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� Fondul Social European (FSE) este instrumentul prin cipal
prin care Uniunea Europeana finanteaza de peste 50 de ani
obiectivele strategice ale politicii de ocupare.

�  Pentru perioada de programare 2007- 2013, scopul
interventiilor FSE este de a sustine statele membre  sa
anticipeze si sa administreze eficient schimbarile
economice si sociale.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
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� Fondul Social European finanteaza urmatoarele prior itati:
�  Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si întrepri nderilor;
� Cresterea accesului si a participarii pe piata munc ii;
� Promovarea incluziunii sociale prin lupta împotriva  discriminarii si facilitarea

accesului pe piata muncii pentru persoanele dezavan tajate.

� În regiunile mai putin dezvoltate care se înscriu s ub obiectivul convergenta,
Fondul Social European sustine:
�  Investitiile în capital uman, în special prin îmbu natatirea sistemelor de educatie si

formare;
� Actiuni având drept scop dezvoltarea capacitatii in stitutionale si a eficientei

administratiilor publice, la nivel national, region al sau local .

PRIORITATI SI OBIECTIVE 
FINANTATE PRIN FSE
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� Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pr in Autoritatea de Management
pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
(AMPOSDRU) este responsabil de elaborarea si gestion area POS DRU.
� Obiectivul general al POS DRU îl constituie dezvolt area capitalului uman si cresterea

competitivitatii, prin conectarea educatiei si înva tarii pe tot parcursul vietii cu piata
muncii si asigurarea de oportunitati sporite de par ticipare pe o piata a muncii moderna,
flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.

� Ministerul Administratiei si Internelor, prin Autori tatea de Management pentru
Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Admin istrative este responsabil
de elaborarea si implementarea PO DCA.
� Programul are ca obiectiv general crearea unei admi nistratii publice mai eficiente, în

beneficiul mediului socio-economic din România. În acest context, PO DCA îsi propune
descentralizarea si modernizarea administratiei pub lice centrale si locale în sectoare
precum sanatatea, educatia si serviciile sociale, s ub aspectul cresterii eficientei
administrative, îmbunatatirii actului legislativ si  decizional, etc.

CINE IMPLEMENTEAZA FSE ÎN ROMANIA?
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� Programul Opera? ional Sectorial Dezvoltarea Resurse lor Umane (POSDRU) stabile? te
axele prioritare ? i domeniile majore de interven? ie  ale României în domeniul resurselor
umane în vederea implementãrii asisten? ei financiar e a Uniunii Europene prin
intermediul Fondului Social European, în cadrul Obi ectivului Convergen?ã, pentru
perioada de programare 2007 – 2013.

� Elaborat în contextul Planului National de Dezvolta re 2007-2013 ? i în acord cu
prioritã? ile Cadrului Strategic Na? ional de Referin ?ã, POSDRU este un instrument
important în sprijinirea dezvoltãrii economice ? i a  schimbãrilor structurale.

�  POSDRU stabileste principalele directii de dezvolt are a capitalului uman prin finantarea
de actiuni care au în vedere formarea profesionala initiala si continua, modernizarea
ofertelor din educatie, promovarea ocuparii fortei de munca, adaptarea ofertei
educationale la cerintele pietei muncii, atragerea unui numar cât mai mare de persoane
pe piata muncii, oportunitatilor egale pe piata mun cii si a incluziunii sociale a grupurilor
vulnerabile.

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL 
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE (POSDRU)
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� Promovarea calitã? ii sistemului de educa? ie ? i form are profesionalã ini? ialã
? i continuã, inclusiv a învã? ãmântului superior ? i a cercetãrii;

� Promovarea culturii antreprenoriale ? i îmbunãtã? ire a calitã? ii ? i
productivitã? ii muncii;

� Facilitarea inser? iei tinerilor ? i a ? omerilor de l ungã duratã pe pia? a muncii;
� Dezvoltarea unei pie? e a muncii moderne, flexibile ? i incluzive;
� Promovarea (re)inser? iei pe pia? a muncii a persoane lor inactive, inclusiv în

zonele rurale;
� Îmbunãtã? irea serviciilor publice de ocupare;
� Facilitarea accesului la educa? ie ? i pe pia? a munci i a grupurilor vulnerabile.

OBIECTIVE SPECIFICE (POSDRU)
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� Pentru realizarea obiectivelor specifice stabilite în cadrul POS DRU au fost
incluse urmãtoarele Axe Prioritare, fiecare dintre ele având un anumit numãr
de Domenii Majore de Interven? ie:

� Axa Prioritarã 1: Educa? ia ? i formarea profesionalã  în sprijinul cre? terii economice
? i dezvoltãrii societã? ii bazate pe cunoa? tere;

� Axa Prioritarã 2: Corelarea învã? ãrii pe tot parcur sul vie? ii cu pia?a muncii;
� Axa Prioritarã 3: Cre? terea adaptabilitã? ii lucrãto rilor ? i a întreprinderilor;
� Axa Prioritarã 4: Modernizarea Serviciului Public d e Ocupare;
� Axa Prioritarã 5: Promovarea mãsurilor active de oc upare;
� Axa Prioritarã 6: Promovarea incluziunii sociale;
� Axa Prioritarã 7: Asisten? ã tehnicã.

