Anexa 2

Planul de Acțiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea
Forței de Muncă 2014-2020

O.1.Creșterea ocupării în rândul tinerilor și prelungirea vieții active a persoanelor în vârstă
Direcția de acțiune 1.1. Diminuarea șomajului în rândul tinerilor și a numărului de tineri din categoria NEETs
Măsură
Instituții responsabile
Perioada de
Surse de finanțare
Rezultate/Indicatori
implementare
1.1.1. Aplicarea unor programe integrate orientate MMFPSPV /ANOFM, Din 2014
FSE 2014 – 2020, Schemă de Garanția
către tinerii care nu sunt încadrați profesional, nu MEN, MTS, APL, PS
cofinantare nationala pentru
Tineri
urmează niciun program educațional sau de formare
din Bugetul de stat dezvoltată;
(„NEET”) – Garanția pentru tineri și monitorizarea
aferenta
FSE, Nr. tineri participanți în
tranziției tinerilor de la școală la viață activă.
Bugetul Asigurărilor programe pe tipuri de
măsuri de stimulare și
pentru Șomaj
facilitare a ocupării (Nr.
de tineri cuprinși în
program se stabilește
anual în funcție de
resursele
financiare
alocate);
Nr. tineri ocupați;
1.1.2. Consolidarea cooperării instituţiilor şi MEN,
MMFPSPV Din 2014
Sistem de monitorizare
actorilor relevanţi pentru monitorizarea tranziţiei /ANOFM,
APL,
În limitele fondurilor a tranziţiei tinerilor de
tinerilor de la şcoală la viaţa activă/carieră, la nivel Companii, PS, Societate
aprobate
anual la şcoală la viaţa
central şi regional/local prin dezvoltarea unui sistem Civilă
instituţiilor implicate activă/carieră, la nivel
de monitorizare a acestor tranziții.
central şi regional/local
dezvoltat, inclusiv prin
încheierea
de
protocoale;
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1.1.3. Revalorizarea utilizării uceniciei ca instrument
de asigurare a dezvoltării şi certificării
competenţelor profesionale prin pregătire la locul de
muncă pentru tineri.

MMFPSPV (ANOFM, Permanent
IM),
Camerele
de
Comerţ şi Industrie,
Companii, PS,

1.1.4. Promovarea sistemului de stagiu pentru MMFPSPV (ANOFM, Din 2014
absolvenții de învățământ superior.
IM)/MEN, PS

1.1.5. Stimularea ocupării pe cont propriu și a MMFPSPV/ANOFM
Din 2014
antreprenoriatului pentru tineri.
ME/DIMMMAT, MTS,
MADR, PS

1.1.6. Creșterea mobilității tinerilor în spațiul MMFPSPV /ANOFM,
economic european prin dezvoltarea rețelei naționale
EURES și reformarea sistemului EURES.
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Din 2014

FSE 2014 – 2020,
cofinantare nationala
din Bugetul de stat
aferenta
FSE,
Bugetul Asigurărilor
pentru Șomaj

Nr. de persoane (pe
grupe
de
vârstă)
participante
la
programe de ucenicie;

FSE 2014 – 2020,
cofinantare nationala
din Bugetul de stat
aferenta
FSE,
Bugetul Asigurărilor
pentru Șomaj

Nr. de tineri absolvenți
de învățământ superior
participanți la programe
de stagiu;

FESI 2014 – 2020,
cofinantare nationala
din Bugetul de stat
aferenta
FESI,
Bugetul Asigurărilor
pentru Șomaj

Nr. de tineri care
demarează o activitate
pe cont propriu;

Nr. de persoane care
încheie
contracte
individuale de muncă
după
finalizarea
contractului
de
ucenicie;

Nr. de tineri absolvenți
încadrați
după
finalizarea perioadei de
stagiu;

Nr. de locuri de muncă
create ca urmare a
demarării activității pe
cont propriu de către
tineri;

Bugetul asigurarilor Nr. de tineri cuprinși în
pentru somaj
acțiuni menite să le
sporească mobilitatea;

1.1.7. Programe, acțiuni și măsuri destinate MEN,
MMFPSPV Din 2014
participării copiilor și tinerilor cu nevoi speciale la /ANOFM, PS
educație și formare profesională și integrarea pe
piața muncii a tinerilor cu dizabilități, inclusiv prin
crearea și dezvoltarea de ateliere protejate.

FESI 2014 – 2020,
cofinantare nationala
din Bugetul de stat
aferenta
FESI,
Bugetul Asigurărilor
pentru Șomaj

Nr. de tineri cu nevoi
speciale participanți la
programe, acțiuni și
măsuri de integrare în
educație/
formare
profesională ;
Nr. de tineri cu nevoi
speciale incluși pe piața
muncii, inclusiv în
cadrul
atelierelor
protejate;
Nr. de ateliere protejate
dezvoltate;

1.1.8. Promovarea sistemului de educație si formare MEN, ANOFM, MTS,
profesională , inclusiv prin campanii de informare, PS
consiliere și orientare, competiții și sprijinirea
tinerilor aflați în sistemul de educație pentru a se
familiariza cu viitoarele locuri de muncă, calificări și
oportunități de carieră.

Din 2014

FSE 2014 – 2020,
cofinantare nationala
din Bugetul de stat
aferenta
FSE,
Bugetul Asigurarilor
de Somaj

Nr.
campanii
informare derulate;

de

Nr. acțiuni de consiliere
și orientare profesională
organizate;
Nr.
organizate;

competiții

Nr. tineri participanți la
campanii de informare,
acțiuni de consiliere și
orientare, competiții ;
Nr. tineri sprijiniți în
vederea familiarizării
cu viitoarele locuri de
muncă, calificări și
oportunități de carieră;
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1.1.9. Corelarea curriculumului din învățământul MEN/ ANC, ARACIS Din 2014
superior cu schimbările structurale de pe piața ME/DIMMMAT, MTS,
muncii în perspectiva anului 2020.
PS

FSE 2014 – 2020, Nr. de specializări nou
cofinantare nationala introduse;
din Bugetul de stat
Nr.
curriculum-uri
aferenta FSE
revizuite;

1.1.10. Sprijinirea investițiilor în CDI, inclusiv în
mediul rural, stimularea start-up-urilor și spin-offurilor inovative și atragerea tinerilor cercetători în
centre de excelență CDI.

