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1 INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în 

Evidențele Serviciului Public de Ocupare

Beneficiar Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de 

Muncă (ANOFM)-Beneficiar

Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS)-

Partener

Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS)-

Partener

213,236,395.25 lei 

din care  

19,390,067.67 lei   

buget MEC

Creșterea numărului de tineri inactivi (NEETs) 

înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) în 

vederea furnizării de măsuri personalizate de 

sprijin.

https://proiectintespo.ro POCU Nerambursabilă 

2 Calitate în învățământul superior: 

internaționalizare și baze de date pentru 

dezvoltarea învățământului românesc 

POCU 126766

Partener Unitatea Executivă pentru Finanțarea 

Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și 

Inovării (UEFISCDI)-Beneficiar

29,756,926.62 lei, 

din care:

2,463,103.20 lei 

buget MEC

Dezvoltarea și implementarea de măsuri 

sistemice în învățământul terțiar pentru creșterea 

nivelului calității în învățământul superior și 

adaptarea universităților la cerințele pieței muncii 

inclusiv standardele internaționale.

http://pocu-intl.uefiscdi.ro/ POCU Nerambursabilă 

3 Curriculum relevant, educație deschisă 

pentru toți - CRED

Beneficiar Casa Corpului Didactic Botoșani (CCD BT)

Casa Corpului Didactic Brașov (CCD BV)

Casa Corpului Didactic Buzău (CCDBZ)

Casa Corpului Didactic București (CCD București)

Casa Corpului Didactic Cluj (CCD Cluj)

Casa Corpului Didactic Olt (CCD Olt)

Casa Corpului Didactic Timiș (CCD Timiș)

Casa Corpului Didactic Teleorman (CCD Teleorman)

Inspectoratul Școlar Județean Bihor (ISJ Bihor)

Inspectoratul Școlar al Minicipiului București 

(ISMB)

Inspectoratul Școlar Județean Iași (ISJ Iași)

Institutul de Științe ale Educației/Centrul Național 

de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE)

196,586,777.36 lei, 

din care:

94,720,234.39 lei 

buget MEC

Prevenirea părăsirii timpurii a școlii, prin măsuri 

sistemice de aplicare inovativă și sustenabilă a 

noului curriculum național, urmărind creșterea 

accesului la experiențe de învățare de calitate ale 

elevilor din învățământul preuniversitar primar și 

gimnazial.

https://www.educred.ro/; 

https://www.creatorideeducat

ie.ro/

https://digital.educred.ro/

https://www.facebook.com/Pr

oiectulCRED/

POCU Nerambursabilă 

Centralizatorul proiectelor cu finanțare externă în implementare, în exercițiul financiar 2014-2020 în care Ministerul Educației și Cercetării are calitatea de beneficiar/partener

https://proiectintespo.ro/
http://pocu-intl.uefiscdi.ro/
https://www.educred.ro/
https://www.educred.ro/
https://www.educred.ro/
https://www.educred.ro/
https://www.educred.ro/
https://www.educred.ro/
https://www.educred.ro/


4 Crearea și implementarea serviciilor 

comunitare integrate pentru combaterea 

sărăciei și a excluziunii sociale 

Partener

Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS)- 

Beneficiar

Ministerul Sănătății (MS)-Partener

113,076,750.09 lei

din care  

 29,096,708.00 lei 

buget MEC

Creșterea incluziunii sociale și combatere a 

sărăciei prin dezvoltarea și pilotarea serviciilor 

comunitare integrate în 139 de comunități rurale 

și mic urbane cu tip de marginalizare peste medie 

și severă.

http://serviciicomunitare.ro/ POCU Nerambursabilă 

5 Educație timpurie incluzivă și de calitate Beneficiar Universitatea din Pitești

Universitatea ”Aurel Vlaicu” Arad

Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava

15,570,145.02 lei 

din care 

9,933,850.42  lei 

buget MEC

Dezvoltarea cadrului operațional național în 

domeniul educației antepreșcolare în vederea 

facilitării accesului la educație al copiilor sub trei 

ani din creșe și/sau grădinițe.

