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afacerilor
Crearea i dezvoltarea unor servicii de sprijin i sensibilizarea privind ansele i
perspectivele poten iale oferite de ocuparea pe cont propriu, inclusiv prin
intermediul unei cooper ri mai strânse între serviciile de ocupare a for ei de munc ,
cele de sprijin pentru întreprinderi i furnizorii de (micro)finan are

Încurajarea mobilit ii for ei de munc
Promovarea mobilit ii for ei de munc prin furnizarea de informa ii privind ofertele
de locuri de munc , stagiile, programele de ucenicie i sprijinul disponibil în diferite
zone i regiuni, de exemplu prin intermediul unor servicii i sisteme care încurajeaz
persoanele s se mute i s lucreze în ale regiuni ale rii.
Asigurarea unui sprijin adecvat pentru a ajuta tinerii care g sesc un loc de munc
într o alt zon /regiune s se adapteze la noul lor mediu (prin acces la informa ii
privind aspecte precum aranjamentele locative sau primele pentru mobilitate)

Sprijin continuu
Crearea i aplicarea de mecanisme pentru reactivarea tinerilor care abandoneaz
sistemele de activare i care nu mai au acces la presta ii
Sus inerea unor activit i inovatoare, precum noile re ele media „locuri de munc
pentru tinerii NEET”, precum i a mobilit ii, inclusiv a mobilit ii „digitale” (precum
platformele electronice de informa ii, platformele digitale care faciliteaz înv area la
distan i mobilitatea)

Complementar interven iilor planificate în cadrul acestei priorit i de investi ii, ac iunile
programate în cadrul axelor prioritare 1, 3 i 4, care includ interven ii specifice menite s
promoveze ocuparea for ei de munc , incluziunea social i educa ia, vor aborda i nevoile
tinerilor NEET din cele trei regiuni eligibile pentru Ini iativa ”Locuri de munc pentru
tineri” i vor sus ine, de asemenea, alte activit i specifice care î i propun s promoveze
ocuparea for ei de munc i incluziunea social i s îmbun t easc , în acela i timp, nivelul
de educa ie al tinerilor.

2.A.3. Axa Prioritar 3 Locuri de munc pentru to i

ID ul axei prioritare AP 3

Denumirea axei prioritare Locuri de munc pentru to i

Priorit i de investi ii

Prioritate de investi ii

AP 3 „Locuri de munc pentru to i”

Prioritatea de investi ii 3.1

8.1. Prioritatea de investi ii (i) acces la locuri de munc
pentru persoanele aflate în c utarea unui loc de munc
i pentru persoanele inactive, inclusiv pentru omerii de
lung durat i pentru persoanele cu anse mici de
angajare, inclusiv prin ini iative locale de angajare i
sprijin pentru mobilitatea for ei de munc ;
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Prioritatea de investi ii 3.2

8.3 Prioritatea de investi ii (iii) activit i independente,
antreprenoriat i înfiin are de întreprinderi, inclusiv a
unor microîntreprinderi i a unor întreprinderi mici i
mijlocii inovatoare;

Prioritatea de investi ii 3.3 8.5 Prioritatea de investi ii (v) Adaptarea la schimbare a
lucr torilor, a întreprinderilor i a antreprenorilor

Prioritatea de investi ii 3.4

8.7 Prioritatea de investi ii (vii) modernizarea
institu iilor pie ei for elor de munc , precum serviciile
publice i private de ocupare a for ei de munc i
îmbun t ind satisfacerea nevoilor pie ei for elor de
munc , prin m suri de stimulare a mobilit ii
transna ionale a lucr torilor i prin programe de
mobilitate i printr o mai bun cooperare între institu ii
i p r ile interesate relevante

Obiective specifice, aferente priorit ilor de investi ii

ID PI 3.1
8.1. Prioritatea de investi ii (i) acces la locuri de munc
pentru persoanele aflate în c utarea unui loc de munc
i pentru persoanele inactive, inclusiv pentru omerii de
lung durat i pentru persoanele cu anse mici de
angajare, inclusiv prin ini iative locale de angajare i
sprijin pentru mobilitatea for ei de munc

Obiectiv Specific Îmbun t irea particip rii pe pia a muncii a persoanelor
aflate în c utarea unui loc de munc , vizând în special
omerii pe termen lung, persoanele inactive, femeile,
lucr torii în vârst , persoanele de etnie rom ,
persoanele cu dizabilit i i alte grupuri vulnerabile,
persoanele din mediul rural.