FSE 2014 – 2020, Nr. start-up-uri/ spincofinantare nationala off-uri dezvoltate;
din Bugetul de stat
Nr. tineri cercetători
aferenta FSE
care activează în centre
de excelență de CDI;

MEN,
Din 2014
ME/DIMMMAT,
MMFPSPV, MADR,
MTS, PS

Direcția de acțiune 1.2. Creșterea participării pe piața muncii a persoanelor în vârstă
1.2.1. Scheme de ocupare a persoanelor în vârstă MMFPSPV, ANOFM, Din 2014
FSE 2014 – 2020,
(inclusiv
subvenții
/reducerea
contribuțiilor MFP, PS
cofinantare nationala
angajatorilor pe o perioadă determinată).
din Bugetul de stat
aferenta
FSE,
Bugetul Asigurărilor
pentru Șomaj;
1.2.2. Dezvoltarea unor iniţiative de transfer a
cunoștinţelor şi expertizei în muncă din partea
lucrătorilor în vârstă, către angajaţii tineri
(programe de mentorat, coaching).
1.2.3. Facilitarea accesului persoanelor vârstnice la
forme flexibile de organizare a muncii prin
promovarea formelor flexibile de organizare a
muncii și modificarea Codului Muncii.

MMFPSPV, Camerele Din 2014
de Comerţ şi Industrie,
Companii, PS, Asociaţii
Profesionale
MMFPSPV, PS
Din 2014

1.2.4. Încurajarea prelungirii vieţii active inclusiv MFP,

MMFPSPV Din 2014
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Nu e cazul

Nu este cazul

Scheme de
dezvoltate;

ocupare

Nr. persoane în vârstă
de peste 55 de ani
ocupate
prin
intermediul schemelor
de ocupare;
Nr. persoane cuprinse
în astfel de inițiative;

Nr. sesiuni informative
cu angajatorii pentru a
promova
formele
flexibile de organizare a
muncii;
Relații
de
muncă
flexibile;
FSE 2014 – 2020, Măsuri
dedicate

prin reducerea fiscalității.

/ANOFM

cofinantare nationala
din Bugetul de stat
aferenta
FSE,
Bugetul Asigurarilor
pentru Somaj
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susținerii
prelungirii
vieții
active
implementate;
Nr. de persoane în
vârstă de peste 45 de
ani ocupate, beneficiari
ai noilor măsuri fiscale ;

0.2. Îmbunătățirea structurii ocupaționale și participării pe piața muncii în rândul femeilor și persoanelor aparținând
grupurilor vulnerabile
Direcția de acțiune 2.1. Reducerea ocupării în agricultura de subzistență și facilitarea relocării acestei resurse umane
către activități non-agricole
Măsură
Instituții responsabile
Perioada de
Surse de finanțare Rezultate/Indicator
implementare
i
2.1.1. Dezvoltarea programelor de orientare şi MADR1, MMFPSPV/
Din 2014
FESI 2014 – 2020, Nr. persoane din
formare profesională pentru persoanele adulte din ANOFM, MEN/ANC,
cofinantare
mediul rural care
mediul rural, raportate la realităţile economice ale ME/DIMMMAT,
nationala din
participa la aceste
zonelor cărora se adresează.
Furnizori de formare
Bugetul de stat
programe;
profesională, PS, CS
aferenta FESI,
Bugetul
Asigurărilor pentru
Șomaj
2.1.2. Sprijinirea activităţilor de antreprenoriat a MADR, MMFPSPV,
Din 2014
FESI 2014 – 2020, Nr. participanți la
persoanelor adulte din mediul rural și facilitarea ME/DIMMMAT, PS
cofinantare
activități
de
reînnoirii generațiilor în sectorul agricol prin ajutor
nationala din
stimulare
a
financiar pentru business start-up-uri acordat
Bugetul de stat
antreprenoriatului în
tinerilor fermieri.
aferenta FESI,
mediul rural;
Bugetul
Nr. inițiative de
antreprenoriat
demarate;
Nr. de locuri de
muncă nou create;

1

Această măsură va fi implementată sau nu de MADR în funcție de demarcarea între FESI 2014-2020
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2.1.3.
Acordarea
de
facilităţi
fiscale MMFPSPV,
întreprinzătorilor care demarează afaceri în ME/DIMMMAT, MFP,
sectoarele secundar şi terţiar în mediul rural și celor PS
care creează locuri de muncă adresate grupurilor
dezavantajate din mediul rural.

Din 2014

FESI 2014 – 2020,
cofinantare
nationala din
Bugetul de stat
aferenta FESI

Nr. de locuri de
muncă create ca
urmare a demarării
de
activități
în
sectoarele secundar
şi terţiar în mediul
rural;
Nr. de persoane
aparținând grupurilor
vulnerabile ocupate
ca urmare a accesării
facilităților acordate
întreprinzătorilor;

2.1.4. Dezvoltarea de scheme de garanții pentru MMFPSPV,
persoanele defavorizate din mediul rural.
ME/DIMMMAT, PS

Din 2014

2.1.5.Dezvoltarea de scheme de garantare pentru MADR, PS
beneficiarii Programului Național de Dezvoltare
Rurală.

