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1.

News HR Specialists & Asociatia Serviciul APEL

HR Specialists este o unitate protejata autorizata in conformitate cu prevederile legislatiei
nationale in vigoare, cu ample competente in oferirea de servicii specializate pentru
stimularea ocuparii fortei de munca si specifice domeniului resurselor umane (recrutare,
selectie si plasare de personal, consiliere in cariera, consultanta oferita angajatorilor,
conservarea locurilor de munca etc). Principiile de baza pe care le folosim in activitatea
curenta sunt cele al respectului fata de diversitate, al combaterii oricarei forme de
discriminare, al oferirii sanselor egale si cel al acordarii de suport specializat intr-o maniera
integrata oricarei persoane aflate in cautarea unui loc de munca sau care doreste indrumare
in dezvoltarea propriei cariere profesionale. Serviciile oferite de noi angajatorilor au fost
insotite intotdeauna de consiliere acordata si in sensul cresterii gradului de reponsabilizare
sociala a acestora, a promovarii drepturilor grupurilor si persoanelor dezavantajate
(persoane cu handicap, persoane de etnie roma, someri tineri sau someri peste 45 de ani,
femei, imigranti etc). Ca o consecinta logica a activitatii noastre, datorita faptului ca ne-am
implicat in promovarea si sustinerea unor astfel de categorii de persoane defavorizate aflate
in cautarea unui loc de munca, pe de o parte, iar pe de alta parte pentru ca ne asumam si
rolul de formatori, de „educatori” in problematica sensibila a incluziunii sociale si a
economiei sociale, am decis infiintarea unei asociatii (Acces pentru toti), ale carei obiective
definite sunt organizarea de seminarii, work-shop-uri, care se adreseaza atat persoanelor
din grupurile vulnerabile, cat si managerilor intreprinderilor economiei competitive si a
celei sociale. Specialistii organizatiei noastre au o motivatie puternica de a lucra in sprijinul
celor mai putin favorizati si, de asemenea, detin expertiza necesara promovarii unor masuri
concrete de incluziune sociala a acestora si a conceptului „acces pentru toti” in rindul
angajatorilor (companii românesti si multinationale), firmelor mici si mijlocii, organizatiilor
neguvernamentale si a altor tipuri de institutii interesate.
Asociatia Serviciul APEL a aparut ca un serviciu specializat de integrare profesionala a
tinerilor in dificultate, interventia fiind structurata pe munca in retea, prin colaborarea cu
„actori” din mediul institutional, social si economic. Treptat, APEL a devenit o interfata intre
economic si social, care promoveaza, in permanenta, un dialog deschis intre cele doua
medii si sustine cunoasterea reciproca. APEL, prin integrarea in interiorul sau a
competentelor profesionale pluridisciplinare, ce dezvolta servicii, proiecte si programe, care
favorizeaza forme de dialog si concertare sociala duce o lupta eficace contra saraciei si
fenomenului de excludere sociala, dar si pentru imbunatatirea capacitatii factorilor
institutionali si economici, de adaptare si actiune in comunitatea in care intervin. In cadrul
asociatiei s-au dezvoltat doua directii principale: a) Interventia Apel privind facilitarea
accesului in piata muncii - servicii de formare-integrare profesionala pentru tinerii in
dificultate; servicii pentru angajatori; organizarea si sustinerea cursurilor de orientare
vocationala pentru elevii din anii terminali, a tinerilor proveniti din centre de plasament si
alte categorii de tineri defavorizate; elaborarea de analize si cercetari privind
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marginalizarea pe piata muncii; organizarea si sustinerea cursurilor de formare pentru
specialisti in domeniul integrarii profesionale a tinerilor marginalizati; b) Interventia Apel
ca agent in dezvoltarea economiei sociale - program de microcreditare sociala; consultanta
privind responsabilizarea sociala a firmelor; campanii si actiuni de lobby si constientizare.
Proiecte implementate:
P1.„Formare de competente cheie si integrare pe piata muncii a tinerilor proveniti din
institutii de stat pentru protectia copilului”, mai 2008-aprilie 2009 in Regiunea de Vest,
Phare 2006. Scop: facilitarea accesului pe piata muncii a 60 de tineri;
P2.„Integrarea pe piata muncii a tinerilor peste 18 ani din sistemul de protectie a copilului”,
mai 2008-aprilie 2009 in regiunea Bucuresti-Ilfov, Phare 2006. Scop: facilitarea accesului,
prin masuri active de ocupare: consiliere, mediere, formare, sprijin initiere afacere pe cont
propriu;
P3.„Sanse Egale-Un loc de munca pentru tinerii postinstitutionalizati”, ianuarie-decembrie
2008, Phare 2005. Scop: facilitarea accesului pe piata muncii si reducerea discriminarii;
P4.„Formare profesionala si dezvoltare locala” in Bucuresti si Timisoara, 2006-2008, sprijin
financiar Fundatia Unidea Italia. Scop: reducerea excluderii persoanelor defavorizate, prin
formare profesionale si infiintarea de microintreprinderi; beneficiarii - 155 someri;
P5.„Program concertat pentru initiativa locala pentru copii”, 2006-2009, sprijin financiar
Ministerul Francez al Afacerilor Externe, in parteneriat cu FONPC, constând in sesiuni de
formare a angajatilor ONG-urilor membre FONPC;
P6.„Cod de bune practici privind integrarea profesionala” a tinerilor defavorizati, augustnoiembrie 2007, sprijin financiar ANSIT, in cadrul Programului National ICT 2007. Scop:
cresterea sanselor de integrare socio-profesionala a tinerilor defavorizati si reducerea
marginalizarii;
P7.„Oportunitati mai bune pentru tineri si femei”, martie-septembrie 2008, finantat de
UNDP Moldova. Scop: dezvoltarea si intarirea capacitatii de interventie a specialistilor din R.
Moldova, in servicii de integrare profesionala persoanelor defavorizate.

