
 

Nesecret 

  

1 

 

 

Decizia  etapei de încadrare 
privind ”Programul Operațional Capital Uman 2021 - 2027” 

Nr.           din     .06.2020 
 

 
Ca urmare a notificării transmise de către Ministerul Fondurilor Europene pentru ”Programul 

Operațional Capital Uman 2021 - 2027”, înregistrată în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor (MMAP) cu nr.R/1595/19.05.2020,  a analizării documentaţiei tehnice, a punerii la 

dispoziția publicului spre consultare a proiectului de program la următorul link: 

http://www.mmediu.ro/articol/program-operational-capital-uman/3349 și pe site-ul Ministerului 

Fondurilor Europene la adresa http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-

2021-2027/, a consultărilor din cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit  desfăşurată în 

sistem de videoconferință în data de 09.06.2020, în baza HG nr.1076/2004 privind stabilirea 

procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor decide: ”Programul Operațional Capital Uman 

2021 - 2027” nu are efecte semnificative asupra mediului și asupra sănătății populației și nu 
este necesară evaluarea de mediu.  

 
 
Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare sunt următoarele: 

 
1. Caracteristicile programului: 
 

Programul Operaţional Capital Uman 2021-2027 este un document strategic de programare care 
acoperă domeniile ocuparea forței de muncă și educație și formare profesională obiectivul 
acestuia fiind de a contribui la Strategia programului, luând în considerare obiectivele și 
prioritățile specifice tematice selectate în funcție de nevoile naționale, regionale şi local. 
Acest program a fost elaborat de MFE, prin DGPCS în baza Regulamentului privind prevederile 
comune (CPR) și urmează a fi aprobat prin decizie a Comisiei Europene.  
Ministerul Fondurilor Europene asigura funcția de Autoritate de Management pentru Programul 
Operaţional Capital Uman 2021-2027, aspect reflectat şi în cadrul Acordului de Parteneriat 
negociat cu Comisia Europeană. 
Proiectele care vor fi elaborate după adoptarea POCU 2021 – 2027 vor fi proiecte cu impact  în 
sfera creșterii gradului de ocupare, precum și al asigurării accesului egal la un sistem de calitate 
de educație și formare, în limita fondurilor alocate pentru fiecare Axă Prioritară. 

Programul Operațional Capital Uman 2021 – 2027 este un program a cărui finanțare se asigură din 

Fondul Social European (FSE+). 

 
a) Gradul în care programul creează un cadru pentru proiecte şi activităţi viitoare: 
 
Programul propus este structurat după cum urmează: 
 

http://www.mmediu.ro/articol/program-operational-capital-uman/3349
http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
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Obiective specifice 

 
Priorități de investiții Tipuri de proiecte 

i. Îmbunătățirea accesului pe 
piața muncii pentru toate 
persoanele aflate în căutarea 
unui loc de muncă, în special 
pentru tineri, șomeri de lungă 
durată și grupurile 
dezavantajate pe piața muncii, 
persoanele inactive, prin 
promovarea angajării pe cont 
propriu și a economiei sociale; 

 
 

Creșterea gradului de valorificare a 
potențialului economic al tinerilor 
(inclusiv NEET) 

099 Sprijin specific pentru ocuparea și 
integrarea socio-economică a tinerilor 

 

Noi abordări în furnizarea serviciilor 
integrate de ocupare, adaptate nevoilor 
grupurilor dezavantajate pe piața 
muncii (persoane inactive, cu 
dizabilități, șomeri de lungă durată, 
persoane reîntoarse în țară, etc.) prin 
accesul la pachete de servicii 
personalizate și adaptate nevoilor 
individuale. 

097 Măsuri pentru îmbunătățirea 
accesului la ocuparea forței de muncă 

 
098 Măsuri pentru promovarea accesului 
la un loc de muncă al șomerilor de lungă 
durată 

 
104 Sprijin pentru mobilitatea forței de 
muncă 

 

Promovarea spiritului antreprenorial, 
sprijinirea inițiativelor antreprenoriale 
și a economiei sociale 

100 Suport pentru activități 
independente și demararea afacerilor 

 
101 Sprijin pentru economia socială și 
întreprinderile sociale 

Promovarea de măsuri pentru asigurarea 
forței de muncă necesare în zonele care 
înregistrează deficite  

 
 

097 Măsuri pentru îmbunătățirea 
accesului la ocuparea forței de muncă 

 
104 Sprijin pentru mobilitatea forței de 
muncă 

 

 
ii. Modernizarea institutiilor si 
a serviciilor pietei muncii 
pentru a evalua si anticipa 
necesarul de competente si a 
asigura asistenta personalizata 
si in timp real urmarind 
asigurarea medierii/plasarii 
(matching), tranzitiei si a 
mobilitatii fortei de munca 

