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Legislatie Europeana – Egalitate intre femei si barbati 
Egalitatea între femei şi bărbaţi este unul dintre principiile fundamentale ale dreptului comunitar. Obiectivele 
UE în materie de egalitate între femei și bărbați sunt de a asigura egalitatea de şanse şi tratamentul egal 
pentru femei și bărbați, precum şi de a lupta împotriva oricărei forme de discriminare bazate pe sex.  
UE a adoptat o dublă abordare, combinând acţiunile specifice cu integrarea perspectivei de gen. Această 
temă are, de asemenea, o dimensiune internaţională pronunţată în ceea ce priveşte lupta împotriva sărăciei, 
accesul la educaţie şi la servicii de sănătate, participarea la mediul economic şi la procesul decizional, 
drepturile femeilor şi drepturile omului. 
 
Studii de caz privind egalitatea de sanse; proiecte de succes implementate in Romania  
Instrumentele Structurale au oferit, în decursul timpului, un sprijin solid pentru respectarea si implementarea 
acestui principiu în diferite contexte nationale. Programarea pentru perioada urmatoare, nu numai că vine să 
confirme si sa reafieme importanta principiului egalitătii de sanse între bărbati si femei în planificarea, 
implementarea si evaluarea interventiilor, ci lărgeste, de asemenea, aria de aplicabilitate si continutul acestuia 
pentru combaterea tuturor formelor de discriminare.  
Această publicatie contine o serie de proiecte implementate în România, care abordează problematica 
egalitătii de sanse si a grupurilor vulnerabile, ce pot fi considerate exemple de bune practici.  
 
Ghid egalitate de sanse intre femei si barbati pe piata muncii 
Egalitatea de gen trebuie să constituie un obiectiv central al oricărei societăţi democratice care doreşte să 
creeze drepturi cetăţeneşti depline şi egale pentru toţi şi este intrinsic legată de dezvoltarea durabilă a 
acesteia, fiind  vitală pentru punerea în practică a drepturilor omului. 
Genul implică roluri, responsabilităţi, constrângeri şi privilegii construite social care sunt atribuite sau impuse 
femeilor şi bărbaţilor într-o anumită cultură. Atitudinile şi caracteristicile referitoare la gen, rolul jucat de bărbaţi 
şi femei şi aşteptările referitoare la ei variază de la o societate la alta si se schimba de la o epoca la alta. 
Ghidul îşi propune să abordeze problematica egalităţii de gen printr-o analiză teoretică şi practică la nivel 
naţional şi european, adresându-se tuturor actorilor din acest domeniu. 
 
Centre de tip „hub” în România 
Hub-urile sunt locurile în care se formează comunitățile de start-up-uri, iar noii antreprenori împart spațiul de 
lucru cu alți antreprenori sau în cadrul cărora se înființează și acceleratoare și incubatoare de afaceri care 
oferă acces la finanțare – la o comunitate de potențiali investitori. 
 
Analiza de diagnostic a domeniului egalitatii de sanse si gen probleme, nevoi, solutii europene 
Cresterea accesibilizarii serviciilor care promoveaza principiul egalitatii de sanse si de gen in societatea 
romaneasca si in mod special pe piata muncii prin infiintarea unei retele de centre locale antidiscriminare;  
Cresterea nivelului de constientizare a opiniei publice asupra problematicii privind drepturile egale pe piata 
muncii, in domeniul legislatiei muncii si in depasirea stereotipurilor culturale, inclusiv hartuirea sexuala la locul 
de munca. Imbunatatirea competentelor si abilitatilor in domeniul egalitatii de sanse si de gen a managerilor si 
personalului angajat in autoritatile publice locale si centrale, a partenerilor sociali si al organizatiilor societatii 
civile, a expertilor si operatorilor mass-media, a femeilor si a altor grupuri vulnerabile.  
 
