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PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 
 

APELUL DE PROIECTE NR:11 
 

GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE 

POCU/90/6/19 - Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii 

 

AXA PRIORITARA 

6. Educaţie şi competenţe 

OBIECTIV TEMATIC 

10. Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea 
dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 

PRIORITATEA DE INVESTITII 

10.4 Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii,facilitarea tranziției de 
la educație la piața forțelor de muncă  și consolidarea formării  și a sistemelor de formare profesională, 
precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor 
de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor 
sisteme de învățare duală  și programe de ucenicie 

OBIECTIVE SPECIFICE 

6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc 
un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare / 
inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI   
6.14 Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din 
învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial 
competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

ACTIVITATI ELIGIBILE 

 Elaborarea parteneriatelor/convenţiilor între organizatorii (unităţi de învăţământ / instituții 
de învățământ superior) şi partenerii de practică (potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți, în special 
cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile 
de specializare inteligentă conform SNCDI); 

 Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă (internship/ traineeship, 
stagii de practică, instruire practică, laborator tehnologic, etc.), inclusiv activită ți de tip firmă de 
exercițiu (în conformitate cu metodologiile aplicabile fiecărui tip de activitate, acolo un de este cazul) 
[condiție de eligibilitate]; 

 Organizarea competițiilor profesionale, concursurilor pe meserii, competițiilor și târgurilor 
pentru firme de exercițiu; 

 Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevi și studenți, axate pe 
dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii; 

 Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul 
privat către rețeaua unităților de învățământ privind nevoile lor de instruire, precum și de la 5 
unitățile de învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței 
muncii la nivel regional /local; 

 Pilotarea de soluții inovative de facilitare a practicii, de instrumente inovative de consiliere, 
orientare, evaluare a competentelor, inclusiv prin intermediul TIC; 

 Organizarea de stagii de practică în state membre ale Uniunii Europene, unde s-au înregistrat 
progrese vizibile în domeniul tehnologiilor, industriilor și serviciilor vizate de prezentul apel de proiecte. 

TIPURI DE SOLICITANȚI ŞI PARTENERI ELIGIBILI ÎN CADRUL APELULUI 

MENCS și structuri/agenții/organisme relevante, subordonate/coordonate de către acesta 
 Instituții de învățământ superior publice și private, acreditate 
 Angajatori (în calitate de parteneri de practică) 
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 Asociații profesionale 
 Camere de comerț și industrie 
 ONG-uri 
 Furnizori publici și privați de orientare și consiliere profesională 

Cererile de finanțare se vor depune, obligatoriu, în parteneriat. 

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 

Minimum 9 luni si maximum 24 luni 

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI 

 Elevi (ISCED 2 – 3, nivel de calificare 3 - 4) 
 Elevi (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în școlile post-liceale/ de maiștrii organizate 

la nivelul unităților de învățământ) 
 Studenți (ISCED 5 – 7) 

Valoarea numerică a grupului țintă pentru un proiect determină valoarea maximă a bugetului posibil 
pentru cererea de finanțare: 1.500 Euro cost mediu/ elev, 2.000 Euro cost mediu/ student. 

INDICATORII APLICABILI PROIECTULUI 

A. INDICATORI DE REALIZARE 

4.S.129 - Persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viața 
activă, din care: 

 Studenți aparținând minorității roma 
 Studenți din mediul rural 
 Studenți netradiționali 
 Studenți cu cerințe educaționale speciale 

4.S.131 - Persoane care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educa ție/FP, din care: 
 Elevi, din care:  

 - elevi aparținând minorității roma 
 - elevi din mediul rural 

B. Indicatori de rezultat comuni  

4.S.115 - Cursanți/ studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant, din care: 
 Studenți aparținând minorității roma 
 Studenți din mediul rural 
 Studenți netradiționali 
Valoare minimă de îndeplinit: Cel puțin 72% dintre persoanele cuantificate la indicatorul „4.S.129” 

4.S.116 - Cursanți/ studenți care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant, din care: 
 Studenți aparținând minorității roma 
 Studenți din mediul rural 
 Studenți netradiționali 
 Studenţi cu cerinţe educaţionale speciale 
Valoare minimă de îndeplinit: Cel puțin 44% dintre persoanele cuantificate la indicatorul „4.S.129” 

4.S.117 - Cursanți/ studenți care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant, 
din care: 

 Studenți aparținând minorității roma 
 Studenți din mediul rural 
 Studenți netradiționali 
 Studenţi cu cerinţe educaţionale speciale 
Valoare minimă de îndeplinit: Cel puțin 9% dintre persoanele cuantificate la indicatorul „4.S.129”      

4.S.120 - Persoane certificate la încetarea calității de participant, din care: 
 Elevi, din care:  

- elevi aparținând minorității roma 
- elevi din mediul rural 

Valoare minimă de îndeplinit: Cel puțin 60% dintre persoanele cuantificate la indicatorul „4.S.131” 
4.S.121 - Persoane care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant, din care: 

 Elevi, din care:  
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- elevi aparținând minorității roma 
- elevi din mediul rural 

Valoare minimă de îndeplinit: Cel puțin 50% dintre persoanele cuantificate la indicatorul „4.S.131” 
4.S.122 - Persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității departicipant, din care: 

 Elevi, din care:  
- elevi aparținând minorității roma 
- elevi din mediul rural 

Valoare minimă de îndeplinit: Cel puțin 10% dintre persoanele cuantificate la indicatorul „4.S.131” 
 

       Vă rugăm să aveți în vedere că acești indicatori sunt obligatorii. 

ALOCAREA FINANCIARĂ 

 Obiectiv 6.13; Grup tinta: Studenti = 19.209.063,11 € 
 Obiectiv 6.14; Grup tinta: Elevi       =  28.674.788,03 € 

VALOAREA PROIECTELOR 

Bugetul alocat unei cereri de finanțare va fi cuprins între echivalentul în lei a minimum 75.000 € și 
maximum 500.000 €. 

COFINANTARE SOLICITANT 

2% 

SITE PROGRAM 

 
Apel POCU/90.6/19 
 

 

http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/81/apeluri-pocu-90-6-19-stagii-de-practic%C4%83-elevi-%C5%9Fi-studen%C5%A3i-%C3%AEn-sectorul-agroalimentar,-industrie-%C5%9Fi-servicii

