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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 România în vederea combaterii problemelor structurale de ocupare  
 
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 „Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă”. 
Bugetul total al apelului pentru propuneri de proiecte este de 4,87 milioane Euro din care 3,65 milioane Euro 
reprezintă finanţare a Uniunii Europene. Bugetul alocat regiunii Bucureşti Ilfov este de 0,244 milioane Euro. 
Apelul vizează sprijinirea proiectelor de dezvoltare a resurselor umane concentrate pe formarea profesională 
care urmăreşte creşterea mobilităţii, flexibilităţii şi adaptabilităţii persoanelor pe piaţa muncii şi în final 
creşterea ratei de ocupare. 
Acţiunile eligibile pentru finanţare în cadrul acestui apel sunt grupate în cadrul următoarelor măsuri: 
 

• Măsuri pentru reducerea dezechilibrului dintre cererea şi oferta de forţă de muncă (servicii de ocupare a forţei 
de muncă) pentru îmbunătăţirea serviciilor de plasare şi asistenţă pentru căutarea unui loc de muncă 

 

• Măsuri de creştere a nivelului de calificare, de prevenire a deficitului de competenţe, de îmbunătăţire a calităţii 
muncii şi pentru obţinerea unui certificat pentru competenţe ocupaţionale dobândite, recunoscut la nivel 
naţional 

 

• Măsuri pentru începerea unei afaceri proprii, în vederea sprijinirii persoanelor din cadrul grupului ţintă pentru 
demararea unei afaceri proprii 

 

• Măsuri inovative pentru asistarea grupurilor ţintă în vederea inserţiei sau reinserţiei pe piaţa forţei de muncă; 
această măsură urmăreşte creşterea ocupării, mobilităţii ocupaţionale şi geografice, în conformitate cu 
Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de Muncă.  

 
Următoarele categorii sunt eligibile ca beneficiari de finanţare: organizaţii profesionale, fundaţii şi asociaţii, agenţii de 
formare profesională continuă, agenţi de plasare a forţei de muncă, furnizori de educaţie şi formare profesională 
continuă a adulţilor, universităţi, structuri descentralizate ale administraţiei publice centrale, firme de stat şi private, 
inclusiv IMM-urile, sindicate şi patronate. 
Scopul schemei de finanţare nerambursabilă este creşterea măsurilor active şi preventive pentru ocuparea forţei de 
muncă destinate şomerilor, în special şomerilor tineri, şomerilor de lungă durată, persoanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă din mediul rural şi persoanelor ocupate în agricultură cu venituri reduse. 
Limitele finanţării nerambursabile pentru un proiect se vor situa între 15.000 şi 150.000 Euro. Termenul limită pentru 
depunerea cererilor de finanţare este 7 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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