Din 2014

2.1.6. Modernizarea și înființarea de unități/ instituții MEN, MADR, PS
de învățământ și centre de formare profesională.

Din 2014
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FESI 2014 – 2020,
cofinantare
nationala din
Bugetul de stat
aferenta FESI

Scheme de garanții
dezvoltate;

FEADR 2014 –
2020, cofinantare
nationala din
Bugetul de stat
aferenta FEADR
FESI 2014 – 2020,
cofinantare
nationala din
Bugetul de stat
aferenta FESI

Nr. garanții acordate,

Nr. de persoane
cuprinse în acest tip
de programe;

Nr
de
proiecte
aferente garanțiilor
Nr. unități/ instituții
de
învățământ
înființate în mediul
rural;
Nr.
centre
de
formare
profesională
înființate în mediul

2.1.7. Furnizarea de programe integrate pentru MMFPSPV/ANOFM,
facilitarea mobilității ocupaționale și geografice a PS
persoanelor inactive din mediul rural.

Din 2014

FSE 2014 – 2020,
cofinantare
nationala din
Bugetul de stat
aferenta FSE,
Bugetul
Asigurarilor pentru
Somaj

rural;
Nr.
prime
de
mobilitate acordate
persoanelor
din
mediul rural,
Nr.
prime
de
instalare
acordate
persoanelor
din
mediul rural

Direcția de acțiune 2.2. Creșterea participării femeilor pe piața muncii, inclusiv prin măsuri suport de
reconciliere a vieții profesionale cu cea de familie
2.2.1. Combaterea stereotipurilor de gen prin MMFPSPV,
MEN Din 2016
În limita bugetului Nr. de scoli cuprinse
organizarea unei campanii de sensibilizare în rândul (inspectorate, şcolare,
aprobat; Proiecte in
campania de
elevilor de şcoală primară şi gimnazială în vederea şcoli), ONG-uri, PS
cu
finanţare sensibilizare;
creşterii gradului de conştientizare şi informare a
nerambursabilă,
Nr. de elevi care
acestora cu privire la semnificaţia şi importanţa
Cofinantare
participă
la
respectării dreptului la nediscriminare şi egalitate de
nationala
din campaniile
de
şanse pentru toţi.
Bugetul de stat informare;
aferenta fondurilor Nr. de parteneri
europene utilizate
cooptaţi
în
desfăşurarea
campaniilor
de
informare;
Nr. de materiale
informative
elaborate
şi
distribuite în cadrul
campaniilor
de
informare.
2.2.2. Creşterea gradului de conştientizare cu privire MMFPSPV, IM, PS
la prevederile legale din domeniul egalităţii de şanse
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Din 2015

În limita bugetului 1 suport de curs de
aprobat; Proiecte formare
şi

între femei şi bărbaţi prin organizarea a două
seminarii de formare şi conştientizare destinate
inspectorilor de muncă care asigură aplicarea şi
respectarea prevederilor legii egalităţii de şanse şi
de tratament între femei şi bărbaţi, conform
atribuţiilor prevăzute de aceasta.

cu
finanţare
nerambursabilă,
Cofinantare
nationala
din
Bugetul de stat
aferenta fondurilor
europene utiizate

conştientizare
elaborat;
Cel puţin 2 sesiuni
de
formare
şi
conştientizare
în
domeniul egalităţii
de şanse între femei
şi bărbaţi destinate
inspectorilor
de
muncă;
Cel
puţin
10
participanţi
la
cursurile de formare
în
cele
două
seminarii;

2.2.3. Organizarea unei campanii de informare şi MMFPSPV, PS, ONG- Din 2016
conştientizare destinată bărbaţilor cu privire la uri, Mass - media
importanţa implicării lor în viaţa de familie.
Mesajele campaniei se vor difuza prin intermediul
mass – media şi a reţelelor de socializare.

În limita bugetului
aprobat; Proiecte
cu
finanţare
nerambursabilă,
Cofinantare
nationala
din
Bugetul de stat
aferenta fondurilor
europene utiizate

O
campanie
informare
implementată;

de

Nr. de participanţi la
campania
de
informare;
Nr. de parteneri
cooptaţi
în
desfăşurarea
campaniei
de
informare;
Nr. de materiale
informative
elaborate
şi
distribuite în cadrul
campaniei
de
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informare;
Nr. de mijloace
media care difuzează
mesajele campaniei;
Nr. de reţele de
socializare
care
difuzează mesajele
campaniei;
Nr. de accesări şi de
comentarii
pe
reţelele
de
socializare;
2.2.4. Organizarea de burse ale locurilor de muncă MMFPSPV/ANOFM,
în regiunile /localitățile cu o participare redusă a PS
femeilor pe piața muncii în scopul facilitării ocupării
acestei categorii.

Permanent

Bugetul
Asigurărilor pentru
Șomaj

Nr.
campanii
informare
si
contientizare
in
vederea
cresterii
participarii femeilor
pe piata muncii;
Nr. de burse a
locurilor de muncă
organizate
pentru
femei;

2.2.5. Creşterea gradului de conştientizare cu privire MMFPSPV,
la diferenţa salarială între femei şi bărbaţi prin ONG-uri
organizarea de reuniuni de sensibilizare a
angajatorilor din mediul privat cu privire la
importanţa reducerii diferenţei salariale între femei
şi bărbaţi.
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IM,

PS 2014-2015

Nr. de femei care sau ocupat ca urmare
a acestor activități;
În limita bugetului Cel puţin 2 reuniuni
aprobat; Proiecte de sensibilizare a
cu
finanţare angajatorilor
din
nerambursabilă,
mediul privat cu
Cofinantare
privire la importanţa

nationala
din
Bugetul de stat
aferenta fondurilor
europene utilizate

reducerii diferenţei
salariale între femei
şi bărbaţi;
Nr. de participanţi la
cele 2 reuniuni;
Cel puţin 2 materiale
elaborate
şi
prezentate în cadrul
celor două reuniuni;

2.2.6. Sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului în MMFPSPPV/
rândul femeilor în sectoarele economice cu potențial ME/DIMMMAT,PS
de creștere.

Din 2014

FESI 2014-2020 ,
Cofinantare
nationala din
Bugetul de stat
aferenta FESI 2014
– 2020, Bugetul de
stat in limita
fondurilor aprobate

2.2.7 Sprijinirea femeilor pentru revenirea pe piața MMFPSPPV/ANOFM,
muncii și reintegrarea profesională, inclusiv ca PS
urmare a întreruperii sau finalizării concediului
pentru creșterea copilului/copiiilor, prin cursuri de
formare profesională.

