
Obiectivele stabilite pentru perioada de finanţare 2007 - 2013 includ crearea a 
peste 38 000 de locuri de muncă şi acordarea unui sprijin pentru integrarea pe 
piaţa muncii pentru mai mult de 1 650 000 de persoane. 

Principalele programe operaţionale implementate de Guvernul României (PO 
Regional, POS Creşterea Competitivităţii Economice şi POS Dezvoltarea Resurelor 
Umane) au generat un număr redus de locuri de muncă, rata ocupării populaţiei 
între anii 2007 şi 2014 crescând cu 1,1 puncte procentuale (pp), situându-se la 
nivelul de 63,9%. Un element care a contribuit în mod negativ la această evoluţie 
este reprezentat de criza economică, pe durata căreia s-au pierdut circa 463 000 
de locuri de muncă numai în sectorul IMM (anii 2008-2010). La nivel european, 
situaţia este mai precară decât în 2007, înregistrând o valoare cu 0,8 pp mai mică 
în anul 2014. 

Programul Operaţional Regional (POR) şi-a asumat o ţintă de creare a 
unui număr de circa 15 000 de locuri de muncă în perioada de implementare, 
2007 - 2013 (plus 2014 şi 2015, conform principiilor europene de implementare 
a schemelor de finanţare aferente exerciţiilor financiare multianuale). Conform 
versiunii finale a Raportului de evaluare a Programului Operaţional Regional 
2007-20131, se estima crearea unui număr de 22 800 de locuri de muncă prin 
implementarea tuturor contractelor de finanţare semnate cu beneficiarii până la 
momentul redactării raportului. Cu alte cuvinte, obiectivul asumat prin intermediul 
POR este atins în proporţie de 152%. 

Dintre cele 22 800 de locuri de muncă create prin intermediul POR, circa 8 700 au 
fost create în cadrul microîntreprinderilor2, ceea ce înseamnă o medie de circa 4,7 
locuri de muncă nou create pentru o microîntreprindere asistată, conducând la o 
creştere de circa 50% a numărului de angajaţi ai acesteia. 

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competiti vi tă ţii Economice 
(POS CCE) a creat, conform Raportului Anual de Implementare pe anul 2013 al POS 
CCE 2007-20133, un număr total de 15 454 de locuri de muncă, faţă de ţinta stabilită de  
23 000. Astfel, gradul de atingere a acestui indicator se situează la 67,19% din 
obiectivul asumat, existând şanse reduse ca acesta să fie îndeplinit. 

1  Publicat în aprilie 2014, disponibil la adresa: http://www.inforegio.ro/images/Evaluare/Raport_evaluare_POR_versiune%20finala.
pdf. 
2  Conform EurActiv, http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_26740/ANALIZA-EurActiv.ro-
Creaza-fondurile-structurale-locuri-de-munca-Cifrele-vorbesc.html. 
3 Publicat în mai 2014, disponibil la adresa: http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente_Suport/
Rapoarte/2_Rapoarte_POSCCE/03.07.2014/POSCCE_RAI2013a.pdf.  
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Dintre locurile de muncă nou-create, circa 7 500 sunt în sectorul IMM productiv şi 
1 000 în sectorul cercetare-dezvoltare (indicator depăşit cu peste 100%). Astfel, 
POS CCE, deşi nu îşi atinge obiectivul de a crea 23 000 de locuri de muncă, 
reuşeşte să contribuie la relansarea sectorului IMM din România, grav afectat de 
criza economică şi financiară. 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
(POS DRU) nu are un obiectiv, spre deosebire de celelalte programe, de creare 
de locuri de muncă propriu-zise, însă asumă contribuţia la angajarea a peste 1 
650 000 de persoane. Raportul Anual de Implementare POS DRU 20134 indică 
înregistrarea şi participarea unui număr de 1 209 642 persoane la operaţiunile 
finanţate prin Fondul Social European (FSE), dintre care 1 151 739 participanţi 
unici, ceea ce înseamnă un nivel de 69,8% din obiectivul asumat. 

Perspectivele exerciţiului financiar 2014-2020

Noile programe operaţionale, aprobate prin Acordul de Parteneriat dintre 
Comisia Europeană şi Guvernul României - Programul Operaţional Capital Uman 
(POCU), Programul Operaţional Competitivitate (POC) şi Programul Operaţional 
Regional (POR) sunt încă în lucru, neexistând obiective asumate pentru acestea. 

Una dintre iniţiativele anunţate în cadrul POCU este Locuri de muncă pentru 
tineri, care beneficiază de finanţare prin Programul European Youth Employment 
Initiative, de peste 211 milioane de euro, estimându-se asistarea unui număr de 
59 000 de tineri până în 2023. 

Obiectivul asumat de Guvernul României pentru anul 2020 constă într-o rată 
de ocupare a forţei de muncă de 70%, însemnând o creştere de 6,1 puncte 
procentuale faţă de nivelul estimat pentru anul 2014. 

4 Publicat în iunie 2014, disponibil la adresa: http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/rai2013.pdf. 


