


 Decizia Comitetului de Monitorizare a POCU din data de 21 mai 2019 -
Transmiterea propunerilor de constituire a unui grup tehnic de lucru cu
rol in accelerarea implementării Axelor Prioritare 1 şi 2

 Decizia nr. 45221/18.06.2019 privind desemnarea componentei
echipei Grupului Tehnic de Lucru pentru accelerarea implementării
Axelor prioritare prin 1 (Initiativa “Locuri de munca pentru tineri”) şi 2
(Îmbunataţirea situației tinerilor din categoria NEETs) din cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020



• Blocul Naţional Sindical

• Federaţia ONPHR

• Ministerul Muncii şi Justiției Sociale

• Ministerul Tineretului şi Sportului

• Fundația World Vision Romania

• Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din Romania

(CNIPMMR)

• Direcţia Generală Programe Europene Capital Uman

GTL s-a întrunit de la constituire până în prezent de 4 ori, respectiv în

datele: 28.06.2019, 28.07.2019, 22.08.2019 şi 26.09.2019.



1.1 În cadrul activității Organizarea și derularea de programe de formare
profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare,
perfecționare sau specializare), să fie acceptate şi măsurile care conduc la
obținerea Certificatului de Competente profesionale emis de Autoritatea
Naționala pentru Calificări, pentru completarea numărului de ore
necesare obținerii certificatului de calificare.

1.2. Introducerea de activități care să intre sub incidenţa ajutorului de
minims:

1.2.1. Componenta de minimis care vizează angajatorii existenți
1.2.2. Componentă care vizează antreprenoriatul



1.2.1. Pentru componenta de minimis care vizează angajatorii existenți:
• introducerea activităților de formare profesională recunoscute la

nivelul întreprinderilor,

1.2.2.Sub incidența schemei de ajutor de minimis să intre şi o
componentă care vizează antreprenoriatul în cadrul căreia sa fie acordat
sprijin persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de afaceri sub
forma unor servicii personalizate de sprijin si acordarea de subvenții
(micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri.

Valoarea maxima a grantului să fie de 25.000 euro/plan de afaceri,
urmând sa fie stabilită şi o valoarea totală a ajutorului de minimis acordat
în cadrul unui proiect pentru componenta antreprenoriat.



2. SOLICITANȚI/PARTENERI ELIGIBILI
2.1 Angajatorii să poată participa în cadrul proiectelor ca parteneri eligibili. În
corelare cu această tipologie de parteneri, se propune extinderea listei
activităților eligibile prin introducerea activităților de formare profesională
recunoscute la nivelul întreprinderilor. În acest sens, toate activitățile bugetate
pentru partenerii „angajatori” vor intra sub incidența unei scheme de ajutor de
minimis
Angajatorii să poată avea doar calitatea de parteneri și nu de solicitanți ai
finanțării nerambursabile în cadrul proiectelor depuse în cadrul acestui apel
2.2 În categoria beneficiarilor eligibili să fie introduse şi „asociațiile de
întreprinderi”
2.3 Definiția întreprinderii să fie cea recomandată de Comisia Europeană:
„Întreprinderea reprezintă orice entitate angajată într-o activitate economică,
indiferent de forma sa juridică. Aceasta include, în special, persoanele care
lucrează pe cont propriu și asociațiile familiale angajate în activități artizanate
sau de orice alt fel, precum și parteneriatele și asociațiile angajate în mod
regulat într-o activitate economică. Sursa: Recomandarea Comisiei Europene din
data de 6 mai 2003 privind definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor
mici și mijlocii.”



3.GRUP ȚINTĂ ELIGIBIL
• Prevederi referitoare la posibilitatea ca grupul țintă sa poată fi mobilizat atât din

bazele de date ANOFM/AJOFM cât şi de beneficiarul contractului de finanțare
• În ambele situații, grupul ținta NEETs beneficiază de servicii de înregistrare şi

profilare la Serviciul Public de Ocupare (SPO), respectiv la Agenția Județeană
pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), în baza unui acord de colaborare
între beneficiarul contractului de finanțare şi AJOFM.
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4. INDICATORI SPECIFICI DE PROGRAM
4.1 Ținta indicatorilor de rezultat privind ratele de ocupare aferente axelor 1 şi 2 
să fie 30% -35% din ținta indicatorilor de realizare.
Axa Prioritară 1
 Participanți șomeri care primesc o ofertă de muncă, de participare la un program de 

educație continuă, ucenicie sau de stagiu la încetarea calității de participant (CR02) 
• Participanți șomeri care urmează un program de educație/formare, care sunt în curs 

de a obține o calificare sau care au un loc de muncă, inclusiv ca independenți, la 
încetarea calității de participant (CR03)

• Participanți șomeri de lungă durată care primesc o ofertă de muncă, de participare la 
un program de educație continuă, ucenicie sau de stagiu la încetarea calității de 
participant (CR05)

• Participanți șomeri de lungă durată care obțin o calificare, sau care au un loc de 
muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității 
de participant (CR06)

• Persoane care obțin un loc de muncă în termen de șase luni de la încetarea calității 
de participant (CR11)

• Persoane care încep o activitate independentă în termen de șase luni de la încetarea 
calității de participant (CR12).

Axa Prioritară 2
• Tineri NEETs șomeri care primesc un loc de muncă, inclusiv cei care desfășoară 

o activitate independentă (4S200).
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4.2 S-a propus reducerea țintelor indicatorilor de realizare, respectiv Tineri NEETs
șomeri/ Tineri NEETs inactivi care beneficiază de sprijin:

Axa Prioritară 1
• Tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 -29 ani care beneficiază de 

sprijin (4S1)

Axa Prioritară 2
• Tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 -29 ani care beneficiază de 

sprijin (4S1)
• Tineri NEETS inactivi care beneficiază de sprijin în vederea înregistrării la SPO 

(4S5)



5. CHELTUIELI ELIGIBILE

5.1 Valoarea cumulata a planurilor de afaceri finanțate prin proiect sa reprezinte 
maxim 40% din valoarea bugetului proiectului

5.2 Valoarea maximă eligibilă a unui proiect sa fie diferențiată si sa aibă valoarea 
de   1.000.000 euro/3.000.000 euro, in funcție de dimensiunea grupul țintă, a 
indicatorului  de realizare 4S1 (numărul minim obligatoriu de persoane care 
primesc sprijin in cadrul proiectului (4S1) si de numărul de planuri de afaceri 
finanțate. Astfel, in vederea atingerii indicatorilor si a utilizării alocării financiare 
aferente AP1 (200.000.000 euro disponibili), s-a propus lansarea a doua tipuri de 
apeluri, respectiv:
• Apel proiecte mari, cu o alocare de 30% din alocarea disponibila la nivelul AP 1, 

cu o valoare a proiectelor de 3.000.000 euro, iar numărul minim obligatoriu de 
persoane care primesc sprijin in cadrul proiectului (4S1) sa fie 750;

• Apel proiecte mici, cu o alocare de 70% din alocarea disponibila la nivelul AP 1, 
cu o valoare a proiectelor de 1.000.000 euro, iar numărul minim obligatoriu de 
persoane care primesc sprijin in cadrul proiectului (4S1) sa fie 250.
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Vă mulțumim!

Direcția Generală 

Programe Europene Capital Uman


