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SUMARUL EXECUTIV 

Scurt istoric 

Implementarea activitatilor de tip FSE in Romania reprezinta o oportunitate importanta in anii 
urmatori pentru procesul de modernizare a activitatii de invatamant vocational si de 
modernizare a sistemului de instruire si politicilor de Resurse umane si ocupare. Aceasta 
oportunitate reprezintă în acelaşi timp şi o provocare pentru autorităţile la nivel naţional şi 
regional, care vor trebui să administreze alocarea “resurselor de tip FSE” în concordanţă cu 
cerinţele politicilor agreate şi cu noile instrumente de planificare. De asemenea reprezintă o 
provocare pentru partenerii sociali şi factorii implicaţi în păstrarea calităţii şi evaluării acestor 
activităţi. 

Lecţiile învăţate din experienţa UE şi din evaluările precedentelor programe Phare sunt 
esenţiale pentru succesul viitoarelor proiecte de tip FSE. 

De la începutul activităţilor şi programelor de tip Pre-FSE în România, ETF a fost implicată în 
mod activ în sprijinirea măsurilor de dezvoltare a capacităţii instituţionale care să permită 
factorilor interesaţi din ţară să folosească în cel mai bun mod oportunităţile  oferite de 
activităţile şi programele de tip Pre-FSE si FSE. 

Acest raport prezintă concluziile evaluării ex-post a programului Pre-FSE Phare 2002, 
Schema de granturi pentru dezvoltarea resurselor umane în România. 

Cercetarea a fost efectuată în cadrul dezvoltării instituţionale pentru aderare cu accent ţn 
special pe FSE şi comandată de ETF la solicitarea Delegaţiei Comisiei Europene în România.  

Lecţiile învăţate, din programele Phare, pentru FSE 

Evaluarea precedentelor programe Phare implementate constituie o parte importantă a 
asistenţei oferite României întrucât poate furniza informaţii esenţiale privind implementarea 
acestora şi poate contribui la îmbunătăţirea planificării programelor co-finanţate de Uniunea 
Europeană în anii următori. 

Phare 1998-componenta Dezvoltarea Resurselor Umane, a urmărit, prin cele  două licitaţii, 
să dezvolte resursele umane în contextul dezvoltării regionale integrate.  

În ciuda condiţiilor nefavorabile şi a constrângerilor, principalele concluzii ale evaluării au 
evidenţiat impactul pozitiv al proiectelor asupra dezvoltării locale a resurselor umane şi a 
capacităţii locale de implementare. Proiectele au contribuit la îmbunătăţirea cunoştinţelor 
privind domenii largi cum ar fi  antreprenoriat, IT, management, o mai bună implicare a 
comunităţii în rezolvarea problemelor locale  prin parteneriate informale, un interes crescut al 
instituţiilor publice şi private pentru dezvoltarea propriului capital uman, dezvoltarea instituţiilor 
capabile să obţină fonduri şi să investească în resursele umane. 

Phare 1999 (RICOP ), cu un buget de 100 milioane Euro a avut ca scop reducerea impactului 
social al restructurărilor masive  din sectorul întreprinderilor de stat din 17 judeţe. Programul a 
avut 5 componente: Lucrări publice, Măsuri active de ocupare, Măsuri de răspuns social, 
Servicii de preconcediere şi Dezvoltarea IMM-urilor.  

Lecţiile învăţate au arătat o coordonare dificilă între componentele unui program de mărimea 
şi complexitatea acestuia, în special datorită întârzierilor implementării atât  a întregului 
program cât şi a componentelor acestuia. 

Evaluarea impactului la nivel naţional pentru componenta de Dezvoltare a IMM-urilor a arătat 
importanţa colaborării dintre diferitele componente ale programului pentru maximizarea 
succesului acestuia. 
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Phare 2000- componenta Dezvoltarea Resurselor Umane 
Scopul  acestui program a fost de a sprijini Guvernul României pentru implementarea unei 
politici de dezvoltare integrată regională  în concordanţă cu strategia de coeziune economică 
şi socială adoptată în procesul   de pre-aderare,  prin sprijinirea investiţiilor în sectoare 
proritare(dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea IMM-urilor şi a infrastructurii locale şi 
regionale) în conformitate cu Planul Naţional de  Dezvoltare şi Planurile Regionale de 
Dezvoltare. Evaluarea ex post a acestui program a arătat o capacitate medie de absorbţie a 
fondurilor. Impactul instruirii asupra beneficiarilor a fost pozitiv şi aceştia fie şi-au găsit o 
slujbă, fie au beneficiat de schimbări importante în activitatea şi statutul professional. Totuşi 
evaluarea a atras atenţia asupra necesităţii revizuirii sistemelor de monitorizare şi evaluare 
specifice programului Phare 2000, a sistemului de colectare şi înregistrare a datelor, a 
conştientizării crescute în rândul promotorilor privind rolul lor în procesul de monitorizare cât 
şi asupra necesităţii dezvoltării unui set de indicatori cheie agreat de toţi  factorii interesaţi  cât 
şi în proiectarea unor etape successive în strângerea datelor pentru monitorizare şi evaluare.  

Obiectivele evaluării 

Principalul scop al evaluării ex-post pentru programul Phare 2002 - Schema de granturi 
pentru dezvoltarea resurselor umane în România a constat în evaluarea impactului 
programului asupra promotorilor, partenerilor şi beneficiarilor finali.  

Ţinând cont de lecţiile învăţate şi de recomandările făcute de precedenta evaluare a Phare 
2000- componenta Dezvoltarea Resurselor Umane, prezentate anterior, inclusiv implicaţiile 
pentru sistemul de monitorizare, putem prezenta următoarele rezultate pentru această 
evaluare: 

 Evaluarea impactului programului Phare 2002 - Schema de granturi pentru dezvoltarea 
resurselor umane, componentele 1 şi 2. 

 Propunerea unor indicatori de performanţă şi date cheie pentru îmbunătăţirea sistemului 
de monitorizare şi evaluare. 

Scopul evaluării a fost de a contribui la dezvoltarea viitoare şi întărirea capacităţii locale de 
evaluare a activităţilor tip FSE pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în România. Rezultatele 
evaluării şi lecţiile învăţate trebuie luate în consideraţie în definirea viitoarelor acţiuni şi 
componente din planurile de asistenţă pentru FSE.  

