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Intrebari frecvente privind incluziunea sociala 
Procesul de incluziune socială reprezintă ansamblul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile 
protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, sănătăţii, informării-comunicării, mobilităţii, 
securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale şi asigurării participării active a 
persoanelor la toate aspectele economice, sociale, culturale şi politice ale societăţii (conform art. 6 lit. cc) din 
Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale) 
 
Incluziunea sociala si toleranta in centrul saptamanii europene a sportului 
În ultimul număr al revistei "The Parliament", publicație ce apare la Bruxelles și este dedicată activității din 
organismele Uniunii Europene, Tibor Navracsics, comisarul european pentru educație, cultură, tineret și sport, 
publică un amplu articol. 
 
Hotararea de Guvern referitoare la Incluziunea Sociala si Strategia Nationala privind incluziunea 
sociala si reducerea saraciei (2014-2020) 
Obiectivul Guvernului României este ca toţi cetăţenii să aibă oportunităţi egale de a participa în societate, să 
fie apreciaţi şi valorizaţi, să trăiască în demnitate, iar nevoile lor elementare să fie satisfăcute şi diferenţele 
respectate. România ar trebui să fie o ţară în care: 
♦Toţi cetăţenii să aibă oportunităţi egale. 
♦Nevoile elementare ale tuturor cetăţenilor să fie satisfăcute. 
♦Membrii societăţii sunt diferiţi, dar aceste diferenţe trebuie respectate. 
♦Toate persoanele să fie apreciate şi să trăiască demn. 
 
Protectie sociala si incluziune sociala 
Comisia Europeană sprijină şi completează politicile statelor membre în domeniile protecţiei sociale şi 
incluziunii sociale. Strategia Europa 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii 
stabileşte obiective care urmăresc să scoată cel puţin 20 de milioane de persoane din sărăcie şi excluziune 
socială şi să crească rata de ocupare a forţei de muncă la 75 % pentru populaţia în vârstă de 20-64 de ani. 
Iniţiativele emblematice ale Strategiei Europa 2020, inclusiv Platforma europeană de combatere a sărăciei şi 
excluziunii sociale şi Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă, sprijină eforturile îndreptate către 
realizarea acestor obiective. 
 
Egalitate de sanse intre femei si barbati – legislatia in domeniu 
Site-ul prezinta Legislaţia în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, Legislaţie naţională, Legislaţia 
Uniunii Europene, Documente internaţionale relevante 
 
Program de guvernare 2013-2016 
Obiectivul central constă în realizarea unui echilibru corect între onsolidarea fiscală sustenabilă şi relansarea 
economică, între economic 
şi social, între nevoia unui stat puternic şi reducerea risipei din banul public. În acest sens, vom promova un 
set coerent de politici macroeconomice menite să susţină mediul de afaceri, să refacă atractivitatea 
investiţională a României, să conducă la crearea de noi locuri de muncă şi să ofere o evoluţie favorabilă 
nivelului de trai al populaţiei.  
 
Materiale curs: Excluziune si Incluziune Sociala  
Pentru a intelege noile date, ajunse in primul-plan al societatii si, in special, pentru a identifica cauzele de 
esec sau lipsa de eficienta a abordarilor adoptate pentru combaterea excluziunii sociale, trebuie sa 
redeschidem discutia privind conceptele fundamentale care au fost “construite” in cadrul acestor abordari.  
Conceptul de excluziune sociala este o constructie utilizata pentru conceptualizarea unui proces complex si 
complicat, prin intermediul caruia persoanele umane sunt conduse nu numai la saracie si privatiuni, insa si la 
privarea drepturilor fundamentale umane, personale si sociale, care sunt legate atat de accesul si participarea 
egala la viata economica, sociala si culturala, cat si de dreptul de a trai decent si de a participa la luarea 
deciziilor care le afecteaza.  
 
