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DECEMBRIE 2014

A XIV-a Conferință Științifică
Internațională a Universitații
Româno-Germane din Sibiu s-a
desfasurat cu prezenta activa a
STP Centru
In perioada 30-31 octombrie 2014 Universitatea
Româno-Germană din Sibiu a fost gazda celei de
14-a Conferință Științifică Internațională.
Evenimentul din acest an a fost organizat în
parteneriat cu Wilhelm Löhe Hochschule für
Angewandte Wissenschaften din Fürth,
Germania, Diakonie Neuendettelsau,Germania,
Institutul Internațional de Management (IMINOVA), Moldova și Universite Paris 13, Franta.
Tema a fost Social Entrepreneurship in the
context of the post-crisis period and the
implementation of the Europe 2020 Strategy și
își dorește să găsească o serie de răspunsuri
la provocările aduse de noua strategie de
dezvoltare a Uniunii Europei pentru perioada
2014 - 2020, mai ales în contextul situației
economice actuale.
În cadrul acestui eveniment deosebit,
Universittatea Româno-Germană din Sibiu a
acordat două titluri de Senator de Onoare:
- Prof.dr.h.c. Herman Schoenauer, rectorul
Diakonie Neuendettelsau din Germania,
un partener de mai bine de 10 ani al
Universității;
- Joachim Hermann, Ministru de Stat al
Afacerilor Interne, Construcțiilor și pentru
Infrastructură al Landului Bavaria,
Germania.

Cuprins:
 STP Centru este prezent la a XIV-a
Conferință Științifică Internațională a
Universitații Româno-Germane din Sibiu
 Elaborarea Planului de Dezvoltare a
Regiunii Centru pentru perioada 20142020
 Mesajul ministrului Rovana Plumb de Ziua
Internaţională a Solidarității cu Persoanele
cu Dizabilităţi
 Raport privind 7 ani de succes in
atragerea de fonduri REGIO la ADR Centru
 ADR Centru editeaza un buletin informativ
lunar continand programele de finantare
nerambursabila active finantate de
Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei
 Subiecte de interes pentru beneficiarii de
finantari 2014-2020:
Strategia europeană privind ocuparea
forţei de muncă
Ocuparea forţei de muncă tinere
Iniţiativele incluse în Strategia Europa
2020
Analiza situaţiei sociale şi a pieţei
muncii
Protecţie socială şi incluziune socială
Drepturile la locul de muncă
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Elaborarea Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada
2014-2020
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a definitivat draftul Planului de Dezvoltare a Regiunii
Centru pentru perioada 2014-2020 (PDR Centru). Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru reprezinta
principalul document de planificare si programare elaborat la nivel regional si asumat de către factorii
de decizie din Regiunea Centru. PDR isi propune să raspunda nevoii de a avea la dispozitie un
document - cadru la nivel regional prin care se stabileste viziunea de dezvoltare, obiectivul global si
obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunand directiile de actiune si
masurile necesare pentru atingerea obiectivelor. Planul de Dezvoltare cuprinde Analiza
socioeconomica a Regiunii Centru, Analiza SWOT a Regiunii, Strategia de dezvoltare regionala
pentru perioada 2014-2020, Indicatorii de realizare, Estimarea necesarului de finantare, Sistemul de
implementare si monitorizare, precum si o Listă orientativa a proiectelor strategice din regiune ce vor
putea fi finantate în perioada 2014-2020. Dupa avizarea sa de catre Comitetul Regional de
Planificare „Centru”, PDR Centru 2014-2020 va fi aprobat de catre Consiliul de Dezvoltare Regionala
- forul decizional al Regiunii Centru.
Cele 10 capitole ale PDR Centru sunt:



Capitolul 1 Introducere
Capitolul 2 Analiza socioeconomica
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Capitolul 3 Analiza SWOT
Capitolul 4 Strategia Regiunii Centru 2014-2020
Capitolul 5 Estimarea financiara
Capitolul 6 Indicatorii PDR Centru 2014-2020
Capitolul 7 Sistemul de implementare a PDR Centru 2014-2020
Capitolul 8 Monitorizarea PDR Centru 2014-2020
Capitolul 9 Procesul partenerial
Capitolul 10 Portofoliul de proiecte

