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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE” 2007 - 2013

La elaborarea ProgramulLa elaborarea Programul Operaţional Sectorial pentru Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane Dezvoltarea Resurselor Umane au fost avute în vedereau fost avute în vedere::

-- Agenda Agenda ReviRevizuitzuităă de la Lisabonade la Lisabona;;
-- Liniile Directoare privind Politica de Coeziune 2007Liniile Directoare privind Politica de Coeziune 2007--20132013;;
-- Strategia EuropeanStrategia Europeană ă de Ocuparede Ocupare;;
-- Liniile Directoare Integrate pentru Liniile Directoare Integrate pentru CreştereaCreşterea EconomicEconomicăă şi şi 

OcupareOcupare (2005(2005--2008)2008);;
-- Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 2007Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 2007--2013 pentru obiectivul 2013 pentru obiectivul 

““ConvergenConvergenţăţă”;”;
-- ProgramulProgramul de de GuvernareGuvernare îîn n domeniuldomeniul Resurselor UmaneResurselor Umane;;
-- Documentul Comun de Evaluare a Politicilor de Ocupare a Forţei Documentul Comun de Evaluare a Politicilor de Ocupare a Forţei 

de Muncde Muncă ă (JAP);(JAP);
-- Memorandumul Comun privind Incluziunea SocialMemorandumul Comun privind Incluziunea Socială ă (JIM);(JIM);
-- Planul Naţional Planul Naţional de Acţiune pentrude Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2004 Ocuparea Forţei de Muncă 2004 

–– 20020055 (PNAO)(PNAO)..
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE” 2007 - 2013

ObiectivulObiectivul generalgeneral al POS al POS DRU:DRU:
DezvoltareaDezvoltarea capitalului uman şi creşterea capitalului uman şi creşterea 
competitivitcompetitivităăţii acestuia pe piaţa muncii, ţii acestuia pe piaţa muncii, 
prin asigurarea oportunitprin asigurarea oportunităăţilor egale de ţilor egale de 
învăţare pe tot parcursul vieţii şi învăţare pe tot parcursul vieţii şi 
dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, 
flexibile şi flexibile şi inclusive care sinclusive care să ă conducconducăă, pâ, pânnă ă 
în anul 2015, la integrarea durabilă pe în anul 2015, la integrarea durabilă pe 
piaţa muncii a piaţa muncii a 6600 000 persoane00 000 persoane
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE” 2007 - 2013

Obiective Obiective specifice:specifice:
�� Promovarea calitPromovarea calităăţii în educaţia iniţială şi continuă, inclusiv în ţii în educaţia iniţială şi continuă, inclusiv în 

învăţământul superior şi în cercetare;învăţământul superior şi în cercetare;

�� Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şPromovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi i 
productivitproductivităăţii muncii;ţii muncii;

�� Facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii;Facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii;

�� Dezvoltarea unei pieţe a muncii flexibile, inclusive şi moderne;Dezvoltarea unei pieţe a muncii flexibile, inclusive şi moderne;

�� Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive,Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive,
inclusiv în zonele rurale;inclusiv în zonele rurale;

�� Îmbunătăţirea serviciului public de ocupare;Îmbunătăţirea serviciului public de ocupare;

�� Facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupuriloFacilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor r 
vulnerabile.vulnerabile.
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AXELE PRIORITARE ALE POS DRUAXELE PRIORITARE ALE POS DRU

AxaAxa prioritar prioritară ă 11 ::
Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economiEducaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şice şi

ddezvoltezvoltăăriirii societ societăăţii bazate pe ţii bazate pe cunoaşterecunoaştere

AxaAxa prioritar prioritară ă 2:2:

CoConectareanectarea învăţării continue la piaţa învăţării continue la piaţa munciimuncii

AxaAxa prioritar prioritară ă 33 ::
Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilorîntreprinderilor

AxaAxa prioritar prioritară ă 4:4:

Modernizarea Serviciul Public de Modernizarea Serviciul Public de OcupareOcupare

AxaAxa prioritar prioritară ă 5:5:

Promovarea mPromovarea măăsurilor active de surilor active de ocupareocupare

AxaAxa prioritar prioritară ă 6:6:

Promovarea incluziunii Promovarea incluziunii socialesociale

AxaAxa prioritar prioritară ă 7:7:

