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O.S. 2.1 si O.S 2.2  finanțează: 

 

1.Scheme naționale: 

              

UCENICIE + STAGII, SUBVENȚII + PRIME MOBILITATE (INCADRARE, INSTALARE, ACTIVARE) 

 

Alocare financiara (Contribuția UE + RO): Mobilitate: 75.654.844 euro (BI: 2.633.661,2), 

Ucenicie+stagii:170.223.399 euro (BI: 5.925.737,7) 

 

Tip apeluri: non-competitive. Solicitant eligibil: ANOFM/AJOFM 

 

GT: tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de 

Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (BI si regiuni mai putin dezvoltate (N-E, N-V, V, 

SVO), profilati de ANOFM 

 

Status lansare apeluri: lansate, deschise.  



 
 
 

 
 

2. Formare profesională și recunoaștere competențe (solicitanți eligibili: furnizori de 

formare profesională, de servicii specializate pentru stimularea ocupării, Centre de 

evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele 

formale, sindicate, patronate, camere de comert, ONG-uri, Întreprinderi sociale de 

inserție, Angajatori, individual sau în parteneriat) 

 

3. Antreprenoriat pentru tineri NEETs (solicitanți eligibili: administratorii schemei de 

antreprenoriat) 

 

Alocare financiara (Contribuția UE + RO): Formare: 94.568.555 euro (BI: 3.292.076,5), 

Antreprenoriat: 37.827.422 euro (BI: 1.316.830,6) 

 

Tip apeluri: competitive.  

 

GT: tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de 

Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (BI si regiuni mai putin dezvoltate (N-E, N-V, V, 

SVO), profilati de ANOFM 

 

Status lansare apeluri: se vor lansa in luna decembrie 2017 si respectiv trim.I 2018. 

 



 
 
 

 
 

O.S. 3.1-3.6. finanteaza:  

Aceleași măsuri ca și în cazul AP.2, diferențele constând în: 

-GT eligibil este reprezentat de persoane vulnerabile și nu tineri NEETs, 

-Vizeaza atat BI cat si toate regiunile mai putin dezvoltate. 

1. Pentru schemele nationale: 

 

Alocare financiara (Contribuția UE + Contribuția RO): Mobilitate: 91.984.619,8 euro (BI: 

1.839.692,4), Ucenicie+stagii:206.965.394,55 euro (BI: 4.139.307,9) 

 

Tip apeluri: non-competitive. Solicitant eligibil: ANOFM/AJOFM 

 

GT: Şomeri şi persoane inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-

64 ani), persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu nivel redus de educație, Roma, persoanele 

din mediul rural în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență.  

 

Status lansare apeluri: lansate, deschise.  



 
 
 

 
 

2. Pentru formare profesională și evaluare de competențe dobandite in sistem non-formal 

sau informal: 

 

Alocare financiara (Contribuția UE + RO): 132.443.673 euro (din care BI  ……………… 

 

Tip apeluri: competitive.  

 

Solicitanti eligibili:  

• furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a 

competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizații de tineret, întreprinderi sociale 

de inserție etc.), Angajatori, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat 

 

GT: același ca și la schemele naționale AP 3 

 

Status lansare apeluri: se vor lansa pana la finalul anului curent. 



 
 
 

 
 

O.S. 3.10 &3.11 finanteaza intarirea capacitatii PES -> proiecte cu acoperire nationala si 

pro-ratare, inclusiv BI 
 

Alocare financiara (Contribuția UE + RO): 118.294.486 euro 
 

Tip apeluri: non-competitive.  
 

Solicitanti eligibili:  

• MMJS/SPO (ANOFM, AJOFM) 
 

GT: personalul si clientii PES 
 

Status lansare apeluri: se vor lansa in trim.I 2018. 

 

 



 
 
 

 
 

O.S.4.3. Îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunitățile dezavantajate (e-incluziune) 

susţine următoarele tipuri de acţiuni  
 

•Furnizarea de programe de formare profesională continuă a grupurilor dezavantajate, programe de certificare 

competențe TIC etc și formare formatori, 

•Asigurarea funcționării centrelor PAPI, 

•Acțiuni care vizează alfabetizarea digitală a populației din comunități dezavantajate. 
 

Centrele existente și nou înființate PAPI pot deveni centre de cunoaştere comunitară, resurse pentru 

dezvoltarea si implementarea de noi proiecte, care oferă o gamă diversificată de servicii electronice şi acces 

rapid la surse multiple de informaţie etc. 
 

GT: Personalul centrelor  
 

Solicitanți eligibili: AAPL și instituții publice în subordinea acestora 
 

Alocare financiara (Contribuția UE + Contribuția RO): 23.013.293,88 euro din care BI 218.83,53 euro 
 

Tip apel: competitiv.  
 

