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Studii de caz- Egalitatea de sanse
S-a gasit, cu sprijinul Fondurilor Sructurale, un sprijin solid pentru respectarea si implementarea principiului
egalitatii de sanse în diferite contexte nationale. 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.
In publicatia prezentata gasiti 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.
Incluziune Sociala - Manual
Manualul este un ghid de lucru pentru consilierea pentru incluziunea socială cu prioritate pentru cei ce
lucreaza in acest domeniu. Include si procedure privind egalitatea de sanse.
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.
Proiecte structurale Incluziune sociala
Gasiti o baza de date cu 183 proiecte implementate in Romania pe domeniul incluziune social ape Axa 6.
Incluziune sociala documente legislatie
Gasiti Materiale in domeniul incluziunii sociale, legistatie relevanta.
Plan de actiune incluziune sociala
Gasiti o metodologie de realizare a planurui de actiune privind incluziunea sociala, exemple, masuri
recomandate.
Analiza de diagnostic a 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.
Ghid privind Egalitatea de sanse
Egalitatea de şanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viaţa economica si
socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilităţi sau orientare sexuală.
Egalitatea de şanse are la bază standardele stabilite prin directive adoptate de către Uniunea Europeană,
care sunt prezentate in Ghid.
Incluziune sociala; Educatie si pregatire profesionala
Obiectivul principal este acela se a creşte veniturile familiilor participante, datorită îmbunătăţirii abilităţilor lor
profesionale, promovarea spiritului antreprenorial şi al microîntreprinderilor, stimularea antreprenoriatului şi
ocuparea de locuri de muncă.
Pe an, aproximativ 100-200 de persoane din 10 locaţii vor beneficia de pe urma acestui capitol. Tot anual, 5060 de persoane vor beneficia de cursuri de pregătire profesională vocaţională, 20-40 de persoane vor
beneficia de consiliere pentru activităţi generatoare de venit. Ca proiect pilot, 10-30 de familii pe an, vor avea
acces la piaţa de microcredite, cu scopul de a realiza investiţii generatoare de venit.

În acest fel va fi creat un model de sprijin al accesului la microcredite pentru persoanele parte a grupului ţintă.
Ocupare, incluziune sociala; fonduri structurale
“Ocupare, incluziune sociala si servicii sociale” reprezinta un obiectiv tematic prioritar pentru perioada
financiara 2014 – 2020.
Comitetul Consultativ Tematic Ocupare, Incluziune Sociala si Servicii Sociale are rolul de a stabili si prioritiza
investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente.
Propunerile formulate de catre comitetele consultative sunt dezbatute in CIAP, la nivelul caruia este agreata
gruparea domeniilor de interventie corespunzatoare fiecarui document de programare, precum si principalele
elemente privind modalitatile de implementare, monitorizare si evaluare.
Comitetul Consultativ Tematic Ocupare, Incluziune Sociala si Servicii Sociale este coordonat de Ministerul
Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice in colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene.
Legea investitorilor de tip “Business Angels” intra în vigoare pe 17 iulie 2015
Legea investitorilor de tip “Business Angels” a apărut în Monitorul Oficial și va intra în vigoare începând cu 17
iulie.
15 milioane de lei pentru sprijinirea IMM-urilor
Guvernul a aprobat, printr-un Memorandum, deblocarea sumei de 15 milioane lei, aferenta lunii mai, pentru
derularea, în 2015, a programelor finanțate anual de la bugetul de stat în scopul sprijinirii sectorului
întreprinderilor mici și mijlocii.
Meet the WOMAN!
Meet the WOMAN! este un eveniment de business networking ce are loc lunar și se adresează atât
antreprenoarelor, cât și femeilor care lucrează în companii și sunt specialiste într-un domeniu de
activitate.Marți, 9 iunie 2015, de la ora 19:00, ne vom întâlni cu Mihaela Reese, Leadership Coach, pentru a
discuta despre Jocuri de putere în echipe.
Sfaturi pentru fermierii care doresc creditare pentru proiecte europene
Ramona Ivan, director al direcției Relații Externe și Finanțări Structurale din cadrul CEC Bank, oferă câteva
sfaturi utile pentru cei care doresc să contracteze un credit pentru a-și asigura propriile resurse într-un proiect
cu finanțare europeană.
A 3-a transă pentru programele naționale cu finanțare de la bugetul de stat dedicate IMM-urilor
Pentru a treia oară anul acesta, Guvernul a decis deblocarea sumei de 15 milioane lei, aferenta lunii mai,
pentru derularea programelor finanțate anual de la bugetul de stat în scopul sprijinirii afacerilor mici și mijlocii.
Ateliere practice de scriere de proiecte cu finanțare europeană
În perioada 15 și 16 iunie 2015 în Sibiu vor fi organizate 2 Ateliere practice de scriere de proiecte pe
programele cu finanțare europeană Europa pentru Cetățeni 2014-2020 și Europa Creativă 2014-2020 –
Subprogramul Cultură.
Absorbția fondurilor europene crește cu încă 83 de milioane de euro
În urma discuțiilor și a demersurilor inițiate de către Ministerul Fondurilor Europene (MFE), OLAF a restrâns
investigația demarată asupra proiectelor finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu, axa prioritară 1
- apa/ apa uzată.
Cifră de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu 7,1%
În luna aprilie 2015, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu
autovehicule și motociclete) a crescut față de lună precedentă atât că serie brută cu 7,1% cât și că serie
ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 3,1%
Acord transatlantic: acces la piața SUA, protecția investițiilor, standarde UE
Un acord comercial între UE și SUA ar trebui să aprofundeze accesul UE pe piața SUA, dar nu trebuie să
submineze standardele UE sau dreptul de a reglementa în interes public, au spus deputații din comisia pentru
comerț internațional.
PNDR 2014-2020: Noi ghiduri publicate spre consultare pentru submasurile 6.3, 7.2 și 7.6
AM PNDR a publicat, spre consultare, 3 noi ghiduri aferente noului program dedicat dezvoltării rurale 20142020
POR: Instrucțiunea nr. 136 privind modificarea termenului de semnare a documentațiilor
AM POR a emis Instrucțiunea nr. 136 din data de 28.05.2015 – privind modificarea termenului de semnare a
documentațiilor de contractare la nivelul MDRAP.

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

