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Strategia nationala privind incluziunea sociala si reducerea saraciei
Prezenta strategie privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei conţine un plan de acţiune care va permite
României să înregistreze progrese considerabile în reducerea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale
pentru persoanele, grupurile şi familiile vulnerabile în următorii şapte ani. În contextul reacţiilor la aceste
provocări sociale, strategia prezintă și un set structurat de măsuri cu rolul de a asigura atingerea obiectivelor
asumate de România în contextul Strategiei Europa 2020.
Politici de incluziune sociala pentru grupuri vulnerabile
Lucrarea îşi propune să prezinte modul în care este privită incluziunea socială la nivel european şi naţional şi,
în special, care sunt măsurile de incluziune socială pe piaţa muncii. Sunt descrise evoluţiile în politica socială
a UE precum şi Agenda Politicii Sociale. Atenţie se acordă programelor şi măsurilor menite să contribuie la un
acces crescut al grupurilor vulnerabile la piaţa muncii. Studii de caz privind măsurile de ocupare pentru
grupurile vulnerabile arată, că există soluţii fezabile pentru îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii.
Protecţie socială şi incluziune socială – Comisia Europeana
CE 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 de realizare a acestor obiective.
Manual pentru incluziune socială
Manualul este un instrument complementar al Programului de formare adresat profesioniștilor comunitari:
mediatorul sanitar, lucrător social, asistent comunitar şi are drept finalitate promovarea de noi abordări
practice în politicile de integrare profesională a grupurilor cu participare redusă pentru asigurarea continuităţii
programelor naţionale, regionale și locale din domeniu și consolidarea principiilor de parteneriat social.
Egalitatea de gen in Europa. Rapoarte ale institutiilor Europene
Indicii analizaţi sunt cei privind violenţa împotriva femeilor, într-o formă sau alta,
Strategia nationala in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati 2014-2017
Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi este un principiu fundamental al drepturilor
omului, transpus atât la nivel legislativ cât şi la nivelul politicilor publice. Studii recente în acest domeniu
au relevat faptul că introducerea perspectivei de gen în politicile publice conduce la creşteri semnificative
ale economiei şi nivelului de trai al cetăţenilor.
Egalitatea de gen. Cadru juridic puternic, progrese lente
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.
Egalitatea de sanse; studii de caz si proiecte de succes implementate in Romania
In perioada urmatoare, programarea nu numai reafirma 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.
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.

Protectie sociala si Incluziune sociala
CE 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 de realizare a acestor obiective.
O lege recent publicată reglementează două noi tipuri de entități juridice, inexistente până acum
Actul normativ publicat marți reglementează domeniul economiei sociale, prin care această contribuie la
dezvoltarea comunităților locale, la crearea de locuri de muncă și la implicarea persoanelor aparținând
grupurilor vulnerabile în activități cu caracter social și/sau economic și prevede posibilitatea înființări a două
noi tipuri de entități juridice.
Ce trebuie să știe un antreprenor pentru a atinge succesul pe rețelele sociale
Platformele de social media sunt la idemana oricărui antreprenor, însă, nu orice afacere prezenta online va
atinge și succesul mult dorit.
Ghidurile finale pentru programele UNCTAD, Femeia Manager și incubatoare de afaceri
DIMMMAT a publicat procedurile finale și anexele pentru 3 programe naționale cu finanțare de la bugetul de
stat, ce urmează a fi lansate în următoarea perioadă.
BNR: Indisciplina financiară duce la un grad ridicat de îndatorare a firmelor
Prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu, a declarat că firmele românești sunt mult subcapitalizate în
raport cu cele din statele dezvoltate, lucru ce conduce automat la datorii de 3 ori mai mari decât resursele
permanente.
PO Competitivitate 2014-2020, axa 2: Ghidul solicitantului pentru beneficiarii privați – spre consultare
Ministerul Fondurilor Europene a publicat, spre consultare, Ghidul solicitantului pentru beneficiari privați – Axa
Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.
3,5 milioane de euro pentru sprijinirea lucrătorilor români în 2014
Comisia Europeană a pus la dispoziția României, în 2014, prin Fondul European de Ajustare la Globalizare
(FEG), peste 3,5 milioane de euro pentru sprijinirea lucrătorilor disponibilizați, ca urmare a crizei economice și
a efectelor globalizării.
IMM-urile sunt îngrijorate de impactul creșterii salariilor bugetarilor asupra deficitului
CNIPMMR solicita extinderea bazei de aplicare a măsurii scutirii impozitului pe profitul reinvestit în activități
productive și este îngrijorat de impactul pe care l-ar avea asupra deficitului creșterea salariilor bugetarilor.
Programul dedicat tinerilor care își doresc propria afacere se va deschide pe 10 septembrie
Reprezentanții AIPPIMM au anunțat că aplicația de înscriere online va fi deschisă începând cu data de 10
septembrie 2015, ora 10.00.
Romania-Bulgaria 2014-2020: Lista de greșeli ce trebuie evitate în scrierea proiectelor
Autoritatea de Management pentru Programul de Cooperare Romania-Bulgaria 2014-2020 a identificat o listă
de erori frecvențe ce ar trebui evitate la întocmirea/depunerea cererilor de finanțare.
POP 2014-2020: Ghidul solicitantului privind sprijinul pregătitor (măsura 4.1) publicat spre consultare
Autoritatea de Management a Propgramului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime a publicat, spre
consultare, Ghidul solicitantului pentru Măsura 4.1.
Au fost alocați bani de la Guvern pentru programele operaționale finanțate din fonduri structurale
Ministerul Finanțelor Publice a alocat temporar, printr-o Hotărâre de Guvern, suma de 984 milioane lei, pentru
a asigura necesarul de finanțare pentru luna septembrie 2015 al Autorităților de management pentru
programele operaționale finanțate din fonduri structurale.
PODCA: Instrucțiune privind termene limita de depunere a cererilor de rambursare / de plată
AM PODCA a publicat instrucțiunea privind termenele de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de
plată în vederea închiderii Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013.
PO Capital Uman 2014-2020: Decizii luate în cadrul reuniunii din data de 20 mai 2015
MFE – Secretariatul permanent al CM POCU organizat la nivelul Direcției Generale Programe Capital Uman a
publicat Minuta reuniunii CM POCU din data de 20 mai 2015, precum și Sinteza deciziilor luate în cadrul
acestei reuniunii.
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