
 
 

 
 

Programe Operațioanle 2021-2027 
 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE – POEO 8. – MODERNIZAREA 
INSTITUȚIILOR PIEȚEI MUNCII 

 

📝TIP BENEFICIAR: 
 

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

 

📝DOMENIU: 
 

• Alt tip 
• Educație și formare 

 

📝OBIECTIVE SPECIFICE: 

• Îmbunătățirea mecanismelor de monitorizare a informațiilor din piața muncii, de 
anticipare a nevoii de competențe, de evaluare și monitorizare a politicilor publice privind 
măsurile active și formarea profesională. 

https://oportunitati-ue.gov.ro/tip_beneficiar_tx/alt-tip/
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/organisme-non-profit-si-ong-uri/
https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/alt-tip/
https://oportunitati-ue.gov.ro/domeniu/educatie-si-formare/


• Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare. 

• Crearea și asigurarea transparenței unei baze de date naționale care să conțină informații 
privind rezultatele dialogului social. 

 

📝ACTIVITĂȚI ELIGIBILE/CHELTUIELI ELIGIBILE: 

• Colectarea, prelucrarea, analiza datelor și diseminarea informațiilor relevante pentru piața 
muncii, în baza protocoalelor/ parteneriatelor cu actorii relevanți. 

• Elaborarea prognozelor pe termen scurt, mediu și lung privind nevoia de competențe. 

• Adaptarea programelor de formare/ educație la nevoia de competențe identificate. 

• Implementarea unui sistem unitar de monitorizare a inserției socio-profesionale a 
absolvenților sistemului de învățământ. 

• Creșterea capacității instituțiilor relevante de a monitoriza și evalua politicile publice și de 
a utiliza sistemele informatice suport prin formarea de specialiști, seminarii, instruire, 
formare continuă. 

• Evaluarea politicilor și revizuirea în consecință. 

• Consolidarea parteneriatului pentru formarea profesională continuă prin dezvoltarea 
capacității administrative a Comitetelor Sectoriale, inclusiv prin formarea profesională a 
specialiștilor. 

• Furnizarea de pachete integrate pentru partenerii sociali în scopul modernizării și 
îmbunătățirii funcționării dialogului social pentru piața muncii prin: 

• Sprijinirea partenerilor sociali pentru a colecta și analiza informații cu privire la tendințele 
manifestate la nivel de național, de sector sau regional, în legătură cu aspecte precum: 
evoluții economice, condiții de muncă, organizarea muncii, necesar de formare, negocieri 
colective etc. 

• Sprijinirea partenerilor sociali în a încheia acorduri de cooperare bipartite la nivel de grup 
de unități, sectorial sau național, prin organizarea unor sesiuni de dezbateri, workshop-uri 
/ conferințe, inclusiv în context European, pentru a identifica teme ce pot constitui baza 
revitalizării contractelor colective de muncă sectoriale. 

• Creșterea calității reprezentării de către partenerii sociali prin furnizarea de programe de 
formare sau crearea unor oportunități pentru schimb de informații la nivelul partenerilor 
sociali, atât la nivel național, dar și inter-sectorial sau regional. 

• Îmbunătățirea calității expertizei partenerilor sociali reprezentativi pentru a furniza servicii 
de calitate membrilor săi, precum și pentru a îmbunătăți implicarea efectivă a acestora în 
dialogul social, indiferent de nivel. 

• Dezvoltarea și implementarea de acorduri transnaționale și preluarea unor bune practici în 
ceea ce privește dialogul social și piața muncii la nivel European. 

• Acțiuni de creștere a capacității partenerilor sociali pentru a contribui eficient la 
dezvoltarea și implementarea politicilor de ocupare (instrumente de lucru / procedurarea 
și standardizarea activității, consolidare expertiză în acord cu tematicile europene, 
adaptare tematici europene în dialogul social național). 

• Sprijin acordat partenerilor sociali pentru implementarea acordurilor europene cadru 
încheiate de partenerii de dialog social europeni (framework agreements). 



• Bază de date naționale care să conțină informații privind rezultatele dialogului social 
(structurile partenerilor sociali, organizațiile sindicale și patronale reprezentative, 
contractele colective de muncă încheiate la diferite niveluri, acordurile bipartite). 

 

📝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/

