
 
 
 
 

 
 

 
 

Notă 

Având în vedere calendarul de implementare al Programului Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) pentru anul 2007, Autoritatea de Management 

pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POS 

DRU), prin intermediul Organismelor Intermediare responsabile, va lansa în luna mai 2007 

apelul la propuneri de proiecte pentru Axele prioritare 1, 2 şi 4, urmând ca în luna august 

să lanseze apelul la propuneri de proiecte pentru Axele prioritare 3, 5 şi 6. 

În perioada următoare, pentru Axele prioritare 1, 2 şi 4, vor avea loc sesiuni de 

pregătire a promotorilor de proiecte şi de simulare a depunerii de proiecte, iar la sfârşitul 

lunii mai va fi lansat oficial procesul de aplicare.   

Începând cu luna iunie 2007 va fi reluat procesul de pregătire a promotorilor de 

proiecte în vederea lansării aplicaţiilor pentru Axele prioritare 3, 5 şi 6. 

În prezent, Fişa de proiect şi Ghidul aplicantului sunt în proces de elaborare şi, 

imediat ce vor fi finalizate, vor fi puse la dispoziţia celor interesaţi. 

Astfel, potenţialii promotori de proiecte, care doresc să obţină finanţare prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, sunt invitaţi 

să completeze tabelul de mai jos şi să îl trimită Organismului Intermediar responsabil cu 

implementarea axei prioritare (AP) şi a domeniului major de intervenţie (DMI), în cadrul 

căruia doresc să depună proiecte, pentru a fi înregistraţi în baza de date. 
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 Tabelul de înregistrare se va transmite, în funcţie de axa prioritară şi domeniul 

major de intervenţie, la următoarele adrese: 

•    Organismele Intermediare Regionale, în funcţie de regiunea de provenienţă, 

pentru următoarele axe prioritare şi domenii majore de intervenţie: 

AP 3 –Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor 
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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 participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 

DMI- 6.3 Promovarea oportunităţilor egale pe piaţa muncii 

Organismul Intermediar Nord – Est (pentru judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, 

Suceava, Vaslui) - oi_nord-est@amposdru.mmssf.ro 

Organismul Intermediar Sud – Est (pentru judeţele Brăila, Buzău, Constanta, Galaţi, 

Vrancea, Tulcea,) - oi_sud-est@amposdru.mmssf.ro 

Organismul Intermediar Sud – Muntenia (pentru judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, 

Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman) - oi_sud@amposdru.mmssf.ro 

Organismul Intermediar Sud – Vest Oltenia (pentru judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, 

Vâlcea) - oi_sud-vest@amposdru.mmssf.ro 

Organismul Intermediar Vest (pentru judeţele Arad, Caraş – Severin, Hunedoara, Timiş) 

- oi_vest@amposdru.mmssf.ro 

Organismul Intermediar Nord – Vest (pentru judeţele Bihor, Bistriţa – Năsăud, Cluj, Satu 

– Mare, Maramureş, Sălaj) - oi_nord-vest@amposdru.mmssf.ro 

Organismul Intermediar Centru (pentru judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, 

Mureş, Sibiu) - oi_centru@amposdru.mmssf.ro 

Organismul Intermediar Bucureşti – Ilfov (pentru Bucureşti şi Ilfov) - oi_bucuresti-

ilfov@amposdru.mmssf.ro 

 

• Organismul Intermediar pentru POS DRU - Ministerul Educaţiei şi Cercetării: 

oi_medc@amposdru.mmssf.ro (indiferent de regiune), pentru următoarele axe prioritare şi 

domenii majore de intervenţie: 

AP1 – Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 

societăţii bazate pe cunoaştere 

DMI- 1.1 Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate 

DMI- 1.2 Calitate în învăţământul superior 

DMI- 1.3 Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 

DMI- 1.4 Calitate în Formarea Profesională Continuă 

DMI-1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării 

AP 2 – Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii 

DMI- 2.2 Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 
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•  Centrul Naţional penru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic:  

oi_cndipt@amposdru.mmssf.ro (indiferent de regiune), pentru următoarele domenii: 

AP 2 – Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii 

DMI- 2.1 Tranziţia de la şcoală la locul de muncă 

DMI- 2.3 Creşterea accessului şi participării la Formare Profesională Continuă  

 

• Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile: oi_frds@amposdru.mmssf.ro 

(indiferent de regiune), pentru următoarele axe prioritare şi domenii majore de intervenţie: 

AP 3 – Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor 

DMI- 3.3 Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi 

societatăţii civile 

     AP 6 – Promovarea incluziunii sociale 

DMI- 6.1 Dezvoltarea economiei sociale 

 

•  Fondul Român pentru Dezvoltare Socială: oi_fdsc@amposdru.mmssf.ro 

(indiferent de regiune), pentru următoarele axe prioritare şi domenii majore de intervenţie: 

AP 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare 

DMI- 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung în zonele rurale în ceea ce priveşte 

dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea. 

 

•  Organismul Intermediar pentru POS DRU - Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă: oi_anofm@amposdru.mmssf.ro (indiferent de regiune), 

pentru următoarele axe prioritare şi domenii majore de intervenţie:  

AP 4 –Modernizarea serviciului public de ocupare 

DMI- 4.1 Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare de furnizare a serviciilor de 

ocupare 

DMI- 4.2 Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare 

 

• Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane (posdru@amposdru.mmssf.ro) (indiferent de regiune), 

pentru: 

AP 6 – Promovarea incluziunii sociale 

 DMI - 6.4 Iniţiative transnaţionale pe piaţa inclusivă a muncii. 

Cristina IOVA 

Director General  