Phare 2002 CES- Dezvoltarea Resurselor Umane 

Principala caracteristica distincta  pentru schema de finantare PHARE 2002 DRU a fost  
definirea zonelor eligibile pentru implementarea proiectelor. Au fost identificate 11 zone 
prioritare la nivel sub regional pentru proiecte. Aceasta “prioritizare” a fost rezultatul 
identificării diferenţelor şi disparităţilor în dezvoltare între judeţe, oraşe şi comune aşa cum au 
fost ele evidenţiate de planurile de dezvoltare. O parte dintre judeţe se confruntau încă cu 
efectele restructurării industriale şi cu efectele predominanţei agriculturii.     

Programul a cuprins două priorităţi: 

 Prioritatea 1: Calificarea şi recalificarea forţei de muncă pentru a o face mai adaptabilă la 
schimbările intervenite pe piaţa muncii 

 Prioritatea 2: Dezvoltarea  Măsurilor Active de Ocupare ca instrument  pentru creşterea 
ocupării.  

Programul a urmărit asigurarea concordanţei dintre nevoile întreprinderilor şi programele de 
instruire furnizate, în vederea creşterii competitivităţii IMM-urilor. Proiectele trebuiau să se 
bazeze pe studii de piaţă sau dovezi clare privind nevoile  de instruire cărora li se adresau 
cursurile propuse. De asemenea, pentru sporirea impactului proiectelor a fost prevăzută şi o 
rată minimă obligatorie de plasare a şomerilor cuprinşi în proiecte.  
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Metodologia de evaluare 

Procedurile şi regulile  FSE  încurajează cuantificarea obiectivelor. Pentru a identifica 
contribuţia programelor şi măsurilor la îndeplinirea obiectivelor trebuie urmăriţi indicatori 
definiţi în cadrul unui sistem clar de monitorizare şi evaluare ceea ce nu a fost întotdeauna 
posibil pentru programele Phare derulate.  

Când ne referim la terminologia indicatorilor  trebuie să avem în vedere că această este 
compatibilă cu abordarea de tip matrice logică (“log frame”) folosită frecvent în planificarea 
programelor şi care implică o ierarhie similară a obiectivelor. Figurile următoare ilustrează 
logica intervenţiei şi terminologia folosită ( Figurile 1a, 1b –Logica Intervenţiei1).  

În sens larg: 

 “impact”   = obiective generale şi pe termen lung 

 “rezultate”  = obiective specifice /imediate /scopul programului 

 “outputs-iesiri” = rezultate aşteptate 

 “inputs-intrari” = resurse şi activităţi. 

Intrari

Obiective
specifice

Obiective
globale

Operatiunile programului

Iesiri
(Bunuri si servicii produse)

Rezultate
(efecte directe si imediate)

Impact 
(efecte pe termen lung)

Obiective
operationale

Obiectivele
programului

                       
Figure 1a Logica Interventiei 

Astfel, în planificarea programului, folosirea abordării prin indicatori ne permite o clară definire 
la fiecare nivel în termeni specifici şi măsurabili. 

 

                                                 
1 EC – the new programming Period  2007-2013 “Indicators for monitoring and evaluation- A Practical Guide”. 
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Figure 1b Programul si contextull sau 

Evaluarea programului Phare 2002  DRU a folosit o metodologie complexă,  implicând 
metode şi instrumente de cercetare diferite, în concordanţă cu termenii de referinţă. Au fost 
întreprinse o analiza cantitativă (cercetarea de birou, sondajele, analiza bazelor de  date) şi o 
analiză calitativă implicând interviuri cu  promotorii. Evaluarea a luat în calcul răspunsurile 
promotorilor, beneficiarilor celor 2 priorităţi şi  a grupului de control. 

Prezentăm mai jos metodele folosite , în conformitate cu termenii de referinţă: 

 Cercetarea de birou a documentaţiei disponibile referitoare la program  

 (documentele programului, rapoartele ADR , rapoartele de evaluare , rapoartele 
precedente de evaluare ex post, etc); 

 Analiza secundară a bazei de date a proiectelor aflată la MIE (IRIS)  

 Analiza bazei de date a CNFPA  cuprinzând furnizorii de instruire şi centrele de instruire 
autorizate ; 

 Dezvoltarea şi administrarea chestionarelor  trimise tuturor promotorilor de proiecte  şi 
prelucrarea datelor sondajului pentru fiecare dintre cele două priorităţi; 

 Dezvoltarea eşantioanelor şi ghidului de interviu  pentru interviurile realizate  în timpul 
vizitelor(38 vizite) şi prin contactarea telefonică(30 interviuri); analiza calitativă a 
răspunsurilor primite la interviu; 

 Dezvoltarea chestionarelor şi derularea sondajului pentru cele două eşantioane de 
beneficiari finali, câte unul pentru fiecare prioritate;  

 Dezvoltarea unui eşantion, selectarea unui Grup de Control (în colaborare  cu ANOFM)  
pentru Prioritatea a doua (Măsuri Active de Ocupare)  şi derularea sondajului; grupul de 
control selectat a avut aceleaşi caracteristici cu cele ale beneficiarilor finali  care au 
răspuns la sondaj  

 Realizarea analizei statistice a rezultatelor sondajelor, procesarea şi analizarea tuturor 
datelor şi realizarea raportului de evaluare. 
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Concluzii şi recomandări finale 

A. Resurse/Input-uri 

Distribuţia fondurilor pe regiuni 
În privinţa finanţării programul a beneficiat de trei surse de finanţare:Phare, bugetul national şi 
contribuţia proprie a promotorilor(în numerar). O sumă totală de 15 384 768, 03 Euro 
reprezentând finanţarea Phare şi cea din bugetul naţional a fost contractată pentru un număr 
de 311 proiecte, la nivelul întregii ţări. 

Analiza distribuţiei fondurilor pe regiuni a arătat  că regiunile NE, SE şi Centru au beneficiat 
de cele mai mari rate de alocare şi de plăţi pentru ambele priorităţi, acestea fiind şi regiunile 
afectate masiv de restructurarea industrială şi în anumite cazuri  predominant agricole. 
Prezenţa regiunii SV Oltenia în topul regiunilor care au atras fonduri în cadrul Priorităţii 1 
poate fi iarăşi explicată de faptul că închiderea minelor din regiune şi restructurarea industriei 
grele a necesitat recalificarea angajaţilor şi dobândirea unor noi abilităţi în vederea creşterii 
angajabilităţii oamenilor.  

Mărimea finanţării medii la nivel naţional  a fost de  47575,20 EURO pentru Prioritatea 1 şi de 
51399,1 Euro pentru Prioritatea 2.  In  regiuni valoarea medie a unei finanţări cheltuită pe 
proiect în cadrul Priorităţii 1, în procente, raportată la valoarea medie a finanţării la nivel 
naţional a variat între 88.76% (Regiunea Centru) şi 123.61% (Regiunea NE) iar pentru 
prioritatea  2 , între 86.16% (Regiunea Sud Muntenia) şi  116.41%  (Regiunea Vest) . 

