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Organismul Intermediar Regional pentru 
Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane

Regiunea Nord-Est

Lansări cereri de propuneri de proiecte 
POSDRU 2010

Investeşte în oameni!
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AP DMI Tip de 
proiect

Tip de Apel Periodizare Buget
estimativ 
(lei)

AP 2 
Corelarea 
învăţării pe 
tot parcursul 
vieţii

2.1 Tranziţia de la 
şcoală la viaţa 
activă

Grant Deschis, cu 
depunere 
continuă

Lansare apel:
August 2010
Închidere Apel:
Decembrie 2010

40.000.000

2.3 Acces si
participare la FPC

Strategic Cu termen 
limită de 
depunere

Lansare apel:
Octombrie 2010
Închidere Apel:
Decembrie 2010

527.975.000

Calendarul lansărilor de cereri de propuneri de proiecte în anul 2010 
finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane(POSDRU) din Fondul Social European(FSE)
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AP DMI Tip de 
proiect

Tip de Apel Periodizare Buget
estimativ 
(lei)

AP 5 
Promovarea 
măsurilor 
active de 
ocupare

5.1. Dezvoltarea si
implementarea
măsurilor active de
ocupare

Grant Deschis, cu 
depunere 
continuă

Lansare apel:
Iulie 2010
Închidere Apel:
Decembrie 2010

105.000.000

5.2 Promovarea
sustenabilităţii pe
termen lung a zonelor 
rurale în ceea ce 
priveste dezvoltarea 
resurselor umane si 
ocuparea forţei de 
muncă

Grant Deschis, cu 
depunere 
continuă

Lansare apel:
August 2010
Închidere Apel:
Decembrie 2010

118.000.000

Strategic Cu termen 
limită de 
depunere

Lansare apel:
Octombrie 2010
Închidere Apel:
Decembrie 2010

527.975.000
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AP DMI Tip de 
proiect

Tip de Apel Periodizare Buget
estimativ 
(lei)

AP 6 
Promovarea 
incluziunii 
sociale

6.1. 
Dezvoltarea 
economiei 
sociale

Grant Deschis, cu 
depunere 
continuă

Lansare apel:
August 2010
Închidere Apel:
Decembrie 2010

100.000.000

Strategic Cu termen 
limită de 
depunere

Lansare apel:
Octombrie 2010
Închidere Apel:
Decembrie 2010

527.975.000

6.4 Iniţiative 
transnaţionale 
pentru o piaţă 
incluzivă a 
muncii

Strategic Cu termen 
limită de 
depunere

Lansare apel:
Octombrie 2010
Închidere Apel:
Decembrie 2010

83.766.000
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Instituţii responsabile pentru implementarea POSDRU:

Organismul Intermediar Naţional Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului responsabil pentru :

AP 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii 
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere toate 
domeniile majore de intervenţie (DMI) de pe această axă

AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii
DMI 2.2 Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 

Tel: (+40 21) 405 63 37; (+40 21) 405 63 72; (+40 21) 405 63 73; 
(+40 21) 405 63 74     Fax: (+40 021) 311 75 26 
E-mail: oiposdru@oiposdru.edu.ro
Website: www.posdru.edu.ro

mailto:oiposdru@oiposdru.edu.ro
http://www.posdru.edu.ro/
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Organismul Intermediar Centrul Naţional de Dezvoltare a 
Învăţământului Profesional şi Tehnic responsabil pentru :
AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii

DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă
DMI 2.3 Acces si participare la Formare Profesională Continuă

Tel: (+40 21) 311 11 62; (+40 21) 312 11 61 
Fax: (+40 021) 312 54 98 
E-mail: cndiptoiposdru@gmail.com
Website: http://cndiptoi.tvet.ro

mailto:cndiptoiposdru@gmail.com
http://cndiptoi.tvet.ro/
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Organismele Intermediare Regionale responsabile pentru
implementarea proiectelor de grant si strategice:

AP 3 Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale
DMI 3.2 Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru 

promovarea adaptabilităţii

AP 5 Promovarea măsurilor active de ocupare
DMI 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare

AP 6 Promovarea incluziunii sociale
DMI 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor 

vulnerabile pe piaţa muncii
DMI 6.3 – Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii
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Organismul Intermediar Regional Nord-Est
Tel: (+40 233) 231 950, Fax: (+40 233) 231 950 
E-mail: office@fsenordest.ro Website: www.fsenordest.ro

Organismul Intermediar Regional Sud-Est
Tel: (+40 239) 613 301Fax: (+40 239) 613 301
E-mail: oir_se@oiposdru.roWebsite: www.fsesudest.ro

Organismul Intermediar Regional Sud Muntenia
Tel: (+40 242) 314 048, (+40 242) 314 042 Fax: (+40 242) 314 431
E-mail: oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro
Website: www.fsesudmuntenia.ro