Din 2014

FSE 2014 – 2020
Cofinantare
nationala din
Bugetul de stat
aferenta FSE 2014
– 2020, Bugetul
Asigurărilor pentru
Șomaj

Nr.
de
femei
participante
la
activități
de
stimulare
a
antreprenoriatului;
Nr. de activități de
antreprenoriat
demarate;
Nr de locuri de
muncă create;
Nr. de femei care au
revenit pe piața
muncii înainte de
finalizarea
concediului pentru
creșterea
copilului/copiilor pe
tipuri de măsuri;
Nr. de femei care au
revenit pe piața
muncii
după
încetarea concediului
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pentru
creșterea
copilului/copiilor pe
tipuri de măsuri;

2.2.8. Dezvoltarea infrastructurii pentru a asigura MMFPSPV,
facilități de îngrijire a copiilor în toate comunitățile MADR, PS
și accesul la acest tip de servicii.

APL, Din 2014

2.2.9. Identificarea cererii de servicii de îngrijire MS,
MMFPSPV Din 2014
personală pentru persoanele dependente, precum şi (ANPIS), APL, PS
dezvoltarea de programe de formare şi motivare a
participării pe piaţa muncii a îngrijitorilor formali(
conform art 6, lit s) din Legea 292/2011 a asistenţei
sociale), concomitent cu dezvoltarea și promovarea
accesului persoanelor dependente la servicii de
îngrijire.

FESI 2014 – 2020
Cofinantare
nationala din
Bugetul de stat
aferenta FESI
2014 – 2020,
Bugetele locale in
limita fondurilor
aprobate

Nr. de facilități de
îngrijire a copiilor
dezvoltate;

FESI 2014 – 2020
Cofinantare
nationala din
Bugetul de stat
aferenta FESI
2014 – 2020,
Bugetele locale in
limita fondurilor
aprobate

Nr. de beneficiari de
servicii de îngrijire
personală;

Nr. de femei care au
accesat
aceste
servicii;
Nr. de femei care sau
încadrat
ca
urmare a accesării
acestor servicii;

Nr. de servicii de
îngrijire personală
nou înființate şi
acreditate (unităţi de
îngrijire la domiciliu,
centre respiro, centre
de zi pentru persoane
dependente);
Nr.
de
femei/
aparținători integraţi
pe piaţa muncii, ca
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urmare a creşterii
numărului de servicii
de îngrijire personală
Nr. de programe
destinate
formării
îngrijitorilor formali;
Nr. de persoane
formate în domeniul
serviciilor
de
îngrijire/îngrijitori
formali;
Nr.
măsuri
de
încurajare a intrării
şi
menţinerii
persoanelor pe piaţa
serviciilor
de
îngrijire
pentru
persoanele
dependente;
2.2.10. Încurajarea integrării pe piața muncii a MMFPSPV, PS, ONG- 2016
femeilor vulnerabile prin încheierea de parteneriate uri
cu ONG-uri sau alte entități interesate în vederea
accesări de fonduri nerambursabile.
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În limita bugetului
aprobat; Proiecte
cu
finanţare
nerambursabilă ,
cofinantare
nationala
din
Bugetul de stat
aferenta fondurilor
europene utilizate

Nr. de parteneriate
încheiate;
Suma
accesată
pentru realizarea de
proiecte;
Nr.
de
proiecte
implementate;
Nr.
de
femei
integrate pe piața

muncii.
Direcția de acțiune 2.3. Creșterea participării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile pe piața muncii
prin dezvoltarea de măsuri care să combine suportul social cu activarea
2.3.1. Măsuri active și preventive și de incluziune MMFPSPV, Asociaţii Permanent
FESI 2014-2020 ,
Nr. de persoane
socială pentru persoanele aparţinând grupurilor ale persoanelor cu
Cofinantare
ocupate;
vulnerabile și a celor aflate în sistemul de asistenţă dizabilităţi, ONG-uri,
nationala din
socială.
Asociaţii ale grupurilor
Bugetul de stat
vulnerabile, PS
aferenta FESI
2014 – 2020
2.3.2. Facilităţi fiscale acordate angajatorilor în MFP, MMFPSPV,
Din 2015
Bugetul de Stat
Nr. de persoane din
vederea stimulării incluziunii pe piaţa muncii a MJ, ME/DIMMMAT,
grupuri vulnerabile
persoanelor vulnerabile / proveniți din sistemul de PS
ocupate;
asistență socială/ cu dizabilităţi / a celor condamnate
aflate în evidenţa serviciilor de probaţiune şi a celor
care execută sau au executat în parte, sau în
întregime o pedeapsă privativă de libertate.
2.3.3. Sprijinirea angajatorilor în vederea MMFPSPV(IM,ANPIS Permanent
FEDR 2014 – Nr. de locuri de
adaptării/îmbunătățirii locurilor de muncă și a ), PS
2020, Cofinantare muncă adaptate la
echipamentelor la nevoile persoanelor cu dizabilităţi
nationala aferenta nevoile persoanelor
şi ale persoanelor vârstnice.
din Bugetul Stat cu dizabilități și
aferenta
FEDR persoanelor
2014
–
2020, vârstnice;
fonduri proprii ale
Nr. de campanii de
angajatorilor
informare
;i
sensibilizare ;
2.3.4. Sprijinirea angajatorilor pentru a asigura IM,ANPIS, PS
Permanent
FEDR 2014 – Nr. de campanii de
accesibilizarea mediului fizic, informațional si
2020, Cofinantare informare
si
comunicațional, în scopul asigurării protecției,
nationala aferenta sensibilizare ;
sănătății și securității la locul de muncă.
din Bugetul Stat Nr de locuri de
aferenta
FEDR munca adaptate din
2014
–
2020, punct de vedere al
fonduri proprii ale accesului la mediu;
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2.3.5. Sprijinirea angajatorilor pentru crearea şi MMFPSPV, PS
menţinerea locurilor de muncă destinate persoanelor
cu dizabilităţi.

