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Programul anual de lucru 2007 - 2008 
 
 
I. Introducere  
 
Cadrul legal  

• Regulamentele Consiliului: 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziŃii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi 
Fondul de coeziune, 1081/2006 privind Fondul Social European, 1828/2006 de stabilire a regulilor de implementare a Regulamentului Consiliului (CE) nr 1083/2006 
şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, 1605/2002 privind 
Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al ComunităŃilor Europene şi 2342/2002 ce stabileşte reguli detaliate pentru implementarea Regulamentului 
Consiliului (EC, Euratom) nr 1605/2002 cu modificările şi completările ulterioare;  

• Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
 

Surse de finanŃare 
• contribuŃia comunitară (FSE) 
• contribuŃie naŃională publică 
• contribuŃie privată 

 
II. Obiective ale Apelului pentru propuneri de proiecte pentru axele prioritare 1 – 6 şi licita Ńiei publice pentru axa prioritar ă 7, aferente alocării 
financiare POS DRU pentru perioada 2007 - 2008: 
 
Axa prioritară 1 - EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere: 

- asigurarea calităŃii în educaŃie şi formare profesională iniŃială şi continuă;  
- îmbunătăŃirea managementului la toate nivelele sistemului de învăŃământ; 
- dezvoltarea sistemului naŃional de calificări în învăŃământul superior;  
- dezvoltarea mecanismelor de adaptare a ofertei educaŃionale la cerinŃele pieŃei muncii şi ale societăŃii bazate pe cunoaştere, inclusiv dezvoltarea de 

curriculum şi programe de studii;  
- îmbunătăŃirea sistemelor de formare iniŃială şi continuă şi a modelelor de carieră didactică a profesorilor;  
- dezvoltarea unor mecanisme sustenabile de îmbunătăŃire a serviciilor de orientare şi consiliere şi a altor servicii conexe din sistemul de educaŃie;  
- sprijinirea sistemului naŃional de studii doctorale şi postdoctorale. 

Axa prioritară 2 - Corelarea învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii  
- prevenirea părăsirii timpurii a şcolii şi îmbunătăŃirea programelor de educaŃie de „şansa a doua”; 
- creşterea accesului şi participării la educaŃie şi formare profesională iniŃială şi facilitarea inserŃiei pe piaŃa muncii a tinerilor, inclusiv a celor aparŃinând 

grupurilor vulnerabile; 
- dezvoltarea ofertelor de formare continuă care să corespundă cerinŃelor pieŃei muncii şi susŃinerea parteneriatelor pentru promovarea participării la formarea 

profesională continuă. 
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Axa prioritară 3 - Creşterea adaptabilităŃii lucrătorilor şi a întreprinderilor 
- promovarea activităŃilor pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale la nivelul întreprinderilor; 
- sprijinirea activităŃilor pentru creşterea adaptabilităŃii întreprinderilor şi a  angajaŃilor; 
- sprijinirea parteneriatelor, pactelor şi iniŃiativelor partenerilor sociali pentru ocupare şi incluziune socială. 

Axa prioritară 4 - Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 
- dezvoltarea şi consolidarea furnizării serviciilor de formare profesională prin Serviciul Public de Ocupare; 
- dezvoltarea capacităŃii manageriale şi a competenŃelor personalului Serviciului Public de Ocupare prin activităŃi de consiliere şi formare profesională; 

Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare 
- creşterea nivelului de calificare şi a şanselor de ocupare pe piaŃa muncii pentru şomeri de lungă durată, şomeri tineri şi şomeri peste 45 de ani; 
- dezvoltarea abilităŃilor antreprenoriale şi sprijinirea şomerilor tineri în vederea iniŃierii unei activităŃi independente; 
- sprijinirea populaŃiei inactive şi a persoanelor ocupate în agricultura de subzistenŃă din mediul rural în vederea integrării pe piaŃa muncii. 