Asistenţă Asistenţă tehnictehnicăă
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AP1AP1-- Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii 

economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştereeconomice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domenii majore de intervenţie:
1) Acces la educaţie iniţială şi formare profesională de calitate;
2) Educaţia universitară de calitate;
3) Dezvoltarea resurselor umane în domeniul educaţiei şi al formării 

profesionale;
4) Asigurarea calităţii în FPC:
5) Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE” 2007 - 2013
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 

“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE” 2007 - 2013

A.P.1A.P.1 -- OperaOperaţiuniţiuni indicative indicative relevante:relevante:

-- DezvoltareaDezvoltarea dede instrumente instrumente şi mecanisme pentru îmbunătăţirea şi mecanisme pentru îmbunătăţirea 
educaţiei preeducaţiei pre--universitare şi universitare; implementarea unui sistem universitare şi universitare; implementarea unui sistem 
al calital calităăţii;ţii;

-- Sprijinirea reţelelor tip universitateSprijinirea reţelelor tip universitate--institut de cercetareinstitut de cercetare-- întreprindere;întreprindere;

-- Dezvoltarea de mecanisme de evaluare a competenţelor şi calificăDezvoltarea de mecanisme de evaluare a competenţelor şi calificărilor;rilor;

-- Sprijin pentru tinerii cercetSprijin pentru tinerii cercetăători ;tori ;

-- Dezvoltarea cooperDezvoltarea cooperăării internaţionale prin stagii de practică doctorale rii internaţionale prin stagii de practică doctorale 
şi postşi post--doctoraledoctorale
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE” 2007 - 2013

AP 2AP 2 -- Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa    Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa    

munciimuncii

DomeniiDomenii majore de intervenţie:majore de intervenţie:

1)1) TranziţiaTranziţia de la şcoală la viaţa activă;de la şcoală la viaţa activă;

2)2)  Prevenirea p Prevenirea păărrăăsiriisirii timpuriitimpurii a a şcolii;şcolii;

3)3) CreştereaCreşterea accesului şi participării la FPC.accesului şi participării la FPC.
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE” 2007 - 2013

A.P.2A.P.2 -- OperaţiuniOperaţiuni indicative relevante:indicative relevante:

-- Sprijinul iniţiativelor privind parteneriatele între şcoliSprijinul iniţiativelor privind parteneriatele între şcoli--universituniversităăţiţi--
întreprinderi;întreprinderi;

-- Consiliere pentru spijinirea trecerii tinerilor de la şcoală la Consiliere pentru spijinirea trecerii tinerilor de la şcoală la viaţa viaţa 
activactivăă;;

-- Monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii;Monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii;

-- Sprijinirea programelor de prevenire a abandonului şcolar;Sprijinirea programelor de prevenire a abandonului şcolar;

-- Reintegrarea în educaţie a celor care au abandonat şcoala;Reintegrarea în educaţie a celor care au abandonat şcoala;

-- Sprijin pregSprijin pregăătirea profesionaltirea profesională ă continucontinuă ă şi pentru consilirere la locul şi pentru consilirere la locul 
de muncde muncăă;;

-- Stimulente pentru angajatori în vederea creşterii participării lStimulente pentru angajatori în vederea creşterii participării la a 
formarea profesionalformarea profesională ă continucontinuăă
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AP 3 AP 3 -- Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a       Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a       

întreprinderilorîntreprinderilor

DomeniiDomenii majore de intervenţiemajore de intervenţie::

1)1) PromovareaPromovarea culturii antreprenorialeculturii antreprenoriale;;

2)2) SprijinSprijin acordat întreprinderilor acordat întreprinderilor şi şi angajaţilorangajaţilor pentru        pentru        

promovareapromovarea adaptabilit adaptabilităăţiiţii;;
3)3) DezvoltareaDezvoltarea parteneriatelorparteneriatelor şi încurajarea şi încurajarea iniţiativelor iniţiativelor 

partenerilorpartenerilor sociali şi ale societăţii civile.sociali şi ale societăţii civile.