Status lansare apel: se va lansa în trim.I 2018. 

 

 



 
 
 

 
 

O.S. 5.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din 

comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe 

cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni 

integrate în contextul mecanismului de DLRC. 
 

susţine următoarele tipuri de acţiuni:  
 

•Sprijin pentru elaborarea SDL (doar pentru orașe cu peste 20.000 locuitori) 

•Activități de dezvoltare comunitară integrată (analize, planuri,studii,informare etc) 

•Sprijin pentru funcționarea și derularea activității GAL și animarea comunității în etapa de 

implemntare a SDL selectate la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori 

•Sprijin pentru creşterea accesului și participării la educaţia timpurie/ învățământ primar și 

secundar şi reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete integrate, 

•Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, 

•Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/ părinți etc 

•Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii 

•Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii în cadrul centrelor 

comunitare integrate  

 

 



 
 
 

 
 

GT: 

Zona urbană - orașe cu peste 20.000 locuitori 

• Persoanele din comunităţile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în 

care există populație aparținând minorității roma si non-roma, Personalul din cadrul serviciilor 

create de la nivelul comunității, Persoane Roma 

Zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori 

• Persoanele din comunităţile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 

(comunități non–roma), Personalul din cadrul serviciilor create de la nivelul comunității 

 

Solicitanți eligibili: 

•AAPL cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actorii sociali relevanți/ GAL 

• Entități relevante pentru implementarea proiectelor aferente SDL selectate  

 

Alocare financiara (Contribuția UE + Contribuția RO): 105.842.105,26 Euro 

 

Tip apel: competitiv.  

 

Status lansare apel: trim.I 2018. 

 



 

Dezvoltare locală  
plasată sub responsabilitatea comunității 

(DLRC)  
în orașe de peste 20.000 locuitori 

MDR - B.I. 
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Ce reprezintă „Sprijinul pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de 

Dezvoltare Locală” – orașe >20.000 loc.?  

 

Sprijin financiar în valoare de maxim 50.000 Euro acordat pentru: 

• constituirea GAL-ului sau activarea/adaptarea GAL-ului existent la cerințele DLRC pentru 
perioada 2014-2020 

• elaborarea studiului de referință în vederea identificării zonei/zonelor urbane marginalizate și 
a delimitării teritoriului vizat de SDL, precum și a analizei comunității marginalizate din 
teritoriu;  

• derularea de activități necesare elaborării SDL, inclusiv informarea și animarea partenerilor 
locali;  

• mobilizarea, facilitarea și consultarea comunității/ comunităților urbane marginalizate vizate 
de SDL;  

• asigurarea costurilor legate de elaborarea SDL etc.  
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CARE SUNT ACȚIUNILE FINANȚATE ÎN CADRUL SPRIJINULUI PREGĂTITOR? 
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I:  Înființarea noului GAL/adaptarea GAL deja înființat conform cerințelor DLRC pentru 

perioada de programare 2014-2020 (dacă este cazul) 

• organizarea juridică și funcțională a GAL-ului pentru a putea implementa abordarea 

DLRC.  

 

II: Delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor 

urbane marginalizate  

• întocmirea planului cu delimitarea teritoriului SDL  

• analiza diagnostic a nevoilor și problemelor populației din zonele din teritoriul SDL, în 

special a ZUM – realizarea Studiului de referință 

 

III:  Animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL 

• animarea, facilitarea, implicarea și intensificarea participării membrilor comunității la 

acțiuni de interes public la nivel local. 

 

IV: Elaborarea SDL și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse 

obiectivele strategiei de dezvoltare locală, în acord cu Modelul cadru SDL 



CUI SE ADRESEAZĂ SPRIJINUL PREGĂTITOR? 

 

• Solicitanții eligibili pentru accesarea sprijinului pregătitor:  

• AAPL din orașe cu populație > 20.000 locuitori, în parteneriat cu actori sociali relevanți 

*care se vor implica ulterior în implementarea SDL 

• Grupurile de Acțiune Locală (GAL) (cele deja înființate) organizate juridic conform OUG 

nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 

 

 *din parteneriatul pentru accesarea sprijinului pregătitor fac parte următoarele categorii 
de parteneri:   

• autoritatea publică locală, 

•  un ONG  cu activitate specifică măsurilor ce vizează comunitățile defavorizate 

•  un operator economic 
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1) Elaborarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală (6 luni) 

2) Selectarea Strategiilor 

de Dezvoltare Locală (SDL)  