2. Despre „Acces pentru toti, pe o piata a muncii incluziva”
Proiectul cofinantat din Fondul Social European pein Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Investeste in oameni, „Acces pentru toti, pe o
piata a muncii incluziva”, implementat de HR Specialists in parteneriat cu Asociatia
Serviciul APEL este unul dintre proiectele ale carui baze sunt principiile: cresterea calitatii
locurilor de munca, modernizarea protectiei sociale, promovarea egalitatii, combaterea
saraciei si a discriminarii si excluziunii sociale.
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Obiectivele proiectului:
Imbunatatirea si dezvoltarea cadrului de cunoastere, organizare, functionare a proceselor
de ocupare si angajare pe piata muncii a persoanelor dezavantajate, precum si promovarea
activa a unor masuri optime destinate acestora, pentru integrarea sociala din care deriva
obiectivele specifice:
O1. facilitarea participarii a cel putin 90 de persoane dezavantajate la diferite
programe de calificare/recalificare derulate de furnizori de formare autorizati, in
scopul dezvoltarii abilitatilor practice, in functie de nevoile identificate, necesare
gasirii/mentinerii unui loc de munca;
O2. furnizarea de servicii de sprijin pentru cel putin 300 de persoane
dezavantajate in identificarea/pastrarea unui loc de munca, precum si in initierea
de activitati antreprenoriale de catre acestea;
O3. promovarea in randul a cel putin 60 de angajatori a conceptului de "adaptare
rezonabila" a locurilor de munca pentru persoanele cu handicap si oferirea de
consultanta si sprijin in aceasta directie;
O4. constituirea si activarea unei „retele sociale” in vederea cresterii gradului de
ocupare a persoanelor vulnerabile, la nivelul fiecarui judet din regiunile vizate de
proiect, prin crearea de grupuri de sprijin, prin implicarea tuturor actorilor
relevanti si incheierea de parteneriate („Pactul pentru ocupare - Acces pentru
toti”).
Aceste obiective se coreleaza logic cu obiectivele Axei prioritare 6, Domeniul Major de
Interventie 6.2 „Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata
muncii”, facilitand, pe termen lung, cresterea gradului de incluziune sociala a persoanelor
defavorizate avute in vedere (persoane cu dizabilitati, persoane de etnie roma, femei, someri
tineri si cu varsta de peste 45 de ani), precum si schimbarea perceptiei si atitudinii
managerilor si angajatilor fata de potentialul personal si profesional al acestor persoane
vulnerabile, dar si invatarea unor modalitati optime de lucru si de relationare cu aceste
persoane la locul de munca.
Proiectul a fost lansat la finele lunii februarie, prin intermediul unei conferinte de presa,
eveniment in cadrul caruia au fost prezenti reprezentanti ai autoritatilor centrale si locale,
specialisti implicati in economia sociala, din cadrul ONG-urilor, precum si reprezentanti ai
presei.
Activitatile proiectului au fost demarate in luna noiembrie 2010, iar progresul proiectului,
datorita implicarii intregii echipe de implementare, dar in special datorita colaboratorilor
din randul reprezentantilor autoritatilor publice centrale si locale si ai societatii civile care
si-au dorit sa se implice activ in realizarea obiectivelor este unul pozitiv, pana la acest
moment, telurile propuse fiind realizate in proportie de 100%.

