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strategicã, etc., în domeniul asisten ei sociale, incluziunii sociale i asisten ei medicale
Înrolarea treptatã a unui numãr de 2000 de asisten i medicali comunitari, cu
prioritate în zonele rurale îndepãrtate, începând de la 1000 de asisten i în 2015 i al i
1000 de asisten i în 2016 (din FSE – crearea de locuri de muncã vor fi suportate 1000
de salarii în 2015 i 2000 de salarii în 2016); în 2017, 1000 de salarii ar urma sã fie
suportate din FSE i 1000 din fonduri na ionale, iar în 2018 întreaga povarã
financiarã va fi preluatã de fondurile na ionale
Sprijin în vederea tranzi iei de la servicii de îngrijire institu ionalizate cãtre servicii la
nivelul comunitã ii, inclusiv prin suportarea costurilor aferente personalului care
presteazã aceste servicii i a costurilor asociate func ionãrii centrelor nou înfiin ate
(costul chiriei, dotãri etc.)
Activitã i de formare i consiliere ce î i propun sã îmbunãtã eascã nivelul de
aptitudini i competen e al personalului specializat din cadrul institu iilor de asisten ã
socialã ( i al furnizorilor de asisten ã medicalã se acordã prioritate personalului
implicat în servicii de prevenire, personalului medical care se ocupã de principalele
boli, precum boli coronariene, cancer, diabet, BPOC, boli renale cornice, hepatitã
cronicã, etc.)
Formarea personalului la nivelul serviciilor comunitare de îngrijire (asisten i medicali
comunitari, mediatori pentru romi, lucrãtori sociali, psihologi, medici de familie, etc.);
formarea unor echipe interdisciplinare de speciali ti
Activitã i de formare i consiliere menite sã îmbunãtã eascã nivelul de aptitudini i
competen e al cadrelor medicale
Oferirea unor programe de screening pentru principalele cinci boli (de exemplu:
cancer, boli cardiovasculare, diabet, boli psihice, boli rare).
Formare, dezvoltarea procedurilor i schimb de bune practici (inclusiv subven ii i alte
tipuri de ajutor financiar) pentru a asigura o tranzi ie u oarã de la modelele de
îngrijire institu ionalã cãtre îngrijirea la nivelul comunitã ii
Formare privind serviciile electronice i instrumentele concepute în domeniul
asisten ei sociale i al asisten ei medicale

Ac iunile din cadrul acestei priorit i de investi ii vor fi corelate cu investi iile sus inute prin
Programul Opera ional Regional i prin Programul Na ional de Dezvoltare Rural , în leg tur
cu dezvoltarea infrastructurii sociale i medicale.

2.A.5. Axa Prioritar 5: Educa ie i competen e

ID ul axei prioritare AP 5

Denumirea axei prioritare Educa ie i competen e

Priorit i de investi ii

AP 5: Educa ie i competen e

Prioritatea de investi ii 5.1
10.1. Prioritatea de investi ii (i) reducerea i prevenirea
abandonului colar timpuriu i promovarea accesului
egal la înv mântul pre colar, primar i secundar de
calitate, inclusiv la parcursuri de înv are formale,
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nonformale i informale pentru reintegrarea în educa ie
i formare

Prioritatea de investi ii 5.2

10.2. Prioritatea de investi ii (ii) (a) îmbun t irea
calit ii i a eficien ei înv mântului ter iar i a celui
echivalent i a accesului la acestea, în vederea cre terii
particip rii i a nivelului de educa ie, în special pentru
grupurile defavorizate;.

Prioritatea de investi ii (iv) (b) sporirea relevan ei pe
pia a for elor de munc a educa iei i a sistemelor de
formare, facilitarea tranzi iei de la educa ie la pia a
for elor de munc i consolidarea form rii i a sistemelor
de formare profesional , precum i a calit ii lor, inclusiv
prin mecanisme de anticipare a competen elor,
adaptarea programelor de înv mânt i instituirea i
dezvoltarea unor sisteme de înv are la locul de munc ,
inclusiv a unor sisteme de înv are dual i programe de
ucenicie