Profilul promotorilor de proiecte 
Pentru acest program numai  11 zone geografice au fost eligibile . Valoarea maximă  a 
finanţării a fost de 75 000 Euro. În urma procesului de evaluare un număr de 286 promotori 
au primit finanţare pentru un număr de 311 contracte (o parte dintre promotori au implementat 
mai multe proiecte). În ceea ce priveşte profilul promotorilor cărora le-au fost atribuite 
contracte: 45.01 % erau companii,  24.4% ONG-uri, 9.6% şcoli TVET , 7.7% universităţi, 5.7% 
Camere de comerţ, 5.4 % Autorităţi publice locale (APL) şi 1,9% alţii( patronate, inspectorate 
şcolare, sindicate, etc). 

Un procent de 40% din companii (cu activitate în domeniul productiv şi de servicii) au solicitat 
finanţare pentru pregătirea propriilor angajaţi în timp ce 60% dintre companii au reprezentat 
furnizori de instruire şi alte servicii destinate dezvoltării resurselor umane, care au aplicat 
pentru a furniza aceste servicii partenerilor ce au furnizat  astfel grupul ţintă. 

Majoritatea companiilor incluse în sondaj (75%) sunt  în totalitate private şi au fost înfiinţate 
acum  5-6 ani . Un factor surprinzător a fost faptul că numai trei sindicate şi trei 
patronate/asociaţii patronale reprezentând 0,9% pentru fiecare dintre aceste categorii au fost 
promotori de proiecte. În timp ce patronatele s-au concentrat în special pe prioritatea 1 ţintind 
angajaţii (2 din cele 3 proiecte), sindicatele s-au concentrat în totalitate (100%) pe prioritatea 
2 ţintind şomerii, lucru uşor de înţeles de altfel.  

Parteneri şi parteneriate 
Un număr mediu de partneriate au fost formate pentru acest program. Implicarea partenerilor 
sociali a fost foarte scăzută ceea ce poate  avea implicaţii negative în viitor la nivel local, 
regional şi naţional.Implicarea scăzută poate să fi fost cauzată şi  de faptul că rolul pe care 
aceştia pot să-l joace în economie ca şi avantajele pe care le pot aduce într-un parteneriat nu 
sunt suficient cunoscute sau nu sunt suficient  conştientizate de către promotori. Administraţia 
publică locală a ocupat locul numărul doi în privinţa numărului redus de parteneriate pe care 
le-a stabilit în calitate de promotor probabil şi datorită  lipsei culturii şi tradiţiei pentru 
parteneriat în rândul acestora ca şi birocraţiei existente în privinţa managementului fondurilor. 
Partenerii implicaţi în proiecte au avut în cele mai multe cazuri un domeniu de activitate diferit 
de cel al promotorilor(chiar dacă ambii erau companii sau ONG-uri) evidenţiind faptul că 
parteneriatele s-au dezvoltat în principal datorită nevoii de a acoperi ariile de activitate cerute 
de proiect şi în anumite de cazuri de necesitatea acoperirii codurilor CAEN eligibile. 
Majoritatea activităţilor derulate în parteneriat au fost cele de formare (62.9%) începând cu 
analiza nevoilor de instruire(24%), urmată de dezvoltarea curriculei şi modulelor de instruire 
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(13.9%) şi culminând efectiv cu livrarea instruirii  (25%). In plus doar 18% dintre activităţile 
dezvoltate în parteneriat au inclus şi dezvoltarea strategiilor, atât strategii de reusrse umane 
(2.5%) cât şi strategii ale companiilor (5.5%). 

Chiar dacă 80.2% dintre promotori au dezvoltat proiecte în parteneriat, totuşi există un 
procent îngrijorător de 19.8% dintre promotori care au derulat singuri proiectele şi acest 
aspect trebuie tratat cu tact şi atenţie în perspectiva fondurilor structurale. Nou createle Pacte 
regionale de ocupare şi primele Planuri regionale de acţiune pentru ocupare (PRAO), recent 
dezvoltate, vor constitui probabil un suport pentru viitoarele proiecte de tip FSE. 

Din păcate implicarea partenerilor sociali atât ca şi promotori dar şi ca parteneri a fost foarte 
limitată.  

În privinţa calităţii noilor parteneriate întemeiate, cei mai mulţi dintre respondenţi (78%) au fost 
foarte mulţumiţi şi mulţumiţi în timp ce 75% dintre respondenţi au declarat că au continuat 
într-un mod eficient parteneriatul şi după terminarea proiectului. 

B. Costuri 

Cheltuielile cu echipamentul 
Costul echipamentelor a reprezentat un procent de doar 17.6% din bugetul total  al 
proiectelor, acest procent fiind mult mai mic decât procentul de 27.8% cheltuit în cadrul 
programului Phare 2000 DRU  şi arătând că promotorii au achiziţionat doar acele articole 
absolute esenţiale pentru succesul proiectului şi au folosit capacităţile deja create în 
proiectele precedente. 

Echipamentul achiziţionat a fost utilizat ulterior în mod corespunzător pentru scopul pentru 
care fusese cumpărat şi anume pentru activităţi de formare, în proporţie de  81.6% . Furnizorii 
de instruire şi de servicii de dezvoltare a resurselor umane precum universităţile şi şcolile 
TVET  continuă să folosească 90% din echipament la capacitate maximă în timp ce un număr 
semnificativ de respondenţi(companii şi ONG-uri) îl folosesc la 75% din capacitate. 

Un procent de  44% dintre companii au declarat că folosesc echipamentul atât pentru 
producţie cât şi pentru instruire. Acest lucru este în concordanţă cu faptul că 40% dintre 
companii erau din sfera producţiei şi serviciilor şi au solicitat fonduri pentru instruirea propriilor 
angajaţi. Astfel apare firească utilizarea în special a echipamentelor de producţie atât pentru 
instruire cât şi pentru producţie . 

Costuri de instruire şi plasare a forţei de muncă 
Costul de instruire pe participant a fost de 113 Euro, mai scăzut decât cel estimat pentru 
Phare 2000 DRU (210 Euro/participant) iar bugetul pentru instruire a reprezentat  26.5 % din 
bugetul total. 

Costul pentru plasare a fost de  386,08 Euro pe persoană. Nu avem cifre comparative pentru 
programul  Phare 2000 DRU dar ştim că cel prezentat în raportul anual al ANOFM este de 
doar 50 Euro/persoană.  