• Elaborarea Strategiei 

de Dezvoltare Locală 

(SDL) prin abordarea 

DLRC, în acord cu 

Modelul Cadru SDL  

• Constituirea GAL-ului 

sau sau activarea/ 

adaptarea GAL-ului 

existent la cerințele 

DLRC pentru perioada 

2014-2020 

 

3) Selectarea pachetului 

integrat de proiecte aferent 

SDL selectate 

(implementarea SDL) 

 

ETAPELE MECANISMULUI DLRC PENTRU ORAŞE > 20.000 LOCUITORI 
(FINANȚARE POCU+POR)  
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• Depunere a SDL 

elaborate conform 

Modelului-cadru  - 

Strategiile vor 

conţine elementele 

solicitate şi o listă 

indicativă de 

intervenții  

• Selecția SDL – de 

către un Comitet 

Comun de Selecție 

• GAL-ul stabileşte şi supune 

aprobării Comitetului Comun 

de Selecţie (AMPOR+AMPOCU) 

pachetul integrat de proiecte 

propuse spre finanțare din 

POR și POCU 

• Finanţarea și implementarea 

proiectelor din pachetul 

integrat în cadrul unor apeluri 

de proiecte distincte pe 

fiecare Program Operaţional 

(POR, respectiv POCU).  



ABORDARE CLLD 

Din POCU (OS 5.1) se vor finanța măsurile 

soft, în domeniile:  

 

•educației – creșterea accesului și participării 

la educația timpurie/învățământ primar și 

secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea 

părăsirii timpurii a școlii;  

•ocupării – sprijin pentru accesul și/sau 

participarea pe piața muncii prin servicii de 

ocupare, subvenționarea angajatorilor, 

participarea la programe de ucenicie și stagii, 

susținerea antreprenoriatului, inclusiv a 

ocupării pe cont-propriu și a economiei sociale 

de inserție etc;  

•dezvoltării/furnizării de servicii (sociale/ 

medicale/ medico-sociale); asistență socială;  

•măsuri în domeniul combaterii discriminării 

sau segregării 

Din POR (AP 9) se vor finanța investiţiile în: 

 

•infrastructura de educaţie - construirea/ reabilitarea/ 

modernizarea de unităţi de învăţământ preuniversitar 

(creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);  

•construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii 

întreprinderilor de economie socială de inserţie; 

•infrastructura de locuire - construirea/ reabilitarea/ 

modernizarea locuinţelor sociale;  

•infrastructura de sănătate, servicii sociale - 

reabilitarea/ modernizarea centre comunitare integrate 

medico-sociale;  

•amenajări ale spațiului urban degradat al comunității 

defavorizate - construcția/ reabilitarea/ modernizarea 

clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, 

comunitare, culturale, agrement și sport etc.;  

•crearea/ reabilitarea/ modernizarea spațiilor publice 

urbane. 
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Strategiile vor fi multisectoriale și integrate, investitiile fiind  complementare 



ALOCAREA FINANCIARĂ AP 5  

 Axa 5 (OS 5.1 + OS 5.2) = 211.978.216 Euro (eligibil) 

 Axa 5 – OS 5.1 Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală - orașe / municipii cu populație 
> 20.000 locuitori – MORE+LESS – 9.150.000 Euro, din care: MORE  4.250.000  Euro 

Nr.total proiecte DEPUSE pe cele 2 apeluri, LESS - POCU/85/5/1 şi POCU 137/5/1 - ”Sprijin pregătitor 
pentru elaborarea SDL” - orașe/ municipii cu populație >20.000 loc. LDR este de 74 proiecte; 

Nr.total proiecte DEPUSE pe cele 2 apeluri, MORE - POCU/86/5/1 şi POCU 134/5/1  - ”Sprijin pregătitor 
pentru elaborarea SDL” - orașe/ municipii cu populație >20.000 locuitori REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV 
este de 6 proiecte. 

 



Ulterior selectării strategiilor, AM POCU va lansa un apel dedicat cheltuielilor de funcționare 
și animare pentru GAL-urile care vor implementa strategiile selectate; 

Apelurile de sprijin pentru GAL-uri sunt preconizate a fi lansate în primul trimestru al anului 
2018, cu următoarele alocări financiare (eligibil):  

 MORE 111.111 Euro 

 În ceea ce privește implementarea strategiilor, AM POCU va aviza procedura de evaluare și 
selecție a proiectelor finanțate în cadrul SDL selectate de GAL; 

 După ce GAL-urile selectează proiectele, AM POCU va deschide în MySmis un apel cu 
depunere continuă dedicat doar acestor beneficiari selectați de GAL-uri; 

