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APELURI POCU IN IMPLEMENTARE
POCU/254/6/20 Curriculum național pentru învățământul primar și
gimnazial”
POCU/73/6/6/ Programul „PROFESORI MOTIVAȚI”
POCU/74/6/18„ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”

Nr de
proiecte
contractate

1
27
129

POCU/90/6/19„Stagii de practică pentru elevi și studenți în sectorul
agroalimentar, industrie și servicii”

87

POCU/320/6/21
Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în
sprijinul angajabilității
POCU/454/6.11 Bursă profesională - retrospectiv-alternativ
POCU/447/6.3 Programul național de sprijin pentru diminuarea
părăsirii timpurii a școlii - Bani de liceu
TOTAL PROIECTE CONTRACTATE, IANUARIE 2019

3

1
1
249

APELURI ÎN IMPLEMENTARE
Două apeluri de tip competitiv POCU sprijină „Strategia naţională privind
reducerea părăsirii timpurii a școlii” , prin asigurarea accesului egal la
învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate:


„Şcoală pentru toţi” este adresat școlilor, în special celor defavorizate,
fiind finanțate masuri pentru înlăturarea obstacolelor care împiedică
elevul să meargă la școală (servicii destinate copilului și familiei),
precum și pentru transformarea mediului școlar într-unul prietenos



„Profesori motivaţi în şcoli defavorizate” este dedicat școlilor cu cel
mai ridicat grad de defavorizare, care au mulți copii aflați în risc de
abandon școlar și nu reușesc să atragă sau să mențină în școală
profesorii calificați.

APELUL ȘCOALA PENTRU TOȚI
129 contracte de finanțare semnate,
valoarea totală contractată 772.188.703,89 lei,
din care 653.303.770,53 lei contribuție UE
 Finanțează:
 măsuri integrate socio-educaționale care vizează simultan școala, familia și
comunitatea, destinate anteprecolarilor și preșcolarilor, pentru sprijinirea
tranziției elevilor de la un ciclu școlar la altul, derularea de Programe de tip A
doua șansă, Școala după școală, programe de educație parentală și de
îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice
 subvenții, alte forme de sprijin social (masă caldă, rechizite etc.) pentru
preșcolari și elevii dezavantajați din învățământul primar și gimnazial

ŢINTELE APELULUI ȘCOALA PENTRU TOȚI
27.500 de copii înmatriculați în învățământul ante-preșcolar și
preșcolar
75.000 de elevi sprijiniți să meargă la școală, prin înlăturarea
obstacolelor care împiedică participarea
Readucerea la școală, prin programul "A doua șansă“, a 8250 de
tineri și adulți care nu au finalizat învăţământul obligatoriu
15.500 cadre didactice, mediatori școlari, consilieri școlari,
directori și specialiști în educație sprijiniți, pentru a lucra mai
eficient cu elevii aflați în risc de abandon școlar

APELUL „PROFESORI MOTIVAŢI ÎN ŞCOLI DEFAVORIZATE”
27 contracte de finanțare semnate,
valoarea totală contractată este de 127.106.226,12 lei
(din care 107.755.990,65 lei contribuție UE)
Finanțează:
 participarea a 6.977 cadre didactice la programe de formare/schimb de bune
practici;
 acordarea de subvenții pentru 7.172 persoane (cu valoare totală de 7,228 mil. lei);
 acordarea de burse pentru 3.895 persoane (cu valoare totală de 6, 823 mil. lei)
 acordarea de premii pentru 648 persoane (cu valoare totală de 98.717 lei)

APELUL STAGII DE PRACTICĂ
87 contracte de finanțare semnate,
valoare totală contractată - 166.688.775,01 lei
din care 139.236.779,62 contribuție UE);

În cadrul acestui apel au fost selectate 101 proiecte, au fost revocate 12. Din cele
89 de proiecte, s-au semnat 87 contracte de finanțare. Unul este in curs de fi
semnat, iar celălalt suferă modificări la nivelul configurării parteneriatului.
 finanțează susținerea programelor de învățare la locul de muncă pentru 6680
elevi din învățământul gimnazial, liceal și post-liceal, înmatriculați în școlile postliceale/de maiștri și 14.300 studenți/cursanți, din cele 7 regiuni mai puțin
dezvoltate ale României, cu accent pe sectoarele economice cu potențial
competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI.