3 Decembrie 2014 - Ziua Internaţională a Solidarității cu Persoanele cu
Dizabilităţi
„Probabil că fiecare dintre noi trăiește, la un moment dat, cu gândul că poate ajunge să depindă de
alții și ne întrebăm cum am proceda și cui am cere ajutorul. În celelalte multe ore și zile din an când
nu ne gândim la asta, avem, însă, la ce reflecta și pe cine ajuta. Sunt 727.187 de oameni care poate
nu ne așteaptă să le fim alături, să le fim solidari, dar ar fi extrem de bucuroși, chiar fără să o ceară,
să le devenim prieteni. Fiecare dintre noi poate să facă un gest mai mic sau mai mare pentru ei,
fiecare dintre noi poate fi solidar. Sunt multe lucruri pe care și noi, cei care reprezentăm instituții sau
autorități ar trebui să le facem în continuare și sper că, în viitor, vom da tot mai des semnele
solidarității și responsabilității. Astăzi, putem să vă asigurăm că majorarea cu 16 %, de la 1 Ianuarie
2015, a nivelului prestațiilor sociale acordate persoanelor cu dizabilități va deveni o realitate, după 6
ani de așteptare. În același timp, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice a alocat de la bugetul de stat, pentru 2014, Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România
suma de 362.149 lei pentru promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Dar, dincolo de aceste
măsuri, aș vrea să transmit un gând bun, de solidaritate tuturor persoanelor cu dizabilități."
Rovana Plumb,
Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Raport privind 7 ani de succes in atragerea de fonduri REGIO la ADR
Centru - 09 decembrie 2014
Peste 575 milioane euro, adica mai mult de 120% din bugetul nerambursabil alocat Regiunii Centru
prin Programul Operational Regional 2007-2013, au fost contractate si aproape 60% din aceste
fonduri sunt investite in proiecte concrete si restituite beneficiarilor. Acestea sunt rezultatele
programului REGIO in cei peste sapte ani de la lansare si acestea sunt temele pe care Agentia
pentru Dezvoltare Regionala Centru le-a discutat azi, 9 decembrie 2014, in cadrul Conferintei
regionale privind stadiul implementarii Programului REGIO la nivelul Regiunii Centru. Evenimentul a
avut si rolul de a prezenta participantilor cateva din obiectivele deja finalizate, prin cele peste 260
milioane euro folosite judicios pentru dezvoltare si pentru crearea de locuri de munca in cele sase
judete din centrul tarii.
Cifrele au vorbit in altfel de date statistice la Conferinta regionala de la Alba Iulia. Asta pentru ca toti
cei prezenti stiau de enormul interes pentru atragerea de fonduri europene pentru dezvoltare. Peste
1200 de proiecte depuse in sapte ani, cu o valoare totala de peste 1,77 miliarde euro, adica o cerere
de aproape patru ori mai mare decat alocarea regionala de circa 480 milioane euro. Iar proiectele
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contractate au o valoare de peste 850 milioane euro, ceea ce inseamna ca se pot atrage efectiv in
dezvoltarea economico-sociala a judetelor Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu peste
1 miliard euro. Toti acesti bani s-au transformat in obiective urbane noi, in centre sociale, scoli
modernizate, afaceri de succes, cetati si obiective de patrimoniu reabilitate, dar, mai ales in investitii
si sisteme de infrastructura moderne, sustinand peste 4200 de noi locuri de munca.
Pe parcursul conferintei participantii au urmarit ce proiecte au fost implementate in zona
metropolitana Brasov, unde s-a dezvoltat infrastructura sociala, rutiera si unde siguranta populatiei a
fost pusa de municipalitate pe primul plan, precum si proiectele implementate in municipiul Targu
Mures, care au permis reabilitarea retelei stradale si alte investitii in infrastructura sociala.
Reprezentantii judetului Harghita au expus modul in care fondurile Regio au sustinut dezvoltarea isi
imbunatatirea conditiilor de viata ale varstnicilor si ale altor categorii defavorizate, care au nevoie de
sprijin social. Cei peste 50 de participanti la Conferinta au aflat cum elevii din municipiul Sibiu se
bucura de conditii moderne de studiu, realizate cu fonduri nerambursabile. Experienta unei firme din
