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”A fost adoptată Stra
tegia naţională privind 
promovarea egalităţii de 
şanse între femei şi băr
baţi şi prevenirea şi com
baterea violenţei do
mestice pentru perioa
da 20182021 şi Planul 
operaţional pentru imple
mentarea acesteia. Este, 
de fapt, o continuare a 

politicilor publice ale Ro
mâniei în domeniul egali
tăţii de şanse între femei 
şi bărbaţi şi prevenirii vio
lenţei domestice, de ase
menea o corelare a aces
tor politici publice cu tot 
ceea ce înseamnă politici 
publice ale Uniunii Euro
pene în acest domeniu”, 
a explicat Nelu Barbu. Po

trivit purtătorului de cu
vânt al Executivului, stra
tegia vizează mai multe 
domenii. ”Această stra
tegie are în vedere do
meniul educaţiei, dome
niul piaţa muncii, dome
niul participarea echili
brată la decizie şi dome
niul abordarea integra
toare de gen. (...) Politi
cile publice ce urmează a 
fi desfăşurate de Guvern 
vor avea în vedere o creş
tere a gradului de conşti
entizare a copiilor şi tine
rilor cu privire la prevede
rile legale din domeniul 
egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi, de ase
menea, o îmbunătăţire a 

situaţiei femeilor pe pia
ţa muncii, o creştere a ni
velului de participare a fe
meilor la procesul de de
cizie şi introducerea per
spectivei de gen în politi
cile naţionale”, a mai spus 
Nelu Barbu. El a precizat 
că, în ceea ce priveşte do
meniul prevenirii şi com
baterii violenţei domesti
ce, Strategia se concen
trează pe îmbunătăţirea 
cadrului legislativ actual, 
asigurarea implementării 
unitare a legislaţiei prima
re prin adoptarea legisla
ţiei secundare şi terţiare, 
dezvoltarea unor servicii 
sociale adecvate nevoilor 
identificate, care să asi

gure acces facil, asisten
ţă de calitate victimelor 
şi măsuri împotriva agre
sorilor. ”Această hotărâre 
de Guvern aprobată as
tăzi (pe 24.05.2018  n.r.) 
a fost elaborată ca urma
re a ratificării de către Ro

mânia, în 2016, a Con
venţiei Consiliului Europei 
privind prevenirea şi com
baterea violenţei împotri
va femeilor şi a violenţei 
domestice, numită Con
venţia de la Istanbul”, a 
mai afirmat Nelu Barbu.
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Agenția pentru Dezvoltare 
Regională București-Ilfov 
(ADRBI) a organizat, pe 
24 mai, ”Ziua Porților 
deschise la Biroul 
de informare Regio”. 
Inițiativa a făcut parte din 
Campania ”Europe in my 
region”, organizată de 
către Direcția generală 
de politică regională a 
Comisiei Europene, cu 
sprijinul reprezentanțelor 
Comisiei din țările 
Uniunii Europene și al 
autorităților cu atribuții în 
gestionarea fondurilor. 
Pe tot parcursul derulării 
campaniei, beneficiarii 
fondurilor europene 
din întreaga Uniune 
Europeană și-au putut 
prezenta proiectele în fața 
cetățenilor. Evenimentul 
organizat de ADRBI a fost 

compus dintr-un seminar 
cu titlul ”Impactul și stadiul 
Programului Operațional 
Regional în dezvoltarea 
Regiunii București-Ilfov” 
și o parte finală de 
întrebări și răspunsuri. La 
eveniment au participat 
reprezentanți ai mediului 
academic, ai autorităților 
publice locale și centrale, 
iar prezentările au fost 
susținute de către 
reprezentanții Direcției 
Promovare regională 
și investiții, având ca 
teme: “Exemple de 
proiecte implementate 
în perioada 2007-2013”, 
“Lecții învățate din 
implementarea POR 
2007-2013”, “Prezentare 
generală POR 2014-2020” 
și “Cum se dezvoltă un 
proiect REGIO?”.