1.000 de noi intreprinzatori debutanti in luna martie 2015   
La 25 martie 2015, 19.000 de firme de tip SR L-D erau active la nivel national, inregistrand o crestere de 
1.000 de companii de la 16 februarie 2015. Avem in acest moment 19.000 de firme active, coordonate de 
antreprenori fara experienta. O imbunatatire necesara a acestei legi, in contextul discutarii publice a noului 
Cod Fiscal, o reprezinta un impozit 0 pentru o perioada de 2 ani de zile pentru un intreprinzator debutant, cu 
obligativitatea ca acesta sa angajeze 2 persoane. Acest lucru ar pozitiona Romania ca o tara atractiva pentru 
tinerii antreprenori si o tara cu politici publice inovative si orientate spre nevoile propriilor cetateni.  
 
Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov 
Proiectul isi propune promovarea culturii antreprenoriale si dezvoltarea cunostintelor, aptitudinilor, 
deprinderilor antreprenoriale si manageriale in randul a 448 de persoane, facilitand initierea de noi afaceri sau 
dezvoltarea afacerilor existente in scopul cresterii competitivitatii acestora pe piata. 
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Crearea a 2 centre de sprijin si dezvoltarea a inca 3 centre deja existente, oferirea de  asistenta tehnica si 
consultanta pentru demararea unei afaceri, precum si implementarea schemei de minimis, prin selectarea a 
50 de planuri de afaceri si crearea a 100 de noi locuri de munca, reprezinta principalele rezultate asteptate la 
finalizarea celor 10 luni de implementare a acestui contract. 
  
Noi norme UE de transparenta fiscala 
Evaziunea in randul intreprinderilor va fi mai dificila, in Romania si celelalte state membre, gratie pachetului 
legislativ privind transparenta fiscala, propus de Comisia Europeana in data de 18 martie 2015.  
Pachetul garanteaza ca toate statele membre detin informatiile de care au nevoie pentru a-si proteja bazele 
de impozitare si pentru a lupta in mod eficient impotriva intreprinderilor care evita plata taxelor. 
 
Vrei sa dobandesti competentele necesare deschiderii unei afaceri? 
Vrei sa dobandesti competentele necesare deschiderii unei afaceri? Inscrie-te la cursurile de dezvoltare a 
competentelor antreprenoriale. Cursurile sunt oferite in mod gratuit, dureaza doar 40 de ore, iar la sfarsitul 
acestora cursantele primesc o diploma emisa de A.N.C., recunoscuta la nivel european, precum si o 
subventie de 150 de lei.  
Daca in timpul acestora realizezi un plan de afaceri fezabil, poti beneficia de consultanta gratuita in vederea 
deschiderii si promovarii afacerii tale. 
 
Facilitarea reinsertiei pe piata muncii in mediul rural prin cursuri de calificare si antreprenoriat 
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013 si are un buget total de 6 481 373.14 lei.  
Proiectul vizeaza facilitarea insertiei pe piata muncii a 1000 de persoane din mediul rural, prin incadrarea si 
mentinerea pe piata muncii a unui numar cat mai mare de persoane din grupul tinta, dintre care 200 de 
persoane inactive, 300 de persoane in cautarea unui loc de munca, 110 de someri tineri si 90 de lunga durata 
si 300 de persoane ocupate in agricultura de subzistenta.  
 
Un nou inceput in dialogul social - Rezultatele conferintei la nivel inalt din UE 
Principalele abordari si concluzii ale conferintei la nivel inalt “Un nou inceput pentru dialogul social”, derulata 
pe 5 Martie 2015, la Bruxelles sunt urmatoarele: 
Dialogul social este o conditie a cresterii competitivitatii. Tarile din nordul UE, care au cel mai intens dialog 
social sunt si cele mai competitive. Diminuarea dialogului social in UE s-a inceput cu anul 2005, ingreunand 
iesirea din criza. Sa nu se confunde dialogul social, care este bilateral intre patronate si sindicate, cu dialogul 
civil, care implica ONG-uri si care are alte functii si un continut diferit.  
 
