
 

 

 

FSE/ POSDRU 

Fondul Social European(FSE) este principalul instrument financiar comunitar de 
implementare a Strategiei Europene de Ocupare a Forței de Muncă, strategie ce 
legitimează perspectiva și cadrul național de implementare a Programului Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.  

 
Fondul Social European susține, în mod prioritar:  

•Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor; 

•Creşterea accesului şi a participării pe piaţa muncii; 
•Promovarea incluziunii sociale prin lupta împotriva discriminării şi facilitarea accesului pe 
piaţa muncii pentru persoanele dezavantajate; 
•Investiţiile în capital uman, în special prin îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi formare; 
•Acţiuni având drept scop dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiilor 
publice, la nivel naţional, regional sau local. 
 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 
stabilește și asumă direcțiile prioritare de acțiune necesare pentru abordarea politicii 
Uniunii Europene în domeniile pieței muncii, educației și incluziunii sociale; Programul este 
transpus într-un set de axe prioritare si domenii majore de intervenție, care adresează 
punctele slabe ale dezvoltării resurselor umane din România.  

POSDRU vizează, astfel, implementarea asistenței financiare a Uniunii Europene prin 
intermediul Fondului Social European, în cadrul Obiectivului Convergență, pentru perioada 
de programare 2007 – 2013. 

Intervenția FSE în România sprijină atingerea obiectivului general al POSDRU, privind 
„dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității, prin corelarea educației și 
învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii si asigurarea de oportunități sporite pentru 
participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă a 1.650.000 de 
persoane”. 

Următoarele obiective specifice contribuie la realizarea obiectivului general              
al POSDRU: 

•Promovarea educației și informării inițiale și continue de calitate, inclusiv a 
învățământului superior și cercetării; 

•Promovarea culturii antreprenoriale și creșterea calității și productivității muncii; 
•Facilitarea accesului tinerilor pe piața muncii; 
•Dezvoltarea unei piețe a muncii modernă, flexibilă și inclusivă; 
•Promovarea (re)inserției pe piața muncii a persoanelor inactive, inclusiv în mediul; 
•Îmbunătățirea Serviciului Public de Ocupare; 
•Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educație și pe piața muncii. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

Axele prioritare POS DRU:  
 
 
 
Axa prioritară 1: „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice 

și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” – urmăreşte să sprijine dezvoltarea unor 
traiectorii flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii şi să îmbunătăţească accesul la 
educaţie şi formare profesională prin furnizarea de educaţie şi formare iniţială şi continuă 
modernă şi de calitate, incluzând învăţământul superior şi cercetarea. 

 
Axa prioritară 2: „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” – îşi 

propune să faciliteze tranziţia de la şcoală la locul de muncă prin creşterea relevanţei 
educaţiei şi formării profesionale pentru piaţa muncii şi prin îmbunătăţirea nivelului de 
calificare a angajaţilor, în perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi, în contextul 
societăţii bazate pe cunoaştere. 

 
Axa prioritară 3: „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor” – 

urmăreşte îmbunătăţirea adaptabilităţii, atât a întreprinderilor, în special a 
microîntreprinderilor şi IMM-urilor, cât şi a angajaţilor, la mediul economic în schimbare şi la 
provocările globalizării. 

 
Axa prioritară 4: „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” – vizează 

modernizarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă va fi abordată la nivel 
național, pentru a îmbunătății calitatea serviciului public de ocupare furnizate, făcându-le 
mai vizibile și mai accesibile pentru beneficiari - șomeri, persoane aflate în căutarea unui loc 
de muncă, angajatori. 

Axa prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare” – promovarea 
măsurilor destinate creşterii ratei de ocupare, prin atragerea şi susţinerea a cât mai multe 
persoane pe piaţa muncii, inclusiv în zonele rurale, facilitarea integrării pe piaţa muncii a 
şomerilor tineri şi a şomerilor de lungă durată şi sprijinirea ocupării formale. 

 
Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale” – urmăreşte dezvoltarea 

programelor specifice pentru dezvoltare personală,atât în scopul consolidării motivaţiei 
pentru participarea la educaţie şi formare profesională cât şi în vederea integrării grupurilor 
vulnerabile pe piaţa muncii. 

 
Axa prioritară 7: „Asistență tehnică” – finanțează acțiuni de sprijinire a Autorității 

de Management pentru Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane și a 
Organismelor Intermediare în implementarea, monitorizarea și evaluarea Programului, 
precum și pentru informarea beneficiarilor cu privire la domeniile în care poate fi accesat 
FSE. 

 