POCU Nerambursabilă 

6 Adaptare la schimbare - mecanism 

integrat de anticipare, monitorizare, 

evaluare a pieței muncii și educației- 

ReCONECT

Partener Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de 

Muncă (ANOFM)-Beneficiar

Centrul National de Dezvoltare a Învatamintului 

Profesional si Tehnic (CNDIPT)

Institutul National de Cercetare Stiintifica in 

Domeniul Muncii si Protectiei Sociale (INCSMPS)

Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS)

Unitatea Executiva pentru Finantarea 

Învatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si 

Inovarii (UEFISCDI) /Centrul pentru Politici Publice 

in Învatamantul Superior, Știinta, Inovare si 

Antreprenoriat

19,119,659.47 lei 

din care  

1,224,439 lei 

buget MEC

 Corelarea cererii cu oferta de forță de muncă 

prin introducerea de noi instrumente și 

mecanisme de monitorizare și evaluare a 

politicilor publice și de anticipare a nevoilor de 

competențe. 

POCU Nerambursabilă 

7 Profesionalizarea carierei didactice – 

PROF 

Beneficiar Universitatea Lucian Blaga din Sibiu - coordonare 

universități

Universitatea Transilvania din Brașov

Universitatea Dunărea de Jos din Galați

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie George Emil Palade din Tg.Mureș

Casa Corpului Didactic Brăila 

Casa Corpului Didactic Bacău

Casa Corpului Didactic Bistrița- Năsăud 

Casa Corpului Didactic Constanța

Casa Corpului Didactic Dolj

Casa Corpului Didactic Hunedoara

Casa Corpului Didactic Iași

Casa Corpului Didactic Ilfov

Casa Corpului Didactic Mureș

Casa Corpului Didactic Prahova

Casa Corpului Didactic Sălaj

135,733,852.35 lei Asigurarea mentoratului profesional pe durata 

întregii cariere didactice, în sistemul de 

învățământ preuniversitar, prin crearea unui 

sistem național coerent și fiabil de formare 

profesională și de dezvoltare a competenței 

didactice, ca formare psihopedagogică, necesare 

ocupării și exercitării unei funcții didactice 

precum și obținerii performanței pedagogice în 

învățământul preuniversitar din România, în 

activitatea de predare /formare și în activitatea 

de management educațional, în contextul 

procesului global de digitalizare a sistemelor de 

educație.

POCU/ in 

contractare

Nerambursabilă 

http://serviciicomunitare.ro/


8 Start în carieră prin master didactic Beneficiar  Politehnica din București,

Universitatea din București,

 Academia de Studii Economice din București,                                                                 

Universitatea ”Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca,

Universitatea ”Ovidius” din Constanța,

Universitatea din Craiova,

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași,

Universitatea de Vest din Timișoara,

Unitatea Executivă pentru Finanțarea 

Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și 

Inovării (UEFISCDI).

76,836,961.72 lei, 

din care 

41,262,997.45 lei 

buget MEC

Îmbunătățirea calității și eficienței învățământului 

terțiar prin diversificarea ofertelor educaționale, 

îmbunătățirea nivelului de competențe al 

personalului didactic universitar în ceea ce 

privește conținutul educațional inovator şi 

resursele de învățare moderne şi flexibile, 

precum si prin stimularea accesului la 

învățământul superior.

POCU Nerambursabilă 

9 Noi perspective în educație Beneficiar Asociația pentru Implementarea Democrației (AID)

Unitatea Executivă pentru Finanțarea 

Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și 

Inovării (UEFISCDI)

2,735,642.84 lei, 

din care 

1,502,133.84 lei 

buget MEC

Optimizarea și creșterea calității serviciilor oferite 

de administrația publică din domeniul educației, 

prin crearea unui cadru normativ predictibil și 

stabil și prin dezvoltarea unei politici publice 

bazată pe orientările strategice în învățământul 

preuniversitar și universitar la orizontul 2030.