Prioritatea de investi ii 5.3

10.3. Prioritatea de investi ii (iii) (a) cre terea accesului
egal la înv area pe tot parcursul vie ii pentru toate
grupele de vârst în cadre formale, nonformale i
informale, actualizarea cuno tin elor, a competen elor i
a aptitudinilor for ei de munc i promovarea unor
parcursuri de înv are flexibile, inclusiv prin orientarea
profesional i validarea competen elor dobândite;

Prioritatea de investi ii (iv) (b) sporirea relevan ei pe
pia a for ei de munc a educa iei i a sistemelor de
formare, facilitarea tranzi iei de la educa ie la pia a
for elor de munc i consolidarea form rii i a sistemelor
de formare profesional , precum i a calit ii lor, inclusiv
prin mecanisme de anticipare a competen elor,
adaptarea programelor de înv mânt i instituirea i
dezvoltarea unor sisteme de înv are la locul de munc ,
inclusiv a unor sisteme de înv are dual i programe de
ucenicie

Obiective specifice, aferente priorit ilor de investi ii

ID PI 5.1
10.1. Prioritatea de investi ii (i) reducerea i prevenirea
abandonului colar timpuriu i promovarea accesului
egal la înv mântul pre colar, primar i secundar de
calitate, inclusiv la parcursuri de înv are formale,
nonformale i informale pentru reintegrarea în educa ie
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i formare

Obiectiv Specific Îmbun t irea accesului i nivelului de participare la
programe de educa ie a copiilor pre colari i la
înv mânt primar i secundar de calitate.

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

Rezultate îmbun t ite ob inute la testele de evaluare
na ionale.

ID 10.1. Prioritatea de investi ii (i) reducerea i prevenirea
abandonului colar timpuriu i promovarea accesului
egal la înv mântul pre colar, primar i secundar de
calitate, inclusiv la parcursuri de înv are formale,
nonformale i informale pentru reintegrarea în educa ie
i formare

Obiectiv Specific Cre terea ratei de reten ie colar în educa ia i
formarea profesional ini ial i cre terea particip rii la
educa ie a grupurilor expuse riscului excluziunii.

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

Reducerea ratei de abandon colar timpuriu în
înv âmântul primar i secundar.

ID PI 5.2

10.2. Prioritatea de investi ii (ii) îmbun t irea calit ii i
a eficien ei înv mântului ter iar i a celui echivalent i
a accesului la acestea, în vederea cre terii particip rii i a
nivelului de educa ie, în special pentru grupurile
defavorizate;

Obiectiv Specific Îmbun t irea calit ii i eficien ei înv mântului
ter iar, precum i a accesului i a ratelor de participare la
studiile de nivel ter iar.

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

Crearea unei leg turi mai strânse între înv mântul
ter iar i necesit ile pie ei muncii, în special pentru
sectoarele de cre tere.

ID PI 5.3
10.4. Prioritatea de investi ii (iv) sporirea relevan ei pe
pia a for elor de munc a educa iei i a sistemelor de
formare, facilitarea tranzi iei de la educa ie la pia a
for elor de munc i consolidarea form rii i a sistemelor
de formare profesional , precum i a calit ii lor, inclusiv
prin mecanisme de anticipare a competen elor,
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adaptarea programelor de înv mânt i instituirea i
dezvoltarea unor sisteme de înv are la locul de munc ,
inclusiv a unor sisteme de înv are dual i programe de
ucenicie

Obiectiv Specific Cre terea relevan ei i îmbun t irea accesului la
educa ie i formare profesional pe tot parcursul vie ii.

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

Cre terea ratei de participare la înv area pe tot
parcursul vie ii

ID PI 5.4
10.3. Prioritatea de investi ii (iii) cre terea accesului
egal la înv area pe tot parcursul vie ii pentru toate
grupele de vârst în cadre formale, nonformale i
informale, actualizarea cuno tin elor, a competen elor i
a aptitudinilor for ei de munc i promovarea unor
parcursuri de înv are flexibile, inclusiv prin orientarea
profesional i validarea competen elor dobândite

Obiectiv Specific Îmbun t irea relevan ei dintre sistemul de educa ie i
formare profesional i nevoile pie ei muncii.

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

Cre terea ratei de ocupare printre participan ii la
programele de educa ie i formare voca ional la 12 luni
dup absolvire.

