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GARANȚIA PENTRU TINERI 

Despre ce este vorba? 

 

 

 

 Garanția pentru tineret este o nouă inițiativă care 

urmărește să combată șomajul în rândul tinerilor, 

asigurându-se că orice tânăr cu vârsta sub 25 de ani – 

indiferent dacă s-a înregistrat sau nu ca șomer – 

primește o ofertă de calitate, în termen de 4 luni de la 

terminarea studiilor sau de la pierderea locului de muncă. 
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GARANȚIA PENTRU TINERI 

 Oferta trebuie să constea dintr-un: 

 contract de muncă,  

 contract de ucenicie 

 stagiu de pregătire  

 curs de formare continuă  

 

 Oferta trebuie să fie adaptată la nevoile și la 

situația fiecăruia. 
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GARANȚIA PENTRU TINERI 

Cum va fi creat sistemul? 
 Crearea și implementarea sistemului de garanție pentru 

tineret necesită o strânsă colaborare între principalii factori 
implicați: 

 autorități publice,  

 servicii de ocupare a forței de muncă,  

 consilieri de orientare în carieră,  

 instituții de învățământ și formare,  

 servicii de asistență pentru tineret,  

 întreprinderi,  

 angajatori,  

 sindicate etc. 
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GARANȚIA PENTRU TINERI 

Principiu de lucru: 

 Intervenția și activarea rapidă 

 În multe cazuri sunt necesare reforme, cum ar fi 

îmbunătățirea sistemelor de educație și formare 

profesională. 

Stadiul actual: 

 În prezent, țările UE pregătesc planuri naționale de 

punere în aplicare a garanției pentru tineret. Comisia 

Europeană le ajută să elaboreze planurile și să 

implementeze sistemul cât mai rapid posibil. 
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GARANȚIA PENTRU TINERI 

Raportul costuri/beneficii 
 Costul total al instituirii garanției pentru tineret în zona euro este 

estimat la 21 de miliarde de euro pe an, sau 0,22% din PIB. (Sursa: 

Raportul OIM – criza locurilor de muncă în zona euro) 

 

 Inactivitatea ar fi însă mult mai costisitoare. Potrivit estimărilor, tinerii 

fără loc de muncă și fără studii costă UE 153 de miliarde de euro 

(1,21% din PIB) pe an – sub formă de indemnizații și pierderi la nivel 

de venituri și impozite. (Sursa: Raportul Eurofound privind șomajul în 

rândul tinerilor) 
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GARANȚIA PENTRU TINERI 

Finantare 

 Pentru ca sistemul să dea rezultate, bugetele naționale 

trebuie să acorde prioritate integrării tinerilor pe piața 

muncii, pentru a evita creșterea costurilor viitoare. 

 

 UE va completa cheltuielile statelor membre prin 

intermediul Fondului social european și al inițiativei 

„Locuri de muncă pentru tineri”, pentru care au fost 

alocate 6 miliarde de euro. 
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GARANȚIA PENTRU TINERI 

O poveste de succes 

 Finlanda a dezvoltat un sistem complex de garanție 

pentru tineret. Potrivit unei evaluări Eurofound, în 2011, 

83,5% din tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă au 

reușit să îl obțină cu ajutorul unei oferte pe care au 

primit-o în termen de 3 luni de la înregistrarea ca șomeri.  

 Sistemul finlandez a facilitat pregătirea mai rapidă a 

planurilor personalizate, reducând astfel șomajul. 
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ACORDUL DE PARTENERIAT 2014-2020 

Pentru a îndeplini aspirațiile de creștere economică reflectate 

în obiectivul global al acestui Acord de Parteneriat, România 

va intreprinde masurile necesare pentru dezvoltarea socio-

economica, abordând următoarele cinci provocări în materie 

de dezvoltare: 

 I. Competitivitatea 

 II. Oamenii si societatea 

 III. Infrastructura 

 IV. Resursele 

 V. Guvernanta 
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ACORDUL DE PARTENERIAT 2014-2020 

Sursele de finantare 

 Fondul Social European (FSE) 

 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

 Politica Agricolă Comună (CAP) 

 

Buget pentru România 

 34.6 Miliarde EUR 
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CORELARE CU OBIECTIVELE TEMATICE 
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Provocări de dezvoltare Obiectiv tematic (OT) 

COMPETITIVITATEA 

1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării 
2. Îmbunătățirea accesului,  utilizării și calității tehnologiilor informatice și de 
comunicare 

3. Creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului agricol și a 
sectorului pescuitului și acvaculturii 

OAMENII SI SOCIETATEA 

8. Promovarea ocupării și sprijinirea mobilității forței de muncă  
9. Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei 
10. Investirea în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții 

INFRASTRUCTURA 

2. Îmbunătățirea accesului,  utilizării și calității tehnologiilor informatice și de 
comunicare 

7. Promovarea transportului durabil și eliminarea blocajelor apărute în infrastructura 
rețelelor importante 

RESURSELE 

4. Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate 
sectoarele 

5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor 
6. Protejarea mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor 