Alba Iulia care a obtinut finantare pentru dotarea si dezvoltarea afacerii, cum si-a dezvoltat afacerea,
cu cat a crescut cifra de afaceri, dar si recomandarile in privinta unui parcurs fluid in derularea unui
proiect Regio, au fost prezentate de administratorul societatii, care a impartasit celor prezenti
experienta lui de debutant in relatia cu finantarile europene. Nu in ultimul rand, in cadrul Conferintei
s-a vorbit de valorizarea turistica a Regiunii Centru si de obiectivele istorice deosebite ale acesteia,
care sunt acum altfel aduse in atentia marelui public, printr-un proiect amplu, ce a permis
reintroducerea in circuitul turistic a 18 biserici evanghelice de patrimoniu, din 4 judete ale regiunii.
Dupa prezentarea modului cum resursele europene au schimbat climatul economico-social din
Regiunea Centru, prin rezultatele proiectelor, participantii au discutat despre noile oportunitati de
finantare nerambursabila care vor fi derulate de ADR Centru in perioada 2015-2020. Tinand cont de
obiectivele noii perioade de programare, Agentia si-a propus sa realizeze si o prognoza privind
modalitatile de pregatire a viitoarelor cereri de finantare, care sa conduca la utilizarea eficienta a
fondurilor UE in perioada 2014-2020. De aceea, participantii au fost informati despre noul format al
programului REGIO si despre cateva din noile oportunitati de finantare. Nu in ultimul rand, atentia
mass-media a fost captata si de premierea jurnalistilor care au colaborat cu ADR Centru si, in cursul
anului 2014, au reflectat, pe diverse canale media, activitatea Centrului Europe Direct Regiunea
Centru.
„Aceste intalniri ale noastre cu beneficiarii POR de la final de an capata acum noi valente. Da, vorbim
de implementarea programului, discutam despre cele 483 de contracte de finantare nerambursabila
semnate pana in prezent si de cele peste 270 milioane euro absorbite, prin care autoritatile publice
locale, ONG-urile si firmele si-au dezvoltat investitiile. Da, am vazut care este stadiul programului, ce
rezultate am obtinut pe fiecare axa si am discutat despre problemele si dificultatile intampinate. Dar
acesta nu a fost un scop in sine al intalnirii noastre. Acum, mai mult decat in alti ani, prin prezentarile
sustinute, atat de noi, cat si de beneficiarii de fonduri nerambursabile, am reusim sa vedem
rezultatele palpabile obtinute prin cheltuirea fondurilor europene si ne-am propus acest obiectiv
ambitios, ca gradul de absorbtie in regiunea noastra sa se apropie de 80%. Dar, cred ca mai
important decat asta a fost sa incercam sa transferam experienta si solutiile aplicate de catre
beneficiari si in cadrul altor proiecte, sa invatam unii de la altii si sa facem cunoscute beneficiile
obtinute dupa acesti sapte ani de investitii si lucrari de modernizare, constructie si reabilitare a sute
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de obiective de interes public si privat. Regiunea noastra ocupa un loc important la nivel national in
privinta gradului de absorbtie a fondurilor pe care le gestionam, iar cetatenii vad in jurul lor tot mai
multe rezultate concrete ale acestor proiecte. Dar, acum, ne asteapta provocarea 2014-2020. Un
program nou, care a preluat de la cel vechi cateva aspecte, dar care vine si cu multe lucruri noi,
schimbate, poate mai flexibile si care, cu certitudine aduce mai multi bani. Adica fonduri europene
care trebuie investite judicios, peste 750 milioane euro, care trebuie plasati in dezvoltare, in
capacitati noi, in modernizare si in inovare, pentru a putea oferi cetatenilor sansa de a transforma
regiunea noastra intr-un loc cat mai atractiv pentru a locui si a munci”, a declarat, la incheierea
lucrarilor Conferintei de la Alba Iulia, domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.
La intalnirea de lucru de la Alba Iulia s-au reunit principalii parteneri implicati in implementarea
programului REGIO in Regiunea Centru si in procesul de absorbtie a fondurilor europene gestionate
de catre ADR Centru. Cele mai interesante dezbateri s-au referit la modul distribuire, in perioada
2014-2020, a fondurilor nerambursabile, in concordanta cu directiile de dezvoltare ale Regiunii
Centru pe viitor.
Sursa: ADR Centru