https://www.edu.ro/noi-

perspective-%C3%AEn-

educa%C8%9Bie-npe-cod-

mysmis-116793-sipoca-398

POCA Nerambursabilă 

10 Dezvoltarea de reglementări 

instituționale privind etica, integritatea și 

anticorupția în sistemul de educație

Beneficiar Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza (APAIC),                                                                          

Asociația pentru Implementarea Democrației (AID)

4,892,870.30 lei, 

din care 3,716,880 

lei buget MEC

Creșterea capacității instituționale a MEC de 

aplicare a normelor, mecanismelor și procedurilor 

în materie de etică, integritate și anticorupție la 

nivelul activității sale manageriale și 

administrative, în concordanță cu SCAP. Acesta 

corespunde Obiectivului specific 2.2 - Creșterea 

transparenței, eticii și integrității în cadrul 

autorităților și instituțiilor publice, conform 

ghidului solicitantului pentru Cererea de proiecte 

CP 11/2018 din cadrul Programului Operațional 

Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA).

https://www.edu.ro/sites/defa

ult/files/Prezentare_generala_

Proiect%20SIPOCA%20576.pdf 

POCA Nerambursabilă 

https://www.edu.ro/noi-perspective-%C3%AEn-educa%C8%9Bie-npe-cod-mysmis-116793-sipoca-398
https://www.edu.ro/noi-perspective-%C3%AEn-educa%C8%9Bie-npe-cod-mysmis-116793-sipoca-398
https://www.edu.ro/noi-perspective-%C3%AEn-educa%C8%9Bie-npe-cod-mysmis-116793-sipoca-398
https://www.edu.ro/noi-perspective-%C3%AEn-educa%C8%9Bie-npe-cod-mysmis-116793-sipoca-398
https://www.edu.ro/sites/default/files/Prezentare_generala_Proiect SIPOCA 576.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Prezentare_generala_Proiect SIPOCA 576.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Prezentare_generala_Proiect SIPOCA 576.pdf


11 Îmbunătățirea politicilor publice în 

învățământul superior și creșterea 

calității reglementărilor prin actualizarea 

standardelor de calitate QAFIN 

Beneficiar Agenția Română de Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior (ARACIS)

14,639,415.97 lei

din care 

3,666,448.22 lei 

buget MEC

Optimizarea planificării strategice și a bugetării 

pe programe prin: furnizarea instrumentelor 

necesare, metodologii și ghiduri privind evaluarea 

externă a calității învățământului superior, 

respectiv a programelor de studii, clarificarea 

rolului și madatelor pe care le au instutțiile 

implicate în procesele de asigurarea calității în 

învățământul superior; Implementarea 

metodologiei și ghidurilor de clasificare și 

ierarhizare a instituțiilor de învățământ superior, 

respectiv a programelor de studii, bazată pe 

seturi clare și transparente de indicatori și date;

Îmbunătățirea capacității administrative a MEC și 

ARACIS la nivel de sistem, prin dezvoltarea de 

instrumente manageriale privind organizarea și 

funcționarea internă, proceduri de uz intern, 

manuale, ghiduri de bună practică, și prin 

formarea personalului propriu, precum și cel din 

instituțiile de învățământ superior, pentru 

implementarea instrumentelor elaborate și în 

ceea ce privește practicile europene în domeniu.

POCA Nerambursabilă 

12 Sistem de management al calității pentru 

Ministerul Educației Naționale și 

structuri subordonate

Beneficiar Asociația pentru Implementarea Democrației (AID) 4,081,619.51 lei, 

din care 2,689,253 

lei buget MEC

Realizarea sistemului de management al calității 

pentru Ministerul Educației  și Cercetării și  

structurilor subordonate.

POCA Nerambursabilă 

13 Noi instrumente pentru Strategia 

Națională privind educația continuă a 

adulților din România-EDU-C-Ad

Beneficiar Școala Națională de Studii Politice și 

Administrative (SNSPA)

10,521,883.52 lei, 

din care 5,373,877 

lei buget MEC

Elaborarea ”Strategiei Naționale pentru educația 

continuă a adulților 2021-2027”.

