Strategia de investiŃie în oameni 2008-2012

I. Preambul:
Capitalul uman - capacitatea limitată a educaŃiei şi formării profesionale
continue de a răspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe cunoaştere,
atenŃia redusă acordată educaŃiei, insuficienta corelare între educaŃie, formarea
profesională iniŃială şi formarea profesională continuă. Inegalitatea de şanse
duce la excluderea socială a categoriilor vulnerabile, cum ar fi femeile,
persoanele cu dizabilităŃi şi etnia romă.
România se află pe ultimul loc în rândul Ńărilor membre ale Uniunii Europene la
indicatorii privind cuantumul cheltuielilor cu trainingul şi formarea profesională,
numărul de persoane şi numărul de zile petrecute în medie pe an în sala de
training, după Polonia şi Bulgaria. Companiile din sectorul terŃiar sunt mai
dispuse să investească în training decât cele din sectorul manufacturier.

II. Răspuns strategic:
Viziune: Crearea unei Românii competitive, dinamice şi prospere
Obiectiv CSNR: Reducerea disparităŃilor de dezvoltare economică şi socială dintre
România şi statele membre ale Uniunii Europene prin generarea unei creşteri suplimentare
de 15-20% a PIB până în anul 2015

III. PriorităŃi şi acŃiuni:
Dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din România - strategia va urmări
sprijinirea sistemului de învăŃământ şi formare profesională pentru a furniza educaŃie flexibilă şi
de mai bună calitate şi calificări adaptate indivizilor, sprijinirea creşterii accesului şi participării la
educaŃie, precum şi asigurarea faptului că educaŃia şi formarea profesională furnizează
cunoştinŃele şi aptitudinile necesare pentru o economie modernă şi în plină dezvoltare.
Creşterea adaptabilităŃii, dezvoltarea spiritului antreprenorial şi învăŃarea pe parcursul întregii vieŃi
se vor afla în centrul politicilor în domeniu, iar angajatorii vor fi încurajaŃi să investească în
capitalul uman. Pentru a beneficia de sisteme educaŃionale şi de formare profesională de calitate,
va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educaŃionale şi de formare, inclusiv prin dotarea cu
echipamente şcolare şi TIC. Se vor sprijini acŃiunile de combatere a excluziunii sociale şi de
promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile (femeile, minorităŃile etnice, persoanele cu
dizabilităŃi) care sunt categorii dezavantajate pe piaŃa forŃei de muncă, astfel încât acestea să
poată beneficia de noile oportunităŃi de angajare care vor fi create.
ÎmbunătăŃirea calităŃii serviciilor de sănătate şi îngrijire va contribui la regenerarea economică prin
1
reducerea costurilor şi a perioadelor de inactivitate.

1
CSNR (CADRUL STRATEGIC NAłIONAL DE REFERINłĂ 2007 – 2013) face legătura între priorităŃile naŃionale
de dezvoltare, stabilite în Planul NaŃional de Dezvoltare 2007-2013, şi priorităŃile la nivel european - Orientările
Strategice Comunitare (OSC) privind Coeziunea 2007-2013 şi Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Creştere
Economică şi Locuri de Muncă 2005-2008.