Organismul Intermediar Regional Sud-Vest Oltenia
Tel: (+40 351) 442 203 Fax: (+40 351) 442 202
E-mail: office@oirsvfse.roWebsite: http://www.oirsvfse.ro

mailto:office@fsenordest.ro
http://www.fsenordest.ro/
mailto:phare_se@oiposdru.ro
http://www.fsesudest.ro/
mailto:oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro
http://www.fsesudmuntenia.ro/
mailto:office@oirsvfse.ro
http://www.oirsvfse.ro/
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Organismul Intermediar Regional Vest
Tel: (+40 256) 293 686 Fax: (+40 356) 080 248 
E-mail: fsevest@oirposdru-vest.ro Website: http://www.oirposdru-vest.ro/

Organismul Intermediar Regional Nord-Vest
Tel: (+40 264) 402 592Fax: (+40 264) 530 191
E-mail: office@runv.ro Website: www.runv.ro

Organismul Intermediar Regional Centru
Tel: (+40 0358) 401 656 Fax: (+40 0358) 401 655 
E-mail: posdrucentru@oirposdrucentru.ro Website: 

www.oirposdrucentru.ro

Organismul Intermediar Regional Bucureşti-Ilfov
Tel: (+40 21) 319 12 80; (+40 21) 319 12 81Fax: (+40 021) 313 42 43 
E-mail: office@oiposdrubi.ro Website: www.oiposdrubi.ro

mailto:fsevest@oirposdru-vest.ro
http://www.oirposdru-vest.ro/
mailto:office@runv.ro
http://www.runv.ro/
mailto:posdrucentru@oirposdrucentru.ro
http://www.oirposdrucentru.ro/
mailto:office@oiposdrubi.ro
http://www.oiposdrubi.ro/
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Organismul Intermediar Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei 
de Muncă

AP 4. Modernizarea serviciului public de ocupare
4.1 Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare pentru 

furnizarea serviciilor de ocupare
4.2 Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare

Tel: (+40 21) 311 07 36
Fax: (+40 021) 311 07 36
E-mail: oi_anofm@amposdru.mmssf.ro
Website: www.fse.anofm.ro

mailto:oi_anofm@amposdru.mmssf.ro
http://www.fse.anofm.ro/
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Autoritatea de Management POSDRU

AP 3 Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
DMI 3.3 Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor 

partenerilor sociali şi societăţii civile
AP 5 Promovarea măsurilor active de ocupare
DMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelelor rurale 

în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei 
de muncă

AP 6 Promovarea incluziunii sociale
DMI 6.1  Dezvoltarea economiei sociale
DMI 6.4 Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă incluzivă a muncii

Telefon: (+40 21) 315 02 01; (+40 21) 315 02 07; (+40 21) 315 02 08;
(+40 21) 315 02 14; (+40 21) 315 02 30.
Fax: (+40 21) 315 02 06; (+40 21) 315 02 07
E-mail: posdru@fseromania.ro Website: www.fseromania.ro

mailto:posdru@fseromania.ro
http://fseromania.ro//
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Termen limita depunere cereri de finantare : 
• Cerere de propuneri de proiecte cu termen limită de depunere 

în cazul proiectelor strategice;
• Cerere de propuneri de proiecte cu depunere continuă 

conform principiului „primul venit, primul servit” pentru proiectele 
de grant.

Sursa de obtinere a informatiilor suplimentare : 
www.fsenordest.ro
www.fseromania.ro

0 800 110 710 fǎrǎ taxare, luni - vineri, între orele 9.00 şi 19.00.

Valoarea proiectelor : 
• Valoarea echivalentă în lei cuprinsă între 500.000 – 5.000.000 

euro pentru proiectele strategice
• Valoarea echivalentă în lei cuprinsă între 50.000 – 499.999 euro

pentru proiectele de grant

http://www.fsenordest.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritara 5 Promovarea măsurilor active de ocupare

DMI 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de 
ocupare

Finanţator : Uniunea Europeană si Guvernul României
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Activităţi eligibile DMI 5.1

Activităţi pentru facilitarea accesului la informaţii relevante privind
piaţa muncii pentru grupurile ţintă;

Furnizarea serviciilor de mediere, inclusiv realizarea planurilor
individuale de mediere şi organizarea burselor de locuri de muncă;

Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională
individuală sau în grup;

Furnizarea programelor de formare profesională care să asigure
creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale ale
persoanelor în căutarea unui loc de muncă

Furnizarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă pentru începerea
unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri

Activităţi de acompaniere adresate şomerilor, inclusiv şomerilor de 
lungă durată, precum servicii de îngrijire a persoanelor 
dependente de aceştia, în vederea facilitării participării la serviciile 
de ocupare oferite;
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Categorii de beneficiari eligibili DMI 5.1

Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi;·
Furnizori de servicii de ocupare publici şi privaţi, acreditaţi;
Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi

Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială;·
MMFPS şi structuri/agenţii subordonate/coordonate de acesta;·
Întreprinderi, indiferent de natura capitalului şi forma de

organizare;
ONG-uri cu activitate relevantă pentru specificul acestui DMI
Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ -

teritoriale);·
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Grupuri Ţintă

