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Egalitatea de gen in Europa. Rapoarte ale institutiilor Europene
Indicii analizaţi sunt cei privind violenţa împotriva femeilor, într-o formă sau alta, precum:
• Violența fizică, sexuală și psihologică, de către un partener sau ne-partener la persoanele până în 15 ani)
oscilează de la 52% (Danemarca) la procentul de 19% (Polonia). România 30%.
• Consecințe ale violenței fizice și sexual: 77% (Grecia) - 27% (Cehia). România 56%.
• Hărțuirea sexuală și urmărirea: 33% (Suedia) - 8% (Lituania şi România).
• Violența în copilărie: 53% (Finlanda) – 15% (Cipru). România 24%.
• Siguranță și securitate: 35% (Finlanda şi Suedia) – 9% (Slovenia).
• Opinii, atitudini și de conștientizare: 60% (Portugalia) - 39% (Croaţia) – 9% (Finlanda).
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.
În ultimii ani, s-a putut observa că diferenţele de gen s-au diminuat, însă nu suficient pentru a realiza de
facto egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. Experienţa românească în domeniul egalităţii de gen include
deja o legislaţie bine structurată, mecanisme instituţionale care pun în aplicare acest principiu, o societate
civilă puternică şi un important segment academic.
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. În Parlamentele regionale,
erau 32% în 2013, conform datelor prezentate la reuniunea EIGE de zilele trecute de la Roma. Majoritatea
membrilor Guvernelor naţionale sunt, de asemenea, bărbaţi. În UE, femeile reprezintă doar un sfert din
numărul miniştrilor/secretarilor de stat în Guvernele naţionale, se arată în documentele EIGE.
Premiul Charlemagne pentru tinerii Europeni
Parlamentul European invită tinerele Domnisoare si Doamne din România, cu vârste cuprinse între 16-30 de
ani, să se înscrie în competiţia “Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni”, concurs organizat de către
Parlamentul European şi Fundaţia pentru Premiul International Charlemagne din Aachen.
Aflată la cea de-a opta sa ediţie, competiţia se adresează tinerilor care au realizat proiecte care promovează
buna înțelegere între popoarele din diferite țări europene, oferind astfel exemple de cooperare între tineri din
diferite state membre - cum ar fi evenimente pentru tineret, schimburi de experiență între tineri sau proiecte
online care au o dimensiune europeană. Înscrierile în cadrul etapei naţionale a concursului pot fi realizate
până la data de 23 februarie 2015.
Carte manifest drepturile omunului – drepturile femeilor, sustinuta la “Clubul de Aur” Montreal
Prezentare de carte bilingvă italiano-română, carte manifest în cadrul drepturilor omului - drepturile femeilor,
susținută la Clubul de aur - Montreal, de către Melania Rusu Caragioiu sub emblema «Fi vocea celor fără
voce!». Împreună cu câteva femei din comunitatea multietnică din Montreal, Melania Rusu Caragioiu, a
participat ca protagonist, intr-un film care a fost turnat în anul 2014, de către colectivul catedrei de
cinematografie, de la Universitatea Guy Concordia-Montreal, si care va fi dat pubicitățìi ¸în septembrie 2015.
Festivalul egalitatii de gen
In perioada 19-21 septembrie a avut loc la Sibiu cea de-a 9-a editie a festivalului initiat de asociatia A.L.E.G.
ca o campanie educativa de combatere a violentei, inclusiv violenta sexuala - tema abordata din 2014 de
A.L.EG. prin doua noi proiecte ce creeaza o retea de ONG-uri, respectiv un centru de consiliere specializat.

Pentru prima oara, Festivalul a atras multi participanti din afara Sibiului: Bucuresti, Cluj-Napoca, Targu Mures,
iar anul viitor Festivalul va fi replicat la Bucuresti.
Festivalul Egalitatii de Gen, aflat la a 9-a editie, a transmis anul acesta mesajul "Tu dai tonul la egalitate": nu
trebuie sa asteptam ca schimbarile in bine sa vina de undeva, in timp ce ne plangem si criticam, ci sa
incepem sa le producem chiar noi in imediata noastra apropiere. La ce schimbare dai tu tonul? a fost
intrebarea la care au raspuns sibienii la evenimentul stradal "Alege-ti cuvintele".

Atelier tehnic in cadrul proiectului FORTA - Femei Ocupate, Resursa pentru o Tara Activa
S-a finalizat raportul privind diferentele bazate pe gen in ceea ce priveste profesiile si cariera, precum si

despre segregarea bazata pe gen existenta pe piata muncii.

100 milioane lei va fi plafonul garanțiilor pentru beneficiarii proiectelor europene
Ministrul Finanțelor a anunțat că, pentru anul 2015, plafonul garanțiilor pentru beneficiarii proiectelor finanțate
din fonduri europene a fost fixat la 100 de milioane de lei.
Programe de finanțare nerambursabilă pentru ONG-urile din România
Anul acesta, ONG-urile din România au la dispoziție mai multe oportunități de finanțare, deoarece atât
Uniunea Europeană, cât și unele companii românești au lansat programe special dedicate sectorului neguvernamental.
Condițiile de aplicare la Programul dedicat tinerilor întreprinzători se vor modifica
S-a modificat HG 96/2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Programului pentru
stimularea înființării și dezvoltării microintreprinderilor de către tinerii întreprinzători.
Secțiune creată pentru cei care acceseaza fonduri europene pentru proiecte de cercetare-inovare
Noul Program Operațional Competitivitate 2014-2020 a fost deja aprobat de Comisia Europeană și va deveni
funcțional încă din primăvara acestui an, când sunt deja anunțate primele apeluri de proiecte.
Ce greșeli trebuie să evite beneficiarii PNDR atunci când depun proiectele spre finanțare
Conform unei analize la nivelul AFIR, s-au prezentat cele mai întâlnite greșeli pe care le fac beneficiarii atunci
când depun dosarele spre a obține finanțare prin PNDR
Problema a celor ce doresc să acceseze fonduri europene rămâne asigurarea cofinanțării private
Marea provocare a celor care doresc să acceseze fonduri va rămâne asigurarea cofinanțării private, unde,
fiind vorba despre o relație privată între două entități private – beneficiarul și instituția financiar-bancara –
posibilitățile Agenției de a interveni sunt limitate.
Fondurile pentru tinerii antreprenori și “Garanția pentru tineret” a UE, gestionate printr-o nouă agenție
Agenția Națională pentru Antreprenoriat și Implementarea Programelor pentru Tineri este un proiect aflat pe
masă Guvernului. Această instituție va gestiona cele două componente din viitorul Program Operațional
Capital Uman.
Despre tinerii fermieri și fermele de familie finanțate prin noul PNDR 2014-2020
Secretarul de Stat, George Țurțoi, vorbește, într-un interviu publicat în Buletinul EuroAgricultura, despre
măsurile de finanțare dedicate tinerilor fermieri dar și fermelor de familie în noul exercițiu financiar 2014-2020.
Propunere de parteneriat în cadrul Strategic Partnership Youth
Programul YES! reprezintă un parteneriat strategic prin Erasmus+.Obiectivul principal al acestui program este
de a promova capitalul intelectual aferent strategiei de Dezvoltare Inteligenta în rândul tinerilor.

Obligatii declarative cu termene in luna februarie 2015
In luna februarie 2015, trebuie depuse la Fisc, dupa caz, urmatoarele documente: declaratia de mentiuni
privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA.
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