AXE PRIORITARE POSDRU
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� POSDRU detine 18,1% din totalul alocarii financiare  pentru obiectivul
Convergenta al Fondurilor Structurale. Alocarea fin anciara a POSDRU este de
4,253 miliarde euro, din care: 3,476 miliarde euro cofinantare FSE, 0,613
miliarde euro contributie nationala publica si  0,1 64 miliarde euro contributie
nationala privata.

� Alocarea financiara orientativa pentru fiecare cere re de propuneri de proiecte
este prevazuta în Conditiile Specifice corespunzato are fiecarui apel de
propuneri.

� Contributia solicitantului reprezinta procentul min im din valoarea eligibila a
proiectului propus, care va fi suportat de catre so licitant sau parteneriat sub
forma financiara, si este prezentata în Conditiile Specifice pentru fiecare DMI.

FINANTAREA POSDRU
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� Pentru a primi finantare nerambursabila din Fondul Social European (FSE)
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Re surselor Umane (POS
DRU), solicitantul trebuie sa fie o organiza tie legal constituit a în Rom ânia si
în acelasi timp trebuie s a apar tina categoriilor de beneficiari eligibili în
conformitate cu Documentul Cadru pentru Implementar ea POS DRU si Ghidul
Solicitantului.

� Categoriile de beneficiari eligibili, grupurile tin ta, activitatile eligibile sunt
diferite pentru fiecare domeniu major de interventi e si sunt specificate în
Ghidul Solicitantului aferent fiecarei cereri de pr opuneri de proiecte lansate.

� POSDRU se adreseaza unei palete largi de beneficiar i, de la institutii publice,
ONG-uri, reprezentanti ai societatii civile, ai med iului academic, ai mediului
de afaceri etc.

PRINCIPALII PASI PENTRU
ACCESAREA POSDRU
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� Pentru a transmite o cerere de finantare din Fondul  Social European poten? ialul
beneficiar va trebui sa consulte Documentul Cadru d e Implementare a POS DRU ,
pentru a identifica domeniul major de interventie î n cadrul caruia se încadreaza si
pentru a verifica daca ideea de proiect este eligib ila.

� Ulterior, va trebui sa consulte Ghidul Solicitantul ui  – Condi ? ii Generale , precum ? i
Ghidul Solicitantului – Condi ? ii Specifice , în cel din urma, putând gasi  toate
informa? iile necesare pentru elaborarea ideii de pr oiect. Ghidul Solicitantului
furnizeaza informatii utile privind conditiile spec ifice pe care trebuie sa le
îndeplineasca solicitantul pentru a obtine finantar e si etapele necesare pentru a
completa cererea de finantare (proiectul) în cadrul  sistemului informatic ActionWeb.

� Proiectele se completeaza si se transmit electronic  prin acest sistem exclusiv prin
sistemul informatic ActionWeb.

PRINCIPALII PASI PENTRU
ACCESAREA POSDRU
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� In conformitate cu Programul de guvernare 2012- Cap itolul 4 „Absorbtia
fondurilor structurale si de coeziune. Afaceri euro pene”:

� gradul de absorb? ie în ceea ce prive? te POSDRU la 3 0.04.2012 era de 5,48%;
� masurile adoptate de Guvern pentru accelerarea abso rb? iei au vizat în principal

cre? terea transparen ? ei ? i a corectitudinii desf a? urarii proiectelor finan ? ate din
fonduri structurale ;

�  s-au stabilit rolul ? i func? iile institu? iilor imp licate în verificarea achizi? iilor
publice cu finan? are europeana;

MASURI PENTRU CRESTEREA GRADULUI DE
ABSORBTIE (1)
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� s-a aprobat un Cod de conduita pentru a evita situa ? iile de incompatibilitate ? i
conflict de interese de catre personal;

� pentru accelerarea procedurilor administrative, aut orita? ile de management au
fost obligate sa proceseze cererile de rambursare a  cheltuielilor efectuate de
beneficiari în maximum 45 zile;

� a fost elaborata Lista de proiecte prioritare finan ? ate din fonduri structurale ? i de
coeziune, de importan? a majora pentru dezvoltarea s ociala ? i economica a
României.

� De asemenea, printre direc? iile de ac? iune pentru g estionarea fondurilor
europene mentionate în Programul de guvernare se re gaseste “Cre? terea
gradului de absorb? ie a fondurilor europene cu obie ctivul atingerii unui
nivel de circa 20% la finele anului 2012, prin atra gerea a 6 miliarde euro din
fonduri europene:(….)  3,5 mld. euro din fonduri de  coeziune”.

MASURI PENTRU CRESTEREA GRADULUI DE
ABSORBTIE (2)
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� Verificarea tuturor proiectelor aflate în implement are prin personalul existent si
prin externalizare;

� Revizuirea procedurii privind verificarea cererilor  de rambursare (administrativ
si la fata locului);

� Revizuirea cadrului existent în ceea ce priveste im plicarea auditorilor financiari
contabili autorizati conform ISA 800 în proiectele finantate prin POSDRU;

�  Revizuirea proceduriii de evaluare în functie de r ezultatele studiului privind
rezonabilitatea costurilor (inclusiv cele salariale ) si în functie de recomandarile
auditorilor;

� Securizarea si îmbunatatirea sistemelor informatice  de la nivelul POSDRU si
modificarea procedurilor de lucru precum si semnare a protocoalelor
operationale;

� Conflictul de interese;
� Managementul neregulilor.

MASURI PENTRU REMEDIEREA DEFICIENTELOR ÎN
CADRUL POSDRU
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