POCA Nerambursabilă 

14 Sistem informatic de management al 

școlarității SIMS 

Beneficiar 225,432,883.15 lei SIMS va oferi o imagine în timp real a 

problemelor din sistem, cum ar fi absenteismul și 

abandonul școlar.

POC Nerambursabilă 

15 Platformă Naţională Integrată – 

WIRELESS CAMPUS

Partener Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de 

Informatică pentru Educație și Cercetare (ARNIEC)- 

Beneficiar

209,920,728.97 lei Crearea unei platforme naţionale integrate de tip 

campus care va asigura, cu prioritate în şcoli de 

nivel gimnazial, serviciul de acces fără fir la reţele 

de date deschise interconectate, inclusiv la 

Internet. 

POC Nerambursabilă 

16 Platformă digitală cu resurse 

educaționale deschise (EDULIB) 

(Biblioteca virtuală)

Partener Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de 

Informatică pentru Educație și Cercetare (ARNIEC)- 

Beneficiar

230,753,402.64  lei Crearea unui mediu coerent integrat, administrat 

si protejat, centralizat, pentru a răspunde 

nevoilor specifice utilizării resurselor de e-

content, de interes educațional ca resurse critice 

pentru procesul educațional modern.

POC Nerambursabilă 

17 Promovarea și susținerea excelenței în 

educație prin dezvoltarea competențelor 

în tehnologia informației 

Beneficiar 8,735,945.00 lei Urmareste asigurarea conditiilor optime de 

pregătire și dezvoltare a elevilor din clasele IX-XII 

cu profil matematică informatică capabil de 

performanțe înalte prin înființarea și 

operaționalizarea a 60 de centre de pregătire în 

informatică.

Fondul de 

contrapartidă 

subvenționat de 

Guvernul Japoniei

Nerambursabilă 



18 Construcții Grădinițe Regiunea Nord-Est Beneficiar Unitatea Administrativ Teritorial din regiunea Nord 

- Est

96,956,021.42 lei Creșterea gradului de participare a populației 

școlare din învățământul obligatoriu la un sistem 

educațional de înaltă performanță, care să 

asigure resursele umane necesare unei dezvoltări 

socio-economice durabile.

POR Nerambursabilă 

19 Construcții Grădinițe Regiunea Sud-Est Beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială din regiunea Sud 

- Est

64,040,339.00 lei Creșterea gradului de participare a populației 

școlare din învățământul obligatoriu la un sistem 

educațional de înaltă performanță, care să 

asigure resursele umane necesare unei dezvoltări 

socio-economice durabile.

POR Nerambursabilă 

20 Construcții școli Beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială din 6 regiuni 85,925,376.95 lei Creșterea gradului de participare a populației 

școlare din învățământul obligatoriu la un sistem 

educațional de înaltă performanță, care să 

asigure resursele umane necesare unei dezvoltări 

socio-economice durabile.

POR Nerambursabilă 

21 Construcții Grădinițe Regiunea Sud-

Muntenia

Beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială din regiunea Sud 

- Muntenia

87,877,027.55 lei Creșterea gradului de participare a populației 

școlare din învățământul obligatoriu la un sistem 

educațional de înaltă performanță, care să 

asigure resursele umane necesare unei dezvoltări 

socio-economice durabile.

POR Nerambursabilă 

22 Construcții Grădinițe Regiunea Sud-Vest Beneficiar 56,853,606.95 lei Creșterea gradului de participare a populației 

școlare din învățământul obligatoriu la un sistem 

educațional de înaltă performanță, care să 

asigure resursele umane necesare unei dezvoltări 

socio-economice durabile.

POR Nerambursabilă 

23 Construcții Grădinițe Regiunea Vest Beneficiar 50,220,256.11 lei Creșterea gradului de participare a populației 

școlare din învățământul obligatoriu la un sistem 

educațional de înaltă performanță, care să 

asigure resursele umane necesare unei dezvoltări 

socio-economice durabile.

