
Sprijin guvernamental în promovarea FPC pentru 

locuri de muncă competitive în companii 

 

 

Cofinanțarea formării profesionale continue (FPC) 

pentru angajați, din Fondul Social European  

și din bugetul național prin  

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 

2007-2013 



 
 

Centrul Național de Dezvoltare a 
Învățământului Profesional și Tehnic 

 

• Organ de specialitate al Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului, înfiinţat prin Hotărârea de Guvern 

nr. 855 din 1998. 

• Organism Intermediar pentru POSDRU (pentru DMI 2.1 

și 2.3) stabilit prin Hotărârea de Guvern nr. 457 din 2008 

privind cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a 

instrumentelor structurale.  
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1. Educaţia şi 

formarea profesională 

în sprijinul creşterii 

economice şi 

dezvoltării societăţii 

bazate pe cunoaştere 

2. Corelarea 

învăţării pe tot 

parcursul vieţii cu 

piaţa muncii 

3. Creşterea 

adaptabilităţii forţei 

de muncă şi a 

întreprinderilor 

4.Modernizarea 

serviciului public 

de ocupare 

5. Promovarea 

măsurilor active 

de ocupare 

6.Promovarea 

incluziunii sociale 

7. Asistenţă 

tehnică 

DOMENII MAJORE DE INTERVENŢIE 

1.1. Accesul la 

educaţie de calitate 

şi IPT iniţial 

2.1. Tranziţia de 

la şcoală la 

viaţa activă  

 

OI CNDIPT 

3.1. Promovarea 

culturii 

antreprenoriale 

4.1. Întărirea 

capacităţii 

Serviciului Public 

de Ocupare de 

furnizare a 

serviciilor de 

ocupare 

5.1. Dezvoltarea 

şi implementarea 

măsurilor active 

de ocupare 

6.1. Dezvoltarea 

economiei sociale 

7.1 . Sprijin 

pentru 

implementarea, 

managementul 

general şi 

evaluarea POS 

DRU  

1.2. Calitate în 

învăţământul 

superior 

2.2. Prevenirea 

şi corectarea 

părăsirii timpurii 

a şcolii 

3.2. Formare şi 

sprijin pentru 

întreprinderi şi 

angajaţi pentru 

promovarea 

adaptabilităţii 

 

OI Regionale 

4.2. Formarea 

personalului 

propriu al 

Serviciului Public 

de Ocupare 

5.2. Promovarea 

sustenabilităţii pe 

termen lung în 

zonele rurale în 

termenii 

dezvoltării 

resurselor umane 

şi a ocupării 

6.2. 

Îmbunătăţirea 

accesului şi 

participării 

grupurilor 

vulnerabile la 

sistemul de 

educaţie şi pe 

piaţa muncii 

7.2.Sprijin 

pentru 

promovarea 

POSDRU şi 

comunicare 

1.3. Dezvoltarea 

resurselor umane 

în educaţie şi 

formare 

profesională 

2.3. Acces şi 

participare la 

FPC 

 

OI CNDIPT 

3.3. Dezvoltarea 

parteneriatelor şi 

încurajarea 

iniţiativelor 

partenerilor sociali 

şi societăţii civile 

6.3. Promovarea 

egalităţii de şanse 

pe piaţa muncii 

1.4. Calitate în FPC 

6.4. Iniţiative 

transnaţionale pe 

piaţa incluzivă a 

muncii 

1.5. Programe de 

doctorat şi 

postdoctorat în 

sprijinul cercetării  



 
 

Buget POSDRU 2007-2013 vs alocare FPC pentru angajați 
 

- contribuția UE + contribuția publică națională - 
 

 

TOTAL la nivelul 

întregului 

program  

operațional 

 

TOTAL la nivelul DMI 2.3  

 

Acces și participare la 

formare profesională 

continuă 

TOTAL la nivelul DMI 3.2 

 

 Formare şi sprijin pentru 

întreprinderi şi angajaţi 

pentru promovarea 

adaptabilităţii 

4.120.795.950 

euro 

353.054.266 

 euro  

269.515.210  

euro 

8,57 % din alocarea la 

nivel de program 

6,54 % din alocarea la 

nivel de program 



 
 

 Contribuția proprie la cofinanțarea proiectelor,  

în funcție de categoria de solicitant eligibil  

 

3 % 
• ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale 

de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine 

sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora  

2 % 

• instituţii publice finanţate integral din venituri proprii sau finanţate 

parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau 

bugetele fondurilor speciale, 

• ordonatori de credite ai bugetului local şi beneficiari entităţi finanţate 

integral din bugetele acestora;  

• entităţi publice locale finaţate integral din venituri proprii şi/sau 

finanţate parţial de la bugetele locale;  

• persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. 

