea de burse, programe de învăţare prin experienţă practică, furnizarea 
de servicii de consiliere şi orientare profesională, consolidarea parteneriatelor 
dintre universităţi și actorii din domeniul cercetării şi inovării, activităţi de 
cercetare şi de colaborare în reţea, crearea unui sistem de informare 
coordonată 

6.16 + 6.17 Masuri de crestere a 
numarului de oferte furnizate de 
sistemul de educatie, formare 
profesionala; 

Trim I 2018 
Trim II 
2018 

13 mil 
euro 

MEN, CNDIPT, ANOFM, Entitati 
publice, Furnizori de servicii, ONG 

Toate regiunile 
fara B-Ilfov 

Personal furnizori autorizati de FP, 
Personal ANC/centrelor de certificare, 

Personal MEN, 

Dezvoltarea si implementarea unui sistem de anticipare a nevoilor de formare 
profesionala, revizuirea calificarilor si a curriculei, sisteme de asigurare a 
calitatii, dezvoltarea si implementarea de programe de formare profesionala, 
implementarea de programe in sistem partenerial intre furnizorii de formare 
si angajatori. 

 