ADR Centru editeaza un buletin informativ lunar continand programele de
finantare nerambursabila active finantate de Uniunea Europeana si
Guvernul Romaniei
ADR Centru editeaza un buletin informativ lunar continand programele de finantare nerambursabila
active finantate de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei.
Catalogul surselor de finantare contine patru sectiuni, adresate societatilor comerciale, autoritatilor
publice, organizatiilor neguvernamentale si universitatilor.
Pentru mai multe informatii accesati:
http://www.adrcentru.ro/Document_Files/PFCatalog/00000027/ocri6_CSF%20Decembrie%202014.p
df

Subiecte de interes pentru beneficiarii de finantari 2014-2020:
Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă
Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă îşi propune să creeze locuri de muncă mai
multe şi mai bune pe tot teritoriul Uniunii Europene. Ea se inspiră din Strategia Europa 2020.
Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă le oferă statelor membre un cadru („metoda
deschisă de coordonare”) pentru a face schimb de informaţii, pentru a discuta şi pentru a-şi coordona
politicile în domeniul ocupării forţei de muncă.
Se bazează pe Analiza anuală a creşterii, care stabileşte priorităţile UE pentru anul următor în
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materie de creştere economică şi creare de locuri de muncă şi deschide Semestrul european, care
promovează o mai strânsă coordonare a politicilor economice şi bugetare ale guvernelor naţionale.
În fiecare an, acest proces (care este sprijinit de activitatea Comitetului pentru ocuparea forţei de
muncă) implică următoarele etape:








orientările privind ocuparea forţei de muncă – priorităţi şi obiective comune pentru politicile în
domeniu. Sunt propuse de Comisie, aprobate de guvernele naţionale şi adoptate de Consiliul
UE.
raportul comun privind ocuparea forţei de muncă – se bazează pe (a) evaluarea situaţiei de
pe piaţa europeană a muncii, (b) punerea în aplicare a orientărilor în materie de ocupare a
forţei de muncă, (c) examinarea proiectelor de programe naţionale de reformă de către
comitetul pentru ocuparea forţei de muncă. Face parte din Analiza anuală a creşterii, este
publicat de Comisie şi adoptat de Consiliul UE.
programele naţionale de reformă – transmise de guvernele naţionale, analizate de către
Comisie pentru a garanta că sunt compatibile cu obiectivele Strategiei Europa 2020 (bază de
date – programele naţionale de reformă înainte de 2011).
recomandări specifice fiecărei ţări – publicate de către Comisie, bazate pe analiza
programelor naţionale de reformă.

Pentru a reacţiona faţă de nivelul ridicat al şomajului în Europa, Comisia a lansat în aprilie 2012 un
set de măsuri, care formează aşa-numitul „pachet privind ocuparea forţei de muncă”.
Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă se bazează pe Agenda pentru noi competenţe
şi locuri de muncă şi este sprijinită de Observatorul european pentru ocuparea forţei de muncă şi
Programul de învăţare reciprocă.

Ocuparea forţei de muncă tinere
Pentru mai multe informatii accesati: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=1036

Iniţiativele incluse în Strategia
Europa 2020



Iniţiativele incluse în Strategia Europa 2020





Tineretul în mișcare: pentru a le oferi
tinerilor mai multe şanse de a-şi găsi un
loc de muncă, este necesar să-i ajutăm
pe studenţi şi pe stagiari să capete
experienţă în alte ţări, să ameliorăm
calitatea sistemului european de educaţie
şi formare şi să-l facem mai atractiv
O agendă pentru noi competenţe şi locuri
de muncă: este nevoie să reformăm piaţa
muncii, pentru a-i ajuta pe cetăţenii
europeni să dobândească noi
competenţe profesionale, pentru a crea
noi locuri de muncă şi pentru a adapta
legislaţia UE în domeniul muncii
Platforma europeană împotriva sărăciei și
excluziunii sociale îşi propune să
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Europa 2020, noua strategie a UE privind
creşterea economică, include cinci obiective
ambiţioase care vor trebui îndeplinite, până în
anul 2020, în următoarele domenii: ocuparea
forţei de muncă, inovare, educaţie, incluziune
socială şi climă/energie.

stimuleze munca la toate nivelurile, în
vederea atingerii obiectivului principal al
UE, acela ca până în 2020, cel puţin 20
de milioane de persoane să nu mai sufere
de pe urma sărăciei şi a excluziunii
sociale.