POR Nerambursabilă 

24 Construcții Grădinițe Regiunea Nord-

Vest 

Beneficiar 69,868,586.22 lei Creșterea gradului de participare a populației 

școlare din învățământul obligatoriu la un sistem 

educațional de înaltă performanță, care să 

asigure resursele umane necesare unei dezvoltări 

socio-economice durabile.

POR Nerambursabilă 

25 Construcții Grădinițe Regiunea Centru Beneficiar 45,577,588.38 lei Creșterea gradului de participare a populației 

școlare din învățământul obligatoriu la un sistem 

educațional de înaltă performanță, care să 

asigure resursele umane necesare unei dezvoltări 

socio-economice durabile.

POR Nerambursabilă 



26 Construcții Școli București Ilfov Beneficiar 2,175,569.46 lei Creșterea gradului de participare a populației 

școlare din învățământul obligatoriu la un sistem 

educațional de înaltă performanță, care să 

asigure resursele umane necesare unei dezvoltări 

socio-economice durabile.

POR Nerambursabilă 

27 Construcții Grădinițe București Ilfov Beneficiar 12,552,410.61 lei Creșterea gradului de participare a populației 

școlare din învățământul obligatoriu la un sistem 

educațional de înaltă performanță, care să 

asigure resursele umane necesare unei dezvoltări 

socio-economice durabile.

POR Nerambursabilă 

28 Dezvoltarea unui sistem integrat de 

prevenire, intervenție și compensare 

pentru a crește participarea școlară 

Beneficiar 400,000 Euro Sprijinirea implementarii sistemului de avertizare 

timpurie pentru prevenirea părăsirii timpurii a 

școlii (care acționează la nivelul școlii) și a 

mecanismului de intervenție și compensare prin 

adăugarea pe platforma SIIIR (Sistemul Informatic 

Integrat al Învățământului din România) a 

categoriilor de date necesare, și prin formarea 

personalului școlar care operează cu date privind 

colectarea și lucrează cu date care fac parte din 

sistemul de prevenire, precum și din sistemul de 

compensare.

DG Reform -

Comisia 

Europeană 

Nerambursabilă 

29 Implicarea eficace a părților interesate în 

activități externe de asigurare a calității  

(Effective involvement of stakeholders in 

external quality assurance activities)

Beneficiar    226,286.00 Euro Identificarea mijloacelor prin care este posibilă 

creșterea implicării actorilor interesați în 

procesele de asigurare externă a calității, la 

nivelul țărilor membre în Aria Europeană a 

Învățământului Superior, în concordanță cu 

prevederile Standardelor și Liniilor Directoare 

pentru asigurarea calității în Spațiul European al 

Învățământului Superior (ESG) 2015.

https://esqa.ro/ ERASMUS + Nerambursabilă 

30 Dezvoltarea unei abordări europene

pentru asigurarea calității în cadrul

rețelelor de universități europene

EUniQ, cod 607037-EPP-1-2018-1-BE-

EPPKA3-BOLOGNA  

Partener 8 agenții de asigurare a calității (NVAO- 

Belgia/Flandra, Hcéres-Franţa, ANQA-Armenia, 

AAQ-Elveția, SQAA-Slovenia, AIC-Letonia, NEAQA-

Serbia, ANVUR-Italia), șase ministere ale educației 

(Belgia/Flandra, Albania, Bulgaria, Georgia, 

România, Suedia), precum şi organizații cu misiune 

ȋn aria învățământului superior european: 

European University Association (EUA), European 

Student Association (ESU) și European Association 

for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)

2,340 Euro Să ofere sprijin agențiilor de asigurare a calității, 

prin crearea unei foi de parcurs care să le permită 

dezvoltarea, în comun, a unor metodologii de 

asigurare a calității. Prin acest proiect se dorește 

facilitarea continuării dezvoltării rețelelor de 

universități și a Universităților Europene. 

https://www.nvao.net/en/eun

iq

ERASMUS + Nerambursabilă 

31 Protejarea sănătăţii elevilor şi a 

personalului implicat în desfăşurarea 

activităţilor educaţionale în contextul 

răspândirii virusului SARS.CoV.2

Beneficiar 16,430,524.20 lei Protejarea sănătăţii elevilor şi personalului 

implicat în desfăşurarea activităţii educaţionale în 

contextul răspândirii virusului SARS.CoV.2 prin 

dotarea elevilor, a cadrelor didactice şi a 

personalului auxiliar din cadrul unităţilor / 

instituţiilor de învăţământ de stat cu măsti de 

protecţie.