APELUL POCU/320/6.21 MĂSURI DE OPTIMIZARE
A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII
- Au fost depuse 16 proiecte, selectate la evaluare 11, din care 8 sunt in proces de
contractare, 3 contracte fiind deja semnate
- finanțează dezvoltarea și pilotarea de cursuri cu componentă aplicativă adresate
studenților si cursanților din învăţământul terțiar non-universitar, cu scopul creșterii
angajabilității
- universitățile vor coopera cu mediul de afaceri, sectorul public și societatea civilă pentru
elaborarea ofertei de studii, care se va adapta situatiei economice a localităților și
regiunilor în care se află
- apelul este dedicat celor 7 regiuni mai puțin dezvoltate și a avut o alocare financiară de
122.650.961 euro (alocare UE),
- valoarea totală contractată până în ianuarie 2019 este de 15.015.155,63 lei, din care
12.622.721,30 lei contribuție UE (3 proiecte contractate, până în ianuarie 2019).

2 apeluri de proiecte sunt în prezent în etapa de contractare:
APELUL COMPETITIV POCU/379/6/21/ BURSA STUDENT ANTREPRENOR MĂSURĂ ACTIVĂ PENTRU CRESTEREA PARTICIPARII STUDENȚILOR DIN CATEGORII
VULNERABILE LA PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ
Au fost selectate 22 proiecte, in valoare totala de 34.692.469,39 euro /
161.406.713,86 lei.
Finanțează:
 creșterea accesului și echității prin sprijin financiar oferit studenților din
categorii vulnerabile
 creșterea atractivității ofertelor educaționale, antreprenoriale
 îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice
Apelul a avut o alocare financiară de 71.091.764 euro, fiind depuse inițial 32
proiecte, in valoare totala de 49.624.602,28 euro.

-

-

APELUL COMPETITIV POCU/380/6/13/
SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI SI CERCETĂTORI POST-DOCTORAT
finanțează programe de învățare cu o componentă aplicativă și de
formare a competențelor transversale și antreprenoriale, în sprijinul
cercetării și inovării, în special în sectoarele economice cu potențial
competitiv.
apelul a avut o alocare totală de 84.705.882 euro, fiind depuse 25
proiecte, în valoare totala de 34.263.340,78 euro. Au fost selectate 18
proiecte, in valoare totala de 25.781.144,34 euro / 119.946.774,07 lei.

3 EXEMPLE DE PROIECTE
COFINANȚATE DIN
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
PRIN POCU

POCU/74/6/18/105136, ȘI EU VREAU LA ȘCOALĂ!
DENUMIRE BENEFICIAR: ORGANIZAȚIA SALVAȚI COPIII

Parteneri asociați: Școala Gimnazială nr. 31 Constanța, Școala Gimnazială nr. 1 Mangalia,
Școala Gimnazială nr. 1 Timișoara, Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Timișoara
Obiectivul general al proiectului este prevenirea și reducerea abandonului școlar în rândul
copiilor/tinerilor din grupuri vulnerabile din orașele CONSTANȚA, MANGALIA ȘI TIMIȘOARA
(copii din comunități defavorizate, copii romi, copii cu părinții plecați la muncă în străinatate,
copii din familii cu statut socio-economic scăzut), prin servicii integrate de prevenire,
intervenție și compensare, inclusiv prin intervenții asupra mediului familial și scolar
(părinți/reprezentanți și cadre didactice).

POCU/74/6/18/105136, ȘI EU VREAU LA ȘCOALĂ!
REZULTATE AȘTEPTATE:

256 de copii de vârsta antepreșcolară (2-3 ani) și preșcolară (3-5 ani) vor
beneficia de un program educațional integrat;

479 de copii de vârsta școlară din învățământul primar, gimnazial vor
beneficia de sprijin educațional și material prin programe de tip Școala după
Școală;

90 de copii si tineri care nu au finalizat educația obligatorie vor beneficia de
sprijin educațional și material în vederea absolvirii programelor de tip A Doua
Șansă;

300 de parinți/reprezentanți ai copiilor vor beneficia de activități de
educație parentală;

112 persoane din sistemul educațional, personal didactic și personal de
sprijin vor beneficia de formare în domeniul managementului clasei de elevi;

patru noi centre de pregătire ante-preșcolară, preșcolară și școlară în
județele Constanța și Timiș