C. IMPLEMENTARE/OPERAŢIUNI 

Priorităţile programului 
Dintre cele  297 proiecte finalizate  un număr de 155 (52.19%) au fost pentru prioritatea 1 
“Calificarea şi recalificarea forţei de muncă” şi 142 (47.81%) proiecte au fost pentru prioritatea  
2 “Dezvoltarea măsurilor active de ocupare”. Putem remarca că majoritatea proiectelor au 
fost implementate de companii(44.28%) şi ONG-uri (24.44%).  

Administraţia publică locală , ONG-urile, şcolile TVET , patronatele şi alte instituţii publice s-
au orientat către prioritatea 2 crescând abilităţile şomerilor prin implementarea unor măsuri 
active mai performante în timp ce universităţile, Camerele de Comerţ şi firmele s-au 
concentrat asupra priorităţii 1 dedicate  angajaţilor pentru calificarea şi recalificarea forţei de 
muncă. 
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Măsurile programului 
Mai mult de jumătate dintre proiectele adresate priorităţii 1 (52.78%) s-au concentrat pe 
instruirea managerilor de la diferite nivele  urmate de învăţământul vocaţional (40.28%) şi 
doar 14% au inclus dezvoltarea de strategii de resurse umane, analiza nevoilor de instruire, 
planuri de instruire, etc. 

Proiectele finanţate în cadrul priorităţii 2 s-au concentrat în special pe învăţământul vocaţional  
pentru şomeri urmat de consiliere în carieră, ghidare în carieră şi medierea muncii ca şi 
măsuri de dezvoltare a propriei afaceri.   

Probleme în iniţierea şi implementarea proiectelor 
Cele trei mari categorii de probleme apărute în iniţierea şi implementarea proiectelor finanţate 
prin Phare 2002 DRU au fost legate de managementul proiectului şi programului , selectarea 
grupului ţintă şi asigurarea continuităţii proiectului. 

Cele mai des menţionate probleme de către promotori s-au referit la dificultăţi în obţinerea 
informaţiilor necesare pentru managementul proiectelor, întârzieri în obţinerea fondurilor, 
dificultăţi în comunicarea cu partenerii din proiect, nerespectarea  condiţiilor agreate în 
acordul de parteneriat, dificultăţi în colaborarea cu ADR, probleme în recrutarea grupului ţintă 
de şomeri şi dificultăţi în continuarea proiectului după terminarea finanţării. 

D. REZULTATE 

Numărul de proiecte finalizate cu succes şi de proiecte nefinalizate 
În cadrul acestei scheme de finanţare un număr de  311 proiecte au fost contractate, din care: 
297 au fost finalizate, 12 au fost reziliate şi 2 au plăţile suspendate. Cele 14 contracte 
nefinalizate reprezintă un procent de  4.5% din numărul total de proiecte selectate spre 
finanţare.  Trebuie menţionat că vina pentru 50% dintre proiectele nefinalizate a apărut a fi a 
companiilor. Cea mai mare rată de proiecte nefinalizate a fost în regiunea NE (13.1%), 
urmată de SM (5.4%), spre deosebire de regiunile Vest şi NV unde nu au existat proiecte 
nefinalizate. 

Principalele motive pentru nefinalizarea proiectelor au fost legate aşa cum am evidenţiat 
anterior, de managementul proiectelor, selectarea grupului ţintă şi continuarea proiectului din 
care putem enumera: probleme în asigurarea managementului financiar al proiectului, 
incapacitatea promotorului şi partenerilor de a co-finanţa proiectul, probleme legate de 
parteneriat în ceea ce priveşte performanţa scăzută a partenerilor sau retragerea din 
parteneriat , dificultăţi în selectarea grupului ţintă , dificultăţi legate de schimbarea 
procedurilor aplicabile promotorilor în timpul implementării proiectelor, sau proceduri 
complicate pentru diferite schimbări ale experţilor şi dificultăţi în realizarea achiziţiilor, etc. 

Capacitatea de absorbţie a fondurilor 
În general proiectele au demonstrate o bună capacitate de absorbţie a fondurilor (între 96,54 
şi 96.56%), mai mare decât cea din Phare 2000 HRD (85.6%). Cea mai mică rată de 
absorbţie a fost înregistrată în cazul Camerelor de Comerţ(inclusiv Şcolile române de afaceri) 
, universităţi, şcoli TVET şi companii mari care au implementat pentru prima oară acest tip de 
proiecte.  

Rezultatele programelor de formare efectuate 
Programele de training au avut un rol foarte important  în cadrul programului PHARE DRU 
2002 şi aproape 96 % din promotori au dezvoltat şi livrat cursuri în cadul proiectelor, proporţia 
fiind diferită de la o regiune la alta. Cursurile s-au concentrat î n special pe sporirea 
competenţelor sau dobândire de noi competenţe şi calificări prin învăţământul 
vocaţional.Numărul de ore şi durata cursurilor au fost adaptate la nevoile clienţilor. 

Sectorul serviciilor a fost principalul beneficiar al cursurilor furnizate (în special în IT, e-
comerţ, ECDL, vânzări, turism, coafură, ospătari şi bucătari, etc). Al doilea sector care a 
beneficiat de cursuri a fost cel industrial (industria textilă, alimentară şi industria energetică) în 
timp ce doar un mic procent de cursuri s-au adresat dezvoltării resurselor umane din 
agricultură şi construcţii. Acest interes pentru dezvoltarea cursurilor pentru sectorul de servicii 
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face parte din strategia de dezvoltare economică a României pentru care acest sector este o 
prioritate.  

Persoane formate 
În cadrul Priorităţii 1 a programului au beneficiat de formare  17746 de angajaţi. 

În cadrul Priorităţii 2 a programului au beneficiat de formare 11279 şomeri  din care   35.08% 
şi-au găsit un loc de muncă după terminarea cursurilor. 

Materialele dezvoltate în cadrul training-ului 
Un număr de 411 de module de curs au fost dezvoltate, 9957 manuale au fost tipărite şi mai 
mult de  11000 de broşuri cuprinzând tehnici de căutare a unui loc de muncă, iniţiere în 
antreprenoriat, legislaţie pentru business, managementul calităţii, legislaţia muncii, etc au fost 
distribuite beneficiarilor şomeri şi beneficiarilor angajaţi. 

