
 

 

 
 

 
 

C O M U N I C A T  D E  P R E S A 
 

Valoarea proiectelor care vizează dezvoltarea antreprenoriatului, 
depuse în cadrul liniilor de finanţare POSDRU,  

a fost de 1 miliard de euro 
 

In cadrul liniilor de finanţare deschise prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) au fost depuse 5.597 de proiecte cu o 
valoare totală de circa 8 miliarde de euro. 

 Rata de succes, adică procentul proiectelor selectate din totalul proiectelor 
depuse, este în medie de 35%, procent apropiat de media europeană unde astfel de 
proiecte se elaborează de zeci de ani.  Există cazuri de domenii majore de 
intervenţie cu o  pondere a proiectelor selectate mult mai mare, ca de exemplu 
DMI 1.5. – „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării” – unde 
rata de succes este de 70%.  
 

În ceea ce priveşte interesul potenţialilor beneficiari faţă de domeniile 
POSDRU, cel mai mic număr de proiecte depuse – sub 0,3% din numărul total - s-
a înregistrat în cadrul DMI 4.2 – „Formarea personalului propriu al Serviciului 
Public de Ocupare”.  

În contrast cu interesul scăzut stârnit de formarea personalului propriu al 
Serviciului Public de Ocupare se află două domenii majore de intervenţie care pot 
avea un impact major asupra dezvoltării economiei: dezvoltarea antreprenoriatului 
şi perfecţionarea calificării angajaţilor din companiile din România. 

 
Cel mai mare număr de proiecte a fost depus în cadrul DMI 3.1. – 

„Promovarea culturii antreprenoriale” – care are ca obiectiv dezvoltarea 
competenţelor antreprenoriale şi manageriale şi, implicit, generarea unui număr 
crescut de afaceri. Interesul ridicat din partea solicitanţilor – asociaţii profesionale, 
camere de comerţ, universităţi, furnizori autorizaţi de formare profesională - ,  



 

 

 
 
precum şi din partea grupurilor ţintă – angajaţi, manageri, persoane care 

doresc să iniţieze o afacere independentă – a făcut valoarea totală a finanţării 
nerambursabile în cadrul proiectelor depuse să fie de circa 1 miliard de euro.  

De asemenea, este de remarcat şi interesul deosebit arătat de solicitanţi – 
întreprinderi, camere de comerţ, institute de cercetare, unităţi din sistemul sanitar, 
sindicate, patronate – în cazul DMI 3.2 – „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi 
angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”. Pentru acest domeniu major de 
intervenţie valoarea totală a finanţării nerambursabile în cadrul proiectelor depuse 
este de 750 de milioane de euro, iar concurenţa este acerbă deoarece alocarea 
financiară pentru toată perioada 2007 -2013 a fost de numai 270 de milioane de 
euro.  
 

În prezent, evaluarea tuturor cererilor de finanţare depuse în cadrul 
POSDRU s-a finalizat.Proiectele depuse au fost evaluate şi doar  în câteva cazuri 
se mai aşteaptă din partea solicitanţilor răspunsuri la clarificările cerute de 
AMPOSDRU. Fac excepţie proiectele care continuă să fie depuse în cadrul liniilor 
de finanţare pentru schemele de ajutor de stat şi de minimis pentru care termenul 
limită de depunere este 31 octombrie 2010.  
 

Dat fiind că procesul de selecţie este aproape încheiat, putem vorbi de 
rezultatele procesului de contractare. Astfel, la finele lunii mai 2010 erau semnate 
682 de contracte cu o valoare totală a finanţării nerambursabile de circa 1 miliard 
de euro. Alte 496 de proiecte sunt în curs de contractare, valoarea totală a acestora 
fiind de circa  930 de milioane de euro.  
 

În cazul POSDRU problema în privinţa contractării proiectelor nu este 
numărul mic de proiecte care ar putea fi contractate, ci numărul prea mare, 
cu mult peste aşteptările experţilor şi ale funcţionarilor care au elaborat acest 
program sectorial înainte de aderarea României la Uniunea Europeană.  

Astfel, există şase domenii majore de intervenţie unde interesul 
deosebit de mare al solicitanţilor şi rata crescută de succes a proiectelor au  
 



 

 

 
făcut ca valoarea totală a finanţării nerambursabile a proiectelor selectate în 
urma evaluării să fie mai mare decât alocarea finananciară până în 2013.  

Două dintre aceste şase domenii majore de intervenţie am fost 
menţionate deja: cele destinate antreprenoriatului şi perfecţionării 
profesionale a angajaţilor din mediul privat.  

În cazul domeniului major de intervenţie care are ca scop 
promovarea culturii antreprenoriale suma totală a finanţarii 
nerambursabile prevăzute în bugetele proiectelor selectate este de 3,5 
ori mai mare decât suma alocată acestui DMI în perioada 2007 – 
2013.  

În cazul domeniului major de intervenţie care prevede 
perfecţionarea profesională a angajaţilor acest raport – dintre 
finanţarea nerambursabilă cerută în cadrul uneo proiecte valoroase, 
care au întrunit toate criteriile evaluatorilor, şi alocarea financiară 
pentru încă trei ani de acum încolo – este de 2:1. 

Celelalte patru domenii majore de intervenţie care se află în 
aceeaşi situaţie sunt:   

• DMI 1.2. – „Calitate în invăţământul superior” – unde se 
constată un grad ridicat de interes din partea universităţilor în privinţa 
programelor de licenţă sau masterat dezvoltate sau adaptate conform 
CNCIS;  

• DMI 1.3. – „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie” -  
unde se constată un grad ridicat de interes din partea inspectoratelor 
şcolare, a instituţiilor de învăţământ, dar mai ales din partea grupului 
ţintă – cadre didactice, personal auxiliar, tineri absolvenţi debutanţi în 
cariera didactică – în privinţa îmbunătăţirii calificării personalului din 
Educaţie 

• DMI 6.2. – „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor 
vulnerabile pe piaţa muncii” – unde se constată atât interesul deosebit 
al organizaţiilor neguvernamentale, cât şi nevoile stringente  
(accentuate de criza economică) ale grupului ţintă - persoane de etnie 
roma, cu dizabilităţi, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul 



 

 

instituţionalizat, persoane dependente şi foşti dependenţi, victime ale 
violenţei în familie 

• DMI 6.3. – „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”  
 

„Deci avem proiecte valoroase, mult mai numeroase decât s-au aşteptat cei 
care au conceput POSDRU acum cinci ani, pentru dezvoltarea micilor afaceri, 
avansarea în carieră a angajaţilor din mediu privat şi din Educaţie, îmbunătăţirea 
programelor de licenţă şi masterat din universităţi şi evitarea excluderii de pe piaţa 
muncii a grupurilor dezavantajate. Iar Autoritatea de Management a Programului 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) are două 
posibilităţi: ori pune la gunoi aceste proiecte deoarece sumele alocate domeniilor 
majore de intervenţie aferente s-au epuizat chiar şi pentru viitorii 3 ani; ori 
propune realocarea fondurilor”, a declarat directorul general AMPOSDRU, Anca 
Cristina Zevedei, în cadrul şedintei Comitetului de Monitorizare POSDRU 
desfăşurat în perioada 7 – 8 iunie la Braşov. 

   
Conducerea AMPOSDRU va propune Ministerului Muncii şi 

Ministerului de Finanţe ca toate proiectele selectate să fie finanţate integral. 
Banii necesari vor fi luaţi din alocarea financiară repartizată iniţial 
domeniilor majore de intervenţie faţă de care gradul de interes al 
solicitanţilor este scăzut.    