Rezultatele pe care statul
membru caut s le ob in prin
sprijinul din partea Uniunii

Cre terea ratei de ocupare a persoanelor aflate în
c utarea unui loc de munc , vizând în special omerii pe
termen lung, persoanele inactive, femeile, tinerii,
lucr torii în vârst , persoanele de etnie rom ,
persoanele cu dizabilit i i alte grupuri vulnerabile,
persoanele din mediul rural.

ID PI 3.2

8.3 Prioritatea de investi ii (iii) activit i independente,
antreprenoriat i înfiin are de întreprinderi, inclusiv a
unor microîntreprinderi i a unor întreprinderi mici i
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mijlocii inovatoare;

Obiectiv Specific Încurajarea antreprenoriatului i a înfiin rii de
întreprinderi, cu accent special pe sectoarele prioritare
(inteligen , cre tere, export, etc.)

Rezultatele pe care statul
membru caut s le ob in prin
sprijinul din partea Uniunii

Cre terea densit ii întreprinderilor, în special în
domeniile deficitare

ID PI 3.3
8.5 Prioritatea de investi ii (v) Adaptarea la schimbare a
lucr torilor, a întreprinderilor i a antreprenorilor

Obiectiv Specific Sprijinirea dezvolt rii întreprinderilor în sectoarele
prioritare i lan uri valorice conectate, astfel cum au fost
identificate în SNC i în SN CDI

Rezultatele pe care statul
membru caut s le ob in prin
sprijinul din partea Uniunii

Cre terea productivit ii muncii în sectoarele
prioritare/ int

ID PI 3.4
8.7 Prioritatea de investi ii (vii) modernizarea
institu iilor pie ei for elor de munc , precum serviciile
publice i private de ocupare a for ei de munc i
îmbun t ind satisfacerea nevoilor pie ei for elor de
munc , prin m suri de stimulare a mobilit ii
transna ionale a lucr torilor i prin programe de
mobilitate i printr o mai bun cooperare între institu ii
i p r ile interesate relevante

Obiectiv Specific Consolidarea capacit ii institu iilor de pe pia a muncii
de a oferi servicii de înalt calitate, adaptate nevoilor
pie ei muncii

Rezultatele pe care statul
membru caut s le ob in prin
sprijinul din partea Uniunii

Capacitate îmbun t it a institu iilor de pe pia a muncii
de a oferi servicii de înalt calitate, adaptate nevoilor
pie ei muncii

Ac iuni indicative, aferente priorit ilor de investi ii

Prioritate de investi ii

PI 3.1
8.1. Prioritatea de investi ii (i) acces la locuri de munc pentru
persoanele aflate în c utarea unui loc de munc i pentru
persoanele inactive, inclusiv pentru omerii de lung durat i
pentru persoanele cu anse mici de angajare, inclusiv prin
ini iative locale de angajare i sprijin pentru mobilitatea for ei de
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munc

