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Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 
27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere 
ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare 
durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. 
Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările 
şi popoarele de dincolo de graniţele ei. 

 

  

 
 

 
 
   
 

 
 

Bucureşti,14 Noiembrie 2007 
 

 
Uniunea europeană sprijină creşterea competitivităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă în România 
 
 
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse împreună cu Organismul Intermediar Regional POS DRU 
Regiunea Bucureşti Ilfov, a lansat astăzi apelul pentru propuneri de proiecte din cadrul Programului Phare 
2006 Coeziune Economică şi Socială „Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi 
recalificarea forţei de muncă”. 
Bugetul total al apelului pentru propuneri de proiecte este de 5,14 milioane Euro din care 3,85 milioane Euro 
reprezintă finanţare a Uniunii Europene. Bugetul alocat regiunii Bucureşti Ilfov este de 0,258 milioane Euro. 
Apelul vizează sprijinirea proiectelor de dezvoltare a resurselor umane prin investiţii substanţiale în 
promovarea capitalului uman. Proiectele vor duce la îmbunătăţirea nivelurilor de calificare profesională şi 
ocupare a forţei de muncă şi, implicit, la dezvoltarea societăţii româneşti bazată pe cunoaştere. 
 
Acţiunile eligibile pentru finanţare în cadrul acestui apel sunt: 
 

• Elaborarea şi implementarea unor programe de formare a personalului din toate tipurile de întreprinderi în 
domeniul utilizării noilor tehnologii şi procese de producţie, dezvoltării de noi produse, precum şi utilizării 
tehnicii de calcul 

 

• Elaborarea şi implementarea unor programe de pregătire profesională pentru acoperirea deficitului de 
calificări în diferite sectoare economice 

 

• Asistenţă şi consultanţă pentru întreprinderile interesate în a dezvolta politici proprii de resurse umane prin 
elaborarea strategiilor relevante, evaluarea nevoilor de formare, elaborarea planurilor de pregătire, schimbul 
de bune practici în domeniul resurselor umane, inclusiv stabilirea de reţele de colaborare şi comunicare. 

 
Pot beneficia de finanţare firmele de stat sau private, inclusiv IMM-urile, asociaţiile patronale, sindicatele, 
furnizorii de servicii în domeniul dezvoltării resurselor umane, furnizorii de programe de pregătire, asociaţii 
profesionale, asociaţiile şi fundaţiile non-profit în domeniu, universităţile, camerele de comerţ, institutele de 
cercetare. 
Scopul schemei de finanţare nerambursabilă este promovarea competitivităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă 
existentă la toate nivelele ierarhice din întreprinderi pentru a răspunde cât mai bine nevoilor în evoluţie de pe piaţa 
forţei de muncă. 
Limitele finanţării nerambursabile pentru un proiect se vor situa între 15.000 şi 150.000 Euro. Termenul limită pentru 
depunerea cererilor de finanţare este 5 februarie 2008. 
 Pentru a obţine Ghidul solicitantului pentru schema de finanţare Phare 2006 în format electronic, vă rugăm să 
accesaţi pagina de internet a AMPOSDRU, la adresa: http://www.mmssf.ro/website/ro/amposdru_a.jsp. Pentru 
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: Roxana Aszaloş, tel. 021/319 12 80 şi 021/319 12 80 e-mail 
roxana.aszalos@oiposdrubi.ro    
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