
 

 
 
 

Programe Operaționale 2021-2027 
 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE – POEO 1. - VALORIFICAREA  
POTENȚIALULUI TINERILOR  PE  PIAȚA  MUNCII 

 

📝TIP BENEFICIAR: 
 

• Autoritate centrală 
• Autoritate locală 
• Autoritate regională 
• Autorități & Entități private 
• Centru de formare 
• Instituții de învățământ 
• Organisme non-profit şi ONG-uri 

 

📝DOMENIU: 
 

• Cetățenie 
• Concurență 
• Digitalizare 
• Educație și formare 
• Mediu de afaceri și antreprenoriat 
• Ocuparea forței de muncă 
• Tineret 
• Transport și mobilitate 

https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritate-centrala/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritate-locala/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritate-regionala/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/autoritati-entitati-private/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/centru-de-formare/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/institutii-de-invatamant/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/organisme-non-profit-si-ong-uri/
https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/cetatenie/
https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/concurenta/
https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/digitalizare/
https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/educatie-si-formare/
https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/mediu-de-afaceri-si-antreprenoriat/
https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/ocuparea-fortei-de-munca/
https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/tineret/
https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/transport-si-mobilitate/


 

          OBIECTIVE SPECIFICE: 
 

• Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în căutarea unui 
loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și grupurile dezavantajate 
pe piața muncii, persoanele inactive, prin promovarea angajării pe cont propriu și a 
economiei sociale. 

• Dezvoltarea culturii antreprenoriale, sprijinirea antreprenoriatului și a economiei sociale. 

 

📝ACTIVITĂȚI ELIGIBILE/CHELTUIELI ELIGIBILE 

 
• Înființarea/ dezvoltarea de centre/cluburi de tineret la nivel comunitar cu implicarea 

autorităților locale și a unor entități publice sau private care să ofere activități specifice 
adaptate tinerilor, inclusiv activități cultural - educative (consiliere deschisă și individuală 
pentru tineri, ateliere de lucru, de creativitate, dezvoltarea competențelor antreprenoriale 
și verzi, precum  și de antreprenoriat social, a competențelor sociale, civice, instruire 
pentru utilizarea tehnologiei moderne, sesiuni de educație digitală etc.). 

• Realizarea unor rețele de lucrători de tineret selectați din rândul tinerilor și instruiți pentru 
furnizarea de servicii de outreach, în vederea creșterii nivelului de ocupare. 

• Furnizarea de pachete integrate de măsuri de activare a tinerilor personalizate în funcție 
de profilul acestora, cu accent pe tineri inactivi, șomeri și șomeri de lungă durată 
(consiliere, inclusiv antreprenorială și de antreprenoriat social, mediere, prime de 
ocupare, subvenții angajatori, formare profesională/ ucenicii/ stagii/ internship-uri, 
evaluare de competențe, înscriere și susținere participare la programe de a doua șansă 
flexibile, inclusiv la module de pregătire profesională). 

• Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor: formare competențe antreprenoriale, 
tutorat/ mentorat, asistență/ consiliere, role models, formare în management de proiect, 
inclusiv accesul la granturi pentru inițierea de noi afaceri (start-up) sau incubatoare de 
afaceri, asistență și consultanță post înființare. 

•  Stimularea angajatorilor pentru utilizarea unor forme de muncă flexibile și pentru 
finanțarea investițiilor care să permită utilizarea acestor forme prin facilitarea accesului la 
finanțare destinat IMM-urilor și acordarea de măsuri de acompaniament pentru 
finanțarea beneficiilor acordate tinerilor. 

• Stimularea întreprinderilor sociale de inserție pentru susținerea tinerilor cu accent pe 
inactivi, șomeri și șomeri de lungă durată prin acoperirea costurilor de calificare la locul de 
muncă, consiliere și orientare profesională,  subvenționarea contractelor de muncă și 
plasarea pe piața muncii la finalul perioadei de sprijin, inclusiv cu acordarea de  servicii de 
acompaniere socio-profesională și sociale. 

📝SURSE: 
https://oportunitati-ue.gov.ro 
www.mfe.gov.ro 

 

📝NOTĂ:  
Informațiile existente se vor actualiza în urma finalizării negocierilor cu Comisia Europeană și 
a aprobării documentelor programatice. 

http://www.mfe.gov.ro/