Comisia ii cere Romaniei sa recupereze ajutoarele de stat incompatibile acordate drept despagubiri, 
ca urmare a anularii unei scheme de ajutoare pentru investitii 
In urma unei investigatii amanuntite, Comisia Europeana a ajuns la concluzia ca suma platita de Romania 
catre doi investitori suedezi drept despagubiri ca urmare a anularii unei scheme de ajutor pentru investitii 
incalca normele UE privind ajutoarele de stat. Beneficiarii trebuie sa ramburseze toate sumele deja primite, 
care sunt echivalente cu cele acordate in cadrul schemei de ajutoare care a fost anulata. 
 
Ghidul pentru depunerea de proiecte in cadrul Programului Operational Competitivitate 2014 - 2020, 
lansat in consultare publica 
Ministerului Fondurilor Europene, anunta lansarea in consultare publica a proiectului Ghidului Solicitantului 
pentru beneficiari privati - Actiunea 2.2.1 –Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a 
inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere, in cadrul Axei Prioritare 2 „Tehnologia Informatiei si 
Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva”. 
 
Ghidul solicitantului pentru depunerea de proiecte in cadrul Programului Operational Asistenta 
Tehnica 2014 - 2020, lansat in consultare publica 
Ministerul Fondurilor Europene, supune consultarii publice proiectul Ghidului Solicitantului pentru perioada 
2014 - 2020. Documentul prezinta cerintele si modalitatea de accesare a finantarilor europene de catre 
potentialii solicitanti, reprezentand un indrumar complet pentru procesul de redactare si depunere a 
proiectelor. Ministerul Fondurilor mizeaza pe sugestiile primite de la potentialii beneficiari in perioada de 
consultare publica, pentru imbunatatirea acestui document. 
 
Au fost lansate primele masuri de finantare din PNDR 2020 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a deschis 
miercuri, 25 martie 2015, primele sesiuni de primire a proiectelor de investitii finantate prin masurile din 
Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020. Potentialii beneficiari vor avea la dispozitie fonduri 
europene nerambursabile de 205,7 milioane de euro pentru modernizarea exploatatiilor agricole prin 
submasura 4.1 si de 111,2 milioane de euro pentru instalarea tinerilor fermieri prin Submasura 6.1, primele 
doua submasuri din PNDR 2020 deschise pentru depunerea cererilor de finantare. 
 
 

 
Contact: ARIES Filiala Oltenia, Str Stefan cel Mare nr 12, Craiova, cod 200130, Tel/fax: 0251 412775; 0251 418882; 