Persoane inactive;
Persoane în căutarea unui loc de muncă;
Şomeri;
Şomeri tineri;
Şomeri peste 45 ani;
Şomeri de lungă durată, tineri şi adulţi;
Persoane care au părăsit timpuriu şcoala
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Contributia beneficiarului : 
• 9% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai

bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de
stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitătile
aflate în subordine sau în coordonare finantate
integral din bugetele acestora

• 2% pentru persoane juridice de drept privat
fără scop patrimonial

• 5% pentru persoane juridice de drept privat cu scop
patrimonial
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Finantator : Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

Axa prioritara 6 : Promovarea incluziunii sociale

DMI 6.1 – Dezvoltarea economiei sociale

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane



19

Obiectivul programului : 

• dezvoltarea structurilor economiei sociale – dezvoltarea si 
promovarea unor activităţi si servicii generatoare de profit pentru a 
ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de 
excluziune socială să se integreze sau reintegreze pe piaţa muncii, 
în întreprinderile economiei sociale si/sau în economia formală

• promovarea economiei sociale (cooperative, întreprinderi 
sociale, fundatii, asociatii etc, organizatii de voluntariat si alte 
organizatii non-profit) ca un instrument flexibil si durabil pentru 
dezvoltarea economică si crearea de locuri de muncă la nivel 
regional si local;
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Solicitanti eligibili : 

• ONG-uri

• Instituţii si organizaţii membre ale Pactelor Regionale si 
Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Socială

• MMFPS si structuri/agenţii coordonate/subordonate acestuia

• Agentii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale

• Furnizori de servicii sociale
• Furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati
• Furnizori de FPC autorizati, publici si privati
• Întreprinderi implicate în economia socială
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Activitati eligibile : 

• Activităţi de formare profesională si de consolidare a 
capacităţilor, competentelor,cunoştinţelor si stimei de sine, 
dedicate persoanelor vulnerabile pentru a le ajuta să înfiinţeze 
întreprinderi sociale si să beneficieze de oportunităţile nou 
create

• Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare
profesională, inclusiv dezvoltarea competenţelor de utilizare
TIC pentru grupurile dezavantajate;

• Furnizarea serviciilor de ocupare, precum informare şi
consiliere profesională, asistenţă, mentorat, tutorat, orientare
profesională, consiliere psihologică, consiliere psihiatrică,
medierea locurilor de muncă;

• Dezvoltarea şi implementarea programelor de formare pentru
formatorii din economia socială
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Activitati eligibile : 

• Servicii de integrare la locul de muncă, ocupare temporară sau 
formare la locul de muncă, crearea unor locuri de muncă 
permanente pentru persoanele dezavantajate pe piata muncii si 
ateliere protejate

• Dezvoltarea si îmbunătăţirea serviciilor comunitare care 
stimulează implicarea în viata comunităţii a persoanelor excluse 
social

• Activităti care să conducă la promovarea responsabilizării si 
implicării comunitătilor în procesul incluziunii sociale în vederea 
consolidării capacitătii comunitătii de furnizare a suportului 
social, revitalizării vecinătătii si protectiei mediului, mobilizării
grupurilor dezavantajate;
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Grupuri ţintă DMI 6.1
Persoane de etnie romă; · Persoane cu dizabilităţi; · 
Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat; ·
Familii care au mai mult de 2 copii, inclusiv familiile monoparentale;
Persoane aflate în detenţie, persoane anterior aflate în detenţie si

delincvenţi juvenili;
Persoane dependente de droguri si de alcool, bolnavi mintal; ·
Persoane fără adăpost; · Victime ale violenţei în familie; · Persoane

afectate de boli (cum sunt persoanele infectate cu HIV/SIDA,
cancer etc.); ·

Imigranţi; · Refugiaţi si persoane care solicită azil; ·
Victime ale traficului de persoane; · Alte grupuri vulnerabile; ·
Lucrători sociali, asistenţi personali, asistenţi comunitari; · Mediatori

familiali, mediatori sanitari; · Asistenţi maternali, îngrijitori, personal
din instituţii rezidenţiale; ·

Manageri ai întreprinderilor sociale; · Specialişti si formatori implicaţi
în economia socială.
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Contribuţia beneficiarului : 
• 17,35% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai

bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de
stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitătile
aflate în subordine sau în coordonare finantate
integral din bugetele acestora

• 2% pentru persoane juridice de drept privat
fără scop patrimonial

• 5% pentru persoane juridice de drept privat cu scop
patrimonial
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Vă mulţumesc pentru atenţie!

OIR POSDRU REGIUNEA NORD-EST

Piatra Neamţ, B-dul Republicii nr.12, 
Tel./fax: 0233 231950/231957   
E-mail: office@fsenordest.ro

Website: www.fsenordest.ro

mailto:office@fsenordest.ro
http://www.fsenordest.ro/
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