E. PROFILUL BENEFICIARILOR 

În cadrul priorităţii 1 ce s-a adresat angajaţilor, consilierea în carieră nu s-a numărat printre 
activităţile prioritare, numai  8.6 %  dintre participanţii la formare beneficiind de consiliere. În 
ceea ce priveşte proiectele finanţate în cadrul priorităţii 2 care s-a adresat şomerilor un 
procent de  46.84% dintre participanţi  au beneficiat de consiliere şi ghidare în carieră. Nu 
există o evidenţă clară câţi dintre participanţi au fost implicaţi atât in activităţi de formare cât şi 
în activităţi de consiliere în carieră . 

Majpritatea participanţilor la training au fost persoane dezavantajate pe piaţa muncii şi şomeri 
(59.3%), urmate de angajaţi (35.8%).  

Dezvoltare capacităţii instituţionale 
Mai mult de jumătate dintre proiecte (55 %) au implementat două, trei sau patru măsuri care 
au contribuit şi la dezvoltarea capacităţii instituţionale a promotorilor. Putem să enumerăm 
crearea unor noi centre de training, dezvoltarea bazei de training(amenajarea sălilor de curs, 
achiziţionarea de echipamente de training, etc), dezvoltarea ofertei de training (dezvoltare de 
noi programe de training, diversificarea bazei de clienţi, dezvoltarea de parteneriate pentru 
viitoare programe de training); dezvoltarea capacităţii de training (programe de formare de 
formatori, autorizarea unor cursuri, etc). 

F. RELEVANŢĂ: 

 Populaţia ocupată din Romania continuă să înregistreze un declin uşor dar constant 
generat în special de restructurarea din industrie, sub-ocuparea din agricultură şi 
productivitatea scăzută a celor angajaţi, munca la negru şi migraţia forţei de muncă în 
străinătate. Grupele de vârstă cele mai afectate  sunt reprezentate de tineri şi grupa de 
vârstă de  55-64  ani. Creşterea economică nu s-a reflectat proporţional în creşterea 
ocupării şi acesta este un aspect asupra căruia programele de dezvoltare a resurselor 
umane trebuie să se concentreze. 

 O a doua caracteristică importantă a pieţei muncii din Romania  este nivelul scăzut de 
participare la învăţămîntul vocaţional continuu, România avînd cea mai scăzută rată de 
participare din Europa. Printre cauze putem enumera atitudinea generală faţă de training 
determinată în special de lipsa de fonduri şi stimulente pentru training ca şi lipsa de 
experienţă la nivelul comunităţilor în dezvoltarea structurilor de învăţare continuă .  

 Programul  Phare 2002 DRU a stimulat prin cele două priorităţi participarea şomerilor şi 
angajaţilor în învăţământului continuu şi în învăţământul vocaţional ca şi în diferite măsuri 
active cu scopul de a le creşte “angajabilitatea” şi abilităţile de lucru şi a-i face mai 
adaptabili la cerinţele pieţei muncii. Tinerii au reprezentat grupul ţintă principal pentru  
prioritatea 2(43% din finanţări) în timp ce grupul de  25-64 ani au fost principalii beneficiari 
ai priorităţii 1 (55% din finanţări). 
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 Programul  Phare 2002 DRU a fost în opinia noastră relevant pentru nevoile grupului ţintă. 
Obiectivele generale şi specifice au fost bine structurate adresându-se ariilor  importante 
din domeniul dezvoltării resurselor umane  (ex.învăţământul vocaţional continuu (CVT) în 
companii, măsuri active de ocupare, sprijin pentru iniţiere antreprenorială). Promotorii au 
clădit pe bazele realizărilor şi investiţiilor făcute în precedentele programe(mai mult de 
50% din investiţii au fost destinate îmbunătăţirii capacităţilor existente). 

G. EFECTIVITATE: 

 Viabilitatea centrelor de training:Printre promotorii proiectelor un număr de 130 au fost 
identificaţi ca furnizori autorizaţi în baza de date a CNFPA, 95.4% fiind autorizaţi în judeţul 
unde sunt înregistraţi şi furnizează training. 

 În ceea ce priveşte calitatea programelor de training un procent de 63% dintre participanţi 
au fost mulţumiţi şi şi-au manifestat interesul de a participa şi la programe viitoare de 
instruire.  

 Finalizarea trainingul şi abandonul la nivelul beneficiarilor: Conform datelor existente 
pentru cele două priorităţi, 29 025 persoane au fost instruite din care 60% erau persoane 
angajate ce au participat la instruire vocaţională continuă. Un procent de 4.9% din toate 
categoriile de beneficiari au abandonat cursurile, în topul acestora situându-se  categoriile 
dezavantajate social (6.4%) în timp ce doar 3.5% dintre angajaţi au abandonat cursurile. În 
cadrul categoriei persoanelor dezavantajate social cea mai mare rată de abandon a 
cursurilor  s-a înregistrat  pentru tinerii fără calificare provenind din instituţiile de ocrotire a 
copilului (15.6%),urmată de populaţia roma (10.4%) şi şomerii de lungă durată (9.8%).  

 Profilul promotorilor de proiecte a demonstrat că cea mai mare parte a contractelor au fost 
acordate companiilor, urmate de ONG-uri, şcoli TVET, universităţi , Camere de Comerţ, 
Administraţii Publice Locale şi alte categorii(patronate, sindicate, inspectorate şcolare, 
etc). Companiile au ocupat primul loc şi datorită capacităţii crescute de a-şi susţine 
financiar proiectele în timp ce ONG-urile s-au clasat pe locul al doilea  datorită probabil 
experienţei lor de  a accesa şi implementa proiecte finanţate din fonduri internaţionale. 
Majoritatea companiilor finanţate (75%) sunt în întregime private, au sub 100 de angajaţi şi 
au fost înfiinţate în ultimii 5-6 ani., ceea ce demonstrează interesul crescut al sectorului 
privat pentru dezvoltarea  resurselor umane. 

 Un procent de 40%  din companii (producţie şi servicii) au aplicat pentru pregătirea 
propriului personal în timp ce  60% dintre companii au fost furnizori de instruire sau de 
servicii de dezvoltarea resurselor umane care au aplicat la finanţare pentru a oferi aceste 
servicii partenerilor ce au constituit şi furnizat şi grupul ţintă. 

 Totuşi doar o mică parte din proiecte au oferit şi asistenţă tehnică pentru dezvoltarea 
strategiilor şi bunelor practici de resurse umane în companii(14%) în comparaţie cu 
procentul mare de 86% care s-au concentrat numai pe instruire. Chiar daca cele 86% 
proiecte au inclus şi training vocaţional considerăm că poate exista riscul de a furniza 
instruire de dragul instruirii când nu este cuplată şi cu alte activităţi complementare. 
Cursurile au acoperit toate regiunile ,în diferite proporţii şi s-au orientat spre îmbunătăţirea  
competenţelor existente, formarea celor iniţiale şi calificarea participanţilor. Numărul de 
ore şi durata cursurilor au fost adaptate la cerinţele clienţilor. 

