
Informatii generale privind Programul Operațional Capital Uman 

Programul Operațional Capital Uman (PO CU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele 

specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel 

investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, 

la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al 

Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile 

de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE. 

Obiective specifice: 

 Promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initiala si continua, 

inclusiv a invatamantului superior si a cercetarii 

 Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii 

 Facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii 

 Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si incluzive 

 Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in zonele 

rurale 

 Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare 

 Facilitarea accesului la educatie si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile 

Axele prioritare sunt urmatoarele: 

    AXA PRIORITARA 1 – Initiativa locuri de munca pentru tineri 

    AXA PRIORITARA 2 – Imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs (cu varsta 

cuprinsa intre 16 si 25 ani) 

    AXA PRIORITARA 3 – Locuri de munca pentru toti 

    AXA PRIORITARA 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei 

    AXA PRIORITARA 5 – CLLD (Strategii de dezvoltare bazate pe comunitate) 

    AXA PRIORITARA 6 – Educatie si competente 

    AXA PRIORITARA 7 – Asistenta tehnica 

Categorii de beneficiari eligibili, în general: 

 Entităţi relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi 

certificare a competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri/organizaţii de tineret etc.) în 

parteneriat cu angajatori/ Angajatori; 

 MMJS/SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa) în 

parteneriat cu entităţi relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori de servicii 

de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ 

organizaţii de tineret etc.); 

 autoritati publice locale si centrale cu responsabilitati in domeniul asistentei sociale in 

parteneriat cu actori cu experienta relevanta in domeniu, furnizori de servicii sociale, 

ONG-uri in domeniu, Institute de cercetare, universitati, Ministerul Santatatii in 

parteneriat cu actori relevanti 



 Entităţile selectate/ desemnate pentru implementarea schemelor în domeniul 

antreprenoriatului. 

 

Axa Prioritară 1 - Inițiativa locuri de muncă pentru tineri 

Suma alocată totală - 230.693.510 Euro prin Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” 

Acţiunile planificate în cadrul AP 1 urmează să fie implementate în cele trei regiuni eligibile în 

care rata şomajului în rândul tinerilor depăşeşte 25%, şi anume: regiunea Centru (31,7%), 

regiunea Sud-Est (31,3%) şi regiunea Sud Muntenia (30,2%), regiuni mai puțin dezvoltateÎn 

concordanță cu AP 2014-20202, Recomandările Specifice de Ţară privind combaterea şomajului 

în rândul tinerilor, Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020, 

Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri, Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 

2014 - 2015, Strategia Națională pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții, obiectivele specifice 

vizate în cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt: 

 creșterea ocupării tinerilor NEETs (Not in Employment, Education or Training - nu are 

loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ sau formare profesională) şomeri cu 

vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare şi cu rezidența în 

regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia) 

 îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea 

competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu 

vârsta între 16-24 ani, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud 

Muntenia) 

Prin urmare, vor beneficia de măsurile prevăzute în cadrul acestei axe prioritare doar tinerii 

NEETs șomeri, înregistrați la SPO direct sau prin intermediul acțiunilor de identificare a tinerilor 

NEETs descrise la obiectivul specific. din cadrul AP 2. Pentru a obţine rezultatele anticipate, 

acțiunile vor fi finanţate din resursele „Iniţiativei Locuri de muncă pentru tineri” (ILMT) și vor 

contribui la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în ILMT la nivelul UE. 

Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs 

Suma alocată totală: 

 408.572.233 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 26.535.106 Euro rezervă 

de performanță 

 18.701.987 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 1.253.350 Euro rezerva de 

performanță 

În cadrul AP 2 sunt prevăzute 3 obiective specifice: în contextul primelor 2 obiective specifice 

vor fi vizate cele 5 regiuni care nu sunt eligibile în cadrul Inițiativei Locuri de Muncă pentru 

Tineri, respectiv regiunile BucureștiIlfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, dat fiind 

faptul că nevoia de susţinere a tinerilor pe piaţa muncii a fost identificată în toate regiunile. 

Obiectivele specifice vizate în cadrul acestei priorităţi de investiţii vizează: 

 creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la 

Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-

Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) 



 îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea 

competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu 

vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în 

regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) 

 creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare 

Intervenţiile preconizate în cadrul acestei axe prioritare vor fi finanţate din FSE, intervențiile 

fiind similare și completând acțiunile prevăzute în cadrul AP 1 și vizează tinerii NEETs șomeri 

din regiunile București- Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, care nu sunt 

eligibile pentru ILMT, dar care se confruntă cu probleme similare. 

 


