
 

 

 

 

 
 

Newsletter – Martie 2015 
Va felicitam in prima zi a Primaverii. 

Sa fiti sanatoase si sa infloriti ca florile de primavara cu bucurii si impliniri. 
 
Egalitatea dintre femei si barbati, valoare fundamentala a Uniunii Europene 
Istoria acesteia începe încă din 1957, când principiul plăţii egale a fost încorporat în Tratatul de la Roma. 
Realizările înregistrate de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte susţinerea egalităţii dintre femei şi bărbaţi 
au contribuit la schimbarea în bine a vieţilor multor cetăţeni ai UE. 
Deşi există în continuare inegalităţi, UE a făcut progrese semnificative în ultimele decenii. Principalii factori 
care au contribuit la aceste progrese sunt: 

• legislaţia privind tratamentul egal; 
• abordarea integratoare a egalităţii de gen (integrarea perspectivei de gen în toate celelalte politici); 
• măsuri specifice pentru promovarea femeilor. 

 
 
Ghid-egalitate-de-sanse intre femei si barbati pe piata muncii 
Obiectivul egalităţii de gen este crearea unei societăţi în care atât femeile cât şi bărbaţii se bucură de aceleaşi 
oportunităţi, drepturi şi obligaţii în toate sferele vieţii. 
Există egalitate între femei şi bărbaţi atunci când ambele sexe sunt capabile să împartă în mod egal puterea 
şi influenţa; să aibă oportunităţi egale în ceea ce priveşte independenţa financiară prin muncă si prin 
întemeierea propriei afaceri; să se bucure de acces egal la educaţie şi de oportunitatea de a-şi dezvolta 
deprinderile şi talentele; să împartă responsabilitatea pentru casă şi copii şi să fie liberi de orice fel de 
constrângeri, intimidări şi acte de violenţă referitoare la gen atât acasă cât şi la locul de muncă. 
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. 
 
 
FARMEC - Femei asistate pentru reusita pe piata muncii si evolutie in carierera 
Obiectivul general al proiectului este de a asigura si promova tratamentul si accesul egal pe piata muncii 
pentru femei din trei regiuni de dezvoltare ale Romaniei (Bucuresti-Ilfov Sud-Muntenia si sud-vest Oltenia) 
prin actiuni pozitive de calificare in meserii cerute pe piata muncii cu efecte asupra cresterii oportunitatilor de 
ocupare si de dezvoltare a carierei femeilor prin programe de formare specifice in scopul dezvoltarii 
aptitudinilor, dobandirii abilitatilor antreprenoriale si dezvoltarii propriei afaceri, pentru un numar de 750 de 
femei pe o perioada de 18 luni. 
 
 
Gala Nationala a Excelentei in Asistenta Sociala 
Avem onoarea de a vă invita în ziua de marți, 17 martie, orele 18, la Ateneul Român să participați la Gala 
Națională a Excelenței în Asistență Socială ediția a II-a. Împreună vom celebra Ziua Mondială a Asistenţei 
Sociale și vom promova performanţa în domeniul social prin premierea celor mai buni asistenţi sociali şi 
susţinători ai asistenţei sociale din anul 2014. 
Ne vom bucura de prezența invitatului special: Maestrul Gheorghe Zamfir. 
 
  
Allan Pease - De ce barbatii nu asculta si femeile nu stiu sa se uite pe harta  
Diferenţe esenţiale între bărbaţi şi femei, expuse cu umor de psihologul Allan Pease, într-o filmare de la 
decernarea premiilor BQF.  "A facut tot ce se putea, a studiat si, peste doi ani, a scapat de blestemul 
cancerului si acum este mai sanatos ca niciodata.". Numele sau este Allan Pease. 
Prin discursurile sale la diferite intalniri a iesit la iveala si talentul sau: Allan Pease este un foarte bun vorbitor 
in public. Acest prim succes l-a facut sa scrie prima sa carte: "Limbajul trupului" - care a fost un bestseller, 
vandut in peste 12 milioane de exemplare in intreaga lume. 
 