Din 2014

2.3.6. Dezvoltarea de servicii de informare si MMFPSPV, ANOFM,
consiliere pentru angajare destinate persoanelor cu
dizabilități.

Permanent

2.3.7. Servicii de asistență în căutarea, obținerea și MMFPSPV, ANOFM,
menținerea unui loc de muncă, dar și pentru
revenirea la locul de muncă destinate persoanelor cu
dizabilități.

Permanent

2.3.8.Dezvoltarea spiritului antreprenorial prin ME/DIMMMAT,
Permanent
promovarea
oportunităților
pentru
activități MMFPSPV,
independente, dezvoltarea de cooperative și Universitățile, ONG, PS
începerea de afaceri proprii.

2.3.9. Programe de reintegrare profesională și MMFPSPV, ANOFM, Permanent
15

angajatorilor
FSE
2014-2020,
Cofinantare
nationala aferenta
din Bugetul Stat
aferenta FSE 2014
– 2020
FSE
2014-2020,
Cofinantare
nationala aferenta
din Bugetul Stat
aferenta FSE 2014
– 2020, Bugetul
Asigurarilor pentru
somaj
FSE 2014-2020,
Cofinantare
ntionala aferenta
din Bugetul Stat
aferenta FSE 2014
– 2020, Bugetul
Asigurarilor pentru
somaj
FSE 2014-2020,
Cofinantare
nationala aferenta
din Bugetul Stat
aferenta FSE 2014
– 2020, Bugetul
Asigurarilor pentru
somaj, Bugetul de
Stat
FSE
2014-2020,

Nr. de locuri de
muncă
create/
menţinute

Nr.
de
dezvoltate;

servicii

Nr. servicii create;

Nr. de activități
independente,
afaceri
proprii
dezvoltate;

Nr.

persoane

reabilitare vocațională și profesională destinate PS
persoanelor cu dizabilități

2.3.10. Reanalizarea şi modificarea /completarea
cadrului legal în vederea încurajării participării
persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii.
2.3.11. Dezvoltarea și implementarea de programe
integrate pentru identificarea oportunităţilor locale
de dezvoltare şi ocupare, precum şi pentru facilitarea
mobilității ocupaționale și geografice a persoanelor
aparținând grupurilor vulnerabile.

MMFPSPV, MFP, PS

Din 2014

MMFPSPV/ANOFM,
Din 2014
MADR,
ME/DIMMMAT, APL,
PS

2.3.12. Extinderea schemelor de finanțare pentru ME/DIMMMAT, PS
IMM-uri în vederea creării de noi locuri de muncă.

Din 2014

2.3.13. Definitivarea cadrului de reglementare a MMFPSPV,
economiei sociale, ca alternativă de ocupare şi ME/DIMMMAT, PS
promovare a unor scheme inovative adecvate.
2.3.14. Stimularea economiei sociale și a sectoarelor MFP, MMFPSPV, PS
antreprenoriatului social prin facilități acordate
întreprinderilor de economie socială pentru a înlesni

2014
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Din 2014

Cofinantare
reintegrate
nationala aferenta profesional;
din Bugetul Stat
aferenta FSE 2014
– 2020, Bugetul
Asigurarilor pentru
somaj
Modificări
Nu este cazul
legislative adoptate;
FSE 2014-2020,
Cofinantare
nationala aferenta
din Bugetul Stat
aferenta FSE 2014
– 2020, Bugetul
Asigurarilor pentru
somaj, Bugete
locale in limita
sumelor aprobate
FESI 2014-2020,
Cofinantare
nationala aferenta
din Bugetul Stat
aferenta FESI 2014
– 2020,
Bugetul de Stat
Nu este cazul

Nr. de persoane
aparținând grupurilor
vulnerabile
care
beneficiază
de
programe
pentru
facilitarea
mobilității;

Nr. de locuri de
muncă nou create
prin acest tip de
măsuri;

Act normativ adoptat
și implementat;

FESI
2014-2020 Nr.
Cofinantare
ocupate,
ntionala
aferenta

persoane

accesul și participarea pe piața muncii a grupurilor
vulnerabile.

2.3.15. Sprijinirea autorităţilor şi a comunităţilor MDRAP, MMFPSPV,
locale din zonele urbane şi rurale dezavantajate sau MADR
afectate de restructurare economică prin iniţiative de
inovare socială/ dezvoltare a economiei sociale

Din 2014

din Bugetul Stat
aferenta FESI 2014
– 2020,
Bugetul de Stat

Nr. întreprinderi de
economie
socială
dezvoltate;

FESI 2014-2020,
Cofinantare
nationala aferenta
din Bugetul Stat
aferenta FESI 2014
– 2020

Nr. întreprinderi de
economie
socială
dezvoltate;

Nr. activități de
economie
socială
desfășurate;

Nr. activități de
economie
socială
desfășurate
Nr. locuri de muncă
create

2.3.16.Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor MDRAP, MADR
locale pentru înfiinţarea de noi activități
antreprenoriale și diversificarea economiei locale
din zonele urbane şi rurale afectate de restructurare
economică
2.3.17. Asigurarea accesului persoanelor de etnie
romă la servicii de asistență socială in funcție de
nevoia specifica a persoanei, în paralel cu
participarea la programe de educație, formare și
ocupare.

Din 2014

MMFPSPV /ANOFM, Din 2014
MEN, MS, APL, ANR,
alte
Asociaţii
ale
persoanelor de etnie
romă, PS

FESI 2014-2020,
Cofinantare
ntionala aferenta
din Bugetul Stat
aferenta FESI 2014
– 2020

Nr. de servicii create

FESI 2014-2020,
Cofinantare
nationala aferenta
din Bugetul Stat
aferenta FESI 2014
– 2020

Nr. de beneficiari de
servicii de asistență
socială;

Nr. de întreprinderi
create
Nr. de locuri
muncă create

de

Nr.
persoane
participante
la
cursurile de formare;
Nr. persoane ocupate
;
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O.3. Dezvoltarea unei resurse umane cu un nivel înalt de calificare și competenţe adaptate la cerințele pieței muncii.