În conformitate cu recomand rile specifice de ar , pentru îmbun t irea particip rii pe pia a
muncii, consolidarea capacit ii de inser ie profesional i a productivit ii for ei de munc ,
precum i în conformitate cu dispozi iile Strategiei Na ionale pentru Ocuparea For ei de
Munc în perspectiva anului 2020 i ale Acordului de Parteneriat, obiectivul specific al
prezentei priorit i de investi ii este îmbun t irea particip rii pe pia a for ei de munc , în
special pentru omerii de lung durat , persoanele inactive, femei, lucr torii în vârst ,
persoanele de etnie rom , persoanele cu dizabilit i i alte grupuri vulnerabile, persoanele
din mediul rural.
Ac iunile planificate în acest sens vor avea ca rezultat cre terea ratei de ocupare a
persoanelor aflate în c utarea unui loc de munc , în special pentru omerii de lung durat ,
persoanele inactive, femei, lucr torii în vârst , persoanele de etnie rom , persoanele cu
dizabilit i i alte grupuri vulnerabile, persoanele din mediul rural, prin implementarea unui
set complex de m suri, vizând îmbun t irea accesului la pia a muncii pentru aceste categorii
de persoane, precum i cre terea gradului de inser ie profesional , prin îmbun t irea
aptitudinilor i a competen elor acestora i prin cre terea mobilit ii for ei de munc .
Se prev d interven ii specifice atât pentru angajatori, prin oferirea de subven ii pentru
crearea de noi oportunit i pentru membrii grupurilor vizate, cât i pentru persoanele în
c utarea unui loc de munc i pentru persoanele inactive, prin formare personalizat i
activit i de consiliere. Mobilitatea profesional va fi încurajat , inclusiv cu ajutorul
instrumentelor inovatoare i digitale.
Interven iile planificate vor contribui i la incluziunea activ , prin sprijin specific acordat
recrut rii i adapt rii condi iilor de munc în beneficiul persoanelor cu dizabilit i i prin
crearea de facilit i de sprijin pentru mamele singure, precum i prin încurajarea aplic rii
unui program de lucru flexibil.
În vederea atingerii obiectivelor avute în vedere în prezenta prioritate de investi ii, vor fi
sprijinite prin FSE urm toarele tipuri de ac iuni:

acordarea de consultan i solu ii individuale de sprijin, cum ar fi ac iuni de orientare
profesional i prealabile reinser iei profesionale, pentru a stimula ocuparea for ei de
munc , în special oportunit ile de angajare pe termen lung ap rute ca urmare a
modific rilor structurale de pe pia a muncii;
acordarea de subven ii pentru salarii i pentru procesul de recrutare, care s
încurajeze angajatorii s creeze noi oportunit i pentru persoanele care caut un loc
de munc i pentru persoanele inactive, cum ar fi subven iile pentru ucenicie, stagiu
sau plasament, în special pentru persoanele cu anse mici de angajare (persoane
aflate în omaj de lung durat , femei, tineri, lucr tori în vârst , persoane de etnie
rom , persoane cu dizabilit i i alte grupuri vulnerabile);
implementarea proiectelor care au ca scop promovarea incluziunii active (conform
solu iilor identificate), cum ar fi adaptarea condi iilor de munc în beneficiul
persoanelor cu dizabilit i i crearea de facilit i de sprijin pentru mamele singure,
aplicarea unui program de lucru flexibil;
stimulente financiare i suportarea costurilor angajatorilor în cazul angaj rii de
persoane care provin din categorii dezavantajate, în special persoane cu dizabilit i;
promovarea mobilit ii profesionale prin furnizarea de informa ii cu privire la ofertele
de locuri de munc , stagii i ucenicii i sprijin disponibil în diverse zone, regiuni, de
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exemplu prin intermediul serviciilor i al programelor care încurajeaz persoanele s
se transfere i s lucreze în interiorul rii;
acordarea de sprijin adecvat pentru a ajuta persoanele inactive i persoanele în
c utarea unui loc de munc , care g sesc un loc de munc într o alt zon /regiune, s
se adapteze la noul lor mediu (prin acces la informa ii privind aspecte cum ar fi
locuin ele, primele de mobilitate);
sprijinirea activit ilor independente inovatoare, în beneficiul persoanelor care caut
un loc de munc , cu prec dere pentru omerii de lung durat , persoanele inactive,
femei, lucr torii în vârst , persoanele de etnie rom , persoanele cu dizabilit i i alte
grupuri vulnerabile, persoanele din mediul rural, inclusiv prin încurajarea utiliz rii
mijloacelor digitale i a noilor mijloace media.