POIM Nerambursabilă 

https://esqa.ro/
https://www.nvao.net/en/euniq
https://www.nvao.net/en/euniq


32 Protejarea sănătăţii elevilor şi a 

personalului implicat în desfăşurarea 

activităţilor educaţionale în contextul 

răspândirii virusului SARS-CoV-2, din 

zona București-Ilfov 

Beneficiar 1,866,652.00  lei  Protejarea sănătăţii elevilor şi personalului 

implicat în desfăşurarea activităţii educaţionale în 

contextul răspândirii virusului SARS.CoV.2 prin 

dotarea elevilor, a cadrelor didactice şi a 

personalului auxiliar din cadrul unităţilor / 

instituţiilor de învăţământ de stat cu măsti de 

protecţie.

POIM/ în evaluare Nerambursabilă 

33 Proiectul privind învățământul secundar-

ROSE 

Beneficiar 200,000,000.00 

Euro

Îmbunătățirea tranziției de la învățământul 

secundar superior către învățământul terțiar şi 

creșterea gradului de menținere în primul an de 

învățământ terțiar în instituțiile de învățământ 

care vor fi incluse în proiect.

http://proiecte.pmu.ro/web/g

uest/rose

Banca Mondială Rambursabilă

34 Proiectul privind Reforma Educaţiei 

Timpurii în România -PRET 

Beneficiar 124,800,000 Euro Îmbunătăţirea infrastructurii în educaţia timpurie 

din România, cu scopul de a reduce dezechilibrele 

de calitate a educaţiei dintre zonele sărace şi 

zonele urbane prin construirea și dotarea cu 

mobilier a 400 de grădinițe (construcții noi), 

grădinițe care se află în clădiri ce nu mai prezintă 

siguranță în exploatare, sunt amplasate în clădiri 

ce fac obiectul retrocedării sau au spații 

insuficiente și inadecvate pentru acest tip de 

educație.

Banca de 

Dezvoltare a 

Comisiei Europene 

(BDCE)

Rambursabilă 

1  Servicii de curierat necesare activității 

de implementare POCU 

Beneficiar 192,494.40 lei Îmbunătățirea capacității Organismului 

Intermediar pentru Programul Operațional 

Capital Uman, direcție în cadrul Ministerului 

Educației Naționale, denumită în continuare OI 

POCU MEN, de a gestiona şi implementa în mod 

eficient şi eficace programul operațional POCU 

2014-2020, prin asigurarea condițiilor optime 

pentru îndeplinirea activităților specifice 

instituției, conform Acordului de delegare 

atribuții.

POCU Nerambursabilă 

2 Asigurarea consumabilelor pentru 

multifuncționalele și imprimantele aflate 

în gestiunea OI POCU MEN

Beneficiar 924,869.19 lei Asigurarea necesarului de consumabile si pachete 

de întreținere pentru imprimantele, 

fotocopiatoarele și multifuncționalele aflate în 

gestiunea OI POCU MEN, necesare pentru buna 

desfășurare a activităților OI POCU legate de 

perioada de implementare a POCU 2014-2020.

POCU Nerambursabilă 

Proiecte de asistență tehnică

http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose
http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose


3 Sprijin acordat Direcției OI POCU MEN 

pentru achiziția de echipamente si 

sisteme TIC necesare activității de 

implementare a POCU 2014-2020 

Beneficiar 2,285,357.03 lei Îmbunătățirea capacității Organismului 

Intermediar pentru Programul Operațional 

Capital Uman, Direcție în cadrul Ministerului 

Educației Naționale, denumită în continuare OI 

POCU MEN, de a gestiona şi implementa în mod 

eficient şi eficace programul operațional POCU 

2014-2020. Astfel, obiectivul general constă în 

sprijin logistic acordat OI POCU MEN în vederea 

asigurării condițiilor optime pentru îndeplinirea 

activităților specifice instituției, conform 

Acordului de delegare atribuții.