Un sfert dintre 
reprezentanții 
companiilor din 
țări europene nu 
au cunoștiință 
de prevederile noului 
Regulament General 
privind Protecția Datelor 
(GDPR), adoptat de 
Uniunea Europeană, deși 
noile norme au intrat în 
vigoare vineri, 25 mai 
2018. GDPR adoptat de 
Uniunea Europeană, 
este obligatoriu pentru 
toate companiile care 
gestionează date privind 
cetățenii statelor membre 

UE. Potrivit unui studiu 
realizat de institutul Intrum, 
când au fost întrebate de 
impactul GDPR asupra 
plăților, 27% din companiile 
au răspuns că ”nu au auzit 
niciodată de GDPR”. Statele 
în care cele mai multe 
companii nu au cunoștiință 
despre Regulament sunt 
Grecia (69%), Bosnia și 
Herțegovina (67%), Slovenia 
(62%) și Norvegia (51%).
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Ziua porților deschise la Biroul de 
informare REGIO - ADRBI

Ce se știe despre noul DGPR?

Strategie pentru egalitatea de șanse
Guvernul a adoptat Strategia naţională 
privind promovarea egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi 
combaterea violenţei domestice pentru 
perioada 2018-2021, a anunţat purtătorul 
de cuvânt al Executivului, Nelu Barbu.

Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
(MEN) a premiat, 
săptămâna 
trecută, unităţile 
de învăţământ 
preuniversitar 
câştigătoare ale 
celei de-a XV-a 
ediţii a Competiţiei 
Naţionale ”Şcoală 
Europeană”, printre 
ele aflându-se şi 
Şcoala gimnazială 
nr. 1 Brăneşti. 
Festivitatea de 
decernare a titlului 
”Şcoală Europeană”, 
pentru cele 61 de 
şcoli câştigătoare, 
din întrega ţară, 
s-a desfăşurat 
la Palatul 
Parlamentului.

Fiecare unitate de 
învăţământ a primit, pe 
lângă certificatul „Şcoa
lă europeană  2018“, şi 
un premiu în valoare de 
5.000 lei, care va fi utili
zat pentru dotări. Decizia 
privind bunurile care vor 
fi achiziţionate aparţine 
conducerii fiecărei unităţi 
de învăţământ.

La ediţia din acest an 
sau înscris 112 unităţi de 
învăţământ preuniversi
tar din 29 de judeţe şi din 
Capitală, iar evaluarea 
candidaturilor sa reali
zat după criterii precum: 

coerenţa activităţilor de
rulate în cadrul proiecte
lor/programelor europe
ne cu politica generală a 
instituţiei şcolare; inte
grarea activităţilor deru
late în cadrul proiectelor/
programelor europene în 
programul curent al şco
lii; performanţele şcolare 
reflectate în rezultate
le elevilor la examene
le naţionale, olimpiade şi 
concursuri şcolare; asi
gurarea egalităţii de şan
se şi facilitarea accesu
lui la educaţie; continui
tate şi constanţă în deru
larea de activităţi/proiec
te/programe europene; 
strategie şi modalităţi de 
implementare şi evalua
re; strategie şi modalităţi 
de valorizare (diseminare 

şi exploatare a rezultate
lor/produselor); dezvolta
rea dimensiunii europene 
a educaţiei prin activităţi
le de cooperare europea
nă şi calitatea şi coerenţa 
documentelor de candi
datură (documentele ma
nageriale pentru perioa
da 20152018, formularul 
de candidatură şi porto
foliul ilustrativ).

Certificarea şcolilor 
cu titlul de „Şcoală eu
ropeană” le conferă re
cunoaştere şi prestigiu 
în cadrul comunităţilor 
edu caţionale, iar efortu
rile pe care le fac pen
tru menţinerea titlului 
obţinut determină un in
teres tot mai crescut pen
tru dezvoltarea de noi şi 
noi proiecte, ceea ce con

duce la o îmbunătăţire a 
managementului şcolar 
şi la dezvoltarea unei cul
turi organizaţionale so
lide. Certificatul obţinut 
are o valabilitate de trei 
ani, după care şcoala tre
buie să reintre în concurs 
pentru reconfirmarea ti
tlului. În acest sens, tre
buie să dezvolte noi pro
iecte de parteneriat cu al
te şcoli din UE, iar mana
gementul şcolii trebuie să 
fie unul coerent şi per
formant, centrat pe dez
voltarea dimensiunii eu
ropene a educaţiei. Din 
cele 2.023 de unităţi de 
învăţământ preuniversi
tar participante la ediţiile 
anterioare (20042017), 
775 au primit titlul de 
„Şcoală europeană”.

Şcoala nr. 1 Brăneşti a 
primit certif¡catul de 
”şcoală europeană”