Axa prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale 
- sprijinirea mobilizării, integrării şi reabilitării  sociale şi profesionale a persoanelor de etnie romă; 
- sprijinirea persoanelor cu dizabilităŃi pentru reabilitare şi integrare socială; 
- sprijinirea persoanelor în detenŃie sau eliberate din detenŃie în vederea integrării sociale şi profesionale, în special a tinerilor. 

Axa prioritară 7 – AsistenŃa tehnică 
- sprijinirea autorităŃii de management şi a organismelor intermediare în vederea unei bune gestionări a operaŃiunilor finanŃate de FSE; 
- creşterea nivelului de conştientizare cu privire la intervenŃiile FSE în România; 
- promovarea informării şi comunicării cu privire la activităŃile FSE. 

 
III. Rezultate  

• dezvoltarea şi implementarea sistemelor de asigurare a calităŃii în învăŃământ (cu certificarea lor); 
• persoane formate şi/sau perfecŃionate în educaŃie, formare profesională, sprijinirea în vederea sprijinirii tranziŃiei de la şcoală la viaŃa activă, persoane asistate în 

educaŃia de tip „a doua şansă”; 
• programe de studii desfăşurate conform Cadrului NaŃional al Calificărilor; 
• creşterea ocupării prin promovarea formării profesionale continue; 
• dezvoltarea antreprenoriatelor; întărirea capacităŃii partenerilor sociali şi a reprezentanŃilor societăŃii civile, consolidarea parteneriatelor de ocupare şi incluziunea 

socială; 
• certificarea sistemului de management al calităŃii pentru agenŃiile de ocupare; 
• creşterea populaŃiei rurale ce realizează venituri din activităŃi non agricole; 
• activităŃi concentrate de informare şi publicitate cu privire la acŃiunile FSE în vederea obŃinerii unei absorbŃii maxime a acestor fonduri. 
 
 
 

IV. Criterii de eligibilitate  
 
Criterii de eligibilitate pentru aplicanŃi: 
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1. Aplicantul trebuie să fie o organizaŃie legal constituită cu sediul înregistrat în România.  
2. Aplicantul trebuie să fie unul dintre beneficiarii înscrişi pe lista conform DCI pentru POS DRU şi Ghidul Aplicantului.  
3. Aplicantul trebuie să nu fie într-una din situaŃiile descrise în articolele 93(1) şi 94 ale Regulamentului Consiliului nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil 

bugetului general al Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile art.93(2) din Regulamentul Consiliului nr.1605/2002.  
4. Aplicantul trebuie să fie direct responsabil pentru elaborarea şi managementul proiectului.  
5. Aplicantul şi partenerii săi trebuie să demonstreze capacitatea sa financiară şi operaŃională. În acest sens, se vor evalua următoarele aspecte:  

• resursele administrative ; 
• existenŃa resurselor financiare stabile pentru implementarea proiectului. Evaluarea capacităŃii financiare nu se face în cazul administraŃiei publice locale şi centrale.  

 
Criterii de eligibilitate pentru proiecte: 
1. Proiectul are în vedere obiectivele specifice ale Axei Prioritare/Domeniului Major de IntervenŃie. 
2. ActivităŃile şi grupul/grupurile Ńintă ale proiectului sunt conforme condiŃiilor AP/DMI şi a apelului la propuneri de proiecte.  
3. Bugetul proiectului se încadrează în plafoanele prevăzute în apelul la propuneri de proiecte.  
4. Proiectul este în conformitate cu politicile Europene şi naŃionale privind informarea şi publicitatea.  
5. Proiectul respectă perioada maximă permisă pentru implementare (3 ani maximum), şi de asemenea perioada de transmitere a cererii de finanŃare şi a anexelor respective. 
6. Proiectul este implementat în România.  
 
CondiŃiile de acordare a finanŃării sunt cele specificate în Regulamentul financiar 1605/2002 aplicabil bugetului general al ComunităŃilor Europene şi cu 
Regulamentul 2342/2002 privind implementarea regulamentului 1605/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
V. Criterii de selecŃie generale  
 
Există patru categorii de criterii pentru selecŃia proiectelor ce vor avea ponderi diferite în evaluarea finală şi anume: 
1. RelevanŃă 
2. Metodologie 
3. Sustenabilitate 
4. Cost-eficienŃă 
Sistemul de notare pentru fiecare criteriu de selecŃie este de la 1 la 5. 
Fiecare proiect va avea un punctaj total, obŃinut prin adunarea punctelor ponderate acordate pentru fiecare categorie de criterii de selecŃie.  
Pentru fiecare categorie de criterii se va stabili un punctaj minim, considerat limita peste care proiectul va fi considerat selectat. 
 
