
 
 
 
 

Programe Operațioanle 2021-2027 
 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE – POEO 5. –  CREȘTEREA 
ACCESIBILITĂȚII, ATRACTIVITĂȚII ȘI CALITĂȚII  ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL  ȘI TEHNIC 
 

 

📝TIP BENEFICIAR: 
 

• Alt tip 
• Instituții de învățământ 

 

📝DOMENIU: 
 

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

 

 

https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/alt-tip/
https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/institutii-de-invatamant/
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/
https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/tineret/
https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/transport-si-mobilitate/


📝OBIECTIVE SPECIFICE 

• Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și formare pentru 
piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, inclusiv a competențelor 
digitale. 

• Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, 
completării studiilor, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile 
defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor antepreșcolari, preșcolari, 
continuând cu educația și formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar 
și educația în rândul adulților. 

• Generalizarea implementării mecanismului de evaluare și monitorizare a politicilor publice 
privind formarea profesională la nivel de sistem. 

• Creșterea calității și a validității proceselor de predare-învățare-evaluare în ÎPT; 
Dezvoltarea și implementarea unui mecanism de asigurare și monitorizare a calității 
învățării la locul de muncă (WBL). 

• Dezvoltarea și implementarea unui mecanism de certificare a rezultatelor învățării din 
formarea profesională inițială. 

• Dezvoltarea si implementarea unui mecanism de recunoaștere a rezultatelor învățării din 
învățământul secundar în învățământul terțiar non-universitar, pentru flexibilizarea 
traseelor de formare profesională a elevilor și facilitarea accesului pe piața 
muncii.Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor, studenților și personalului 
didactic din ÎPT; 

• Acordarea de sprijin financiar pentru cazare, masă și transport, pentru elevii din grupuri 
sau medii defavorizate (aparținând etniei romă, persoanelor cu dizabilități sau deficiențe 
sau din mediul rural etc.). 

• Dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere (CJRAE/CMBRAE, inclusiv formarea 
personalului din centrele de consiliere), pentru îmbunătățirea accesului la programe de 
educație și formare profesională. 

• Dezvoltarea de programe de ÎPT de nivel terțiar, derulate în regim dual pentru calificările 
profesionale de nivel 4 și 5. 

• Implementarea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar și a 
părăsirii timpurii a școlii la nivelul ÎPT. 

• Dezvoltarea de programe remediale în vederea sprijinirii elevilor din clasa a IX-a, pentru 
creșterea nivelului de competență în citit, matematică și științe. 

• Asigurarea unui sprijin financiar suplimentar față de grantul Erasmus+ pentru instituțiile 
acreditate, în scopul satisfacerii cererii de mobilitate internațională. 

•  

📝ACTIVITĂȚI ELIGIBILE /CHELTUIELI ELIGIBILE 

• Formarea actorilor relevanți, care contribuie la implementarea mecanismului de evaluare 
și monitorizare a politicilor publice privind formarea profesională, de la nivel regional/ 
județean/ local; colectarea permanentă și consecventă a datelor; dezvoltarea și 
gestionarea bazei de date electronice a contractelor de parteneriat în ÎPT, pentru 
fundamentarea deciziilor privind actualizările legislative/ metodologice și a unor măsuri de 
îmbunătățire a relațiilor parteneriale. 



• Formarea monitorilor de calitate; formarea personalului didactic din ÎPT, ISJ și al 
operatorilor economici pentru asigurarea calității învățării la locul de muncă, inclusiv în 
domeniul dezvoltării integrate a competențelor transversale, cu accent pe cele 
antreprenoriale, digitale. 

• Dezvoltarea și implementarea unei metodologii de acreditare a operatorilor economici 
implicați în pregătirea practică a elevilor din învățământul dual care să asigure spațiile, 
tehnologiile și personalul calificat, pe principalele sectoare/zone cu necesități și capacități 
în domeniu. 

• Asigurarea resurselor materiale necesare certificării calificărilor profesionale. 

• Extinderea sistemului de colaborare a personalului didactic în cadrul rețelelor parteneriale 
între școlile din IPT. 

• Dezvoltarea/ revizuirea calificărilor, cu accent pe calificări noi pentru specializări din 
domenii de înaltă tehnologie și competitivitate (de ex. IT&C, inteligență artificială, 
robotică, 3D printing, etc.), care susțin dezvoltarea sustenabilă și economia verde. 

• Formarea managementului din unitățile de învățământ profesional și tehnic, în 
marketingul ÎPT, relaționare cu piața muncii, management financiar și atragere de resurse 
etc., organizarea de workshop-uri pentru dobândirea de competențe cheie. 

• Finanțarea stagiilor de practică, pentru sprijinirea dezvoltării competențelor profesionale 
ale elevilor și studenților (inclusiv competențele antreprenoriale). 

• Organizarea de târguri ale firmelor de exercițiu, și concursuri antreprenoriale (precum 
competiția Business Plan și certificarea Marca de calitate) bazate pe proiecte cu aplicare 
practică, în colaborare cu agenții economici. 

• Îmbunătățirea infrastructurii formării profesionale inițiale și dotarea, printr-un program 
național de ateliere. 

• Dezvoltarea de auxiliare curriculare în format digital (softuri educaționale, resurse 
educaționale deschise), împreună cu mediul economic și partenerii sociali). 

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

• Dezvoltarea unei metodologii privind organizarea de programe de educație profesionale în 
regim dual de nivel terțiar, inclusiv o procedură de admitere integrată. 

• Asigurarea de burse pentru studenții din cadrul programelor de ÎPT de nivel terțiar în 
primii ani de derulare. 

• Măsuri pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii la 
nivelul ÎPT: identificarea nevoilor educaționale specifice ale elevilor din grupurile 
vulnerabile și centrarea pe elev în demersul educațional; formarea personalului didactic 
pentru individualizarea învățării, utilizarea tehnicilor inovative, adaptate nevoilor 
grupurilor vulnerabile. 

• Acțiuni de informare-conștientizare, desfășurate în rândul: a) actorilor educaționali cu 
privire la necesitatea deschiderii sistemului către grupurile vulnerabile și extinderii/ 
generalizării intervențiilor complementare de sprijin destinate acestora; b) întregii 
societăți cu privire la importanța educației, a rolului acesteia în dezvoltarea personală și 
profesională a individului și în dezvoltarea socială și economică; servicii de consiliere, 
educație parentală. 



• Dezvoltarea de Resurse Educaționale Deschise pentru elevii cu competențe scăzute în citit, 
matematică și științe. 

• Dezvoltarea unui ghid de bune practici pentru cadre didactice pentru dezvoltarea 
competențelor cheie în educație remedială, literație, numerație. 

• Asigurarea condițiilor suport necesare pentru derularea programelor remediale (masă 
caldă, transport pentru elevi, materiale didactice). 

• Sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+ pentru ÎPT (VET). 

 

📝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/