0251 412290; Email: office@ipacv.ro; website: www.aries-oltenia.ro 

http://www.immromania.ro/noutati_detalii.php?id_stire=8230&utm_campaign=newsletter&utm_content=March_301&utm_medium=email&utm_source=newsletter%20
http://www.immromania.ro/noutati_detalii.php?id_stire=8230&utm_campaign=newsletter&utm_content=March_301&utm_medium=email&utm_source=newsletter%20
http://www.immromania.ro/noutati_detalii.php?id_stire=8230&utm_campaign=newsletter&utm_content=March_301&utm_medium=email&utm_source=newsletter%20
http://www.immromania.ro/noutati_detalii.php?id_stire=8230&utm_campaign=newsletter&utm_content=March_301&utm_medium=email&utm_source=newsletter%20
http://www.immromania.ro/noutati_detalii.php?id_stire=8236&utm_campaign=newsletter&utm_content=April_302&utm_medium=email&utm_source=newsletter%20
http://www.immromania.ro/noutati_detalii.php?id_stire=8236&utm_campaign=newsletter&utm_content=April_302&utm_medium=email&utm_source=newsletter%20
http://www.immromania.ro/noutati_detalii.php?id_stire=8236&utm_campaign=newsletter&utm_content=April_302&utm_medium=email&utm_source=newsletter%20
http://www.immromania.ro/noutati_detalii.php?id_stire=8245&utm_campaign=newsletter&utm_content=April_302&utm_medium=email&utm_source=newsletter%20
http://www.immromania.ro/noutati_detalii.php?id_stire=8245&utm_campaign=newsletter&utm_content=April_302&utm_medium=email&utm_source=newsletter%20
http://www.immromania.ro/noutati_detalii.php?id_stire=8245&utm_campaign=newsletter&utm_content=April_302&utm_medium=email&utm_source=newsletter%20
http://www.immromania.ro/noutati_detalii.php?id_stire=8225&utm_campaign=newsletter&utm_content=March_301&utm_medium=email&utm_source=newsletter%20
http://www.immromania.ro/noutati_detalii.php?id_stire=8225&utm_campaign=newsletter&utm_content=March_301&utm_medium=email&utm_source=newsletter%20
http://www.immromania.ro/noutati_detalii.php?id_stire=8225&utm_campaign=newsletter&utm_content=March_301&utm_medium=email&utm_source=newsletter%20
http://www.immromania.ro/noutati_detalii.php?id_stire=8241&utm_campaign=newsletter&utm_content=April_302&utm_medium=email&utm_source=newsletter%20
http://www.immromania.ro/noutati_detalii.php?id_stire=8241&utm_campaign=newsletter&utm_content=April_302&utm_medium=email&utm_source=newsletter%20
http://www.immromania.ro/noutati_detalii.php?id_stire=8241&utm_campaign=newsletter&utm_content=April_302&utm_medium=email&utm_source=newsletter%20
http://www.immromania.ro/noutati_detalii.php?id_stire=8240&utm_campaign=newsletter&utm_content=April_302&utm_medium=email&utm_source=newsletter%20
http://www.immromania.ro/noutati_detalii.php?id_stire=8240&utm_campaign=newsletter&utm_content=April_302&utm_medium=email&utm_source=newsletter%20
http://www.immromania.ro/noutati_detalii.php?id_stire=8240&utm_campaign=newsletter&utm_content=April_302&utm_medium=email&utm_source=newsletter%20
http://www.immromania.ro/noutati_detalii.php?id_stire=8239&utm_campaign=newsletter&utm_content=April_302&utm_medium=email&utm_source=newsletter%20
http://www.immromania.ro/noutati_detalii.php?id_stire=8239&utm_campaign=newsletter&utm_content=April_302&utm_medium=email&utm_source=newsletter%20
http://www.immromania.ro/noutati_detalii.php?id_stire=8239&utm_campaign=newsletter&utm_content=April_302&utm_medium=email&utm_source=newsletter%20
http://www.immromania.ro/noutati_detalii.php?id_stire=8239&utm_campaign=newsletter&utm_content=April_302&utm_medium=email&utm_source=newsletter%20
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/poat/Draft-Ghidul.Solicitantului.POAT.2014-2020%28+anexe%29.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/poat/Draft-Ghidul.Solicitantului.POAT.2014-2020%28+anexe%29.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/poat/Draft-Ghidul.Solicitantului.POAT.2014-2020%28+anexe%29.pdf
http://www.immromania.ro/noutati_detalii.php?id_stire=8231&utm_campaign=newsletter&utm_content=March_301&utm_medium=email&utm_source=newsletter%20
http://www.immromania.ro/noutati_detalii.php?id_stire=8231&utm_campaign=newsletter&utm_content=March_301&utm_medium=email&utm_source=newsletter%20
http://www.immromania.ro/noutati_detalii.php?id_stire=8231&utm_campaign=newsletter&utm_content=March_301&utm_medium=email&utm_source=newsletter%20
mailto:office@ipacv.ro
http://www.aries-oltenia.ro/

	Noi norme UE de transparenta fiscala
	Vrei sa dobandesti competentele necesare deschiderii unei afaceri?
	Facilitarea reinsertiei pe piata muncii in mediul rural prin cursuri de calificare si antreprenoriat
	Un nou inceput in dialogul social - Rezultatele conferintei la nivel inalt din UE

	Ghidul solicitantului pentru depunerea de proiecte in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 2014 - 2020, lansat in consultare publica
	Au fost lansate primele masuri de finantare din PNDR 2020