 Programul a fost ţn general axat pe cerere mai mult decât pe ofertă cu  43 % dintre 
promotori declarând că decizia pentru proiect şi alegerea grupului ţintă  a venit ca rezultat 
al activităţii anterioare  a organizaţiei sau ca urmare a parteneriatelor anterioare în timp ce 
57% au declarat că această decizie a fost urmarea unui proces de identificare a nevoilor 
grupului ţintă (studii de piaţa muncii, cercetare pe internet, informaţii furnizate de AJOFM, 
planuri de dezvoltare regională, ghiduri de programe, etc)  
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 Parteneriatul apare de nivel mediu în ceea ce priveşte numărul şi profilul partenerilor. 
Partenerii sociali au fost foarte puţin implicaţi ceea ce poate duce la un impact local 
negativ cu influenţe şi la scară  regională şi naţională . O explicaţie poate fi lipsa de 
informaţii şi de conştientizare privind rolul pe care partenerii sociali îl au în dezvoltarea 
economiei şi plusul de valoare pe care aceştia îl pot aduce în proiecte. Administraţia 
publică locală a fost pe al doilea loc în lista celor cu un număr mic de parteneriate stabilite 
ca şi promotor, probabil datorită  lipsei culturii şi tradiţiei parteneriatelor ca şi a existenţei 
unei birocraţii în privinţa managementului fondurilor în APL.   

 Partenerii implicaţi în proiecte au avut în majoritatea cazurilor un domeniu de activitate 
diferit de al promotorilor (chiar dacă aveau aceeaşi formă de înregistrare juridică) arătând 
că parteneriatul a fost în principal dezvoltat  pentru a acoperi ariile de activitate cerute de 
proiect şi uneori de a acoperi codurile CAEN solicitate conform criteriilor de 
eligibilitate.Majoritatea activităţilor derulate în parteneriat (62.9%) s-au referit la training, 
începând cu analiza nevoilor de training (24%), urmată de dezvoltarea curriculei şi 
materialelor de training (13.9%) şi terminând cu furnizarea propriu-yisă a acestuia(25%). In 
plus 18% dintre activităţile derulate în parteneriat s-au concentrat şi pe dezvoltarea 
strategiilor de resurse umane (12.5%) şi a strategiilor companiilor (5.5%). 

 Chiar dacă  80.2% dintre promotori au dezvoltat proiectele în parteneriat, există încă un 
procentaj nemulţumitor de 19.8% dintre promotori care nu au avut parteneri , situaţie care 
trebuie privită cu tact şi atenţie în perspectiva accesării Fondului Social European. Nou 
createle Pacte regionale pentru ocupare şi  Planurile regionale pentru ocupare trebuie să 
fie eficient utilizate în proiectele viitoare de tip FSE. 

 Din păcate, implicarea partenerilor sociali atât ca şi promotori de proiecte cât şi ca 
parteneri a fost limitată. Doar 3 patronate şi 3 sindicate s-au aflat printre promotori, ceea 
ce reprezintă un procent de 0.9% dintre promotori, pentru fiecare dintre cele două 
categorii.   

 În privinţa calităţii parteneriatului , cei mai mulţi dintre respondenţii sondajului (78%) l-au 
perceput ca fiind foarte bun sau bun în timp ce 75% dintre respondenţi au declarat că au 
continuat partenriatul după terminarea proiectului.  

 Analiza grupurilor ţintă a relevat anumite dificultăţi ale promotorilor în definirea unora dintre 
acestea, şi în special a celor formate din persoane dezavantajate, atât la începerea 
proiectelor cât şi pe parcursul derulării acestora. Nu a existat în multe cazuri o separare 
clară între grupurile ţintă, rezultatele aşteptate şi activităţile pentru fiecare grup ţintă ceea 
ce a afectat acurateţea rezultatelor evaluării .  

H. EFICIENŢĂ 

 Informaţiile disponibile din baza de date MIE şi rapoartele ADR nu au fost în general 
suficiente pentru a ne permite efectuarea analizei eficienţei în temeni de rezultate, realizări 
şi impact comparativ cu diferitele nivele de cost. De asemenea, discrepanţe între 
informaţiile prezentate de diferitele surse menţionate mai sus  au condus la activităţi 
adiţionale pentru clarificarea informaţiilor. 

 Putem totuşi observa că regiunile  NE, SE, Centru şi SV care au fost masiv afectate de 
restructurarea industrială şi de închiderea minelor au beneficiat de cea mai mare rată de 
alocare şi plată a finanţării pentru ambele priorităţi. În general, proiectele din acest 
program au demonstrat o capacitate generală bună de absorbţie a fondurilor (între 96,54% 
şi 96.56%) mai mare decât cea din Phare 2000 DRU (85.6%).  

 Analiza eşantionului de promotori a arătat că cele mai mici rate de absorbţie  au fost 
înregistrate pentru Camerele de Comerţ, Universităţi, şcoli TVET şi companii mari acest tip 
de proiecte.  
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 Costul total al echipamentului  a fost de 17.6% din bugetul total al proiectului  fiind mai mic 
decât  procentajul din  Phare 2000 DRU (27.8%). 

 Costul de training  per participant a fost de 113 Euro mai mic decât cel din Phare 
2000(210 Euro/participant) în condiţiile în care  26.5 % din bugetul total l-a reprezentat 
bugetul pentru training. 

 Costul  pentru o persoană plasată a fost de 386 Euro . Nu deţinem cifre comparative cu 
programul Phare 2000 DRU dar ştim că cel prezentat de ANOFM este de  50 
Euro/persoană plasată . Rata medie de plasare pentru prioritatea 2 a fost de  35.08 % in 
comparaţie cu rata de plasare de  40.3 % anunţată de ANOFM pentru 2005 (cifre 
prezentate de  ANOFM în raportul anual tipărit  în  Monitorul Oficial( partea 3, no. 554 , la 
30.06.2006). 

  Nu am putut face o comparaţie cu cifrele prezentate de Phare 2000 DRU  întrucât 
acestea nu au existat în raportul de evaluare expost pentru acest program. 