Îmbunătățirea și ajustarea sistemului  
de monitorizare și evaluare a politicilor 
publice în domeniul ocupării și formării 
profesionale dezvoltat în parteneriat de 
către MMPS, MEC, ANOFM, parteneri 
sociali și institut de cercetare  

102 Măsuri pentru modernizarea și 
consolidarea instituțiilor și serviciilor de 
pe piața muncii pentru a evalua și 
anticipa nevoile de competențe și pentru 
a asigura asistență la timp și 
personalizată 

 

Consolidarea dialogului social și a 
parteneriatelor pentru ocupare și 
formare 

 

iii. Promovarea participării 
echilibrate după gen pe piața 
muncii și a asigurării 
echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată, 
inclusiv prin facilitarea 
accesului la servicii de îngrijire 
a copiilor și a persoanelor 
aflate într-o situaţie de 
dependenţă 

Crearea de oportunități pentru 
integrarea femeilor pe piața muncii 

105 Măsuri pentru promovarea 
participării femeilor la piața muncii și 
reducerea segregării pe sexe pe piața 
muncii 
106 Măsuri care promovează echilibrul 
viață profesională, inclusiv accesul la 
îngrijirea copiilor și îngrijirea 
persoanelor dependente 
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Obiective specifice 

 
Priorități de investiții Tipuri de proiecte 

iii bis. Promovarea adaptării la 
schimbare a lucrătorilor, 
întreprinderilor și 
antreprenorilor, a îmbătrânirii 
active și în condiții bune de 
sănătate, precum și a unui 
mediu de lucru sănătos și 
adaptat care să reducă 
riscurile la adresa sănătății 

Crearea unui mediu de muncă sigur și 
sănătos pentru lucrători, adaptat 
riscurilor identificate 

107 Măsuri pentru un mediu de lucru 
sănătos și bine adaptat care să abordeze 
riscurile pentru sănătate, inclusiv 
promovarea activității fizice 

 

iv. Îmbunătățirea calității, 
eficacității și a relevanței 
sistemului de educație și 
formare pentru piața muncii, 
pentru a sprijini dobândirea de 
competențe cheie, inclusiv a 
competențelor digitale 

 
 

Actualizarea si adaptarea ofertei de 
educație si formare profesională la 
cerințele pieței muncii  

 
Corelarea dintre nevoile elevilor și 
studenților, serviciile de consiliere, 
sprijin, acompaniere și tendințele 
manifestate pe piața muncii 

 
Îmbunătățirea formării cadrelor 
didactice pentru creșterea calității și 
eficacității procesului educativ 

 
 

108 Sprijin pentru dezvoltarea abilităților 
digitale 
112 Sprijin pentru învățământul primar și 
secundar (exclusiv infrastructura) 

 
113 Sprijin pentru învățământ terțiar 
(exclusiv infrastructura) 

 
114 Sprijin pentru educația adulților (cu 
excepția infrastructurii) 

 

Consolidarea participării populației în 
procesul de învățare pe tot parcursul 
vieții și de reconversie profesională 
pentru facilitarea  tranzițiilor și a 
mobilității de pe piața muncii 

103 Sprijin pentru potrivirea pieței forței 
de muncă și tranziții 
104 Sprijin pentru mobilitatea forței de 
muncă 
108 Sprijin pentru dezvoltarea abilităților 
digitale 
114 Sprijin pentru educația adulților 
(exclusiv infrastructura) 

 

v. Promovarea accesului egal 
la educație și formare de 
calitate și favorabile 
incluziunii, precum și 
completarea studiilor, precum 
și a absolvirii acestora, în 
special pentru grupurile 
defavorizate, începând de la 
educația și îngrijirea copiilor 
preșcolari, continuând cu 
educația și formarea generală 
și profesională și până la 
învățământul terțiar, precum și 
educația și învățarea în rândul 
adulților, inclusiv prin 
facilitarea mobilității în scop 
educațional pentru toți 

 

Creșterea accesului la educație și 
formare de calitate și favorabile 
incluziunii 

 
 

108 Sprijin pentru dezvoltarea abilităților 
digitale 

 
111 Sprijin pentru educația și îngrijirea 
copilului timpuriu (exclusiv 
infrastructura) 

 
112 Sprijin pentru învățământul primar și 
secundar (exclusiv infrastructura) 

 
 

113 Sprijin pentru învățământ terțiar 
(exclusiv infrastructura) 

 
 

Formarea (inițială și continuă) cadrelor 
didactice pentru o educație incluzivă 

Servicii suport pentru prevenirea și 
combaterea abandonului școlar și a 
părăsirii timpurii a școlii 
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Obiective specifice 

