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PO Capital Uman susține creșterea economică incluzivă, prin investiții 
în:
Încurajarea  ocupării  și  a  mobilității  forței  de  muncă,  în  special  în 
rândul tinerilor și a persoanelor situate în afara pieței muncii

Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei

Susținerea  educației,  dezvoltarea  competențelor  și  încurajarea 
învățării pe tot parcursul vieții  



Provocările de dezvoltare din AP:

I. Competitivitatea și dezvoltarea locală 
II. Oamenii și societatea 
III. Infrastructura 
IV. Resursele 
V. Administrația și guvernarea 

PO Capital Uman



AP 1AP 1:: IniInițțiativa locuri de muncă pentru tineri iativa locuri de muncă pentru tineri 

APAP 22: :  ÎÎmbunătămbunătățțirea  situairea  situațției  tinerilor  din iei  tinerilor  din 
categoria NEETs categoria NEETs 

AP 3AP 3: : Locuri de muncă pentru toLocuri de muncă pentru toțții

AP 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

AP 5: CLLD

AP 6: Educație și competențe
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AP 1 ‐ Inițiativa locuri de muncă 
pentru tineri 
YEI
FSE

AP  2  ‐ Îmbunătățirea  situației 
tinerilor din categoria NEETs 
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RezidenRezidențțaa în regiunile:

Centru, Sud‐Est și 
Sud‐Muntenia

București‐Ilfov, 
Nord‐Est, Nord‐Vest, 
Vest, Sud‐Vest Oltenia 

Oameni

Oameni
Sisteme



Măsuri:
◦ Servicii personalizate de  informare, consiliere  și orientare pentru  identificarea 
celor mai bune opțiuni de sprijin – educație, formare, ocupare ‐ sau, acolo unde 
este posibil sau necesar, o combinație a celor trei opţiuni de sprijin

◦ Programe de formare profesională 
◦ Evaluare  şi  certificare  pentru  recunoaşterea  competenţelor  dobândite  în 
context informal şi non‐formal

◦ Stimulente financiare pentru angajatori, pentru a crea  locuri de muncă pentru 
tinerii NEETs, inclusiv pentru a crea scheme de ucenicie și stagii

◦ Sprijin financiar pentru înființarea de întreprinderi 
◦ Consiliere şi formare în domeniul antreprenoriatului 
◦ Sprijin  financiar  tinerii  care  găsesc  un  loc  de muncă  într‐o  altă  zonă/regiune 
prin prime de mobilitate și/sau de instalare



Grup țintă
Persoanele aflate în căutarea unui 
loc de muncă, în special:

şomerii pe termen lung
persoanele inactive
lucrătorii în vârstă (55‐64 ani)
persoanele de etnie romă
persoanele cu dizabilităţi
alte grupuri vulnerabile
persoanele din mediul rural

Categorii de intervenții prevăzute

Îmbunătățirea  participării  pe  piața  muncii 
pentru  persoanele aflate  în  căutarea  unui  loc 
de muncă și a celor  inactive, vizând  în special 
şomerii  pe  termen  lung,  lucrătorii  în  vârstă 
(55‐64  ani),  persoanele  de  etnie  romă, 
persoanele  cu  dizabilităţi,  persoanele  din 
mediul rural  şi alte grupuri vulnerabile.
Creșterea  ocupării  prin  încurajarea 

antreprenoriatului  şi  a  înfiinţării  de 
întreprinderi

 Stimularea  participării  angajatorilor  la 
formarea profesională a angajaților
Adaptarea  la  schimbare  a  lucrătorilor, 