Ac iuni indicative, aferente priorit ilor de investi ii

Prioritate de
investi ii

PI 5.1
10.1 Prioritatea de investi ii (i) reducerea i prevenirea abandonului
colar timpuriu i promovarea accesului egal la înv mântul
pre colar, primar i secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de
înv are formale, nonformale i informale pentru reintegrarea în
educa ie i formare

În conformitate cu recomandarea specific de ar privind accelerarea reformei în sistemul
de înv mânt i cu Acordul de Parteneriat, i având în vedere nevoia de a îmbun t i nivelul
de instruire al popula iei, ac iunile aferente acestei priorit i de investi ii vor viza atingerea a
dou obiective specifice:

Îmbun t irea accesului i nivelului de participare la programele de educa ie a
copiilor pre colari i la înv mântul primar i secundar, inclusiv prin cre terea ratelor
de reten ie în sistemul de educa ie i formare profesional ini ial i prin
îmbun t irea particip rii la educa ie a grupurilor expuse riscului de excluziune
Îmbun t irea calit ii i utilit ii înv mântului obligatoriu din perspectiva pie ei
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muncii
Se preconizeaz c ac iunile implementate vor conduce la o reducere a ratei abandonului
colar timpuriu în înv mântul primar i secundar i vor contribui la îmbun t irea
rezultatelor ob inute la testele de evaluare na ionale.
M surile care vizeaz îmbun t irea accesului i particip rii la educa ie se împart, în func ie
de inta specific , în m suri care privesc educa ia i îngrijirea copiilor pre colari (EICP) i
m suri care privesc îmbun t irea accesului i particip rii la înv mântul primar i secundar,
inclusiv prin aplicarea unor politici de interven ie în scopul prevenirii i reducerii abandonului
colar timpuriu.
Ac iunile întreprinse în domeniul EICP vor urm ri stabilirea unui cadru institu ional coerent
pentru acest domeniu i, de asemenea, îmbun t irea accesului la servicii de tip EICP de
bun calitate, îndeosebi în zonele rurale i defavorizate.
Un alt set de m suri va avea în vedere extinderea accesului i particip rii la înv mântul
primar i secundar, în scopul prevenirii i reducerii abandonului colar timpuriu. În acest
sens, vor fi concepute i implementate o serie de programe de asisten pentru acoperirea
cheltuielilor pe care le presupune participarea la sistemul de înv mânt. În plus, se va
sus ine dezvoltarea i punerea în aplicare a programelor de tip SAS (school after school) în
scopul prevenirii abandonului colar timpuriu i a programelor de tip a doua ans , ca m suri
de interven ie pentru facilitarea reintegr rii în sistemul de înv mânt (reducerea
abandonului colar timpuriu).
Se va acorda sprijin pentru îmbun t irea programelor colare i pentru consolidarea
capacit ii furnizorilor de programe SAS/ a doua ans (prin parteneriate cu coala) prin
stimulente financiare i prin preg tirea personalului cu privire la noile programe. Ac iunile
vor c uta, de asemenea, s încurajeze mobilitatea i relocarea personalului în zonele rurale i
defavorizate în scopul îmbun t irii accesului i particip rii la educa ie al copiilor din
comunit ile i satele defavorizate.
De asemenea, va fi sprijinit organizarea de ac iuni i campanii de con tientizare pentru a se
asigura o bun în elegere a avantejelor pe care le ofer educa ia i a rolului ei în facilitarea
ocup rii unui loc de munc i al integr rii sociale, în scopul cre terii particip rii i pentru a
preveni i reduce abandonul colar.
Un set special de m suri va fi urm ri îmbun t irea calit ii înv mântului obligatoriu prin
elaborarea unor noi curricule na ionale i orientate spre coal i metodologii de predare
care s faciliteze un proces de înv are bazat pe dezvoltarea de competen e cheie, în
conformitate cu cerin ele examenelor na ionale si testelor PISA. De asemenea, se vor derula
ac iuni de formare profesional a personalului din înv mântul primar i secundar pentru
îmbun t irea nivelului general de abilit i i competen e al acestuia.
Va fi încurajat integrarea solu iilor de tip TIC i dezvoltarea platformelor digitale i
electronice, atât cu privire la elaborarea programelor de înv mânt, cât i pentru stimularea
schimbului de informa ii i al cooper rii.
În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite pentru aceast prioritate de investi ii, vor
finan ate prin FSE urm toarele tipuri de ac iuni :
Activit i în domeniul EICP:

Dezvoltarea unui cadru institu ional coerent pentru educa ia i îngrijirea copiilor
pre colari
Sprijin pentru înfiin area i func ionarea de noi cre e în zonele rurale i defavorizate
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(costurile de chirie, costurile aferente cu personalul, cum ar fi salariile, materialele de
formare);
Stabilirea unui mecanism pentru implicarea ONG urilor, pentru a extinde i dezvolta
EICP în zonele defavorizate.