 
Priorități de investiții Tipuri de proiecte 

vi. Promovarea învățării pe tot 
parcursul vieții, în special a 
unor oportunități flexibile de 
perfecționare și reconversie 
profesională pentru toți luând 
în considerare competențele 
digitale, anticipând mai bine 
schimbările și noile cerințe în 
materie de competențe pe 
baza nevoilor pieței muncii, 
facilitând tranzițiile 
profesionale și promovând 
mobilitatea profesională 

Creșterea accesului și participării la 
formarea profesională continuă a 
adulților 

 
 
 

114 Sprijin pentru educația adulților (cu 
excepția infrastructurii) 

 

 

b) Gradul în care programul influenţează alte planuri sau programe, inclusiv pe cele care se 
integrează sau care derivă din ele: 
 
Programul Operaţional Capital Uman 2021-2027 nu prezintă conexiune cu alt program operațional 
pe același sector (nu există subordonare ierarhică). Pe de altă parte, pot fi identificate legături 
orizontale și sinergii cu programe operaționale privind alte sectoare la același nivel – Programul 
Operațional Regional, Programul Operațional Combaterea Sărăciei, Programul Operațional 
Creștere Inteligentă și Digitalizare. 

 
c) Relevanţa programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din 
perspectiva dezvoltării durabile: 

 
Programul Operaţional Capital Uman 2021-2027 este un document strategic de programare care 
acoperă domeniile ocuparea forței de muncă, educație și formare profesională. Prin măsurile 
propuse și prioritățile specifice tematice selectate în funcție de nevoile naționale, regionale şi 
locale programul contribuie la întărirea componenței sociale a dezvoltării durabile.  
 
d) Problemele de mediu relevante pentru program:  
Autoritățile prezente în cadrul Comitetului Special Constituit nu au identificat probleme de mediu 
relevante, nici posibile efecte semnificative asupra mediului determinate de implementarea 
măsurilor propuse. 
De asemenea, în urma consultării publicului, nu au fost depuse comentarii, obiecții sau sugestii 
privind programul POCU 2021-2027 și efectele acestuia asupra mediului. 

 
e) Relevanţa programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu:    
Programul Operaţional Capital Uman 2021-2027 ce face obiectul negocierii cu Comisia Europeană 
si va fi implementat în conformitate cu prevederile cadrului strategic comun 2021-2027 şi al 
Regulamentelor fondurilor europene aferente. 
 
În calitate de stat membru UE, România are obligația implementării Tratatului Uniunii Europene și 
a întregii legislații comunitare, programul fiind elaborat în aplicarea la nivel național a 
Regulamentului privind prevederile comune (CPR). 
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2.Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate: 
 
a) Probabilitatea, durata, frecvenţa, natura cumulativă, mărimea și reversibilitatea efectelor: 

 
Programul prevede măsuri cu caracter social, în sfera creșterii gradului de ocupare, precum și al 

asigurării accesului egal la un sistem de calitate de educație și formare. 

Programul nu prevede proiecte care pot avea efecte semnificative asupra mediului, nu creează 

cadrul pentru emiterea în viitor a acordurilor de mediu pentru proiecte prevazute în anexele 1 și 2 

la Legea nr.292 din 2018. 

b) Natura transfrontalieră a efectelor:  
 
Implementarea acestui program nu generează efecte negative transfrontaliere. 
 
c) Riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu:  
 
Implementarea acestui program nu prezinta risc pentru sănătatea umană. 

 
d) Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au statut de protejare recunoscut pe plan 
naţional, comunitar sau internaţional. 
 
Nu e cazul.  

 
Prezenta decizie este emisă ca urmare a derulării etapei de încadrare cu consultarea titularului, a 
autorităţii de sănătate publică şi a autorităţilor interesate de efectele implementării 
documentului programatic menționat, în cadrul comitetului special constituit, și având în vedere 
că nu au fost depuse comentarii, propuneri sau obiecții din partea publicului interesat. 
 
Ministerul Fondurilor Europene are obligaţia de a notifica în scris autoritatea publică centrală 
pentru protecţia mediului despre orice modificare minoră sau extindere a programului survenită 
după emiterea deciziei etapei de încadrare, în vederea evaluării potenţialelor efecte 
semnificative asupra mediului aduse prin modificare.  
 
Ministerul Fondurilor Europene are obligaţia de a supune procedurii de adoptare programul, 

precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea 

competentă pentru protecţia mediului. 

Publicul are dreptul de a formula comentarii cu privire la proiectul deciziei etapei de încadrare, în 

conformitate cu prevederile art.12 alin(2) din H.G. nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea 

procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pe care pe care le poate 

trimite în scris la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, în 

termen de 10 zile calendaristice de la publicarea prezentei. 

Prezenta decizie reprezintă act administrativ și face obiectul Legii contenciosului administrativ nr. 

554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Secretar de Stat 

 

 


