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Joi, 12 martie şi vineri, 13 martie, între orele 9.30 şi 16.00 va avea loc în Bucureşti, la Rin 

Grand Hotel (sala Berlin), Şoseaua Vitan Bârzeşti, nr. 7D, două seminarii de informare cu 

aceeaşi temă, respectiv: “Rolul Fondului Social European în relansarea economică”. 

 

Concret, Guvernul României şi Uniunea Europeană, prin Fondul Social European, vor 

acorda sprijin financiar întreprinderilor pentru me nŃinerea şi chiar creşterea 

numărului de salariaŃi, precum şi pentru îmbunătăŃirea formării profesionale şi a 

condiŃiilor în care aceştia lucrează.  

Valoarea totală a sprijinului financiar se va ridica la 142 de milioane de euro, disponibili 

în perioada 2009 – 2010. Vor putea aplica pentru obŃinerea de fonduri întreprinderile, 

inclusiv IMM-urile şi persoanele fizice autorizate. Cererile de finanŃare pot viza 

subvenŃionarea salariilor noilor angajaŃi cu un procent de cel puŃin 50%, 

subvenŃionarea costurilor privind formarea profesională, precum şi a cheltuielilor 

făcute de angajator pentru îmbunătăŃirea condiŃiilor de muncă în scopul reducerii 

îmbolnăvirilor profesionale şi a accidentelor.  

 

În cadrul seminarului organizat la Bucureşti, participanŃii (reprezentanŃi ai mediului de afaceri 

din Regiunea Bucureşti - Ilfov) vor fi informaŃi asupra posibilităŃilor de finanŃare şi a 

mecanismelor de accesare a fondurilor. Seminarul va fi susŃinut de experŃi formatori în 

domeniul Fondului Social European şi oficiali ai AutorităŃii de Management pentru Programul 

OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, direcŃie generală din cadrul 

Ministerului Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale. Scopul seminarului este de a explica 

modul de completare a unei cereri de finanŃare astfel ca întreprinderile care doresc să aplice 

pentru obŃinerea fondurilor să o poată face imediat după lansarea oficială a schemelor 

Fondului Social European, respectiv după data de 30 martie 2009.  

 

Proiect: “Sprijin pentru Ministerul Muncii, Familiei si ProtecŃiei Sociale în pregătirea ca Autoritate de Management pentru 
Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Continuarea procesului de pregătire pentru gestionarea şi 

implementarea Fondului Social European” România PHARE 2006/018 -147-04.05.01.07.01 