Iniţiativele majore care intră în sfera ocupării
forţei de muncă, a afacerilor sociale şi a
incluziunii sunt:

Analiza situaţiei sociale şi a pieţei muncii
Pentru mai multe informatii accesati: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=113
 Pachetul privind ocuparea forţei de
Protecţie socială şi incluziune
muncă în rândul tinerilor, care abordează
socială
în mod special situaţia tinerilor.
Protecţie socială şi incluziune socială

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.

Cadrul politic
Semestrul european stabileşte cadrul de care
este nevoie pentru a orienta şi monitoriza
reformele economice şi sociale pe care
trebuie să le implementeze ţările UE în
vederea atingerii obiectivelor Strategiei Europa
2020. Problemele şi soluţiile propuse sunt
menţionate în recomandările adresate fiecărei
ţări.
Întrucât politicile sociale sunt parte integrantă a
Strategiei Europa 2020, Comisia sprijină şi
eforturile statelor membre menite să abordeze
problemele sociale prin acţiunile prevăzute de
Platforma europeană de combatere a sărăciei şi
excluziunii sociale şi de Pachetul de măsuri
privind investiţiile sociale, ca şi prin fondurile UE,
în special Fondul social european.
Cooperare politică
Comisia cooperează cu statele membre prin
intermediul Comitetului pentru protecţie socială,
folosind metoda deschisă de coordonare (MDC),
în domenii precum incluziunea socială,
sănătatea, îngrijirile pe termen lung şi pensiile
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Prin intermediul Pachetului privind investiţiile
sociale, Comisia furnizează orientări statelor
membre, pentru a le ajuta să-şi modernizeze
sistemele de protecţie socială, cu obiectivul
investiţiei sociale de-a lungul vieţii.
Pachetul de măsuri vine în completarea
următoarelor iniţiative:




Pachetul privind ocuparea forţei de
muncă, prin care se stabileşte calea de
urmat către o redresare generatoare de
locuri de muncă
Cartea albă privind pensiile, care prezintă
o strategie pentru garantarea unor pensii
adecvate, sustenabile şi sigure

(MDC în domeniul social).
Metoda deschisă de coordonare în domeniul
social este un proces voluntar pentru
cooperarea politică, bazat pe stabilirea unor
obiective comune şi evaluarea progreselor
înregistrate prin utilizarea unor indicatori comuni.
Acest proces implică şi colaborarea strânsă cu
părţile interesate, inclusiv cu partenerii sociali şi
societatea civilă.

Drepturile la locul de muncă
Toţi lucrătorii din UE beneficiază de o serie de drepturi minime în următoarele domenii:





sănătatea şi securitatea în muncă: drepturi şi obligaţii generale, mediul şi echipamentele de
lucru, riscurile specifice şi lucrătorii vulnerabili
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi: drepturi privind egalitatea de tratament la locul
de muncă, sarcina, concediul de maternitate, concediul pentru creşterea copilului
protecţia împotriva discriminării pe criterii de sex, rasă, religie, vârstă, dizabilităţi şi
orientare sexuală
dreptul muncii: contracte cu timp parţial, contracte pe perioadă determinată, drepturi privind
timpul de lucru, protecţia tinerilor la locul de muncă, informarea şi consultarea lucrătorilor.

Statele membre trebuie să se asigure că dispoziţiile lor protejează aceste drepturi stabilite de
legislaţia europeană a muncii (directive).
Dacă vi se pare că nu vă sunt respectate drepturile, adresaţi-vă Inspectoratului teritorial de muncă,
justiţiei sau altei instituţii abilitate din ţara dumneavoastră.
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