Activit i care vizeaz prevenirea abandonului colar timpuriu:
Elaborarea i implementarea unor mecanisme de asisten în vederea extinderii
accesului i particip rii la educa ie, pentru prevenirea abandonului colar timpuriu
(stimulente financiare, facilitarea transportului sau acoperirea cheltuielilor asociate,
mentorat atât al elevilor, cât i al p rin ilor etc.), noi materiale de înv are, educa ie
alternativ cu accent pe dobândirea de competen e cheie.
Sprijin pentru elaborarea i func ionarea programelor coal dup coal , cu accent
pe zonele i comunit ile defavorizate (subven ii pentru înfiin area, îmbun t irea
capacit ii furnizorilor de programme coal dup coal , dezvoltarea curriculei,
formarea personalului implicat în programele SAS, sprijin cu privire la costurile de
înfiin are/func ionare, costurile de personal etc.)
Ac iuni i campanii de con tientizare în vederea cre terii ratelor de men inere în
sistemul de educa ie ini ial i pentru asigurarea unei bune în elegeri a beneficiilor pe
care le ofer educa ia cu privire la ansele de ocupare a unui loc de munc

Activit i care vizeaz reducerea abandonului colar timpuriu (m suri de interven ie i
compensatorii):

Sprijin complet (prin consilierea i tutoratul atât al p rin ilor, cât i al copiilor) în
vederea reducerii inciden ei abandonului colar timpuriu i pentru încurajarea
relu rii educa iei, inclusiv prin ajutor financiar.
Elaborarea i implementarea programelor de tip IVET, menite s îi ajute pe adul ii
peste 25 de ani s dobândeasc competen e de baz necesare pentru integrarea pe
pia a muncii.
Elaborarea i implementarea unor programe de tip a doua ans cu accent pe zonele
rurale i comunit ile defavorizate (subven ii pentru înfiin area programelor de acest
tip, pentru consolidarea capacit ii furnizorilor, noi materiale de înv are, educa ie
alternativ care urm re te dobândirea de competen e cheie, ajutor cu privire la
costurile de înfiin are/func ionare, costurile de personal etc.)

Activit i care vizeaz îmbun t irea educa iei obligatorii la nivel de sistem:
Reformarea curriculei colare i metodologiilor didactice pentru înv mântul primar
i secundar, incluzând utilizarea de solu ii digitale/de tip TIC în vederea dobândirii
competen elor cheie, în conformitate cu cerin ele i testele de evaluare nationale.
Preg tirea personalului din înv mântul primar i secundar în vederea utiliz rii noilor
metode de predare i noilor programe.
Evaluarea nevoilor i rezultatelor (dezvoltarea de mecanisme de anticipare de
competen e), prin studii i crearea de re ele de sprijin la nivel na ional.

Activitati transversale
Formarea personalului din educa ie orientat spre EICP; instruirea personalului
implicat în programele de tip coal dup coal / A doua ans ;
Încurajarea inscrierii cadrelor didactice în educatia EICP, în zonele rurale/
dezavantajate pentru a asigura disponibilitatea acestor servicii în zonele i
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comunit ile dezavantajate (inclusiv stimulente financiare, scheme de mobilitate).
Ac iunile aferente acestei priorit i de investi ii vor fi corelate cu investi iile sprijinite prin
Programul Opera ional Regional i Programul Na ional de Dezvoltare Rural , în ceea ce
prive te dezvoltarea infrastructurii sistemului de educa ie i formare profesional .

Prioritate de
investi ii

PI 5.2

10.2 Prioritatea de investi ii (ii) (a) îmbun t irea calit ii i a
eficien ei înv mântului ter iar i a celui echivalent i a accesului la
acestea, în vederea cre terii particip rii i a nivelului de educa ie, în
special pentru grupurile defavorizate;.