Direcția de acțiune 3.1.Sprijinirea adaptabilității și dezvoltării permanente a forței de muncă
corelate cu schimbările structurale ale pieței muncii
Măsură
Instituții responsabile
Perioada de
Surse de finanțare
implementare
3.1.1. Stimularea activităților de formare MMFPSPV
Permanent
FESI 2014-2020,
profesională a forţei de muncă.
/ANOFM,MEN, ANC,
Cofinantare
angajatori, MADR, PS,
nationala aferenta
CS
din Bugetul Stat
aferenta FESI 2014
– 2020, Bugetul
Asigurarilor pentru
Somaj

Rezultate/Indicator
i
Nr. participanți în
măsuri de formare
profesională;
Nr.
întreprinderi
beneficiare de sprijin
pentru
formarea
profesională
a
propriilor angajați;
Nr. centre înființate;
Nr.
ocupate;

3.1.2. Dezvoltarea sistemului partenerial de formare MMFPSPV /ANOFM, Din 2014
iniţială şi continuă care să contribuie la asigurarea MEN/Inspectorate
forței de muncă necesară la nivel regional.
școlare, APL, Camere
de Comerţ şi Industrie,
PS,
Furnizori
de
Formare Profesională,
CS.
Permanent
3.1.3. Dezvoltarea competenţelor cheie (competenţe MEN/ANC,
MMFPSPV
/ANOFM,
digitale, limbi străine, abilităţi antreprenoriale şi
competenţe sociale, comunicare) ale forței de Furnizori de FPC
Camere de Comerţ şi
muncă.
Industrie, PS
18

persoane

Nu este cazul

Sistem
partenerial
operaționalizat;

FSE
2014-2020,
Cofinantare
nationala aferenta
din Bugetul Stat
aferenta FSE 2014

Nr.
beneficiari
participanți
la
cursuri de formare
profesională;

3.1.4. Introducerea metodelor inovative de predare
/formare bazate pe tehnologia informaţiilor în
formarea profesională continuă (e-learning) și
formarea formatorilor pentru aplicarea metodelor
inovative.

MEN/ANC,MMFPSPV Permanent
/ANOFM,
Furnizori de FPC, CS,
PS

3.1.5. Implicarea partenerilor sociali în definirea MEN/ANC,
Permanent
/validarea calificărilor, a standardelor ocupaţionale MMFPSPV, Comitete
şi programelor cadru de formare profesională sectoriale, PS
continuă
pentru
asigurarea
transparenţei
calificărilor şi consistenţei certificatelor.
3.1.6. Recunoașterea competențelor dobândite în MMFPSPV /ANOFM,
contexte non-formale și informale.
MEN/ ANC, CS, PS,
Centre de evaluare si
recunoastere a
competentelor
dobandite in sistem
nonformal si informal
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Permanent

– 2020, Bugetul
Asigurarilor pentru
Somaj
FSE
2014-2020,
Cofinantare
nationala aferenta
din Bugetul Stat
aferenta FSE 2014
– 2020

FSE
2014-2020,
Cofinantare
ntionala
aferenta
din Bugetul Stat
aferenta FSE 2014
– 2020
FSE
2014-2020,
Cofinantare
nationala aferenta
din Bugetul Stat
aferenta FSE 2014
– 2020,
Bugetul
asigurarilor pentru
somaj

Nr. furnizori de FPC
care
utilizează
metode inovative –elearning;
Nr. de instituții de
învățământ superior
care
utilizează
metode inovative - elearning;
Nr.
standarde
/calificări
nou
definite;
Nr.
standarde
/calificări validate;
Nr.
persoane
beneficiare
de
servicii de evaluare a
competenţelor
dobândite pe altă
cale
decât
cea
formală;
Nr.
persoane
beneficiare
de
servicii gratuite de
evaluare
a
competenţelor

dobândite pe altă
cale
decât
cea
formală;(ANOFM)
Nr. de centre de
evaluare
a
competențelor
3.1.7. Calificarea și recalificarea forței de muncă
pentru sectoarele cu potențial de creștere
economică, inclusiv prin furnizarea de formare
profesională continuă specifică în domeniul
acvaculturii, pisciculturii, exploatațiilor maritime,
turism de coastă și maritim

MADR,
Din 2014
MMFPSPV/ANOFM,
MEN, MEN/ANC, CS,
PS

FSE
2014-2020,
Cofinantare
nationala aferenta
din Bugetul Stat
aferenta FSE 2014
– 2020,
Bugetul
asigurarilor pentru
somaj

Nr.
persoane
calificate/recalificate
pe sectoare;
Nr. persoane formate
în
domeniul
acvaculturii,
pisciculturii,
exploatațiilor
maritime, turism de
coastă și maritim;
Nr.
ocupate;

3.1.8.Adaptarea lucrătorilor şi a întreprinderilor MMFPSPV,
pentru tranziţia la ”economia verde”, gestionarea ANOFM
tranziţiei la noile modele organizaţionale şi
adaptarea la noile tehnologii

MADR, Din 2014
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FSE
2014-2020,
Cofinantare
nationala aferenta
din Bugetul Stat
aferenta FSE 2014
– 2020,
Bugetul
asigurarilor pentru
somaj

persoane

Nr. de noi calificări
validate
Nr. persoane formate
în scopul dobândirii
de noi calificări
Nr.
întreprinderi
sprijinite
pentru

realizarea
investiţiilor
în
“economia verde”
3.1.9. Elaborarea şi implementarea
Naţional al Calificărilor

Cadrului MEN-ANC

Din 2014

Nu este cazul

Număr
acte
normative aprobate.