 
 
 
VI. Rata maximă de cofinanŃare a FSE 
 
Axa prioritară 1 - EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere  
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- 80,44% din Fondul Social European  
Axa prioritară 2 - Corelarea învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii  

- 91,97% din Fondul Social European  
Axa prioritară 3 - Creşterea adaptabilităŃii lucrătorilor şi a întreprinderilor 

- 86,63% din Fondul Social European  
Axa prioritară 4 - Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 

- 75% din Fondul Social European  
Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare 

- 87,68% din Fondul Social European  
Axa prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale 

- 83,94% din Fondul Social European  
Axa prioritară 7 – AsistenŃă tehnică 

- 75% din Fondul Social European  
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Calendarul lansării Apelurilor pentru propuneri de proiecte aferent e alocărilor POS DRU 2007-2008 
 
Axa prioritar ă  Domeniul  

Major de  
IntervenŃie   

Tip de 
proiect  

Tip de Apel  Periodizare Buget 
estimativ 
2007 (mil. 
Euro) 
 

Buget 
estimativ 
2008 (mil. 
Euro) 
 

Buget 
estimativ 
2007-2008 
(mil. Euro)  

 
Proiecte 
de tip 
strategic1 

Cu termen limită 
de depunere  

Lansare Apel – 
februarie 2008 
Închidere Apel – 
martie 2008 

Semnare  contracte de 
finantare – aprilie- mai 
2008 
 

1.1.Acces la educaŃie 
şi formare 
profesională iniŃială 
de calitate 

Granturi 2  Deschis, fără 
termen limită de 
depunere  

Lansare Apel – 
aprilie  2008 

În funcŃie de finalizarea 
procesului de evaluare 

10,47 16,24 26,71 

Proiecte 
de tip 
strategic 

Cu termen limită 
de depunere  

Lansare Apel – 
februarie 2008 
Închidere Apel – 
martie  2008 

Semnare  contracte de 
finantare – aprilie- mai 
2008 
 

1.2.Calitate în 
învăŃământul 
superior  

Granturi Deschis, fără 
termen limită de 
depunere  

Lansare Apel – 
aprilie 2008 
 

În funcŃie de finalizarea 
procesului de evaluare 

7,48 11,60 19,08 

Proiecte 
de tip 
strategic 

Cu termen limită 
de depunere  

Lansare Apel–  
februarie 2008 
Închidere Apel –  
martie 2008 

Semnare  contracte de 
finantare – aprilie- mai 
2008 
 

1.3.Dezvoltarea 
resurselor umane în 
educaŃie şi formare 
profesională 

Granturi  Deschis, fără 
termen limită de 
depunere  

Lansare Apel – 
aprilie  2008 

În funcŃie de finalizarea 
procesului de evaluare 

11,81 18,30 30,11 

Axa prioritară 1 - 
EducaŃia şi formarea 
profesională în 
sprijinul creşterii 
economice şi 
dezvoltării societăŃii 
bazate pe cunoaştere  

1.4.Calitate în FPC Proiecte 
de tip 
strategic 

Cu termen limită 
de depunere 

Lansare Apel –  
februarie 2008 
Închidere Apel –  
martie 2008 

Semnare  contracte de 
finantare – aprilie- mai 
2008 
 
 

11,09 17,20 28,29 

                                                
1 Proiectele de tip strategic sunt granturile cu valori între 500.000 şi 5.000.000 Euro 
2 Granturi   cu valori între 50.000 şi 500.000 Euro 
 



Program Anual de Lucru 2007-2008 

 6 

Axa prioritar ă  Domeniul  
Major de  
IntervenŃie   

Tip de 
proiect  

Tip de Apel  Periodizare Buget 
estimativ 
2007 (mil. 
Euro) 
 