I. IMPACT, UTILITATE ŞI SUSTENABILITATE 

Un număr de  82.3% (32% noi centre de training şi  50.4% centre reamenajate) din proiecte 
au ţintit întărirea capacităţii instituţionale a promotorilor ceea ce a răspuns unuia dintre 
scopurile programului Phare 2002 , care s-a referit la creşterea capacităţii de absorbţie a 
fondurilor pentru DRU şi a evidenţiat încă o dată că formarea continuuă  este încă un subiect 
sensibil în România unde investiţia în resursele umane  este o problemă importantă asupra 
căreia viitoarele fonduri trebuie să se concentreze.Mai mult de jumătate dintre proiecte (55%) 
au implementat două, trei şi patru măsuri contribuind la creşterea propriei capacităţi 
instituţionale de asemenea. 

 Măsurile referitoare la training au ocupat un loc important în cadrul programului PHARE 
DRU 2002 şi un procent de 96%  din promotori au dezvoltat programe de training în cadrul 
proiectelor. Angajaţii au fost cei ce au beneficiat cel mai mult de măsurile de training şi 
cursurile s–au concentrat  pe îmbunătăţirea competenţelor şi dobândirea de noi 
competenţe şi mai puţin pe calificarea persoanelor dezavantajate.  

Pentru companii, cel mai important beneficiu, a fost considerat faptul că beneficiarii au fost 
mai bine pregătiţi şi au putut lucra mai eficient şi produce lucruri de mai bună calitate ceea ce 
a corespuns cu obiectivele priorităţii 1.  

Companiile au menţionat ca şi impact pozitiv faptul că: 

 pentru  58,6% din companii productivitatea muncii a crescut 

 39.6% din companii au hotărât să mărească bugetul pentru training; 

 pentru  56.8% din companii cifra de afaceri a crescut; 

 pentru 34.5% din companii profitul a fost mai mare; 

 29.3% din companii au introdus noi servicii sau linii tehnologice; 

 29.3% din companii au beneficiat de un mai bun management al resurselor umane printr-o 
planificare îmbunătăţită a necesarului de personal ; 

 27.6% dintre ele au acordat o mai mare atenţie dezvoltării resurselor umane inclusiv 
învăţământul vocaţional    

 31% dintre acestea au acordat mai multă importanţă strategiilor de Resurse umane 
inclusiv procedurilor de RU în concordanţă cu strategia companiei  

Promotorii au folosit o combinaţie de metode de promovare şi diseminare care au amplificat  
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impactul proiectelor la scară largă. Cel mai folosit mijloc de diseminare au fost materialele 
tipărite urmate de apariţiile mass media. Aproape  56% dintre promotori s-au declarat foarte 
satisfăcuţi cu impactul diseminării rezultatelor şi au considerat că în cazul lor diseminarea a 
condus la : creşterea solicitărilor pentru servicii adiţionale din partea beneficiarilor ca şi din 
partea unor noi clienţi, o cerere crescută pentru noi parteneriate; consolidarea poziţiei lor ca 
furnizori de servicii în comunitate , solicitări de împărtăşire a bunelor practice în comunitate, 
etc.  

Impactul la nivelul organizatiei a fost perceput ca foarte important de 58.6% din companii, 
55.5% din Camerele de Comerţ, şi  70 % din şcolile  TVET .  Un procent de 90% din şcolile 
TVET, 77 % din Camerele de Comerţ şi Administraţia Publică Locală, 68.7% din ONG-uri şi  
58.6% din companii,au considerat că proiectele lor au avut un impact puternic  la nivel local . 
La nivel regional : 60% din universităţi urmate de  39.6% din companii au considerat că 
proiectul lor a avut un impact puternic la nivel  regional  în timp ce  numai o Cameră de 
Comerţ  şi două ONG-uri(care lucrează de fapt la nivel naţional ) au considerat că proiectul 
lor a avut impact la nivel naţional. 

Din păcate numai  14.5% din respondenţi (mai puţin decât cei 25% din Phare 2000 DRU) au 
considerat că proiectul lor a contribuit de asemenea la îmbunătăţirea managementului 
resurselor umane din organizaţia lor. Aceasta este mai degrabă o concluzie tristă întrucât 
poate însemna că o parte dintre cursurile ţinute au fost planificate şi dezvoltate fără a ţine într-
adevăr cont de nevoile reale  ale grupurilor ţintă şi au eşuat în implicarea tuturor factorilor 
implicaţi în luarea deciziilor.   

La nivelul angajaţilor,  cele mai importante efecte au fost considerate ca fiind faptul  că 
oamenii şi-au putut îmbunătăţi abiltăţile şi şansele de angajare(angajabilitatea) şi şi-au putut 
organiza mai bine munca, ceea ce din nou a corespuns cu obiectivele priorităţii 1. 

În ceea ce priveşte impactul asupra beneficiarilor priorităţii 1 , majoritatea celor intervievaţi au 
considerat că din punct de vedere profesional au progresat  în ceea ce priveşte calitatea 
muncii , responsabilităţile postului şi eficienţa muncii. Un mare procent (65.1%) din beneficiarii 
priorităţii 1  au declarat că poziţia lor în companie a rămas neschimbată după instruire  iar 
7.6% şi-au schimbat slujba ca urmare a trainingului. Într-o mare măsură, beneficiarii 
trainingului au declarat că au acum o situaţie îmbunătăţită   (23.6%)  sau cel puţin 
neschimbată(65.1%)  după terminarea proiectului. 

În ceea ce priveşte proiectele cuprinse în Prioritatea 2  un număr de 11279 persoane au 
primit training din care   35.08%  din beneficiarii cuprinşi în sondaj şi-au găsit o slujbă după 
terminarea cursurilor. 

În cadrul priorităţii  majoritatea şomerilor incluşi în eşantion au considerat că trainingul a fost 
foarte folositor sau doar folositor pentru găsirea unei slujbe. Sondajul a arătat o îmbunătăţire 
a situaţiei pentru mai mult de  60% dintre cei care erau şomeri la începutul programului astfel 
că  26.9% sunt angajaţi cu normă întreagă şi  24.6%au normă parţială.Un procent de  12.5% 
din cei chestionaţi şi-au deschis propria afacere. Un procent de 33 %  încă îşi caută un loc de 
muncă dar acest procent este mai mic decât în cazul programului Phare  2000 DRU  (40%). 

Comparaţia cu Grupul de (pentru prioritatea 2-şomeri) 

Procentul celor care sunt actualmente angajaţi este similar pentru grupul experimental( al 
beneficiarilor chestionaţi) vis a vis de grupul de control( 49.2%  pentru grupul experimental şi  
55.3% pentru grupul de control). Totuşi, diferenţa este mai mare când vorbim de categoria 
celor ce şi-au dezvoltat propria afacere (12.5% pentru grupul  experimental  în comparaţie cu 
numai 1.1%  pentru grupul de control) . Aceasta poate să conducă la concluzia că aproape  
61.7% din grupul experimental are o slujbă în comparaţie cu  56.4 din grupul de control. Acest 
fenomen ne duce la concluzia că cei din grupul experimental şi-au diversificat opţiunile faţă 
de cei din grupul de control şi că au fost mai pro activi. 