Direcția de acțiune 3.2. Îmbunătățirea nivelului de competențe al persoanelor șomere și inactive apte de muncă
pentru a facilita reintegrarea acestora pe piața muncii
3.2.1. Dezvoltarea unui sistem de stabilire a ANOFM, PS
2014
Proiecte cu
Procedura de lucru
profilului individual al șomerului și evaluare a
finantare
elaborata;
riscului de șomaj pe termen lung și a nevoii de
nerambursabila,
îmbunătățire a nivelului de competențe.
cofinantare
nationala aferenta
fondurilor
europene utilizate
3.2.2. Dezvoltarea unui sistem pentru investigarea
nevoilor pieței muncii și anticiparea cererii de forța
de munca în concordanță cu tendințele pe termen
lung de pe piața muncii în vederea ajustării
programelor de formare profesională orientate către
șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă

ANOFM, MMFPSPV, 2014-2015
ANC,
Institute
de
Cercetare, Camere de
Comerţ şi Industrie, PS,
Furnizori de FPC
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Bugetul de stat prin Nr. studii, analize si
Bugetul
previziuni realizate;
MMFPSPV (Planul
sectorial
de
cercetare
dezvoltare)

3.2.3. Creșterea eficienței și importanței măsurilor MMFPSPV, ANOFM Din 2014
de formare profesională implementate de Serviciul și structurile teritoriale.
Public de Ocupare în cadrul ansamblului de măsuri
implementate de ANOFM

FSE
2014-2020,
Cofinantare
nationala aferenta
din Bugetul Stat
aferenta FSE 2014
– 2020,
Bugetul
asigurarilor pentru
somaj

Ponderea
cheltuielilor
cu
formare profesională
în total cheltuieli cu
măsuri active;
Nr. de participanți la
programe de formare
profesională;
Ponderea
persoanelor ocupate
după participarea la
formare profesională
în nr. total de
participanți.
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O.4. Îmbunătățirea mecanismului de fundamentare, implementare, monitorizare și evaluare a politicilor cu impact pe piața
muncii
Direcția de acțiune 4.1. Consolidarea mecanismului de fundamentare, implementare, monitorizare și evaluare
a politicilor cu impact pe piața muncii
Măsură
Instituții responsabile
Perioada de
Surse de finanțare Rezultate/Indicator
implementare
i
4.1.1. Operaționalizarea unui mecanism de MMFPSPV/ AJOFM – Din 2015
Nu este cazul
Mecanism dezvoltat;
comunicare cu factorii regionali și locali pentru uri, autorități regionale
dezvoltarea de măsuri /acțiuni care să răspundă și locale relevante, PS
nevoilor
identificate
pe
piețele
muncii alte instituții relevante
regionale/locale.
4.1.2. Identificarea și valorificarea bunelor practici MMFPSPV,
Din 2014
Nu e cazul
Comunități
de
dezvoltate în cadrul proiectelor POSDRU prin AMPOSDRU,
practică dezvoltate;
preluarea măsurilor implementate în cadrul național ANOFM, Beneficiari
Nr. de bune practici
de intervenție pe piața muncii.
de proiecte POSDRU.
identificate;
Nr.
de
preluate;

măsuri

Broșuri editate
diseminate;
4.1.3. Intervenție timpurie a ANOFM pentru a oferi ANOFM, PS
o oportunitate persoanelor aflate în căutarea unui
loc de muncă înainte de a deveni șomeri de lungă
durată, în baza unor indicatori de performanță
managerială stabiliți prin contractul anual încheiat
cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice.

Permanent
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FSE
2014-2020,
Cofinantare
nationala aferenta
din Bugetul Stat
aferenta FSE 2014
– 2020,
Bugetul
asigurarilor pentru
somaj

și

Rata de participare a
șomerilor la masuri
active;
Rata de participare a
șomerilor la masuri
active in primele luni
de la înregistrare (4
luni pentru tineri si 6
luni pentru adulți);

Rata de participare a
șomerilor de lunga
durata la masuri
active;
Rata
ocupării
participanților
la
masuri active (la 3
luni si 6 luni după
finalizare);
4.1.4. Îmbunătăţirea accesului la serviciile de ANOFM, PS
ocupare, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii si
diversificarea canalelor de furnizare de servicii,
precum și cele de comunicare cu beneficiarii.

Permanent

4.1.5. Perfecționarea continuă a personalului ANOFM
ANOFM în diverse domenii, cum ar fi noile metode
de furnizare a serviciilor, modificările legislative din
domeniul ocupării, formarea profesională a
șomerilor, informarea și consilierea profesională,
comunicare etc.

Permanent

4.1.6. Intensificarea măsurilor de prevenire şi MMFPSPV, IM
combatere a muncii nedeclarate/plan anual de
măsuri

Anual
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FSE
2014-2020,
Cofinantare
nationala aferenta
din Bugetul Stat
aferenta FSE 2014
– 2020,
Bugetul
asigurarilor pentru
somaj

Nr. persoane care
utilizează serviciile
online,
cardul
profesional, birourile
de tip „self-service”;
Nr. de activităţi de
informare
privind
serviciile
de
ocupare;

FSE
2014-2020,
Nr. persoane/
Cofinantare
cuprinse in cursuri
nationala aferenta de perfecționare;
din Bugetul Stat
aferenta FSE 2014
– 2020,
Bugetul
asigurarilor pentru
somaj
Nu e cazul
Plan de acțiune
adoptat;

4.1.7. Crearea şi perfecţionarea instrumentelor de
control în vederea combaterii migraţiei ilegale în
scop de muncă, în contextul acţiunilor de cooperare
transfrontalieră
4.1.8. Racordarea la platforma europeană de luptă
împotriva muncii nedeclarate
4.1.9. Dezvoltarea de parteneriate cu furnizorii
privați de servicii de ocupare și contractarea unor
servicii pentru a întări capacitatea de intervenție
asupra unor categorii dezavantajate pe piața muncii.
4.1.10 . Întărirea capacității structurilor teritoriale
ale ANOFM pentru elaborarea și implementarea de
proiecte finanțate din FSE în cadrul exercițiului de
programare 2014-2020, prin înființarea de unități de
implementare a proiectelor.
4.1.11. Utilizarea portalului EURES pentru
introducerea CV-urilor și a locurilor de muncă
vacante la nivelul UE.