Buget 
estimativ 
2008 (mil. 
Euro) 
 

Buget 
estimativ 
2007-2008 
(mil. Euro)  

 
Granturi  Deschis, fără 

termen limită de 
depunere  

Lansare Apel – 
aprilie 2008 
 

În funcŃie de finalizarea 
procesului de evaluare 

Proiecte 
de tip 
strategic 

Cu termen limită 
de depunere  

Lansare Apel – 
februarie 2008 
Închidere Apel – 
martie 2008 

Semnare  contracte de 
finantare – aprilie- mai 
2008 
 

10,00 1.5.Programe 
doctorale şi 
postdoctorale în 
sprijinul cercetării  

Proiecte 
de tip 
strategic  

Cu termen limită 
de depunere  

Lansare Apel – 
februarie 2008 
Închidere Apel – 
mai 2008 

Semnare  contracte de 
finantare – iunie- iulie 
2008 
 

10,54 

31,83 52,37 

Proiecte 
de tip 
strategic 

Cu termen limită 
de depunere  

Lansare Apel – 
februarie 2008 
Închidere Apel – 
martie 2008 

Semnare  contracte de 
finantare – aprilie- mai 
2008 
 

2.1.TranziŃia de la 
şcoală la viaŃa activă  

Granturi  Deschis, fără 
termen limită de 
depunere  

Lansare Apel – 
aprilie 2008 
 

În funcŃie de finalizarea 
procesului de evaluare 

12,32 19,10 31,42 

Proiecte 
de tip 
strategic 

Cu termen limită 
de depunere  

Lansare Apel – 
februarie 2008 
Închidere Apel – 
martie 2008 

Semnare  contracte de 
finantare – aprilie- mai 
2008 
 

2.2.Prevenirea şi 
corectarea părăsirii 
timpurii a şcolii  

Granturi  Deschis, fără 
termen limită de 
depunere  

Lansare Apel – 
aprilie  2008 
 

În funcŃie de finalizarea 
procesului de evaluare 

13,14 20,38 33,52 

Proiecte 
de tip 
strategic 

Cu termen limită 
de depunere  

Lansare Apel – 
iunie 2008 
Închidere Apel – 
iulie 2008 

Semnare  contracte de 
finantare - august –
septembrie  2008 
 

Axa prioritară 2 - 
Corelarea 
învăŃării pe tot 
parcursul vieŃii cu 
piaŃa muncii  

 

2.3.Acces şi 
participare la FPC 

Granturi  Deschis, fără 
termen limită de 
depunere  

Lansare Apel – 
aprilie  2008 
 

În funcŃie de finalizarea 
procesului de evaluare 

39,08 60,57 99,65 
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Axa prioritar ă  Domeniul  
Major de  
IntervenŃie   

Tip de 
proiect  

Tip de Apel  Periodizare Buget 
estimativ 
2007 (mil. 
Euro) 
 

Buget 
estimativ 
2008 (mil. 
Euro) 
 

Buget 
estimativ 
2007-2008 
(mil. Euro)  

 
Proiecte 
de tip 
strategic 

Cu termen limită 
de depunere  

Lansare Apel – 
februarie 2008 
Închidere Apel – 
martie 2008 

Semnare  contracte de 
finantare – aprilie- mai 
2008 
 

3.1.Promovarea 
culturii 
antreprenoriale 

Granturi  Deschis, fără 
termen limită de 
depunere  

Lansare Apel –
aprilie 2008 
 

În funcŃie de finalizarea 
procesului de evaluare 

11,04 17,12 28,16 

Proiecte 
de tip 
strategic 

Cu termen limită 
de depunere  

Lansare Apel – 
iunie 2008 
Închidere Apel – 
iulie 2008 

Semnare  contracte de 
finantare - august –
septembrie  2008 
 

3.2.Formare şi 
sprijin pentru 
întreprinderi şi 
angajaŃi pentru 
promovarea 
adaptabilităŃii 

