Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea
capitalului uman si cresterea competitivităŃii, prin
corelarea educaŃiei si învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu
piaŃa muncii si asigurarea de oportunităŃi sporite pentru
participarea viitoare pe o piaŃă a muncii modernă,
flexibilă si inclusivă a 1.650.000 de persoane.

Obiective specifice:
 promovarea calităŃii sistemului de educaŃie si formare profesională
iniŃială si continuă, inclusiv a învăŃământului superior si a cercetării;
 promovarea culturii antreprenoriale si îmbunătăŃirea calităŃii si
productivităŃii muncii;
 facilitarea inserŃiei tinerilor si a somerilor de lungă durată pe piaŃa
muncii;
 dezvoltarea unei pieŃe a muncii moderne, flexibile si incluzive;
 promovarea (re)inserŃiei pe piaŃa muncii a persoanelor inactive,
inclusiv în zonele rurale1;
 îmbunătăŃirea serviciilor publice de ocupare;
 facilitarea accesului la educaŃie si pe piaŃa muncii a grupurilor
vulnerabile

Axa prioritară I: EducaŃia şi formarea
profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere
 educaŃie si formare profesională iniŃială de calitate în
sprijinul creşterii economice şi ocupării;
 educaŃie universitară în sprijinul societăŃii bazate pe
cunoaştere;
 dezvoltarea resurselor umane din educaŃie şi formare
profesională;
 calitate în formarea profesională continuă (FPC);
 programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării.

Axa prioritară II: Corelarea
învăŃării pe tot parcursul vieŃii
cu piaŃa muncii
 tranziŃia de la şcoală la viaŃa activă;
 prevenirea şi corectarea părăsirea timpurie a şcolii;
 creşterea accesului şi participării la formarea profesională
continuă (FPC).

Axa prioritară III: Creşterea adaptabilităŃii
forŃei de muncă şi a întreprinderilor

 promovarea culturii antreprenoriale;
 formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaŃi pentru
promovarea adaptabilităŃii;
 dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniŃiativelor
pentru partenerii sociali şi societatea civilă.

Axa prioritară IV: Modernizarea Serviciului
Public de Ocupare (ANOFM şi AJOFM-uri)
 întărirea capacităŃii de furnizare a serviciilor de ocupare;
 formarea personalului propriu al Serviciului Public de
Ocupare.

Axa prioritară V: Promovarea măsurilor
active de ocupare
 dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare;
 promovarea sustenabilităŃii pe termen lung în zonele
rurale în termenii dezvoltării resurselor umane şi ai
ocupării.

Axa prioritară VI: Promovarea
incluziunii sociale
 dezvoltarea economiei sociale;
 îmbunătăŃirea accesului şi participării grupurilor
vulnerabile la sistemul de educaŃie şi pe piaŃa muncii;
 promovarea egalităŃii de şanse pe piaŃa muncii şi iniŃiative
transnaŃionale pe piaŃa incluzivă a muncii;
 iniŃiativele transnaŃionale pentru o piaŃa inclusivă a
muncii.

Axa prioritară VII: AsistenŃă
tehnică

 implementarea, managementul general şi evaluarea
POSDRU;
 promovarea POSDRU şi comunicare

Beneficiari eligibili:











autorităŃi publice locale;
AgenŃiile JudeŃene de Ocupare a ForŃei de Muncă;
instituŃiile de învăŃământ profesional;
alŃi parteneri din sectorul privat (în anumite condiŃii);
Institute NaŃionale în domeniul muncii, formării profesionale şi
protecŃiei sociale;
asociaŃiile oamenilor de afaceri;
ONG-uri;
universităŃi;
Inspectorate şcolare JudeŃene;
institute din domeniul educaŃiei.

Cerere de propuneri de
proiecte:


Axa Prioritară 1:








Axa Prioritară 2:









Domeniu Major de IntervenŃie 4.1 – Ghidul Solicitantului 42 „Servicii de ocupare eficiente”;
Domeniu Major de IntervenŃie 4.2 – Ghidul Solicitantului 43 „Specialişti în ocupare”;

Axa Prioritară 5:





Domeniu Major de IntervenŃie 3.1 (8 regiuni de dezvoltare) – Ghidul Solicitantului 25-32 „Antreprenoriatul, o alternativă de
carieră”;
Domeniu Major de IntervenŃie 3.2 (8 regiuni de dezvoltare) – Ghidul Solicitantului 33-40 „Adaptabilitate şi flexibilitate”;
Domeniu Major de IntervenŃie 3.3 – Ghidul Solicitantului 41 „Parteneriat pentru ocupare”;

Axa Prioritară 4:





Domeniu Major de IntervenŃie 2.1 – Ghidul Solicitantului 22 „ÎnvaŃă pentru cariera ta!”;
Domeniu Major de IntervenŃie 2.2 – Ghidul Solicitantului 23 „Nu abandona şcoala!”;
Domeniu Major de IntervenŃie 2.3 – Ghidul Solicitantului 24 „Continuă să te califici!”;

Axa Prioritară 3:




Domeniu Major de IntervenŃie 1.1 – Ghidul Solicitantului 17 „Şcoala pentru toŃi”;
Domeniu Major de IntervenŃie 1.2 – Ghidul Solicitantului 18 „Universitate pentru piaŃa muncii”;
Domeniu Major de IntervenŃie 1.3 – Ghidul Solicitantului 19 „Carieră în educaŃie şi formare”;
Domeniu Major de IntervenŃie 1.4 – Ghidul Solicitantului 20 „Parteneri în formare continuã”;
Domeniu Major de IntervenŃie 1.5 – Ghidul Solicitantului 21 „Programe doctorale mai bune”;

Domeniu Major de IntervenŃie 5.1 (8 regiuni de dezvoltare) – Ghidul Solicitantului 44-51 „Fii activ pe piaŃa muncii!”;
Domeniu Major de IntervenŃie 5.2 – Ghidul Solicitantului 52 „Mediul rural – mai mult decât agricultură”;

Axa Prioritară 6:



Domeniu Major de IntervenŃie 6.1 – Ghidul Solicitantului 53 „Economie socială şi solidaritate”;
Domeniu Major de IntervenŃie 6.4 – Ghidul Solicitantului 54 „Schimb de bune practici

Ce tipuri de proiecte privind educaŃia şi
formarea profesională se pot finanŃa prin
POS DRU?
 Proiecte strategice - sunt proiectele implementate la nivel naŃional,

sectorial sau multi-regional, punându-se accent pe promovarea proiectelor
în parteneriat, inclusiv prin cooperare transnaŃională. În ceea ce priveşte
educaŃia şi formarea profesională, proiectele strategice au ca scop
îmbunătăŃirea sistemului de învăŃământ şi de formare profesională iniŃială şi
continuă şi răspund nevoilor identificate la nivel de sistem.

- limite de finanŃare pe proiect 1.850.000-18.500.000
Proiecte de grant - sunt proiectele ce vor fi implementate la nivel regional,
inter-regional sau local.
- limite de finanŃare pe proiect 185.000-1.849.000