În timp ce  66% din beneficiarii din grupul experimental care au obţinut o slujbă au declarat că 
le-au fost de mare folos cursurile urmate, numai  50% dintre beneficiarii din grupul de control  
au declarat că aceste cursuri le-au fost folositoare ceea ce ridică încă o dată problema calităţii 
cursurilor 

Culegerea de date, procesarea şi înregistrarea lor ca şi sistemul de raportare referitor la 
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proiectele implementate a condus la dificultăţi în evaluare a impactului programului şi 
recomandarea de îmbunătăţire a sistemului de colectare a datelor şi monitorizare a 
proiectelor se menţine. 

Recomandări 

Managementul proiectului 

 Trebuie mai multă atenţie acordată în timpul selecţiei aplicaţiilor privind capacitatea  
financiară şi organizaţională a aplicantului pentru a evita  incapacitatea acestuia de a 
furniza cofinanţarea pentru proiect şi pentru a spori şansele  pentru continuitatea 
proiectului după terminarea finanţării. Aceleaşi aspecte trebuie verificate, în măsura 
posibilităţilor, în faza de pre contractare şi vizite la faţa locului. 

 Proceduri clare de implementare  fixate de la începutul programului şi respectate până la 
sfârşitul contractului , cuprinse într-un manual tipărit şi distribuit contractorilor astfel încât 
să se evite sincopele  în managementul proiectelor  datorate neînţelegerii procedurilor sau 
schimbărilor neaşteptate  impuse de Autoritatea Contractantă pe parcursul derulării 
proiectelor.  

 Îmbunătăţirea abilităţilor personalului implicat în monitorizarea proiectelor la toate nivelele 
(minister, nivel regional şi local) şi stabilirea unei proceduri unice, clare şi coerente de 
monitorizare şi implementare.  

 Scurtarea timpului necesar pentru verificarea şi aprobarea rapoartelor intermediare şi 
finale astfel încât să se scurteze termenul pentru plata tranşelor aferente.  

 Introducerea unui sistem unitar de culegere a datelor si management a datelor folosit de 
instituţiile implicate în monitorizarea proiectelor care să genereze aceleaşi structuri de 
informaţii şi rapoarte în toate regiunile.Acest sistem trebuie să fie uşor accesibil şi 
completat la timp.  

 Promotorii de proiecte să primească de la începutul proiectelor modelele de raport 
împreună cu un training şi asistenţă adecvată pentru completarea acestora iar structura 
acestor rapoarte să înregistreze datele necesare pentru monitorizarea şi evaluarea expost 
, să corespundă cu structura bazei de date a autorităţii de implementare şi mai ales să 
rămână neschimbată până la sfârşitul contractului.  

 Acolo unde este posibil înregistrarea datelor şi raportarea să se facă în format electronic 
pentru a economisi timp şi bani de ambele părţi. 

 Sugerăm ca fiecare raport tehnic final depus de promotori să includă un capitol referitor la 
satisfacţia beneficiarilor , partenerilor şi factorilor interesaţi (modelul poate fi inclus în 
Ghidul pentru monitorizare înmânat promotorilor). Aceste informaţii vor fi utile pentru 
evaluările viitoare ale programelor şi vor da greutate  rolului jucat de parteneri , eliminând 
poate tendinţa de a face parteneriate doar pe hârtie pentru a obţine punctaj pe grilă. Mai 
multă asistenţă trebuie oferită promotorilor în timpul implementării proiectelor şi  
procedurile să fie mai flexibile acolo unde este posibil astfel încât să crească capacitatea 
de absorbţie a fondurilor şi sustenabilitatea proiectelor după terminarea finanţării. 

 Pentru evaluările viitoare de programe sugerăm să fie aplicată de câte ori este posibil, 
procedura colectării datelor prin intermediul operatorilor şi mai puţin prin chestionare 
pentru a spori rata de răspuns şi acurateţea informaţiilor primate.  
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Conţinutul şi caracteristicile programului 

 Este vital ca trainingul şi trainingul vocaţional oferit angajaţilor să corespundă cu strategia 
de resurse umane şi cu strategia de dezvoltare a companiei , precum şi cu nevoile de 
formare ale participanţilor astfel încât să aibă un impact real  asupra calităţii şi eficienţei 
muncii lor. În ceea ce priveşte şomerii este vital ca trainingul şi măsurile active oferite  să-i 
ajute să îşi găsească o slujbă, să răspundă necesarului de abilităţi de pe piaţa muncii şi să 
le crească şansele de angajare şi nivelul de trai. Din aceste considerente recomandăm  ca 
viitoarele programe de dezvoltare a resurselor umane să ceară obligatoriu ca analiza 
nevoilor de instruire să fie efectuată înainte de depunerea proiectului sau după semnarea 
contractului  şi să ia în consideraţie analize ale pieţei muncii efectuate de instituţii 
competente şi abilitate pentru acestea, corelate  cu analiza documentelor strategice 
existente la nivel naţional , regional şi unde este posibil local( ex planuri regionale de 
dezvoltare, PRAO, PRAI, PND, etc)  

 Recomandăm de asemenea ca viitoarele programe pentru DRU să pună mai mult accent 
pe importanţa dezvoltării strategiilor de resurse umane şi implementarea bunelor practici 
de management modern a resurselor umane  în companii care să fie acompaniate de 
componenta de formare din cadrul proiectelor. În cazul programelor ce ţintesc şomerii 
recomandăm ca atunci când este posibil promotorii să aplice o combinaţie de măsuri  
active relaţionate şi cu învăţământul vocaţional oferit. Astfel  recomandăm ca aceste 
proiecte să implice şi analiza nevoilor de training, evaluarea  abilităţilor, consiliere şi 
orientare în carieră, etc iar trainingul să fie orientat către cerere şi nu către oferta de 
instruire. În ceea ce priveşte calitatea trainingului oferit pe piaţa de training şi instruire  
vocaţională din nou  o atenţie sporită trebuie acordată autorizării furnizorilor de training, 
calităţii curricula şi materialelor de training ca şi calităţii livrării propriu-zise a cursurilor.  

 O atenţie specială trebuie acordată încurajării atragerii şi implicării partenerilor sociali în 
activităţile DRU prin stimularea creării de parteneriate puternice cu promotorii de proiecte.   

 