Granturi  Deschis, fără 
termen limită de 
depunere  

Lansare Apel –
aprilie 2008 
 

În funcŃie de finalizarea 
procesului de evaluare 

18,90 29,30 48,20 

Proiecte 
de tip 
strategic 

Cu termen limită 
de depunere  

Lansare Apel – 
februarie 2008 
Închidere Apel – 
martie 2008 

Semnare  contracte de 
finantare – aprilie- mai 
2008 
 

Axa prioritară 3 - 
Creşterea 
adaptabilităŃii 
lucrătorilor şi a 
întreprinderilor 

3.3.Dezvoltarea 
parteneriatelor şi 
încurajarea 
iniŃiativelor 
partenerilor sociali şi 
societăŃii civile  

Granturi  Deschis, fără 
termen limită de 
depunere  

Lansare Apel –
aprilie 2008 
 

În funcŃie de finalizarea 
procesului de evaluare 

5,52 8,56 14,08 

Proiecte 
de tip 
strategic 

Cu termen limită 
de depunere  

Lansare Apel – 
februarie  2008 
Închidere Apel – 
martie 2008 

Semnare  contracte de 
finantare – aprilie- mai 
2008 
 

4.1.Întărirea 
capacităŃii SPO 
pentru furnizare a 
serviciilor de 
ocupare Granturi  Deschis, fără 

termen limită de 
depunere  

Lansare Apel – 
aprilie 2008 
 

În funcŃie de finalizarea 
procesului de evaluare 

9,31 14,43 23,74 Axa prioritară 4 - 
Modernizarea 
Serviciului Public de 
Ocupare 

4.2.Formarea 
personalului propriu 
al SPO 

Proiecte 
de tip 
strategic 

Cu termen limită 
de depunere  

Lansare Apel – 
februarie 2008 
Închidere Apel – 
martie 2008 

Semnare  contracte de 
finantare – aprilie- mai 
2008 
 
 

5,12 7,94 13,06 
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Axa prioritar ă  Domeniul  
Major de  
IntervenŃie   

Tip de 
proiect  

Tip de Apel  Periodizare Buget 
estimativ 
2007 (mil. 
Euro) 
 

Buget 
estimativ 
2008 (mil. 
Euro) 
 

Buget 
estimativ 
2007-2008 
(mil. Euro)  

 
Granturi  Deschis, fără 

termen limită de 
depunere  

Lansare Apel – 
aprilie 2008 

În funcŃie de finalizarea 
procesului de evaluare 

Proiecte 
de tip 
strategic 

Cu termen limită 
de depunere  

Lansare Apel – 
iunie  2008 
Închidere Apel – 
iulie 2008 

Semnare  contracte de 
finantare - august –
septembrie  2008 
 

5.1.Dezvoltarea şi 
implementarea 
măsurilor active   de 
ocupare 

Granturi  Deschis, fără 
termen limită de 
depunere  

Lansare Apel – 
aprilie 2008 
 

În funcŃie de finalizarea 
procesului de evaluare 

12,16 18,85 31,01 

Proiecte 
de tip 
strategic 

Cu termen limită 
de depunere  

Lansare Apel – 
februarie 2008 
Închidere Apel – 
martie 2008 

Semnare  contracte de 
finantare – aprilie- mai 
2008 
 

Axa prioritară 5 - 
Promovarea măsurilor 
active de ocupare 
 

5.2.Promovarea 
sustenabilităŃii pe 
termen lung a 
zonelor rurale în 
ceea ce priveşte 
dezvoltarea 
resurselor umane şi 
ocuparea forŃei   de 
muncă  