POCU/74/6/18/104571, SCOALA PENTRU TOTI, ACCES LA EDUCAȚIE DE CALITATE
PENTRU PREȘCOLARI, ȘCOLARI ȘI CADRE DIDACTICE DIN REGIUNEA NORD-VEST
DENUMIRE BENEFICIAR: FUNDAȚIA WORLD VISION ROMANIA
Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Comuna Sînpaul și unitățile de
învățământ preuniversitar asociate: Școala Gimnazială Aghireșu-Fabrici, Școala
Gimnazială Cojocna, Școala Gimnazială “Tamas Gyula” Mera, Școala Gimnazială
“Ion Alexandru” Sînpaul, Școala Gimnazială Poieni, unități de învățământ unde
există un procent însemnat de elevi care sunt în risc educational și o pondere
semnificativă a elevilor fac parte din grupuri vulnerabile
Proiectul are ca scop implementarea de programe educaționale de tip ”A doua
Șansă”, ,,Școală după Școală’’ pentru 1211 antepreșcolari, școlari și
copii/tineri/adulți care au părăsit sistemul de educație, din cinci comunități rurale
din judetul Cluj.
Cel puțin 500 de copii vor beneficia de măsuri financiare și materiale care le vor
permite frecventarea școlii, schimbarea atitudinii față de școală și de educație,
scăderea șanselor de abandon și risc de abandon școlar.

POCU/74/6/18/104571, SCOALA PENTRU TOTI, ACCES LA EDUCAȚIE DE CALITATE
PENTRU PREȘCOLARI, ȘCOLARI ȘI CADRE DIDACTICE DIN REGIUNEA NORD-VEST
Tipuri de activități finanţate:
A. organizarea de activităţi precum „grădinița prietenoasă”, „ziua porților deschise
la gradinita”,„Școala Părinților”, educație remedială și program de școală după
şcoală, activități inovative și incluzive, activităţi de tipul programului “A doua
șansă”,
B. excursii și tabere școlare, instrumente educaționale interactive,
C. acțiuni destinate îmbunătățirii și diversificării serviciilor educaționale oferite în
comunitățile rurale prin schimburi de experiență
D. activităţi de dezvoltare a competențelor transversale pentru 70 de cadre
didactice și personal de sprijin
E. acordarea de stimulente pentru performanţă (de tip bursă), pentru 15 cadre
didactice
F. work-shop-uri pentru schimburi de bune practici, work-shop-uri pentru
încheierea de parteneriate cu actori locali, în vederea dezvoltării instituționale

POCU/73/6/6/108182, PROFORM –
PROFESIONALIZAREA CADRELOR DIDACTICE PRIN FORMARE CONTINUĂ

Beneficiar: ASOCIAȚIA “SOCIETATEA NAȚIONALĂ SPIRU HARET
PENTRU EDUCAȚIE, ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”
Parteneri: INSPECTORATUL SCOLAR JUDEȚEAN BOTOSANI,
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GIURGIU
Obiectivul general: Dezvoltarea competențelor profesionale și transversale ale
personalului didactic și managerilor școlari din jud. Giurgiu si Botoșani, care provin din
16 unitati scolare situate in zone defavorizate, inclusiv cu invățământ special
Localitătile unde se implementează proiectul se confrunta cu o serie de probleme
socio-economice, care genereaza un un risc ridicat de diminuare a participarii la
educatie pentru mai multe categorii de copii si tineri

POCU/73/6/6/108182
DENUMIRE PROIECT: PROFORM - PROFESIONALIZAREA CADRELOR
DIDACTICE PRIN FORMARE CONTINUĂ


GRUP TINTA
• 343 cadre didactice din învatamântul preuniversitar (164 din Giurgiu, 179 din Botoșani);
• 17 manageri scolari
REZULTATE AȘTEPTATE
 52 sesiuni de mentorat didactic si programe de dezvoltare personală si profesională a
cadrelor didactice din scolile țintă;
 52 seminarii de schimb de bune practici desfașurate cu participarea a 360 manageri
scolari si personal didactic din învatamântul preuniversitar
 2 Centre de sprijin pentru dezvoltare profesionala înființate (1 centru/ județ)
 Campanie online cu materiale de informare/constientizare/sensibilizare/ motivare pentru
atragerea/mentinerea cadrelor didactice calificate în scoli defavorizate

Organismul Intermediar POCU, Ministerul Educației Naționale
Strada Știrbei Voda nr. 39, Sector 1, București
https://www.facebook.com/oipocu/
https://oipocu.edu.ro/ category/oipocu/