POCU Nerambursabilă 

4 Închiriere spațiu pentru activitatea OI 

POCU MEN

Beneficiar 14,092,429.94 lei Îmbunătățirea capacității Organismului 

Intermediar pentru Programul Operațional 

Capital Uman, Direcție în cadrul Ministerului 

Educației Naționale, denumită în continuare OI 

POCU MEN, de a gestiona şi implementa în mod 

eficient şi eficace programul operațional POCU 

2014-2020. 

POCU Nerambursabilă 

5  Sprijin logistic pentru derularea 

activităților de gestiune POCU 2014-2020 

– dotare birouri (scaune și prelungitoare) 

Beneficiar 79,799.42 lei Îmbunătățirea capacității Organismului 

Intermediar pentru Programul Operațional 

Capital Uman, direcție în cadrul Ministerului 

Educației Naționale, denumită în continuare OI 

POCU MEN, de a gestiona și implementa în mod 

eficient și eficace programul operațional POCU 

2014-2020.

POCU Nerambursabilă 

6 Sprijin logistic pentru achiziția de soft 

legislativ pentru îmbunătățirea activității 

de gestiune POCU 

Beneficiar 86,022.72 lei Îmbunătățirea capacității Organismului 

Intermediar pentru Programul Operațional 

Capital Uman, Direcție în cadrul Ministerului 

Educației Naționale, denumită în continuare OI 

POCU MEN, de a gestiona şi implementa în mod 

eficient şi eficace programul operațional POCU 

2014-2020. Astfel, obiectivul general constă în 

sprijin acordat Direcției OI POCU MEN pentru 

achiziția unui soft legislativ care sa asigure acces 

la documente publicate in Monitorul Oficial al 

României și la legislația europeana, cu 

posibilitatea de a urmări modificările aduse 

legislației în vigoare.

POCU Nerambursabilă 

7 Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de 

personal din perioada ianuarie 2019-

decembrie 2023

Beneficiar 76,488,226.00 lei Sprijinirea sistemului de remunerare a 

personalului din cadrul OI POCU MEN cu atribuții 

în gestionarea și implementarea POCU.

POCU Nerambursabilă 

8 Sprijin pentru angajare personal 

contractual în afara organigramei MEN

Beneficiar 5,930,760 lei Îmbunătățirea capacității OI POCU MEN pentru a 

gestiona și implementa în mod eficient și eficace 

POCU 2014-2020.

POCU Nerambursabilă 

9  Sprijin pentru arhivarea documentelor 

rezultate din implementarea POSDRU 

2007-2013 

Beneficiar 4,096,851.66 lei  Asigurarea de sprijin OI POCU, direcție în cadrul 

Ministerului Educației Naționale (fost OI POSDRU 

MECTS), pentru arhivarea tuturor documentelor 

rezultate pe perioada implementării POSDRU 

2007-2013.

POCU Nerambursabilă 



10 Continuarea sprijinului acordat Direcției 

OI POCU MEC pentru achiziția de servicii 

complete de semnătură electronică

Beneficiar 102,102.00 lei Continuarea sprijinului acordat Organismului 

Intermediar pentru Programul Operațional 

Capital Uman, Direcție în cadrul Ministerului 

Educației și Cercetării, denumita în continuare OI 

POCU MEC, de a gestiona şi implementa în mod 

eficient şi eficace programul operațional POCU 

2014-2020.

POCU Nerambursabilă 

11 Continuarea sprijinului logistic pentru 

funcționarea OI POCU MEC – birotică, 

papetărie, produse de curățenie și de 

îngrijire personală

Beneficiar 552,295.93 lei Sprijinirea OI POCU MEC prin asigurarea 

suportului logistic necesar desfășurării activității 

zilnice a acestuia.

POCU Nerambursabilă 