Prioritate de investi ii

PI 3.2

8.3. Prioritatea de investi ii (iii) activit i independente,
antreprenoriat i înfiin are de întreprinderi, inclusiv a unor
microîntreprinderi i a unor întreprinderi mici i mijlocii
inovatoare

În conformitate cu Strategia Na ional pentru Competitivitate 2014 2020 i ale Strategiei
Na ionale privind Ocuparea For ei de Munc în perspectiva anului 2020, precum i cu
obiectivele stabilite în Acordul de Parteneriat, obiectivul specific al acestei priorit i de
investi ii este acela de a încuraja antreprenoriatul i înfiin area de noi afaceri ca mijloc de
promovare a competitivit ii i de cre tere a ocup rii for ei de munc , cu un accent special
pe sectoarele prioritare, cum ar fi specializarea inteligent , cre terea i exportul.
Interven iile planificate vor viza cre terea densit ii întreprinderilor, în special în zonele
deficitare, pu in reprezentate.
Ac iunile includ acordarea de consiliere continu , în domeniul antreprenoriatului i al
ocup rii pe cont propriu, pentru tinerii sub 35 de ani (ca activitate complementar
interven iilor planificate în cadrul Priorit ii de investi ii 1.1). Se va ini ia un program specific
de subven ii, în contextul programului existent de sprijinire a tinerilor antreprenori, „Schema
Tinererilor Debutan i”, care va viza crearea de întreprinderi în sectoarele prioritare. De
asemenea, se va acorda sprijin suplimentar dup înfiin area întreprinderilor, pentru a cre te
rata de supravie uire a noii afaceri, contribuind astfel la sustenabilitatea interven iilor. În
acest sens, va fi pus în aplicare un sistem specific de vouchere, care s acopere costurile
serviciilor de consultan i de mentorat necesare entit ilor nou înfiin ate, sprijinind astfel
dezvoltarea afacerilor i crearea de locuri de munc .
Vor fi puse la dispozi ia afacerilor existente servicii de sprijin, astfel încât s creasc
contribu ia acestora la dezvoltarea regional i la crearea de locuri de munc . inând cont de
dificult ile întâmpinate de numero ii beneficiari pentru a asigura resursele financiare
necesare realiz rii corespunz toare a proiectelor acestora, sprijinul va fi acordat i pentru
identificarea surselor de finan are disponibile pentru sprijinirea cre terii afacerilor.
Ac iunile vor viza i promovarea dezvolt rii echilibrate a regiunilor, prin promovarea
conversiei c tre activit i non agricole în zonele rurale. inând cont de faptul c o mare parte
a persoanelor din mediul rural lucreaz în agricultur , va fi esen ial diversificarea
activit ilor în aceste zone i transferul c tre activit i cu o valoare ridicat pentru
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promovarea coeziunii economice i sociale, în special în contextul unui num r ridicat de
persoane inactive i de persoane care lucreaz ca membri neremunera i ai familiei i inând
cont de contribu ia sc zut a agriculturii la PIB ul regional. Activit ile respective vor fi
selectate inându se cont de poten ialul de dezvoltare regional, pentru a exploata avantajele
comparative existente.
Pentru a atinge obiectivele prev zute în cadrul acestei priorit i de investi ii, vor fi sprijinite
prin FSE urm toarele tipuri de activit i:

acordarea de orientare permanent în domeniul antreprenoriatului i al ocup rii pe
cont propriu pentru tineri, inclusiv prin cursuri de antreprenoriat [pe lâng programul
Ini iativa ”Locuri de munc pentru tineri” (YEI) i cele pentru tinerii care nu au un loc
de munc , nu urmeaz o form de educa ie sau program de formare (NEET), care se
adreseaz tinerilor care au pân la 35 de ani];
sprijinirea unui program care are ca scop promovarea antreprenoriatului i crearea de
noi afaceri (similar programului existent „Schema Tinerilor Debutan i”) (pentru tinerii
cu vârste cuprinse între 25 i 35 de ani, pe lâng YEI i NEET);
organizarea de cursuri de formare, consiliere i alte forme de sprijin (de exemplu,
mentorat) pentru afacerile nou înfiin ate, pentru îmbun t irea practicilor de
management i de dezvoltare a afacerilor (sprijin dup înfiin are) – prin intermediul
sistemului de vouchere sau al altor instrumente;
înfiin area i dezvoltarea de servicii de sprijinire a afacerilor nou înfiin ate i a celor
existente, inclusiv servicii de consultan i de mentorat, oferirea de informa ii privind
oportunit ile financiare – prin intermediul voucherelor sau al altor instrumente;
ac iuni de promovare a diversific rii i conversiei c tre activit ile non agricole, prin
stimularea activit ilor independente i a înfiin rii de noi afaceri în zonele rurale
(inclusiv stimulente financiare, orientare profesional i consiliere pentru afaceri),
inând cont de poten ialul de dezvoltare al regiunii.