5 % • persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial  



 
 

Tipuri de proiecte finațate prin POSDRU 2007-2013  

  - proiecte de grant (50.000 euro – 500.000 euro), implementate 
la nivelul unei singure regiuni de dezvoltare 

 

- proiecte strategice (500.000 euro - 5.000.000 euro), 
implementate la nivel multiregional, național sau sectorial 

 

-  ajutoare de stat (10.000 euro - 2.000.000 euro), acordate 
intreprinderilor pentru formarea angajaților proprii 

 

- ajutoare de minimis (10.000 euro - 200.000 euro), acordate 
întreprinderilor pentru măsuri de SSM adresate angajaților 
proprii 



 
DMI 2.3 Acces și participare la FPC  

Organism Intermediar - CNDIPT 
 

Principalele categorii de activități eligibile – DMI 2.3 

• Furnizarea programelor de calificare autorizate pentru 
angajați, finalizate cu certificat de calificare recunoscut la 
nivel național, pentru calificări complete de nivel 1, 2 sau 3  

• Furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională 
pentru angajați 

• Campanii de conștientizare privind importanța participării la 
FPC, adresate angajaților și angajatorilor 



Cele  mai importante categorii de costuri eligibile - DMI 2.3  

• Costurile aferente furnizării programelor de FPC, inclusiv 
autorizarea; 

• Subvenții lunare pentru cursanți, pe durata participării la 
programele de FPC; 

• Cheltuieli administrative; 

• Costuri cu echipamente și materii prime necesare pentru 
desfășurarea programelor de formare; 

• Cheltuieli cu inchirierea, inclusiv leasing. 

 

DMI 2.3 Acces și participare la FPC  

Organism Intermediar - CNDIPT 



 
Situația actuală la nivelul DMI 2.3  

- alocare financiară, număr proiecte și indicatori - 
 

Sume contractate  

până în anul 2013 

Sume lansate pentru contractare 

 în anul 2013 

214 milioane euro 228 milioane euro 

Număr proiecte FPC încheiate Număr proiecte FPC în implementare 

225 proiecte  

46 A / 134 G / 45 S 

55 proiecte 

51 G / 4 S 

Număr participanți FPC previzionat 

în proiectele contractate  

până în anul 2013 

Număr participanți FPC estimat în 

proiectele care vor fi contractate  

în anul 2013 

67.640 angajați 160.000 angajați 



 
 

Previziuni pentru perioada de programare 
2014 - 2020 

    Utilizarea sprijinului structural pentru perioada 2014‐2020 

urmăreşte crearea condiţiilor de îmbunătăţire şi dezvoltare 

constantă a mediului de afaceri, având ca obiective principale: 

 

• stimularea competitivităţii întreprinderilor; 

• facilitarea accesului la finanţare; 

• crearea unui mediu favorabil creări de noi afaceri  şi încurajarea 

culturii antreprenoriale; 

• sprijinirea companiilor de a opera în plan extern şi de a acces 

noi pieţe; 

• asigurarea unei forţe de muncă calificată şi adaptabilă 

 



 
Programul Operațional Capital Uman 

 
 

• Încurajarea și facilitarea participării angajatorilor la dezvoltarea 

forței de muncă și a învățării pe tot parcursul vieții; 

 

• Îmbunătățirea corelării învătământului profesional şi tehnic cu 

nevoile pieței muncii, asigurându‐se relevanța ofertei de formare, 

acordându‐se prioritate sectoarelor cu potențial viitor de creștere și 
promovându‐se parteneriate între factorii interesați relevanți; 

 

• Modernizarea învățământului terțiar prin dezvoltarea studiilor 

aprofundate și sprijinirea internaționalizării învățământului superior, 

inclusiv a cercetării aprofundate  și a mobilității; 

 

 



• Nevoia de finanțare a formării profesionale 
continue  se menține prioritară în România, în 
perioada 2014-2020 

NEVOIA DE 
FPC 

• Se impune continuarea măsurilor de 
conștientizare în rândul angajaților și angajatorilor 
privind importanța participării la FPC 

CONȘTIENTIZARE 

PARTENERIAT 
• Parteneriatul social  trebuie consolidat și extins,    

pentru o mai bună corelare a ofertei de formare 

inițială și continuă cu nevoiele pieței muncii 

 
CONCLUZII 



021.311.11.62 

021.312.54.98 

cndiptoiposdru@tvet.ro 

București,  Str. Spiru Haret, Nr. 10-12 
Sector 1, 010176 

CENTRUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A  

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC 

VĂ MULȚUMIM! 