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE” 2007 - 2013
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE” 2007 - 2013

A.P.3.A.P.3. : Operaţiuni: Operaţiuni indicative relevanteindicative relevante::

-- Creşterea atitudinii pozitive faţă de cultura antreprenorială;Creşterea atitudinii pozitive faţă de cultura antreprenorială;

-- DezvoltareaDezvoltarea şi promovarea abilităţilor manageriale moderne,şi promovarea abilităţilor manageriale moderne,

înîn special pentru microspecial pentru micro--întreprinderi şi IMMîntreprinderi şi IMM--uri;uri;

-- PromovareaPromovarea form formăării profesionale a persoanelor cu risc rii profesionale a persoanelor cu risc crescutcrescut de a p de a păărrăăsi si 
timpuriu piaţa muncii;timpuriu piaţa muncii;

-- PromovareaPromovarea şi sprijinirea instruirii în noi tehnologii, inclusiv şi sprijinirea instruirii în noi tehnologii, inclusiv TIC;TIC;

-- Dezvoltarea capacitDezvoltarea capacităăţii ONGţii ONG--urilor de a promova implicarea civică;urilor de a promova implicarea civică;

-- Încurajarea parteneriatelor locale şi sociale pentru combaterea Încurajarea parteneriatelor locale şi sociale pentru combaterea fenomenului fenomenului 
muncii nedeclarate şi promovarea unor modalităţi flexibile de ormuncii nedeclarate şi promovarea unor modalităţi flexibile de organizare a ganizare a 
muncii.muncii.
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE” 2007 - 2013

APAP 44 -- Modernizarea Serviciului Public de OcupareModernizarea Serviciului Public de Ocupare

DomeniiDomenii majore de majore de intervenţie:intervenţie:

1)1) ÎntărireaÎntărirea capacit capacităăţii SPO de ţii SPO de a furnizaa furniza serviciiservicii de ocuparede ocupare;;

2)2) FormareaFormarea personalului personalului propriu al SPOpropriu al SPO
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE” 2007 - 2013

A.P.4 A.P.4 -- OperaţiuniOperaţiuni indicativeindicative relevanterelevante::

-- Dezvoltarea bazei de date privind serviciile furnizate, locurileDezvoltarea bazei de date privind serviciile furnizate, locurile vacante şi angajatori;vacante şi angajatori;

-- DezvoltareaDezvoltarea de servicii dede servicii de asistenţă personalizată pentru şomeri; asistenţă personalizată pentru şomeri; 

-- DezvoltareaDezvoltarea serviciilor de tip “serviciilor de tip “selfself--service”;service”;

-- Promovarea parteneriatelor cu serviciile publice de ocupare dinPromovarea parteneriatelor cu serviciile publice de ocupare din Statele Membre în Statele Membre în 
scopul identificscopul identificăării şi aplicării de bune practici;rii şi aplicării de bune practici;

-- AnalizeAnalize, studii, cercet, studii, cercetăări şi prognoze privind piaţa muncii;ri şi prognoze privind piaţa muncii;

-- ElaborareaElaborarea şi implementarea de instrumente adecvate de monitorizare şi evaşi implementarea de instrumente adecvate de monitorizare şi evaluare a luare a 
impactului real  al mimpactului real  al măăsurilor active pe piaţa muncii;surilor active pe piaţa muncii;

-- EElaborarealaborarea dede analizeanalize, , studiistudii, , cercetcercetăăriri şi prognoze şi prognoze privind piaţa muncii,privind piaţa muncii, inclusiv îninclusiv în ceea ceea 
ce priveşte munca ce priveşte munca nedeclaratnedeclaratăă
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE” 2007 - 2013

APAP 5 5 -- Promovarea mPromovarea măăsurilor active de ocuparesurilor active de ocupare

DomeniiDomenii majore de intervenţiemajore de intervenţie::

1)1) DezvoltareaDezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare;şi implementarea măsurilor active de ocupare;

2)2) PromovareaPromovarea sustenabilitsustenabilităăţiiţii pe termen lung a zonelor rurale în pe termen lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşteceea ce priveşte resursele umane şi ocuparea forţei de muncăresursele umane şi ocuparea forţei de muncă..
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE” 2007 - 2013

A.P.5.A.P.5. -- OperaţiuniOperaţiuni indicativeindicative relevanterelevante ::

-- SprijinireaSprijinirea tuturor activittuturor activităăţilorţilor privind m privind măăsurile active de ocuparesurile active de ocupare;;

-- Promovarea mobilitPromovarea mobilităăţii geografice şi profesionale a forţei de muncă pentru ţii geografice şi profesionale a forţei de muncă pentru 
folosirea tuturor oportunitfolosirea tuturor oportunităăţilor de angajare şi creşterea coeziunii regionale;ţilor de angajare şi creşterea coeziunii regionale;