 Beneficiarii vor depune proiectele în MySmis, iar AM POCU va verifica pentru acestea 
conformitatea cu regulile de eligibilitate în vederea contractării proiectelor 

PASI URMATORI CLLD 



 
 
 

 
 

O.S. 6.1. susţine Reintegrarea în cadrul sistemului de învățământ în vederea completării/finalizării 

studiilor prin măsuri de tip a doua șansă 

 

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

sistemul de educație 

 

Solicitanți eligibili: MEN, MMJS + agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea 

MEN/MMJS, CNDIPT, ANOFM/AJOFM, Sindicate, patronate, Asociaţii profesionale, Furnizori de 

servicii de consiliere și orientare profesională, de ocupare, Camere de comerț, industrie și 

agricultură, ONG-uri 

 

Alocare financiara (Contribuția UE + Contribuția RO): 122.597.647,06 Euro (din care 4.160.000 euro 

BI) 

 

Tip apel: non-competitiv.  

 

Status lansare apel: se va lansa in luna curenta 

 



 
 
 

 
 

O.S. 6.2. & O.S. 6.6 – Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-

universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile 

elevilor și a unei școli incluzive. 

-> GSCS Masuri de educatie pentru crese 

 

GT:   Ante-preşcolari/preşcolari, Părinți/tutori/persoana care are în grijă copilul cu părinţi plecaţi 

la muncă în străinătate, Personal didactic din EÎCP 

 

Solicitanți eligibili: MEN și agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea 

MEN , Instituţii de învăţământ (ISCED 0), furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere 

şcolară, sindicate, instituţii de cult, Instituţii/agenţii cu atribuţii în incluziune sociala, APL cu 

atribuții în educaţia preuniversitara, ONG 

 

Alocare financiara (Contribuția UE + Contribuția RO): 82.859.411,76 Euro (din care 8.610.000 euro 

BI) 

 

Tip apel: competitiv.  

 

Status lansare apel: se va lansa in trim.I 2019 

 



 
 
 

 
 

O.S. 6.3. - O.S. 6.5. - O.S. 6.6 –-> GSCS School After School (furnizare servicii, formare continua 

personal didactic) 

 

GT: Elevi (învăţământul preuniversitar, ISCED 0-4), absolvenți de liceu necertificați la bacalaureat, 

în special din grupurile vulnerabile, Părinţi/tutori ai elevilor în risc de părăsire timpurie, Persoane 

care are în grijă copilul cu părinţi plecaţi în străinătate, Cadre didactice care lucrează cu copii în 

risc de abandon,  

 

Solicitanți eligibili: MEN și agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea 

MEN, Instituţii de învăţământ (ISCED 0), furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere 

şcolară, sindicate, instituţii de cult, Instituţii/agenţii cu atribuţii în incluziune sociala, APL cu 

atribuții în educaţia preuniversitara, ONG 

 

Alocare financiara (Contribuția UE + Contribuția RO): 66.147.529,41 Euro (din care 7.728.000 eur 

BI) 
 

Tip apel: competitiv.  

 

Status lansare apel: se va lansa in trim.I 2018 

 



 
 
 

 
 

O.S. 6.4. - O.S. 6.6 –-> GSCS A doua Sansa (ADS) (furnizare servicii, formare continua personal 

didactic) 
 

GT:  Tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta 6-16 ani care nu au depășit cu min.4 ani vârsta 

corespunzătoare clasei neabsolvite, tineri care au un loc de muncă 16-24 ani care nu au absolvit 

învățământul obligatoriu, Adulți 25-64 care nu au absolvit învățământul obligatoriu, 

Părinţi/tutori/persoana care are în grijă copilul cu părinţi plecaţi în străinătate, cadre didactice, 

personal auxiliar și de sprijin 

 

Solicitanți eligibili: MENCS și agenții, Instituții de învățământ (ISCED 0) si (ISCED 1-3) acreditate, 

furnizorii de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară, sindicate, Instituții de cult, institutii 

guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale, AAPL cu atribuții în educația 

preuniversitara, ANP, ONG 

 

Alocare financiara (Contribuția UE + Contribuția RO): 83.222.794,12 Euro (din care 17.446.470 euro 

BI) 
 

Tip apel: competitiv.  
 

Status lansare apel: se va lansa in trim.I 2018 
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Pentru mai multe informații, accesați site-ul MDRAPFE, sectiunea POCU 
2014-2020: 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINSTRAȚIEI PUBLICE ȘI 

FONDURILOR EUROPENE  

DG PECU - Autoritatea de Management pentru POCU 

Tel: 0372 111 412, Fax: 0372 111 630 

email: cabinet.posdru@fonduri-ue.ro 

www.fonduri-ue.ro 
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