INFORMARE ŞI PUBLICITATE

FONDURI STRUCTURALE

CONTACT

F ONDUL S OCIAL E UROPEAN
Pentru a asigura o vizibilitate sporitã şi acces total la oportunitãţile
pe care le oferã POS DRU, în vederea atingerii obiectivului
general al programului finanţat prin FSE (absorbţia integralã a
fondurilor), Autoritatea de Management elaboreaza un plan de
comunicare pe termen lung care include:
•
•
•
•
•

analiza contextului, elaborarea obiectivelor şi stabilirea
grupurilor ţintã;
strategia de comunicare, precum şi mesajele comunicate
prin intermediul campaniei de informare şi publicitate;
bugetul necesar pentru implementarea acestei campanii;
stabileşte departamentele administrative responsabile de
implementarea campaniei de informare şi publicitate;
stabileşte modalitaţi de evaluare a campaniei de informare
şi publicitate pentru a mãsura gradul de vizibilitate al
programului operaţional şi al rolului jucat de Uniunea
Europeanã la nivel naţional, în ceea ce priveşte politicile de
dezvoltare.

Informaţii suplimentare despre POS DRU pot fi obţinute la
datele de contact de mai jos:
MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
(AMPOSDRU)
Unitatea de informare şi publicitate

Organisme Intermediare pentru POS DRU
8 Organisme Intermediare Regionale în subordinea
MMFES;
Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului;
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncã;
Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învãţãmantului
Profesional şi Tehnic.
.

Beneficiari
Şcoli, universitãţi, centre de cercetare;
Structurile Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi
Tineretului;
Furnizori de formare profesionalã;
Camerele de Comerţ şi Industrie;
Sindicate şi patronate;
Agenţii de ocupare judeţene şi locale;
IMM-uri;
Asociaţii şi fundaţii;
Autoritãţi publice locale.
Alte organisme active în domeniul economiei sociale
(cooperative sociale, asociaţii de sprijin reciproc, organizaţii
de voluntariat, organizaţii de caritate).

Calea Plevnei, Nr. 46-48, sector 1, Bucureşti, România
Tel. 021 315 02 09/109
Email: posdru@fseromania.ro
www.fseromania.ro
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Politicile de coeziune economicã şi socialã sunt printre cele mai
importante politici ale Uniunii Europene de consolidare a creşterii
economice, a competitivitãţii şi a ocupãrii forţei de muncã.
Pentru perioada 2007-2013, fondurile structurale care vizeazã
aceste obiective sunt:
•
•

Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã (FEDR)
Fondul Social European (FSE)

împreunã cu alte instrumente financiare precum: Fondul de
Coeziune (FC), Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Ruralã
(FEADR), Fondul European pentru Pescuit (FEP), Banca
Europeanã pentru Investiţii (BEI), etc.

CE PROMOVEAZÃ FSE
Creşterea adaptabilitãţii muncitorilor, întreprinderilor şi
antreprenorilor prin promovarea învãţãrii pe tot parcursul vieţii şi
prin investiţii crescute în resursele umane;
Îmbunãtãţirea accesului la angajare şi includerea durabilã pe piaţa
muncii a celor care cautã un loc de muncã şi a persoanelor inactive;
Consolidarea includerii sociale a persoanelor dezavantajate, cu
scopul asigurãrii intregrãrii durabile şi combaterii tuturor formelor de
discriminare de pe piaţa muncii;
Dezvoltarea capitalului uman prin promovarea iniţierii de reforme în
sistemele de educaţie şi instruire, precum şi a activitãţilor de
legãturã între instituţiile de educaţie superioarã, cercetare, centre
tehnologice şi întreprinderi;
Promovarea parteneriatelor, acordurilor şi a iniţiativelor comune
prin crearea unor legãturi între partenerii sociali şi organizaţiile nonguvernamentale, la nivel transnaţional, naţional, regional şi local.

CUM VA FI IMPLEMENTAT FSE ÎN ROMÂNIA
•
prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane (POS DRU), coordonat de Ministerul Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse;
•
prin Programul Operaţional pentru Dezvoltarea
Capacitãţii Administrative (PO DCA), coordonat de Ministerul
Internelor şi Reformei Administrative.

-POS DRUPROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

POS DRU urmãreşte dezvoltarea capitalului uman şi creşterea
competitivitãţii prin crearea de legãturi între sistemele de educaţie şi
învãţare pe tot parcursul vieţii şi asigurarea de oportunitãţi sporite
de a participa pe o piaţã a muncii modernã, flexibilã şi inclusivã.
POS DRU va fi implementat prin intermediul celor 7 Axe prioritare
de intervenţie, fiecare având obiective specifice:
Axa 1: Educaţia şi formarea profesionalã în sprijinul
creşterii economice şi a dezvoltãrii societãţii bazate pe
cunoaştere.
• Acces la educaţie şi formare profesionalã iniţialã de calitate •
Calitate în învãţãmântul superior • Dezvoltarea resurselor umane în
educaţie şi formare profesionalã • Calitate în Formarea Profesionalã
Continuã • Programe doctorale şi post doctorale în sprijinul cercetãrii.
Axa 2: Corelarea învãţãrii pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii.
• Tranziţia de la şcoalã la o viaţã activã • Prevenirea şi corectarea
pãrãsirii timpurii a şcolii • Creşterea accesului şi participării la
Formarea Profesionalã Continuã.
Axa 3: Creşterea adaptabilitãţii lucrătorilor şi a
întreprinderilor.
• Promovarea culturii antreprenoriale • Formare şi sprijin pentru
întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilitãţii •
Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor partenerilor
sociali şi societăţii civile.
Axa 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
• Întãrirea capacitãţii SPO pentru furnizarea serviciilor de
ocupare • Formarea personalului propriu al SPO.

Axa 5: Promovarea mãsurilor active de ocupare.
• Dezvoltarea şi implementarea mãsurilor active de ocupare
• Promovarea sustenabilitãţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea
ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea.
Axa 6: Promovarea incluziunii sociale.
• Dezvoltarea economiei sociale • Îmbunãtãţirea accesului şi
participãrii grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii • Promovarea
egalitãţii de şanse pe piaţa muncii • Iniţiativele transnaţionale pe o
piaţã inclusivã a muncii.
Axa 7: Asistenţa tehnicã.
• Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea
POS DRU • Sprijin pentru promovarea şi publicitatea POS DRU.