Prioritatea de investi ii (iv) (b) sporirea relevan ei pe pia a for elor
de munc a educa iei i a sistemelor de formare, facilitarea tranzi iei
de la educa ie la pia a for elor de munc i consolidarea form rii i a
sistemelor de formare profesional , precum i a calit ii lor, inclusiv
prin mecanisme de anticipare a competen elor, adaptarea
programelor de înv mânt i instituirea i dezvoltarea unor sisteme
de înv are la locul de munc , inclusiv a unor sisteme de înv are
dual i programe de ucenicie

În concordan cu recomandarea specific de ar privind alinierea înv mântului ter iar la
necesit ile pie ei muncii i îmbun t irea accesului pentru persoanele defavorizate, i cu
prevederile Strategiei Na ionale pentru Înv mântul Ter iar i cele ale Acordului de
Parteneriat, ac iunile aferente acestei priorit i de investi ii vor avea ca scop cre terea
calit ii i eficien ei înv mântului ter iar, ca i îmbun t irea accesului i ratelor de
participare la înv mântul ter iar, cu aten ie special acordat studen ilor netradi ionali.
Ac iunile vor contribui, de asemenea, la atingerea obiectivului stabilit în cadrul Programului
Na ional de Reform în contextul obiectivului din Strategia Europa 2020, care prevedea
cre terea procentului popula iei cu studii ter iare pân la 26,7% pân în 2020.
Ac iunile implementate vor conduce la un nivel crescut de participare la înv mântul ter iar
de bun calitate, în special pentru grupurile de cursan i ne tradi ionali. Ac iunile întreprinse
pentru îndeplinirea obiectivului stabilit vor cuprinde înfiin area unor mecanisme de acordare
de sprijin financiar pentru a facilita participarea la educa ie a cursan ilor, în corela ie cu
înfiin area i implementarea de programe flexibile de studiu, cu resurse alocate atingerii
acestui obiectiv.
O aten ie special va fi acordat îmbun t irii calit ii i utilit ii înv mântului ter iar, prin
dezvoltarea unor programe de studiu i parcursuri de înv are inovatoare i atr g toare,
inând cont de nevoile pie ei muncii, dar i cu scopul de a valorifica poten ialul specific,
sectorial i teritorial, de cre tere i inova ie. De asemenea, va fi sprijinit elaborarea unor
programe i sisteme de înv are prin experien practic , în scopul dezvolt rii abilit ilor i
competen elor care sunt cerute pe pia a muncii. Asigurarea unui grad mai mare de
flexibilitate în organizarea i implementarea programelor – inclusiv prin integrarea solu iilor
de tip TIC i înfiin area unor platforme de înv are i schimb de informa ii atr g toare – va fi
un element important în cre terea atractivit ii i capacit ii acestora de adaptare la nevoile
specifice ale cursan ior.
Va fi încurajat instituirea unor parteneriate i programe în materie de cooperare i
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mobilitate, atât la nivel transna ional, cât i na ional, cu implicarea sectorului privat i a altor
actori relevan i în conceperea i punerea în aplicare a unor programe atractive i utile.
Aceste parteneriate vor juca un rol deosebit de important în ceea ce prive te domeniul CDI,
prin cre terea gradului de aplicare în economie a rezultatelor ob inute în acest domeniu.
In conformitate cu recomand rile specifice de ar privind corelarea reformelor în
înv mântul superior cu nevoile pie ei for ei de munc , în conformitate cu prevederile
Programului Na ional de Reform i cu Acordul de Parteneriat, ac iunile din cadrul acestei
prioritati de investi ii vor viza îmbun t irea relevan ei educa iei i formarii in raport cu
nevoile pie ei for ei de munc .
Ac iunile planificate vor conduce la o cre tere a ratei de ocupare în rândul participan ilor de
înv mânt superior, la 12 luni dup absolvirea cursurilor. Din acest punct de vedere, se va
acorda sprijin pentru activit ile de explorare menite a evalua nevoile de pe pia a muncii, la
nivel local, regional i na ional, precum i dintr o perspectiv bazat pe nevoi sectoriale. În
acest sens, va fi esen ial stabilirea de parteneriate func ionale i platforme de schimb de
informa ii între actorii relevan i, cum ar fi mediul academic, sectorul privat i institu ii de
cercetare.
Crearea de re ele func ionale în domeniul cercet rii i încurajarea activit ilor CDI relevante
pentru pia a for ei de munc i economie sunt mijloace eficiente de consolidare a sinergiilor
dintre diferitele interven ii sus inute i stimularea cre terii în sectoarele prioritare/ int ,
identificate în Strategie Na ional pentru Competitivitate 2014 2020.
Asigurarea abilit ilor i competen elor adecvate în rândul cadrelor didactice din
înv mântul ter iar este o condi ie esen ial pentru îmbun t irea calit ii educa iei.
Sprijinul acordat în aceast privin va cuprinde activit i de formare i de îndrumare pentru
personalul didactic, precum i programe de schimb de experien i diseminarea de bune
practici. De asemenea, va fi sprijinit efortul de îmbun t ire a managementului i gestion rii
la nivelul înv mântului superior în vederea cre terii calit ii i rezultatelor din înv mântul
ter iar.
Pentru atingerea obiectivelor aferente acestei priorit i de investi ii, vor fi finan ate cu
sprijinul FSE urm toarele tipuri de ac iuni:
Ac iuni pentru extinderea accesului i particip rii la înv mântul ter iar