Prioritate de investi ii
PI 3.3
8.5. Prioritatea de investi ii (v) Adaptarea la schimbare a
lucr torilor, a întreprinderilor i a antreprenorilor

România se confrunt cu decalaje semnificative între competen e i cererile pie ei muncii,
care sunt caracteristice majorit ii for ei de munc , în contextul unui nivel sc zut de
competen e profesionale i de programe de preg tire profesional i ter iar neadaptate
cerin elor pie ei. În acest context i în conformitate cu Recomand rile specifice fiec rei ri,
pentru îmbun t irea capacit ii de inser ie profesional i a productivit ii for ei de munc ,
precum i în conformitate cu Acordul de Parteneriat, obiectivul specific al prezentei priorit i
de investi ii este sprijinirea dezvolt rii întreprinderilor în sectoarele prioritare i lan urile
valorice conectate, astfel cum au fost identificate în Strategia Na ional pentru
Competitivitate 2014 2020 i în Strategia Na ional pentru CDI.
Interven iile sprijinite vor viza realizarea unei productivit i crescute a muncii în sectoarele
prioritare i în sectoarele vizate. În acest sens, se va acorda sprijin întreprinderilor din
sectoarele prioritare i lan urile valorice conectate, pentru îmbun t irea politicilor i
proceselor de resurse umane ale acestora, precum i pentru adaptarea la noile provoc ri ale
pie ei i valorificarea oportunit ilor existente. Se va acorda sprijin activit ilor de formare i
de consiliere a angaja ilor, pentru a cre te adaptabilitatea acestora i pentru a spori
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productivitatea la nivelul întreprinderilor sprijinite. Sprijinul va fi acordat numai beneficiarilor
din sectoarele prioritare i lan urile valorice conectate, astfel cum au fost identifica i în
strategiile na ionale relevante, cum ar fi Strategia Na ional pentru Competitivitate 2014
2020, Strategia Na ional pentru Export, Strategia na ional pentru CDI i cea pentru
Agricultur .
Abord rile bazate pe parteneriate i schimbul de bune practici vor fi sprijinite, de asemenea,
pentru a se ob ine rezultate îmbun t ite atât la nivel sectorial cât i de a lungul întregului
lan valoric. Va fi încurajat mobilitatea lucr torilor, inclusiv e mobilitatea, cu scopul de a
îmbun t i disponibilitatea i corelarea competen elor, în afara barierelor geografice.
Pe de alt parte, interven iile vor viza i îmbun t irea condi iilor generale de munc , prin
sprijin specific pentru înfiin area i implementarea unor mecanisme care s vizeze
reconcilierea vie ii profesionale cu cea de familie, precum i în vederea promov rii egalit ii
de anse i cre terea particip rii active pe pia a muncii pentru toate categoriile de lucr tori.
Pentru realizarea obiectivelor stabilite în prezenta prioritate de investi ii, vor fi sprijinite prin
FSE urm toarele tipuri de ac iuni:

sprijinirea afacerilor din sectoarele prioritare i lan urile valorice conectate (astfel cum au
fost identificate în SNC, SN Export, SN CDI, SN Agricultur ) cu privire la:

formarea i consilierea angaja ilor cu privire la noile tehnologii i procese puse în
aplicare;
evaluarea i certificarea recunoa terii competen elor acumulate în context
nonformal i informal
participarea la programe de schimb de experien i facilitarea schimbului de
bune practici, în vederea dezvolt rii activit ilor desf urate de mediul de afaceri
i pentru a îmbun t i rezultatele ob inute de acestea.

