
 

 
 

Programe Operațioanle 2021-2027 
 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE – POEO 4. – 
CREȘTEREA CALITĂȚII OFERTEI DE EDUCAȚIE  ȘI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU 

ASIGURAREA ECHITĂȚII SISTEMULUI ȘI O MAI BUNĂ ADAPTARE LA DINAMICA PIEȚEI 

MUNCII ȘI LA PROVOCĂRILE  INOVĂRII ȘI PROGRESULUI TEHNOLOGIC 

 
📝TIP BENEFICIAR: 
 

• Autoritate centrală 
• Autoritate locală 
• Autoritate regională 
• Centre și instituții de cercetare 
• Centru de formare 
• Instituții de învățământ 

 
📝DOMENIU: 
 

• Cercetare și inovare 
• Concurență 
• Digitalizare 
• Educație și formare 
• Mediu de afaceri și antreprenoriat 
• Ocuparea forței de muncă 
• Parteneriate internaționale 

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/centre-si-institutii-de-cercetare/
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/domeniu/cercetare-si-inovare/
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/parteneriate-internationale/


• Tineret 
• Transport și mobilitate 

 

📝OBIECTIVE SPECIFICE: 

• Dezvoltare de resurse educaționale deschise (RED). 

• Asigurarea calității educației pentru toți, în corelație cu dinamica pieței muncii (schimbări 
tehnologice și structurale, digitale etc.) și societății. 

• Pilotarea unui mecanism eficient de recunoaștere a rezultatelor învățării dobândite în 
contexte non-formale și informale (recunoașterea competențelor dobândite în aceste 
contexte), pentru o mai bună integrare pe piața muncii. 

• Facilitarea accesului informat și a participării active la programe de educație, în acord cu 
interesele elevilor/studenților, cât și cu nevoile pieței muncii. 

• Identificarea, sprijinirea si promovarea copiilor cu abilități înalte. 

• Sprijinirea mobilității internaționale de tip Erasmus+. 

• Creșterea gradului de bună guvernare a instituțiilor de învățământ (preuniversitar și 
superior) și de participare a elevilor și studenților în procesele decizionale. 

• Flexibilizarea și diversificarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor-
cheie ale elevilor. 

• Promovarea dezvoltării programelor de studii de înaltă calitate, flexibile și corelate cu 
cerințele pieței muncii. 

• Dezvoltarea și implementarea unor programe universitare, la solicitarea agenților 
economici, organizațiilor de CDI, pentru adaptarea ofertei universităților la solicitările 
pieței muncii. 

• Implementarea unui program pentru internaționalizarea învățământului superior. 

📝ACTIVITĂȚI ELIGIBILE/CHELTUIELI ELIGIBILE: 

• Înființarea unui mecanism eficient de recunoaștere a rezultatelor învățării dobândite în 
contexte non-formale și informale, pentru o mai bună integrare pe piața muncii. 

• Elaborarea/ revizuirea standardelor de calitate în educație și formare. 

• Creșterea relevanței, dezvoltării și adaptării permanente a curriculumului național la 
nevoia de competențe a pieței muncii, la provocările progresului tehnologic, la nevoia 
societății, precum și la nevoile de învățare ale elevilor. 

• Acordarea de granturi la nivelul școlilor pentru dezvoltarea și aplicarea de mecanisme 
dedicate de monitorizare si evaluare a calității și a caracterului incluziv al educației și 
formării profesionale. 

• Dezvoltarea și finanțarea măsurilor de suport în vederea asigurării formării/ dezvoltării 
competențelor, inclusiv a celor transversale și a asigurării succesului școlar. 

• Programe de formare inițială și continuă a personalului didactic (inclusiv prin programe de 
conversie/reconversie profesională), cu accent pe didactica specialității, dobândirea 
competențelor lingvistice/ digitale/ antreprenoriale, a competențelor specifice și 
transversale. 

• Dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere și orientare profesională oferite de 
CJRAE/ CMBRAE/ Centrele de orientare si consiliere (formarea personalului, asigurarea 

https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/tineret/
https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/transport-si-mobilitate/


dotărilor/ echipamentelor, bateriilor de teste, softurilor, platformelor digitale și a altor 
materiale necesare, diversificarea serviciilor oferite). 

• Activități de scouting/ identificare de copii cu abilități înalte, susținerea 
echipelor/centrelor educaționale de excelență, cercetare și inovare dedicate descoperirii și 
dezvoltării abilităților copiilor cu potențial înalt; formare mentori în educație de excelență. 

• Sprijinirea mobilității internaționale de tip Erasmus+ prin asigurarea unui sprijin financiar 
suplimentar față de grantul Erasmus+, pentru instituțiile cu acreditare, în scopul 
satisfacerii cererii de mobilitate internațională. 

• Eficientizarea managementului unităților de învățământ (elaborarea unei strategii privind 
eficientizarea managementului; dezvoltarea unor programe de formare profesională 
continuă a cadrelor didactice cu funcții de conducere, îndrumare și control; pilotarea unor 
sisteme noi de management școlar și universitar, precum și elaborarea ulterioară a unor 
ghiduri de bună practică; dezvoltarea de parteneriate între unități de învățământ și agenți 
economici, organizații publice și private).  

• Intervenții pentru învățământul primar și secundar (gimnazial și liceal): 
• Dezvoltare/ revizuire/ diversificare curriculum la decizia școlii (inclusiv materiale suport 

pentru implementare și evaluare) și a curiculumului bazat pe competențe, cu implicarea 
activă a elevilor/ părinților/ reprezentanților legali/ tutorilor. 

• Dezvoltare parteneriate între unități de învățământ și agenți economici/ organizații 
publice și private relevante. 

• Elaborarea de ghiduri metodologice, în contextul predării – învățării – evaluării centrate pe 
competențe, care să integreze învățarea față în față cu învățarea online/ la distanță. 

• Crearea și/sau furnizarea suportului necesar (materiale educaționale, cursuri, softuri 
educaționale, echipamente, dotarea unităților școlare cu sisteme de teleșcoală și 
învățământ deschis la distanță etc.), pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor cheie 
ale elevilor (în mod particular a competențelor digitale și antreprenoriale). 

• Intervenții în învățământul terțiar: 
• Programe de dezvoltare a competențelor studenților, conform nevoilor pieței muncii. 

• Programe de dezvoltare a competențelor antreprenoriale; Granturi pentru finanțarea unor 
scheme de antreprenoriat (de tipul start-up students). 

• Încheierea unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de 
la educație la un loc de muncă; stagii de practică la potențiali angajatori. 

• Dezvoltarea programelor de masterat aplicate/masterat didactic, doctorate profesionale, 
școli doctorale interdisciplinare inclusiv în domeniile de specializare inteligentă; Adaptarea 
ofertelor educaționale la solicitările pieței muncii. 

• Atragerea de studenți/ doctoranzi/ postdoctoranzi în domeniile relevante pentru piața 
muncii, prin diverse mecanisme: burse, susținere mobilități, inclusiv prin sinergii cu 
programul Orizont Europa-MSCA (burse individuale Marie Sklodowska-Curie). 

• Susținerea excelenței, prin oferirea de burse doctorale și postdoctorale în domeniile de 
specializare inteligentă. 

• Dezvoltarea de cursuri deschise, online, platforme e-learning pentru competențe cerute 
de către piața muncii. 

• Sprijinirea atragerii de studenți din străinătate, în special în domeniile în care România are 
lipsă de specialiști. 



• Granturi pentru instituțiile de învățământ superior membre ale rețelelor de universități 
europene (mobilități studenți, proiecte colaborative privind dezvoltarea relațiilor cu 
mediul economic, programe cu dublă specializare/ programe în cotutelă „joint degree”, 
proiecte „twining”, etc). 

📝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/