Instituirea unui mecanism de sprijin care s cuprind acordarea de stimulente
financiare i pachete de m suri de asisten , cu rolul de a conduce la cre terea
num rului de cursan i i de abvolven i din înv mântul ter iar, în special cei care
provin din grupuri vulnerabile i din zone rurale (pentru toate tipurile de studii de
nivel ter iar: de licen i de masterat, studii doctorale i post doctorale).

Ac iuni pentru cre terea calit ii i utilit ii studiilor ter iare
Evaluarea nevoilor de pe pia a muncii în ceea ce prive te înv mântul superior
(dezvoltarea mecanismelor de anticipare a competentelor)
Crearea de programe colare cu con inut inovator, axate pe îmbun t irea calit ii
experien elor de înv are i pe resurse de studiu moderne i flexibile, cu monitorizare
i evaluare bazate pe un proces optimizat de asigurare a calit ii.

M suri pentru dezvoltarea unui sistem atractiv de înv mânt superior tehnic, prin
corelarea cu nevoile pie ei muncii, cu poten ialul de cre tere i cu domeniile
inovative.
Dezvoltarea unui sistem de calificare pe mai multe niveluri, cu un accent puternic atât
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pe nivelul teoretic, cât si pe cel practic de înv are i dobândire de abilit i i
competen e relevante pentru pia a muncii
Mecanisme de management institu ional de îmbun t ire a înv mântului superior,
bazat pe programele de mobilitate existente (cum ar fi ERASMUS).

Ac iuni de cre tere a ratei de ocupare în rândul participan ilor la înv mântul superior
Înfiin area unor parteneriate cu sectorul privat pentru facilitarea trecerii de la
educa ie la un loc de munc (inclusiv prin instituirea unui sistem func ional de
ucenicie sau stagii)
Programe de înv are prin experien practic i orientare profesional axate pe
dobândirea de competen e transversale corelate cu necesit ile pie ei muncii, în
special în sectoarele economice cu poten ial de cre tere
Sprijin pentru consolidarea parteneriatelor dintre universit i i actorii din domeniul
cercet rii i inov rii pentru stimularea dezvolt rii de noi programe de cercetare cu
aplica ii directe în economie, cu aten ie deosebit acordat sectoarelor prioritare/de
cre tere.
Activit i de cercetare i de colaborare în re ea pentru tinerii cercet tori în scopul
cre rii de sinergii între cercetare i inovare, în special în ceea ce prive te
complementaritatea cu priorit ile Strategiei Na ionale pentru Competitivitate 2014
2020 i cu cele ale sectoarelor cu poten ial de cre tere.
Crearea unui sistem de informare coordonata, în ambele sensuri: de la companii /
sectorul privat c tre institu iile de înv mânt ter iar privind nevoile lor de instruire,
precum i de la institu iile de înv mânt c tre întreprinderi, pentru a r spunde
nevoilor sectorului privat la nivel regional /local.