În plus, în cadrul proiectelor de sprijinire a uneia sau a ambelor activit i prezentate, sprijinul
poate fi acordat pentru:

îmbun t irea politicilor i a procedurilor de resurse umane ale companiilor,
pentru a spori adaptabilitatea acestora la nevoile pie ei muncii;
reconcilierea vie ii profesionale cu cea de familie;
egalitatea pe pia a muncii;
corelarea competen elor i e mobilitate.

Ac iunile complementare, care vizeaz dezvoltarea competen elor angaja ilor în alte
sectoare (nevizate de prezenta prioritate de investi ii) vor fi sprijinite în cadrul activit ilor
dedicate persoanelor care caut un loc de munc (PI 3.1), a celor de sprijinire a înv rii pe
tot parcursul vie ii i a form rii continue (PI 5.4).

Prioritate de investi ii

PI 3.4
8.7. Prioritatea de investi ii (vii) modernizarea institu iilor
pie ei for elor de munc , precum serviciile publice i private
de ocupare a for ei de munc i îmbun t ind satisfacerea
nevoilor pie ei for elor de munc , prin m suri de stimulare a
mobilit ii transna ionale a lucr torilor i prin programe de
mobilitate i printr o mai bun cooperare între institu ii i
p r ile interesate relevante
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Progresele reale i cre terea particip rii pe pia a muncii nu pot fi realizate în absen a unor
politici active i eficiente privind pia a muncii i a unor servicii de calitate, adaptate nevoilor
diverselor categorii de lucr tori. În conformitate cu Recomand rile specifice fiec rei ri,
menite s creasc capacitatea Agen iei Na ionale pentru Ocuparea For ei de Munc de a i
spori calitatea i diversitatea serviciilor proprii, precum i în conformitate cu Acordul de
Parteneriat, obiectivul specific vizat de prezenta prioritate de investi ii este consolidarea
capacit ii institu iilor care se ocup de for a de munc pentru a furniza servicii de înalt
calitate, adaptate nevoilor pie ei muncii.
Ac iunile planificate pentru atingerea acestui obiectiv includ activit ile de consolidare a
capacit ii pentru institu iile centrale i regionale/locale, inclusiv elaborarea de proceduri de
lucru, formarea i consilierea personalului pentru a i exercita cu eficien atribu iile în ceea
ce prive te m surile definite în PI 1.1 PI 3.3. Schimbul de bune practici i crearea de
parteneriate cu alte state membre vor fi, de asemenea, sprijinite pentru atingerea aceluia i
obiectiv.
Pentru îmbun t irea în elegerii nevoilor diverselor categorii de lucr tori, vor fi sprijinite
activit ile de colectare de date i de analiz (angaja i, omeri de lung durat , femei,
persoane în vârst , persoane cu dizabilit i, persoane apar inând categoriilor vulnerabile) la
toate nivelurile teritoriale relevante (na ional/regional/local), precum i la nivel sectorial.
Activit ile viitoare vor viza i în elegerea nevoilor specifice ale angajatorilor i ale altor actori
implica i, cum ar fi asocia iile profesionale, pentru promovarea dezvolt rii unei for e de
munc adaptabile, în contextul nevoilor în schimbare ale economiei.
Realizarea unui mecanism eficient de c utare a unui loc de munc , precum i programele de
îmbun t ire a mobilit ii muncii la nivel regional i local vor fi sprijinite pentru a îmbun t i
capacitatea de implementare în ceea ce prive te interven iile avute în vedere în Priorit ile
de investi ii corespunz toare Obiectivului tematic 8.
Stabilirea de parteneriate i mecanisme de cooperare cu actorii relevan i de pe pia a muncii
(cum ar fi patronatele, sindicatele, asocia iile profesionale, partenerii sociali) va fi sprijinit în
vederea colect rii de informa ii privind nevoile diver ilor actori economici i sociali i
îmbun t irii nivelului de r spuns.
Se va consolida utilizarea platformelor i a solu iilor digitale, în special pentru facilitarea
mobilit ii lucr torilor (inclusiv e mobilitatea) i pentru a asigura ob inerea la timp i
prelucrarea (centralizat ) a informa iilor, precum i pentru a evita duplicarea i suprapunerea
ac iunilor sprijinite i a beneficiilor asociate.
În vederea realiz rii obiectivelor prev zute în prezenta prioritate de investi ii, vor fi sprijinite
prin FSE urm toarele tipuri de ac iuni:

formarea personalului din institu iile de ocupare a for ei de munc , pentru cre terea
capacit ii acestora de a implementa interven iile planificate în cadrul PI 1.1 – PI 3.3;
elaborarea de proceduri i alte ac iuni de consolidare a capacit ilor în vederea
cre terii capacit ii institu iilor care se ocup de for a de munc la nivel
regional/local;
activit i de prospectare i de analiz pentru a ob ine informa ii privind nevoile în
continu schimbare ale pie ei muncii, pentru diverse categorii de lucr tori i al i
actori implica i (de exemplu, nevoile angajatorilor dintr un sector anume);
analize menite s creasc nivelul de informare cu privire la nevoile persoanelor care
caut un loc de munc i ale celor inactive, vizând în special persoanele aflate în



RO 42   RO

omaj de lung durat , femeile, tinerii, lucr torii în vârst , persoanele de etnie rom ,
persoanele cu dizabilit i i alte grupuri vulnerabile, inclusiv la nivel teritorial
(regional, local);
crearea i dezvoltarea de instrumente i platforme digitale, facilitarea furniz rii la
timp i a prelucr rii informa iilor privind toate tipurile de interven ii la nivel
local/teritorial/na ional;
elaborarea de mecanisme eficiente de c utare a unui loc de munc , inclusiv prin noile
solu ii digitale/media i, locale, regionale sau na ionale;
crearea unor scheme eficiente de mobilitate, pentru facilitarea mobilit ii for ei de
munc la nivel regional i na ional i consolidarea mobilit ii for ei de munc prin
furnizarea de informa ii despre ofertele de locuri de munc , stagii i ucenicii, precum
i despre sprijinul disponibil în zone, regiuni i ri diferite, de exemplu prin servicii i
programe care încurajeaz oamenii s se relocheze i s lucreze în interiorul rii,
inclusiv prin re eaua na ional EURES;
sprijin pentru înfiin area i operarea re elei na ionale EURES, din perspectiva reformei
EURES
crearea i consolidarea de parteneriate cu patronatele, sindicatele, partenerii sociali,
angajatori priva i i furnizori de servicii de formare voca ional , agen ii pentru munc
temporar , parteneri sociali etc., pentru a în elege mai bine i pentru a r spunde
nevoilor actorilor economici i sociali;
sprijinirea ac iunilor coordonate cu partenerii sociali i mediul de afaceri (cum ar fi
crearea de parteneriate, dezvoltarea de platforme comune etc.) pentru cre terea
ocup rii for ei de munc , precum i a oportunit ilor profesionale i a leg turilor cu
pia a muncii;
schimbul de bune practici cu alte state membre, dezvoltarea de parteneriate pentru
punerea în aplicare de activit i comune

2.A.4. Axa Prioritar 4: Incluziunea social i combaterea s r ciei

ID ul axei prioritare AP 4

Denumirea axei prioritare Incluziunea social i combaterea s r ciei

Priorit i de investi ii

Prioritate de investi ii

AP 4: Incluziunea social i combaterea s r ciei

Prioritatea de investi ii 4.1 9.2 Prioritatea de investi ii (ii) Integrarea socio
economic a comunit ilor marginalizate, cum ar fi romii

Prioritatea de investi ii 4.2 9.6 Prioritatea de investi ii (vi) Dezvoltare local plasat
sub responsabilitatea comunit ii

Prioritatea de investi ii 4.3
9.5 Prioritatea de investi ii (v) promovarea
antreprenoriatului social i a integr rii profesionale în
întreprinderile sociale i promovarea economiei sociale