GUVERNANȚA 

11. Creșterea capacității instituționale și o administrație publică eficientă 

2. Îmbunătățirea accesului,  utilizării și calității tehnologiilor informatice și de 
comunicare 



OT1 - CONSOLIDAREA CERCETĂRII, A DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE ȘI A INOVĂRII 
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Nevoi de dezvoltare Priorități propuse pentru finanțare Program  

• crearea unui mediu public de cercetare 
și dezvoltare mai compact și mai 
modern, care să se concentreze asupra 
nevoilor întreprinderilor, provocărilor 
societale și tehnologiilor pentru care 
România are potențial la nivel mondial, 
în concordanță cu principiul specializării 
inteligente, în scopul creșterii 
comercializării și al internalizării 
cercetării. 

 

• promovarea unei culturi antreprenoriale 
și de inovare în cadrul sistemului de 
învățământ și al afacerilor în rețea, cu 
toate formele necesare de susținere 
financiară, managerială, tehnică și 
creativă, în scopul realizării potențialului 
latent al cetățenilor și al întreprinderilor 
din România. 

  

• sprijinirea investițiilor private CDI și a cercetării colaborative dintre întreprinderi și organiziații de 
cercetare pentru a încuraja transferul de cunoștinte, tehnologic și de personal cu expertiză avansată şi 
pentru a permite dezvoltarea de produse şi servicii CDI în sectoarele economice cu potenţial de 
creştere.  

• Promovarea instrumentelor financiare menite să susțină riscul de investiţiilor private în cercetare și 
inovare şi să stimuleze start-up-urilor inovative şi spin-off-urilor. 

• Dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice şi private, atât ca parte din clustere 
existente/emergente, centre de excelenţă şi alte tipuri de structuri de cercetare (naţionale / regionale 
/europene) și în domenii specifice identificate ca prioritare, pe baza existenței unui potenţial şi/sau a 
unui avantaj competitiv, cum ar fi sănătatea.  

• deblocarea potențialului de excelență în cercetare și inovare prin crearea de sinergii cu acțiunile de 
cercetare, dezvoltare și inovare ale programului cadru al UE Orizont 2020 

Programul 
Operațional 
Competitivitate 

• dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic în sectoarele public și privat, în special în regiunile 
mai puțin dezvoltate ale României, în concordanță cu principiul specializării inteligente 

Programul 
Operațional 
Regional  

• dezvoltarea resurselor umane ale instituțiilor publice și de învățământ superior din domeniul cercetării 
și dezvoltării; sprijinirea dezvoltării de abilități de nivel superior în cadrul IMM-urilor 

Programul 
Operațional 
Capital Uman  

• crearea și oferirea de servicii de consultanță, în vederea îmbunătățirii performanței economice și de 
mediu 

• colaborarea între agricultură/industria agroalimentară, industria forestieră, și industria alimentară și 
sistemele de consultanță, educație și cercetare în contextul proiectelor pilot, al dezvoltării de produse, 
practici, procese și tehnologii noi etc.  

• înființarea unor grupuri operative (fermieri, cercetători, consultanți), care vor participa la 
Parteneriatul European  pentru Inovare „Productivitatea și durabilitatea agriculturii” 

Programul 
Național de 
Dezvoltare 
Rurală 

• crearea și oferirea de servicii de consultanță  
• colaborarea dintre pescari / fermieri piscicoli  si oamenii de stiinta; 

Programul 
Operațional 
Pescuit și 
Afaceri 
Maritime 



OT 10 - INVESTIȚIILE ÎN EDUCAȚIE, COMPETENȚE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII 
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Nevoi de dezvoltare Priorități propuse pentru finanțare Program  

• Îmbunătățirea accesului, participării și calității a sistemului de educație 

și îngrijire a copiilor preșcolari (EICP) 

• Consolidarea accesului, calității și rezultatelor educaționale în cadrul 

învățământului obligatoriu  

• Creșterea gradului de inrolare in învățământul primar și secundar, 

inclusiv a IVET 

• Intervenții intensive menite să răspundă nevoilor educaționale ale 

grupurilor aflate în risc de excluziune (copii din medii defavorizate din 

punct de vedere social și economic, de etnie romă, cu nevoi 

educaționale speciale etc.)  

• Îmbunătățirea calității și relevanței VET (inițial și continuu) și a 

învățământului terțiar în raport cu nevoile pieței muncii  

• Îmbunătățirea accesului și sprijinirea participării la învățământul terțiar  

• Îmbunătățirea accesului și a calității programelor de învățământ pentru 

adulți, cu accent pe competențele de bază și transversale relevante 

• Sprijinirea dezvoltării TIC în sistemul de învățământ  

• Îmbunătățirea infrastructurii educaționale și de formare 

• Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în 

sectoarele agricol, forestier și pescuit 

 

• Creșterea participării, accesibilitatea și calitatea educației și îngrijirii timpurii (0-6 ani), în special 
în grupa de vârstă 0-3 ani, în special pentru grupurile cu risc crescut de abandon scolar timpuriu, 
concentrându-se pe zonele rurale și de romi. 