Granturi  Deschis, fără 
termen limită de 
depunere  

Lansare Apel – 
aprilie 2008 
 

În funcŃie de finalizarea 
procesului de evaluare 

22,08 34,22 56,3 

Proiecte 
de tip 
strategic 

Cu termen limită 
de depunere  

Lansare Apel – 
februarie 2008 
Închidere Apel – 
martie 2008 

Semnare  contracte de 
finantare – aprilie- mai 
2008 
 

6.1.Dezvoltarea 
economiei sociale  

Granturi  Deschis, fără 
termen limită de 
depunere  

Lansare Apel – 
aprilie 2008 
 

În funcŃie de finalizarea 
procesului de evaluare 

26,29 40,76 67,05 

Proiecte 
de tip 
strategic 

Cu termen limită 
de depunere  

Lansare Apel – 
februarie 2008 
Închidere Apel – 
martie 2008 

Semnare  contracte de 
finantare – aprilie- mai 
2008 
 

Axa prioritară 6 - 
Promovarea 
incluziunii sociale 

6.2.ÎmbunătăŃirea 
accesului şi 
participării 
grupurilor 
vulnerabile pe piaŃa 
muncii  

Granturi  Deschis, fără 
termen limită de 
depunere  

Lansare Apel – 
aprilie 2008 
 

În funcŃie de finalizarea 
procesului de evaluare 

6,16 9,55 15,71 
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Axa prioritar ă  Domeniul  
Major de  
IntervenŃie   

Tip de 
proiect  

Tip de Apel  Periodizare Buget 
estimativ 
2007 (mil. 
Euro) 
 

Buget 
estimativ 
2008 (mil. 
Euro) 
 

Buget 
estimativ 
2007-2008 
(mil. Euro)  

 
Proiecte 
de tip 
strategic 

Cu termen limită 
de depunere  

Lansare Apel – 
februarie 2008 
Închidere Apel – 
martie 2008 

Semnare  contracte de 
finantare – aprilie- mai 
2008 
 

6.3.Promovarea 
egalităŃii de şanse pe 
piaŃa muncii  

Granturi  Deschis, fără 
termen limită de 
depunere  

Lansare Apel – 
aprilie 2008 
 

În funcŃie de finalizarea 
procesului de evaluare 

4,58 7,09 11,67 

6.4.IniŃiative 
transnaŃionale pentru 
o piaŃă incluzivă a 
muncii  

Proiecte 
de tip 
strategic 

Cu termen limită 
de depunere  

Lansare Apel – 
aprilie 2008 
Închidere Apel – 
mai  2008 

Semnare  contracte de 
finantare - iunie – iulie 
2008 

3,48 5,39 8,87 

 Proiecte 
de tip 
strategic 

   TOTAL 

 Granturi     

250,58 388,43 639,01 
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VIII.  Contracte de achiziŃii finan Ńate prin POS DRU în perioada 2007-2008 
Număr 

estimativ de 
contracte 
prevăzute 

Obiectul contractului Termen orientativ 
pentru lansarea 

procedurilor privind 
achiziŃiile 

Termen 
orientativ pentru 

semnarea 
contractelor 

Buget 
estimativ*2 
(mil. Euro) 

 

1 Informare şi Publicitate Mai 2008 August 2008 5 
1 Monitorizare tehnică, 

management financiar, control 
şi audit 

Aprilie 2008 Iulie 2008 5 

1 Evaluarea proiectelor POS 
DRU 

Aprilie 2008 Iulie 2008 1,5 

1 Sistemul informatic de 
monitorizare tehnică şi 
financiară a proiectelor 

Martie 2008 Iunie 2008 0,074 

1 Sistemul informatic de plăŃi 
electronice 

Martie 2008 Iunie 2008 0,074 

1 Închiriere spaŃiu birouri pentru 
Autoritatea de Management şi 
Organisme Intermediare 

Aprilie 2008 Iulie 2008 1,5 

1 Stabilire Organism 
Intermediar NaŃional (3.3, 
6.1.) 

Aprilie 2008 Iulie 2008 9 

1 Stabilire Organism 
Intermediar NaŃional(5.2) 

Aprilie 2008 Iulie 2008 7 

1 Consolidarea şi extinderea 
sistemului de control, 
consolidarea capacităŃii 
administrative a AutoritatăŃii 
de Management şi a 
Organismelor Intermediare 

Iunie 2008 Septembrie 2008 5 

9 TOTAL  34,15 
 

                                                
2 Corespunzător alocărilor financiare pentru 2007, 2008 şi 2009 