 
Analiza de diagnostic a domeniului egalitatii de sanse si gen probleme, nevoi, solutii europene 
1.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;  

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_ro.htm
https://www.senat.ro/UploadFisiere%5C106d721d-55e0-4283-ad91-45926e1b1b64%5Cghid-egalitate-de-sanse-anofm-ifi.pdf
http://www.adaf.ro/ro/farmec-femei-asistate-pentru-reu-it-pe-pia-a-muncii-i-evolu-ie-n-carier-.html
https://www.facebook.com/pages/Gala-Nationala-a-Excelentei-in-Asistenta-Sociala/404080576404829?fref=nf
http://www.youtube.com/watch?v=1yQ1BcT5flw
http://www.fundatia.ro/mara/sites/default/files/Analiza%20de%20diagnostic%20a%20domeniului%20egalitatii%20de%20sanse%20si%20gen%20din%20Romania.pdf


2.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;  
3.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.  
 
 
Tinerii din Romania pot primi pana la 50.000 de euro nerambursabili 
Tinerii care vor sa devina fermieri pot primi pana la 50.000 de euro nerambursabili. Conform articolului 2 din 
Regulamentul UE nr. 1305 / 2013, tanarul fermier este o persoana cu varsta de pana la 40 de ani la momentul 
depunerii cererii, care detine competentele si calificarile profesionale adecvate si care se stabileste pentru 
prima data intr o exploatatie agricola ca sef al respectivei exploatatii. 
 
 
A fost stabilit modul de funcționare a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 
În cadrul primei reuniuni a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-
2020, MFE a stabilit modul în care vor fi aprobate proiectele finanțate în cadrul acestui program operațional. 
  
 
Ghidul solicitantului pentru Operațiunea 3.2.4 a fost publicat spre consultare 
AM POSCCE a publicat, spre consultare, Ghidul solicitantului pentru Operațiunea 3.2.4 Susținerea 
implementării de soluții de e-sanatate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar, Apelul 
de proiecte nr. 4. 
  
 
Ministrul Fondurilor Europene: Din martie se vor putea depune proiecte prin PO Capital Uman 
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, adoptat de către CE, este cel de al patrulea program care 
va fi coordonat direct de MFE. Ministrul fondurilor europene promite că de luna următoare vor fi lansate 
apeluri de proiecte în cadrul acestui program. 
  
 
Despre Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 
Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 a fost adoptat de către Comisia 
Europeană. 
  
 
Lista cererilor de finanțare respinse pentru CPP nr. 182 
AM POSDRU publică lista cererilor de finanțare respinse pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 182 
„Formare profesională continua pentru angajați” (DMI 2.3), ca urmare a finalizării evaluării faza A de către OI 
POSDRU CNDIPT. 
  
 
Lista cererilor de finanțare aprobate pentru CPP nr. 180 
AM POSDRU a publicat lista cererilor de finanțare aprobate pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180 
Calitate în serviciile de ocupare – DMI 4.1. 
  
 
Modelul contractului de finanțare – Operațiunea 111 
AM POSCCE publică formatul Contractului de finanțare aferent Apelului de proiecte POSCCE-A1-DM 1.1 – 
Operațiunea 1.1.1 (Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și 
intangibile”) din 2014. 
  
 
Lista primelor proiecte depuse și evaluate pentru apelul destinat investițiilor 
AM POSCCE a publicat lista primelor 450 de proiecte depuse și evaluate pentru Apelul aferent Operațiunii 
1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile” din 
cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem de producție inovativ și ecoeficient”. 
  
 
Oportunitate de finanțare pentru masteranzii romani ce doresc să studieze într-un alt stat membru 
Masteranzii romani care doresc să studieze la o universitate dintr-un alt stat membru pot obține mai ușor banii 
necesari finanțării unui astfel de program de studiu. Băncile din România și din celelalte state membre sunt 
încurajate de către CE și de Fondul European de Investiții, printr-o nouă inițiativa, să acorde împrumuturi 
pentru studenții înscriși în programul Erasmus+ Master. 
 

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