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Condiționalitățile ex-ante reprezintă o parte importantă pentru perioada de 
programare 2014-2020.  
 

Demararea implementării depinde de îndeplinirea condiționalităților ex-ante. 
 

Termen limită pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante: 31 decembrie 2016 
 

Pentru fiecare condiționalitate ex-ante neîndeplinită la momentul aprobării 
programului operațional a fost elaborat un plan de acțiune (asumat prin programul 
operațional). 



 
 

 

 

 

 

 

 

8.1. Politicile active în domeniul 
pieței forței de muncă sunt 

concepute și aplicate prin prisma 
orientărilor privind ocuparea 

forței de muncă. 

8.3. Instituțiile pieței forței de 
muncă sunt modernizate și 

consolidate în lumina 
Orientărilor privind ocuparea 

forței de muncă.  

AP 3 - Locuri de muncă pentru toți MMFPSPV 
ANOFM 

Demararea implementării operațiunilor în cadrul IP 8.i - OS 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6  în care ANOFM are calitatea de 

beneficiar se va realiza numai după îndeplinirea acestor 
condiționalități.  

Limitarea nu se aplică în cazul operațiunilor în care beneficiari 
sunt angajatorii, singuri sau în parteneriat cu alți parteneri 

sociali în afară de ANOFM. 

Strategia pentru serviciile de 
ocupare și măsurile active se 

elaborează în cadrul unui proiect 
de asistență tehnică 



 

 

8.4. Îmbătrânire activă și în 
condiții bune de sănătate: 

Politicile de îmbătrânire activă 
sunt concepute în lumina 

Orientărilor privind ocuparea 
forței de muncă  

AP 3 - Locuri de muncă 
pentru toți 

AP 4 - Incluziunea socială 
și combaterea sărăciei 

AP 5 - Dezvoltare locală 
plasată sub 

responsabilitatea 
comunității MMFPSPV 

Nu este 
condiționată 
demararea 

implementării  

Proiectul de HG privind Strategia națională 
pentru persoanele vârstnice şi promovarea 
îmbătrânirii active 2014-2020 este în curs 
de definitivare în vederea transmiterii în 

circuitul de avizare interministerială 



8.6. Existența unui cadru politic strategic 
pentru promovarea ocupării forței de 
muncă în rândul tinerilor, inclusiv prin 

executarea garanției pentru tineret.  

Se aplică numai pentru 
Inițiativa Locuri de Muncă 

pentru Tineri 

”CHANCE4NEET – Registrul Electronic al tinerilor NEET” va fi 
dezvoltat în cadrul unui proiect finanțat prin POSDRU - termen 

de finalizare 31 decembrie 2015. 

A fost operaționalizată legătura dintre baza de date a ANOFM, Registrul Național de Evidență a 
Salariaților și Baza de date privind evidența populației. 

Urmează să devină operaționale legăturile cu baza de date de la Agernția Națională de Administrare 
Fiscală și cu baza de date a Ministerului Educației și Cercetării Științifice. 



. 

 

9.1. Existența și implementarea unui cadru 
strategic de politică națională pentru 

reducerea sărăciei care vizează incluziunea 
activă a persoanelor excluse de pe piața 

muncii în lumina Orientărilor privind 
ocuparea forței de muncă 

AP 4 - Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei 

AP 5 - Dezvoltare locală 
plasată sub responsabilitatea 

comunității 

HG privind Strategia națională privind incluziunea 
socială și reducerea sărăciei 2014-2020 a fost 

transmis în circuitul de avizare interministerială. 



9.3. Sănătate: Existența unui cadru 
strategic de politică națională sau 

regională pentru sănătate în limitele 
articolului 168 din TFUE, care asigură 
sustenabilitate din punct de vedere 

economic. 

Ministerul Sănătății 

AP 4 - Incluziunea 
socială și combaterea 

sărăciei 

AP 5 - Dezvoltare locală 
plasată sub 

responsabilitatea 
comunității 

Cartarea serviciilor de sănătate se realizează în cadrul unui proiect 
finantat prin POAT-“Pregătirea implementării și definirea cadrului 

de monitorizare şi evaluare a Strategiei Naționale de Sănătate” 



10.1. Părăsirea timpurie a școlii: Existența 
unui cadru strategic de politică pentru a 

reduce părăsirea timpuriei a școlii (ESL) în 
limitele articolului 165 din TFUE 

MECS 

AP 6 - Educație și competențe 

Implementarea operațiunilor în cadrul IP 10.i 
OS 6.3 și 6.4 se va realiza numai după 
îndeplinirea condiționalității ex-ante 

Proiectul de HG privind Strategia pentru Reducerea 
Părăsirii Timpurii a Școlii se află în circuitul de avizare 

interministerială. 



10.2. Învățământul superior: Existența unui 
cadru strategic de politică națională sau regională 

pentru creșterea nivelului de instruire până la 
forme de învățământ superior, sporirea calității și 

eficienței în limitele articolului 165 din TFUE 

MECS 

Proiectul de HG privind Strategia pentru creșterea 
participării, calității și eficienței învățământului terțiar din 

România este în curs de finalizare 

Implementarea operațiunilor în cadrul IP 10ii OS 6.7 
se va realiza numai după îndeplinirea 

condiționalității ex-ante 



 

 

10.3. Învățarea pe tot parcursul vieții: Existența 
unui cadru strategic de politică națională și/sau 

regională pentru învățarea pe tot parcursul vieții în 
limitele articolului 165 din TFUE. 

Proiectul de HG privind Strategia Națională pentru  Învățare pe tot 
parcursul vieții se află în circuitul de avizare interministerială. 

Implementarea operațiunilor în cadrul IP 10iii OS 6.12 se 
va realiza numai după îndeplinirea condiționalității ex-

ante 



10.4 Existența unui cadru strategic de politică 
națională sau regională pentru creșterea calității și 

eficienței sistemelor de educație și formare 
profesională (EFP), în limitele articolului 165 din TFUE 

Proiectul de HG privind Strategia Națională pentru  Învățare pe tot 
parcursul vieții se află în circuitul de avizare interministerială. 

Implementarea operațiunilor în cadrul IP 10iv OS 6.13, 
6.14, 6.16, 6.17  se va realiza numai după îndeplinirea 

condiționalității ex-ante 



Vă mulţumim pentru atenţie! 
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