-- Promovarea mPromovarea măăsurilor pentru sincronizarea nevoilor individuale, gradului de surilor pentru sincronizarea nevoilor individuale, gradului de 
educaţie, potenţialului de muncă şi piaţa muncii;educaţie, potenţialului de muncă şi piaţa muncii;

-- Scheme inovative pentru promovarea ocupScheme inovative pentru promovarea ocupăării şomerilor tineri şi a şomerilor rii şomerilor tineri şi a şomerilor 
de lungde lungă ă duratduratăă;;

-- DezvoltareaDezvoltarea “parteneriatelor pentru ocupare deplină” la nivel naţional, “parteneriatelor pentru ocupare deplină” la nivel naţional, 
regional, local şi regional, local şi sectorialsectorial
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AXELE PRIORITARE ALEAXELE PRIORITARE ALE PROGRAMULUI OPERAPROGRAMULUI OPERAŢŢIONAL IONAL SECTORIAL SECTORIAL 

““DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANEDEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE”” 2007 2007 -- 20132013

AP AP 66 -- Promovarea incluziunii socialePromovarea incluziunii sociale

Domenii majore de intervenţieDomenii majore de intervenţie::

1) Promovarea economiei sociale;
2) Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor 

vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii;
3) Promovarea oportunităţilor egale pe piaţa muncii;
4) Iniţiative transnaţionale pe piaţa inclusivă a muncii.
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE” 2007 - 2013

A.P.6 A.P.6 -- OperaţiuniOperaţiuni indicativeindicative relevanterelevante ::

-- PromovareaPromovarea ocupabilitocupabilităăţiiţii şi adaptabilităţii persoanelor slab calificate, persoanelor şi adaptabilităţii persoanelor slab calificate, persoanelor cu cu 
dizabilitdizabilităăţiţi şi persoanelorşi persoanelor supuse riscului de excluziune social supuse riscului de excluziune socialăă, în economia socială;, în economia socială;

-- IntegrareaIntegrarea în comunitate a grupurilor vulnerabile supuse riscului de în comunitate a grupurilor vulnerabile supuse riscului de marginalizare marginalizare 
socialsocialăă, prin formele economiei sociale;, prin formele economiei sociale;

-- Promovarea parteneriatelor între furnizorii de servicii sociale Promovarea parteneriatelor între furnizorii de servicii sociale pentru creşterea calităţii pentru creşterea calităţii 
acestor servicii;acestor servicii;

-- Programe pentru dezvoltarea calificPrograme pentru dezvoltarea calificăărilor de bazrilor de bază ă şi a pregătirii profesionale pentru şi a pregătirii profesionale pentru 
grupurile vulnerabile;grupurile vulnerabile;

-- Dezvoltare de programe de training pentru personalulul ONGDezvoltare de programe de training pentru personalulul ONG--urilor care activeazurilor care activează ă în în 
domeniul incluziunii sociale;domeniul incluziunii sociale;

-- Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi a parteneriatelor laSprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi a parteneriatelor la nivel european în scopul nivel european în scopul 
crecreăării unei pieţe a muncii inclusiverii unei pieţe a muncii inclusive
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE” 2007 - 2013

APAP77-- Asistenţă tehnică Asistenţă tehnică pentrupentru implementarea POS DRUimplementarea POS DRU

DomeniiDomenii majore de intervenţiemajore de intervenţie::

1)1) SprijinireaSprijinirea AM POS DRU AM POS DRU pentrupentru implementarea, monitorizarea şi implementarea, monitorizarea şi 
evaluarea POS DRUevaluarea POS DRU

2)2) PromovareaPromovarea şi publicitatea POS DRU şi publicitatea POS DRU 
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AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL SECTORIAL 

“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE” 2007 - 2013

Programul Operaţional Sectorial Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor UmaneDezvoltarea Resurselor Umane

http://http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jspwww.mmssf.ro/website/ro/autoritate.jsp

Propuneri se pot transmite la adresa de Propuneri se pot transmite la adresa de 

ee--mail:mail:

amposdruamposdru@amposdru.mmssf.ro@amposdru.mmssf.ro
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AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 

“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE” 2007 - 2013

VA MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!VA MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!


