Newsletter – Mai 2015
O strategie cadru pentru nediscriminare si egalitate de sanse pentru toti
În urma Cărţii verzi cu privire la egalitate şi nediscriminare într-o Uniune Europeană (UE) extinsă, Comisia a
stabilit o strategie de promovare pozitivă şi activă a nediscriminării şi a egalităţii de şanse pentru toţi.
Unul dintre principalele obiective ale acestei strategii este să asigure o protecţie juridică eficientă împotriva
discriminării pe întreg teritoriul UE prin transpunerea integrală de către toate statele membre a legislaţiei
comunitare în acest domeniu.
Textul de faţă încurajează, de asemenea, adoptarea unor măsuri suplimentare, cum ar fi difuzarea
informaţiilor, sensibilizarea publicului, schimbul de experienţe, formarea profesională şi accesul la justiţie.
Legea 202/2002, privind egalitatii de sanse intre femei si barbati
Prezenta lege reglementeaza masurile pentru promovarea egalitati de sanse si de tratament intre femei si
barbati, in vederea eliminarii tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, in toate sferele vietii
publice din Romania.
In sensul prezentei legi, prin egalitate de sanse si de tratament intre femei si barbati se intelege luarea in
considerare a capacitatilor, nevoilor si aspiratiilor diferite ale persoanelor de sex masculin si, respectiv,
feminin si tratamentul egal al acestora.
Egalitatea de sanse; studii de caz si proiecte de succes implementate in Romania
Cu sprijinul Fondurilor Sructurale, s-a gasit, in timp, un sprijin solid pentru respectarea si implementarea
acestui principiu 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.
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. 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.
OIR POSDRU Regiunea Vest publica un 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.
Brosura Egalitatea de sanse
Brosură realizată în cadrul contractului “Evaluarea modului în care prevederile din domeniul oportunitătilor
egale au fost transpuse în Cadrul aferent Instrumentelor Structurale din România ”
Egalitatea de sanse si discriminarea
Din acest document puteti afla:
• Ce este egalitatea de şanse?
• Ce trebuie să şti despre egalitatea de şanse?
• Principalele instituţii care se ocupă de respectarea egalităţii de şanse
• Discriminarea
• Combaterea discriminării la locul de muncă
• Legislaţie aplicabilă acestor principii

Evaluarea calitativă a activității de înființare și funcționare a SRL-D – urilor
Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România și Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor
pentru IMM-uri (AIPPIMM) aplică prezenta ancheta cu scopul identificării punctelor forțe și a posibilităților de
îmbunătățire a programelor destinate sprijinirii tinerilor întreprinzători din România.
POSDRU: Beneficiarii pot solicita prelungirea duratei de implementare pentru proiectele finanțate
Din dorința de a evita riscul de pierdere a unor fonduri europene importante, Guvernul a decis semnarea unui
Memorandum prin care sunt propuse măsuri pentru creșterea absorbției fondurilor europene destinate
României. În acest sens, s-a decis că unele proiecte finanțate prin POSDRU să poată fi implementate pe o
perioadă mai mare de timp.
Perioada de depunere a proiectelor în cadrul POSDRU CPP 189 Stagii de practică pentru studenți
Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POSDRU, a anunțat perioada în care se pot depune proiectele în
cadrul CPP nr 189 Stagii de practică pentru studenți.
POCU 2014-2020: Metodologia, criteriile de verificare, evaluare și selecție a proiectelor, în consultare!
Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman a publicat spre consultare
Metodologia și criteriile de verificare, evaluare și selecție pentru Programul Operațional Capital (POCU) 20142020.
Ministrul Agriculturii: Acordul scris pentru PNDR 2014-2020 va veni la începutul lunii iunie
Ministrul Agriculturii a declarat că acordul scris din partea CE pentru PNDR 2014-2020 va fi disponibil la
începutul lunii iunie, în acest moment țara noastră având posibilitatea de a lansa măsuri de finanțare datorită
acordului de principiu.
Lista proiectelor finanțate prin programul de Cooperare Elvețiano – Roman, Parteneriate
În cadrul Cererii de propuneri de proiecte pentru Schema de grant pentru Parteneriate, s-au depus un număr
de 79 aplicații până la data limita din 26 iunie 2014.
AM POSDRU: Ordinul pentru aprobarea a 2 cereri de propuneri de proiecte, publicat în MO
AM POSDRU a anunțat publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului pentru aprobarea a doua cereri de
propuneri de proiecte.
S-a lansat în dezbatere publică Ghidul General POR 2014-2020!
POR 2014-2020 are ca data estimată de aprobare luna iunie 2015, depunerea proiectelor începând cu
septembrie 2015. Valoarea finanțării totale a POR 2014-2020 este 8.250 mil Euro, reprezentând o creștere cu
76,8% a bugetului gestionat în perioada 2007-2013.
Ghiduri pentru investiții în exploatații agricole, tineri fermieri și strategii de dezvoltare locală
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat versiunile finale ale Ghidului Solicitantului pentru
submasurile 4.1 (Investiții în exploatații agricole), 6.1 (Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri), 19.1 (Sprijin
pregătitor elaborare strategii dezvoltare locală) prin care sunt stabilite condițiile și criteriile accesării fondurilor
europene acordate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014–2020 pentru activitățile prevăzute în
aceste forme de finanțare.
Schimbări în sprijinul beneficiarilor măsurilor de finanțare din noul PNDR
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunța, odată cu lansarea primelor 3 măsuri de finanțare prin
noul Program Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 și noi modificări care îi vor ajuta pe aplicanți să
acceseze mai ușor banii europeni.
Primul apel în cadrul programului Romania-Bulgaria 2014-2020 a fost lansat
A fost decisă lansarea primului apel de proiecte pentru Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria 2014-2020.
Primul draft al Programului Bazinul Marii Neagre 2014-2020, în consultare!
Programul Operațional Comun Bazinul Marii Negre (BMN) 2014-2020 este supus consultării publice până
vineri, 3 aprilie 2015.
Strategia națională de achiziții publice
Strategia națională de achiziții publice va fi finalizata până în luna iunie, termen agreat de România cu
Comisia Europeană, împreună cu alte patru proiecte de legi în domeniu, de la 1 ianuarie 2016 dorindu-se
aplicarea noului cadru legislativ în domeniul achizițiilor publice.
10 milioane de lei pentru lansarea a 7 programe anuale de sprijin pentru IMM-uri
Guvernul a aprobat, printr-un Memorandum, deblocarea sumei de 10 milioane lei, pentru lansarea, în 2015, a
programelor finanțate anual de la bugetul de stat în scopul sprijinirii sectorului întreprinderilor mici și mijlocii.
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