Raport al Institutului European pentru Egalitate de Gen 
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Un raport al Institutului European pentru Egalitatea de Gen (EIGE) arată că, în ciuda tentativelor decidenţilor 
politici din ultimii ani, obţinerea egalităţii de gen este încă lentă, în special în luarea deciziilor. 
Ultimele date culese arată că, în medie, femeile ocupă mai puţin de o treime (27% în 2013) dintre poziţiile 
decizionale în cadrul Parlamentelor naţionale din cele 28 de ţări membre ale UE. 
 
Egalitate 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.  
 
Si eu pot. Despre incluziune sociala 
Incluziunea socială este un proces de durată, rezultat al unei abordări integrate, care coagulează resorturi 
interne profunde ale societăţii. Incluziunea socială se bazează pe mecanisme specifice precum creşterea 
şanselor de dezvoltare şi de formare profesională şi a facilitării accesului la resurse, precum educaţia şi 
formarea profesională.  
Dezvoltarea unei reţele de suport social la nivel de comunitate, aşa cum se intenţioneaza prin antrenarea în 
acest proces a specialiştilor din cadrul organizaţiilor publice şi private, este un mecanism al incluziunii sociale. 
 
Investitorii de tip “business angels” au undă verde să finanțeze IMM-uri 
Proiectul prin care Departamentul pentru IMM-uri și-a propus să reglementeze pentru prima dată finanțarea 
afacerilor mici și mijlocii cu ajutorul investitorilor de tip “business angels” a fost aprobat de guvern. 
 
Certificatele de origine a marfurilor 
Camerele de Comert si Industrie din Romania sunt abilitate, prin Legea 335/2007, sa emita certificate de 
origine. Certificatul de origine este un document utilizat in comertul international care atesta faptul ca bunurile 
au fost produse intr-o anumita tara. Certificatele de origine se emit atat pentru exportul romanesc direct, ca... 
 
De ce avem nevoie de standarde în activitatea unei firme? 
Standardele europene pot face ca derularea afacerilor dumneavoastrã sã fie facilitatã, sã fie mai sigurã si mai 
profitabilã. Cu un standard comun pentru 30 de state europene, un produs poate pãtrunde pe o piatã mult mai 
largã, având costuri de dezvoltare si testare mult mai mici. 
 
Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii 
debutanti in afaceri 2015 
Incepand cu data de 10.09.2015 ora 10.00 va fi activa aplicatia de inscriere a planurilor de afaceri in cadrul 
Programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in 
afaceri 2015.  
 
O noua schema de minimis a fost aprobata 
Prin Ordinul Nr. 435 emis de catre Ministerul pentru Societatea Informationala, s-a aprobat o noua schema de 
ajutor de minimis care se adreseaza domeniului tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC), denumita ... 
 
Prevenirea conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica 
Guvernul a aprobat un proiect de Lege privind instituirea unui mecanism de verificare ex ante in scopul 
prevenirii conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor ... 
 
Programul Transnational Dunarea 
Programul Transnational Dunarea 2014-2020 va finanta proiecte care vor avea ca obiectiv imbunatatirea 
politicilor publice si a cooperarii instutionale, implementate de un parteneriat transnational extins. 
 
Conferinta Afaceri.ro Craiova - informatii utile surse de finantare si antreprenoriat IT 
Pe data de 25 septembrie va avea loc a treia editie a Conferintei Afaceri.ro Craiova. Evenimentul este 
organizat de Camera de Comert si Industrie Dolj, JCI Craiova, ARIES Romania, APEC si Arhipelago si… 
 
Apel de proiecte pentru Republica Moldova: Masuri pentru consolidarea increderii 
Obiectivul general al cererii de propuneri este de a impulsiona dezvoltarea societatii civile pentru a contribui la 
solutionarea pasnica a conflictului transnistrean si la dezvoltarea masurilor de consolidare a increderii intre 
ambele maluri ale Nistrului.  
 
Programul dedicat tinerilor care isi doresc propria afacere se va deschide pe 10 septembrie 
Reprezentantii AIPPIMM au anuntat ca aplicatia de inscriere online va fi deschisa incepand cu data de 10 
septembrie 2015, ora 10.00. Aplicatia va fi activa pana in data de 24 septembrie 2015 ora… 
 
 

 
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 
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