• Implementarea de măsuri de prevenție, intervenție și compensatorii pentru reducerea părăsirii 
timpurii a școlii, inclusiv  forme alternative de învățământ, precum educația și formarea pentru 
adulți, cu accent asupra zonelor rurale și a cetățenilor români de etnie romă; sprijinirea 
măsurilor de intervenție în abordarea nevoilor educaționale individuale ale grupurilor cu risc 
mare de părăsire timpurie a școlii; 

• Creșterea gradului de inrolare in  sistemul de învățământ și sistemului VET, precum și sprijinirea 
familiarizării tinerilor înscriși în sistemul de învățământ obligatoriu cu viitoarele locuri de muncă, 
cu accent asupra zonelor rurale și a cetățenilor români de etnie romă, 

• Îmbunătățirea formării cadrelor didactice în utilizarea sistemelor de asigurare a calității, de 
monitorizare și evaluare, inclusiv prin formare inițială și continuă; dezvoltarea de conținut 
educațional, inclusiv TIC; 

• Sprijinirea studentilor din zonele rurale și din rândul grupurilor defavorizate, precum și a elevilor 
netradiționali, în vederea sporirii accesului, a participării și a gradului de școlarizare în 
învățământul terțiar; 

• Îmbunătățirea guvernării și  gestionării instituțiilor de învățământ superior în vederea 
îmbunătățirii calității procesului de învățământ și cercetare; creșterea relevanței programelor de 
învățământ superior în raport cu nevoile de pe piața muncii și consolidarea parteneriatelor între 
universități, întreprinderi și cercetare; 

• Modernizarea învățământului terțiar prin dezvoltarea studiilor aprofundate și sprijinirea 
internaționalizării învățământului superior, inclusiv a cercetării aprofundate și a mobilității; 

• Sprijinirea măsurilor de promovare a calității și accesibilității VET, consolidarea capacității 
furnizorilor de învățământ profesional inițial și continuu de a oferi programe VET corelate cu 
nevoile de pe piața muncii, promovând dezvoltarea și integrarea serviciilor de învățare pe tot 
parcursul vieții la nivelul comunității, a competențelor esențiale și a celor transversale, a 
furnizării de competențe de bază, cu accent asupra calificării scăzute și zonelor rurale; 

• Îmbunătățirea corelării între VET inițial și continuu și nevoile pieței muncii, asigurându-se 
relevanța ofertei de formare, acordându-se prioritate sectoarelor cu potențial viitor de creștere 
și promovându-se parteneriate între personale interesate relevante. 

PO Dezvoltarea 

Resurselor Umane 

  

• Măsuri de sprijin pentru dezvoltarea și implementarea e-educație 
Programul Operational 

Competitivitate 

• Sprijinirea formării profesionale și a achiziției de competențe în gestionare agricolă, practici 
agricole durabile, îmbunătățirea calității și utilizarea noilor tehnologii specifice agriculturii și 
silviculturii; 

• Sprijinirea activităților demonstrative pentru transferul de cunoștințe referitoare la noile practici 
în domeniu; informare, schimburi pe termen scurt și vizite în interiorul UE în scopul promovării 
schimbului de bune practici; încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale 
în general în mediul rural (pe lângă cursurile sau formarea furnizate în mod obișnuit în sistemul 
de învățământ secundar și superior), precum formarea în gestiunea afacerilor și alte competențe 
necesare diversificării  în afara sectorului agricol 

Programul Național 

pentru Dezvoltare 

Rurală 

• Sprijinirea infrastructurii școlare și dezvoltarea resurselor în EICP, în învățământul primar, 

secundar, terțiar și în VET, în scopul îmbunătățirii calității învățământului și formării precum și a 

relevanței acestuia pentru piața muncii.           

PO Regional 



SISTEMUL DE MANAGEMENT SI CONTROL - I 

Noua gândire pentru perioada programatica 2014-2020 are la baza o 
structura mai concentrata/centralizata, la nivelul a trei ministere, in ceea ce 
privește coordonarea FESI. 

 

 Ministerul Fondurilor Europene pentru managementul a 4 programe 
operaționale care vizează: infrastructura mare (transport, mediu și 
energie); competitivitatea (cercetare - dezvoltare, Agenda Digitală); 
dezvoltarea capitalului uman și asistența tehnică; 

 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (managementul 
programelor de dezvoltare regională, a programelor dedicate cooperării 
teritoriale europene și a celui dedicat dezvoltării capacității 
administrative); 

 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (managementul programelor 
dedicate dezvoltării rurale și pescuitului și acvaculturii). 
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VĂ MULTUMESC PENTRU ATENTIE! 
 

Adresa: 9/16, B-dul Traian, 4800 Baia Mare, Maramures, Romania 

Tel / Fax: (+) 40-62-224870; 222409; 

E-mail: radu@cdimm.org 

Pagina Web  www.cdimm.org 
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