Nr. iniţiative
cooperare
transfrontalieră
realizate

de

MMFPSPV, IM

Din 2014

Nu e cazul

MMFPSPV, IM

Din 2014

Nu e cazul

ANOFM, PS

Permanent

Bugetul
Asigurărilor pentru
Șomaj.

Nr.
persoane
cuprinse in servicii
asigurate
de
furnizori privați;

ANOFM

Din 2014

Nu este cazul

Unități
de
implementare
a
proiectelor înființate;

ANOFM, MTS

Permanent

Nu este cazul

Nr. persoane mediate
în străinătate prin
rețeaua EURES;

4.1.12. Înființarea la nivelul ANOFM a Biroului ANOFM
Național de Coordonare EURES.

Din 2014

Nu este cazul

4.1.13. Dezvoltarea de parteneriate cu angajatori și ANOFM, PS, ISJ
instituții de învățământ, la nivel național si județean,
în vederea elaborării și implementării unor proiecte
finanțate din fonduri UE în cadrul exercițiului de
programare 2014-2020.

Permanent

Nu este cazul

Biroul National de
Coordonare înființat
și funcțional;
Nr.
proiecte
contractate
în
parteneriat;
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4.1.14.
Elaborarea
Raportului
Anual
de MMFPSPV împreună Anual
Monitorizare și Evaluare a Implementării Strategiei cu instituțiile relevante
pe baza contribuțiilor transmise de instituțiile
implicate în implementarea măsurilor agreate
4.1.15. Creşterea capacităţii
MMFPSPV şi a
instituţiilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau
în coordonarea sa de a dezvolta şi de a aplica
strategii şi planuri de acţiune integrate destinate
creşterii nivelului de ocupare prin efectuarea de
studii aplicate privind dezvoltarea şi adecvarea
politicilor din domeniul ocupării forţei de muncă şi
formării profesionale continue la ciclicitatea
economică, evaluări de impact ale politicilor de
ocupare, evaluări ex-ante și ex-post ale politicilor,
analize factoriale și diagnoze, identificarea de
metodologii de evaluare a efectelor măsurilor active.
4.1.16. Dezvoltarea unui mecanism de gestionare a
politicilor dedicate pieței muncii, în vederea
atingerii obiectivului general al strategiei.

MMFPSPV, ANOFM, 2014-2015
Institute de cercetare,
PS,
alte
instituții
relevante.

MMFPSPV împreună Din 2014
cu instituțiile relevante,
PS

Nu este cazul.

Raport Anual de
Monitorizare
și
Evaluare
a
Implementării
Strategiei
Bugetul de Stat Studii, evaluări de
prin
Bugetul impact
ale
MMFPSPV
politicilor, evaluări
(Planul sectorial de ex-post și ex-ante ale
cercetare
politicilor,
analize
dezvoltare)
factoriale, diagnoze,
metodologie
de
evaluare a efectelor
măsurilor
active
elaborate;

Nu este cazul

Structură
instituțională
și
partenerială
operațională;
Nr.
proiecte
implementate.

4.1.17. Consolidarea instituțională și operațională a PS
Din 2014
Nu e cazul
partenerilor sociali în vederea implementării,
monitorizării și evaluării politicilor cu impact pe
piața muncii.
Direcția de acțiune 4.2. Consolidarea dialogului social la toate nivelurile pentru a facilita adoptarea, implementarea și respectarea politicilor
cu impact pe piața muncii
4.2.1. Dezvoltarea parteneriatelor la nivel local cu Administraţii publice Din 2014
Nu este cazul
Parteneriate
scopul generării oportunităţilor de creştere a Locale,
MMFPSPV,
dezvoltate;
ocupării, prin implicarea tuturor actorilor din PS.
comunităţi.
4.2.2. Crearea unui sistem de participare continuă a MMFPSPV, PS
Din 2014
Nu e cazul
Sistem
partenerilor sociali la elaborarea şi monitorizarea
operaționalizat;
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politicilor de ocupare a forţei de muncă.
4.2.3. Elaborarea unui act normativ care să MMFPSPV,MEN/ANC
reglementeze
organizarea
și
funcționarea,
comitetelor sectoriale, prin implicarea activă a
partenerilor sociali.
4.2.4. Dezvoltarea unor instrumente pentru o MMFPSPV, PS
abordare proactivă a schimbării și adaptarea la
restructurare (măsuri care să promoveze anticiparea
schimbării, măsuri de pregătire si gestionare a
proceselor de restructurare).

2014

Nu este cazul

Act
normativ
elaborat și aprobat;

2014

Nu este cazul

Programe de formare
implementate;
Nr. studii;
Nr. prognoze;
Nr. inițiative
colaborare
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LISTA ACRONIMELOR
AMPOSDRU Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane
ANC

Autoritatea Naţională pentru Calificări

ANOFM

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

ANPIS

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

ANR

Agenția Națională pentru Romi

APL

Autorități Publice Locale

ARACIS

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

CDI

Cercetare Dezvoltare Inovare

CS

Comitete sectoriale

DIIMMMAT

Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism

FESI

Fonduri Europene Structurale și de Investiții

FPC

Formare profesională continuă

FSE

Fondul Social European
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IM

Inspecția Muncii

ISJ

Inspectorate Școlare Județene

MADR

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

ME

Ministerul Economiei

MEN

Ministerul Educaţiei Naționale

MDRAP

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

MFP

Ministerul Finanţelor Publice

MJ

Ministerul Justiției

MMFPSPV

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

MS

Ministerul Sănătății

MSI

Ministerul pentru Societatea Informaţională

MTS

Ministerul Tineretului şi Sportului

ONG

Organizații Neguvernamentale

POSDRU

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

PS

Parteneri sociali (Patronate + Sindicate)

29

