
 

 
 
 

Programe Operațioanle 2021-2027 
 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE 
 

 

📝TIP  BENEFICIAR:                                                  
 

• Autoritate centrală 

• Autoritate locală 

• Autoritate regională 

• Autorități & Entități private 

• Centre și instituții de cercetare 

• Centru de formare 

• IMM 

• Instituții de învățământ 

• Organisme non-profit şi ONG-uri 
 

📝DOMENIU: 
 

• Asistență tehnică 

• Cercetare și inovare 

• Cetățenie 

• Concurență 

• Digitalizare 

• Educație și formare 



• Mediu de afaceri și antreprenoriat 

• Ocuparea forței de muncă 

• Parteneriate internaționale 

• Sport 

• Tineret 

• Transport și mobilitate 
 

📝SUBDOMENIU: 
 

• Asistență 

• Calitate 

• Cercetare 

• Formare 

• Mediu de afaceri 
 

📝OBIECTIV  GENERAL: 
 
În contextul obiectivului de politică 4 - „O Europă mai socială” obiectivul general al POEO 
este de a contribui la crearea unei Românii mai sociale cu acces egal la ocupare durabilă, de 
calitate, la un sistem de educaţie relevant pentru piața muncii și stimulativ pentru învăţarea 
pe tot parcursul vieţii. 
 

📝OBIECTIVE SPECIFICE: 

• Consolidarea funcționării eficiente a pieței muncii și facilitarea accesului și a 
participării incluzive și egale la ocupare de calitate și durabilă pentru resursa de 
forță de muncă. 

• Optimizarea sistemelor de educație și formare pentru a răspunde cerințelor pieței 
muncii, concomitent cu promovarea accesului egal la educație și stimularea 
învățării pe tot parcursul vieții. 

 

📝ACTIVITĂȚI ELIGIBILE/CHELTUIELI ELIGIBILE: 

Intervenții noi dedicate tinerilor: 

• 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 

• Realizarea de către centrele /cluburile de tineret publice sau private sau de alți 
actori interesați a unor rețele de lucrători de tineret, selectați din rândul tinerilor 
(în special NEET) și instruiți pentru furnizarea de servicii de outreach și activare a 
tinerilor și de înregistrare a acestora la furnizorii de servicii de ocupare publici sau 
privați, în vederea oferirii de servicii de ocupare. 

• 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), asistență și consultanță post înființare 

• Stimularea angajatorilor pentru utilizarea unor forme de muncă flexibile pentru 
tineri 



• Stimularea întreprinderilor sociale de inserție pentru susținerea tinerilor NEETs în 
vederea plasării pe piața muncii 

• Programul „Tânăr Voluntar” (acordare de granturi) 
 

📝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/