întreprinderilor şi a antreprenorilor
Modernizarea SPO



AP 4 ‐ Incluziunea socială și combaterea sărăciei
◦ Măsuri  integrate  destinate  comunităților  aflate  în  risc  de  sărăcie  (domenii 
vizate: educație, stimulente pentru ucenicie și stagii, sprijin pentru dezvoltarea 
de  întreprinderi  sociale  de  inserție,  sprijinirea  dezvoltării  de  servicii  sociale, 
precum  si  de  servicii  comunitare  integrate  medicale  și  sociale  furnizate  la 
nivelul  comunității,  acțiuni  de  facilitare  și mediere  a  relațiilor  dintre  diverșii 
actori relevanți)

◦ Creșterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile
◦ Dezvoltarea economiei sociale şi promovarea antreprenoriatului social
◦ Îmbunătăţirea calității și accesului la servicii sociale şi de asistenţă medicală
◦ Creșterea calității serviciilor oferite la nivelul comunităţii (accent pe tranziția de 
la sistemul instituționalizat către serviciile oferite la nivelul comunității)

AP 5 – CLLD
◦ Măsuri integrate destinate comunităților aflate în risc de sărăcie



Persoanele  expuse  riscului  de 
sărăcie  şi  excluziune  socială,  în 
special:
• Copiii
• Șomerii  și  persoanele  cu 

venituri foarte scăzute 
• Persoanele vârstnice
• Populaţia de etnie romă 
• Persoanele cu dizabilități

Orientări principale

Apeluri comune POCU/POR (urban) și 
POCU/PNDR  (rural)  pentru  intervenții 
integrate 

Prioritate  pentru  comunitățile  cu 
populație romă semnificativă

Încurajarea  dezvoltării  economiei 
sociale,  inclusiv  a  antreprenoriatului 
social,  inclusiv  prin  utilizarea 
instrumentelor financiare

Introducerea  mecanismelor  de  tip 
global  grant,  alături  de  apelurile  de 
proiecte



Axa Prioritară 6 ‐ Educație și competențe

Reducerea  și  prevenirea  abandonului  școlar  timpuriu  și 
promovarea  accesului  la  învățământul  preșcolar,  primar  și 
secundar de calitate

Îmbunătățirea calității și a eficienței învățământului terțiar și a 
accesului la acestea

Creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții



Accent pe: creșterea accesului  și participării  în  special pentru grupurilor 
vulnerabile și comunităților dezavantajate, cu accent pe populația roma; 

Susținere cu precădere a consolidării legăturilor cu piața muncii/ sectorul 
de afaceri (învățământul profesional și tehnic, învățământul terțiar,  LLL)

Utilizarea ICT în procesul de formare



Alocări  specialeAlocări  speciale din  Iniţiativa  ”Locuri  de muncă  pentru  tineri” (YEI):  integrarea 
durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, pentru 3 regiuni eligibile în care rata 
şomajului  în  rândul  tinerilor  este  mai  mare  de  25%:  Centru,  Sud‐Est  şi  Sud 
Muntenia;
Măsuri orientate către angajarea pe cont propriu angajarea pe cont propriu (self employment) şi încurajarea 
antreprenoriatului,  inclusiv  sprijin pentru  înființarea unor  întreprinderi,    inclusiv 
prin utilizarea instrumentelor financiareinstrumentelor financiare
Măsuri dedicatededicate comunităţi dezavantajate, în particular comunităţile de romi;
Accent pe proiecte  integrate  care  răspund nevoilor  comunităintegrate  care  răspund nevoilor  comunitățțiiii (domenii  vizate: 
educație, ocupare, servicii sociale și de sănătate, locuire, voluntariat)
Scheme  care  vizează  încurajarea  antreprenoriatul  social,  inclusiv  prin  utilizarea 
instrumentelor financiareinstrumentelor financiare
Utilizarea  de  scheme  de  global  grants  in  implementarea  intervenUtilizarea  de  scheme  de  global  grants  in  implementarea  intervențțiilor  (cu iilor  (cu 
precădere pentru antreprenoriatprecădere pentru antreprenoriat, i, incluziune socialăncluziune socială))
Utilizarea instrumentului CLLD)


