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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 28 noiembrie 2011 

Nr. 27/576 
 
 

 

Proiect de opinie 

asupra propunerii de Regulament al Parlamentul European şi al 

Consiliului privind Fondul social european şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 - COM(2011) 607 

 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată în data de 

19 octombrie 2011 cu examinarea fondului propunerii de Regulament al 

Parlamentul European şi al Consiliului privind Fondul social european şi de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 - COM(2011) 607. 

Termenul pentru exprimarea opiniei este 9 decembrie 2011. 

Guvernul nu are obiecţii asupra fondului propunerii de regulament. 

 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus 

menţionat în şedinţa din data de 23 noiembrie 2011.  

Obiectul prezentei propuneri constă în precizarea misiunii şi a 

domeniului de aplicare a Fondului social european (FSE) alături de 

priorităţile de investiţii şi de obiectivele tematice de finanţat. 

Propunerea de regulament instituie un număr limitat de norme de 

eligibilitate specifice pentru a facilita accesul beneficiarilor mai mici la 

finanţarea  acordată de FSE.  

Referitor la conţinutul  propunerii de regulament privind FSE 

membrii comisiei au constatat faptul că pentru perioada 2014-2020 se au 

în vedere  patru obiective în întreaga Uniune Europeană, şi anume:   

 



- promovarea ocupării forţei de muncă şi a mobilităţii lucrătorilor; 

- efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării 

competenţelor şi al învăţării pe tot parcursul vieţii; 

- promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 

- consolidarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei 

publice. 

 Propunerea  de regulament clarifică şi consolidează contribuţia FSE 

la angajamentul Uniunii în favoarea eliminării inegalităţilor dintre femei şi 

bărbaţi şi prevenirea discriminării. 

Propunerea de regulament acordă o mare importanţă implicării 

partenerilor sociali şi organizaţiilor neguvernamentale în materie de 

programare şi punere în aplicare a priorităţilor FSE. În acest sens, pentru 

ţările mai puţin dezvoltate, propunerea de regulament prevede ca o sumă 

corespunzătoare din resursele FSE să fie alocată pentru acţiuni de 

consolidare a activităţilor comune întreprinse de partenerii sociali, luând în 

considerare rolul acestora în domeniul ocupării forţei de muncă, al 

educaţiei şi al incluziunii sociale. 

Propunerea de regulament introduce dispoziţii specifice privind 

instrumentele financiare pentru a încuraja statele membre să utilizeze FSE 

într-un mod mai avantajos, crescând capacitatea acestuia de a finanţa 

acţiuni de susţinere a ocupării forţei de muncă, a educaţiei şi a incluziunii 

sociale. 

În constatarea celor mai sus menţionate, membrii Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 

prezentului proiect de opinie, favorabil promovării propunerii de 

Regulament, considerându-se că nu aduce atingere intereselor şi 

legislaţiei României.  

 

PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
Victor Paul DOBRE     KEREKES Karoly 
 
 

 
Şef serviciu Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Monica Rallu Curta 
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