Actiuni transversale
Instruirea personalului din înv mântul superior în ceea ce prive te con inutul
educa ional inovator i resursele de înv are moderne i flexibile

Ac iunile aferente acestei priorit i de investi ii vor fi corelate cu investi iile pentru
dezvoltarea infrastructurii sistemului de educa ie finan ate prin Programul Opera ional
Regional.

Prioritate de
investi ii

PI 5.3

10.3 Prioritatea de investi ii (iii) (a) cre terea accesului egal la
înv area pe tot parcursul vie ii pentru toate grupele de vârst în
cadre formale, nonformale i informale, actualizarea cuno tin elor, a
competen elor i a aptitudinilor for ei de munc i promovarea unor
parcursuri de înv are flexibile, inclusiv prin orientarea profesional
i validarea competen elor dobândite;

Prioritatea de investi ii (iv) (b) sporirea relevan ei pe pia a for elor
de munc a educa iei i a sistemelor de formare, facilitarea tranzi iei
de la educa ie la pia a for elor de munc i consolidarea form rii i a
sistemelor de formare profesional , precum i a calit ii lor, inclusiv
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prin mecanisme de anticipare a competen elor, adaptarea
programelor de înv mânt i instituirea i dezvoltarea unor sisteme
de înv are la locul de munc , inclusiv a unor sisteme de înv are
dual i programe de ucenicie

În concordan cu recomandarea specific de r privind intensificarea reformei în domeniul
VET i cu inta asumat în Programul Na ional de Reform de rat a particip rii la activit i de
înv are pe tot parcursul vie ii de 10% (pentru popula ia între vârstele de 25 i 64 de ani),
precum i în concordan cu Acordul de Parteneriat, ac iunile aferente acestei priorit i de
investi ii vor c uta s faciliteze accesul la educa ie i formare profesional pe tot parcursul
vie ii i s sporeasc relevan a acestor programe.
Ac iunile planificate vor conduce la o cre tere a ratei de ocupare în rândul participan ilor la
VET, la 12 luni dup absolvirea cursurilor. In acest sens, se va acorda sprijin pentru activit ile
de explorare menite a evalua nevoile de pe pia a muncii, la nivel local, regional i na ional,
precum i dintr o perspectiv bazat pe nevoile sectoriale. În acest sens, va fi esen ial
stabilirea de parteneriate func ionale i platforme de schimb de informa ii între actorii
relevan i, cum ar fi mediul academic, sectorul privat i institu ii de cercetare.
M surile planificate vor conduce la o participare crescut la activit ile de înv are pe tot
parcursul vie ii prin dezvoltarea i implementarea unor programe flexibile de acest tip, i prin
sprijinul acordat pentru consolidarea capacit ii centrelor speciale dedicate înv rii pe tot
parcursul vie ii, cu scopul de oferi mai multe oportunit i de formare profesional , în special
pentru grupurile defavorizate. Din punctul de vedere al particip rii active pe pia a muncii i al
dezvolt rii carierei, componenta de consiliere pe care o prev d aceste programe va prezenta
o importan deosebit pentru solicitan ii de locuri de munc , pentru tineri i pentru
membrii altor categorii dezavantajate.
Se vor sus ine instituirea i implementarea unui sistem eficient de stimulente financiare
adresat angajatorilor, cu accent pe IMM uri, precum i ac iuni care vizeaz îmbun t irea
capacit ii furnizorilor de servicii CVT cu scopul de a cre te oferta i înscrierea în programe de
tip VET i de înv are pe tot parcursul vie ii. În plus, un set special de interven ii va viza
organizarea de programe menite s sprijine dezvoltarea profesional a tuturor cadrelor
didactice, formatorilor, a facilitatorilor i a liderilor, asigurând un proces permanent de
îmbun t ire a abilit ilor i competen elor acestora.
Se va acorda o aten ie deosebit instituirii mecansimelor necesare pentru recunoa terea
rezultatelor tuturor formelor de înv are, i anume recunoa terea i validarea competen elor
i calific rii ob inute, atât în medii formale, cât i informale, la nivel na ional i interna ional.
Astfel de m suri vor contribui la sporirea anselor de angajare, ca i la cre terea încrederii i
a motiva iei de a înv a i progresa.
Pentru atingerea obiectivelor aferente acestei priorit i de investi ie, vor fi finan ate prin FSE
urm toarele tipuri de ac iuni:
Dezvoltarea i furnizarea de programe flexibile de înv are pe tot parcursul vie ii (ÎPV) –
activit i pentru cre terea calit ii i relevan ei sistemului de ÎPV:

Dezvoltarea unui cadru institu ional coerent pentru ÎPV la nivel na ional, local i
regional, incluzând un sistem de calitate pentru ÎPV i m suri de cre tere a capacit ii
administrative pentru dezvoltarea centrelor zonale ÎPV
Sus inerea unui sistem de calificare pe mai multe nivele cu puternic accent atât pe
partea teoretic , cât i pe cea practic i dobândirea de abilit i i competen e
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relevante pentru pia a muncii
Stabilirea unui mecanism eficient pentru recunoa terea, validarea i certificarea
rezultatelor tuturor formelor de educa ie, pentru a crea un sistem deschis i eficient
pentru înv area pe tot parcursul vie ii (inclusiv mecanismul pentru recunoa terea i
valorizarea calific rilor i competen elor ob inute în alte ri)
Ini ierea unei baze coordonate de date, în ambele sensuri: de la întreprinderi/sectorul
privat la furnizorii de instruire, în func ie de necesit ile lor de instruire i de la
furnizori (publici i priva i) c tre întreprinderi pentru a îndeplini cerin ele sectorului
privat la nivel national, regional i local.

Activit i pentru cre terea ratei de angajare între participan ii la înv mântul ini ial
profesional i tehnic (ÎIPT):

Evaluarea nevoilor pie ei for ei de munc în rela ia cu educa ia ÎIPT (dezvoltarea
mecanismelor de anticipare a compete elor)
Înfiin area unui parteneriat func ional între actorii relevan i (parteneri sociali,
companii i furnizori de instruire) pentru îmbun t irea calit ii i relevan ei pie ei
for ei de munc a programelor ÎIPT, pentru cre terea gradului de angajare a
absolven ilor de programe ÎIPT.

Activit i pentru asigurarea programelor ÎPV pentru to i:
Dezvoltarea i furnizarea de oportunit i flexibile ÎPV cum ar fi abilit i de baz i
transversale atât voca ionale, cât i nonvoca ionale pentru acei adul i peste 25 de ani
care au p r sit timpuriu coala, cu un nivel sc zut de educa ie i calificare (facilit i de
instruire, programe pe o baz modular , sistem de acumulare de credite, posibilitatea
de a intra în program în momente diferite i nu numai la începutul acestuia, utilizarea
de noi tehnologii pentru cre terea accesului la materialele de instruire etc)
Dezvoltarea i furnizarea de servicii de consiliere pentru beneficiarii de servicii ÎPV (în
special pentru adul ii care au p r sit sistemul de educa ie formal , cei care î i caut o
slujb , tinerii care sunt în tranzi ie de la coal c tre pia a muncii i grupurile
subreprezentate) în leg tur direct cu procesele de validare pentru înv area
anterioar , dezvoltarea carierei i c utarea de noi oportunit i pentru locuri de
munc .
Sprijinirea re elelor furnizorilor de servicii ÎPV pentru a r spunde nevoilor adul ilor i
tinerilor din zonele cele mai dezavantajate (cei care p r sesc timpuriu coala peste 24
de ani, femei, adul i peste 40 de ani cu nivel de calificare sc zut, roma i popula ia din
zonele rurale)

Ac iuni transversale
Programe de dezvoltare profesional ini ial i continu a tuturor cadrelor didactice,
formatorilor i lideri în înv mântul general, cât i în universit i i în ÎPV, în special
pentru a le permite acestora s i asume noile roluri într o abordare bazat pe
competen e IPV.

Ac iunile aferente acestei priorit i de investi ii vor fi complementare interven iilor
planificate în conformitate cu prioritatea de investi ii 3.3, care au scopul de a sprijini
dezvoltarea întreprinderilor în sectoarele prioritare i lan urile valorice conectate, prin
facilitarea dobândirii generale de abilit i i competen e (inclusiv de c tre angaja ii
întreprinderilor din afara sectoarelor prioritare, care sunt viza i de PI 3.3).


