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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Comisia Europeană a adoptat  
Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

 
Comisia Europeană a adoptat joi, 22 noiembrie 2007, decizia de aprobare a 

Programului OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.  
 

Programul urmăreşte realizarea obiectivelor Planului NaŃional de Dezvoltare 
2007-2013, care stabileşte strategia de dezvoltare a României în vederea reducerii cât 
mai rapide a decalajelor existente faŃă de Uniunea Europeană şi este în acord cu 
prioritatea tematică „Dezvoltarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman al 
României” a Cadrului Strategic NaŃional de ReferinŃă 2007-2013. Documentul 
stabileşte priorităŃile dezvoltării resurselor umane din România şi este finanŃat din 
Fondul Social European în cadrul obiectivului „ConvergenŃă”.  
 

Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane are ca obiectiv 
general dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităŃii acestuia, prin 
corelarea educaŃiei şi a învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii prin oferirea de 
oportunităŃi de finanŃare a unor proiecte care să faciliteze asigurarea de şanse sporite 
de angajare pentru aproximativ 1 650 000 de persoane, pe o piaŃă a muncii moderne 
flexibile şi inclusive.  

Prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 
aproximativ 4,253 miliarde Euro, din care 3,476 miliarde euro reprezintă contribuŃia 
Fondului Social European, 613 milioane euro contribuŃia naŃională de la bugetul de 
stat şi 164 de milioane de euro contribuŃia din surse private, vor putea fi accesate de 
viitori beneficiari, prin proiecte care să abordeze modernizarea sistemelor de educaŃie 
şi formare profesională iniŃială şi continuă, promovarea învăŃării pe tot parcursul vieŃii, 
adaptabilitatea lucrătorilor şi a întreprinderilor, modernizarea serviciului public de 
ocupare promovarea măsurilor active de ocupare şi incluziunea socială pentru 
grupurile vulnerabile. 

Programul a fost elaborat de Ministerul Muncii, Familiei şi EgalităŃii de Şanse, 
prin Autoritatea de Management pentru Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane, într-un larg parteneriat cu structuri ale administraŃiei publice 
centrale şi locale, parteneri sociali şi societatea civilă. 

Versiunea integrală a documentului în limba română şi în limba engleză, în 
forma aprobată de Comisia Europeană, poate fi consultată şi descărcată de pe pagina 
de internet a AutorităŃii de Management: www.fseromania.ro. 
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