3. Incluziune vs excluziune sociala
De cele mai multe ori, cand aducem in discutie grupurile vulnerabile, se face referire la
situatia de saracie si excluziune sociala. Este foarte adevarat ca cele trei concepte au o
interdependenta, iar evolutia situatiei de risc/de vulnerabilitate poate duce la excluziune
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sociale si mai departe, la saracie, dar cele trei concepte nu trebuie, in mod obligatoriu sa fie
corelate.
Asa cum sunt definite, grupurile vulnerabile se refera la:



















Persoane de etnie roma;
Persoane cu dizabilitati;
Tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului;
Membrii intretinatori ai familiilor care au mai mult de 2 copii in intretinere, inclusiv
familiile monoparentale;
Copii in situatie de risc (inclusiv copiii din familiile mentionate la punctul anterior
de mai sus);
Persoane care au parasit timpuriu scoala (invatamantul obligatoriu);
Persoane aflate in detentie, persoane anterior aflate in detentie si delincventi juvenili;
Persoane dependente de droguri si de alcool, persoane cu probleme de sanatate
mintala / persoane cu dizabilitati intelectuale;
Persoane fara adapost;
Victime ale violentei in familie;
Persoane afectate de boli care le influeneaza viata profesionala si sociala (cum sunt
persoanele infectate cu HIV/SIDA, persoane bolnave de cancer etc.);
Imigranti;
Femei (in situatii de risc);
Refugiati si persoane care solicita azil;
Persoane care traiesc din venitul minim garantat;
Persoane care locuiesc in comunitati izolate;
Victime ale traficului de persoane;
Persoane afectate de boli ocupationale.

Mergand mai departe cu definirea termenilor si confuziile create de acestia, putem aduce in
discutie ca de cele mai multe ori, excluziunea sociala este asimilata saraciei, confuzie
cauzata de o definire precara a celor doi termeni. Saracia este, de cele mai multe ori,
perceputa ca fiind un cumul de conjuncturi nefericite, interiorizate de catre cei implicati ca
fiind o componenta a vietii. Limita saraciei, se bazeaza de obicei, pe variabile importante dar
izolate cum ar fi venitul sau distribuirea de beneficii. Excluziunea sociala este, in primul
rand, un fenomen creat de dinamica sociala corespunzatoare, marcata de inexistenta
conditiilor de baza pentru exercitarea cetateniei.
Aparuta ca reactie la fenomenul de excluziune sociala, incluziunea sociala, pe de alta parte,
se bazeaza pe accesul indivizilor la un set de standarde sociale, sub forma de drepturi
sociale. Altfel spus, conceptul se refera la egalitatea in ceea ce priveste oportunitatile cu
scopul de a obtine drepturi egale. Excluziunea si incluziunea sociala sunt concepte
multidimensionale. Dimensiunea economica – venit si angajare – este fara indoiala decisiva.
Fiti alaturi de natura!

Fiti alaturi de persoanele dezavantajate!
Utilizam responsabil resursele umane si
resursele naturale!

Dimensiunile urbane, sociale, culturale si politice trebuie, de asemenea, luate in
considerare. Cineva poate fi acceptat din punct de vedere economic dar poate fi exclus din
punct de vedere urban (daca locuieste intr-o zona considerata a fi foarte proasta).
Insa, este vorba de ceva mai mult: incluziunea sociala nu este corelata doar cu aspectele
financiare, ca o conditie de baza (de exemplu, conditiile de locuire si ale venitului) dar si,
mai mult de atat, de aspectul subiectiv: respectul de sine si sentimentul de apartenenta la o
comunitate.
Politica sociala a Comunitatii Europene a debutat odata cu tratatul de constituire a acesteia,
in 1957. Astfel, Tratatul de la Roma pune bazele politicii sociale prin articolele sale
referitoare la libera circulatie a muncitorilor si la libertatea de stabilire a acestora, in
contextul crearii pietei comune. Tot prin acest tratat a fost prevazuta si crearea Fondului
Social European, ca instrument de finantare a politicii sociale. Acesta este, de altfel, cel mai
vechi dintre fondurile structurale la nivel european. Pasul urmator a fost constituit de
adoptarea Actului Unic European (The Single European Act), in 1986, ce contine directive
privind sanatatea si siguranta la locul de munca, introduce dialogul social si conceptul de
coeziune economica si sociala (materializat prin crearea Fondului de coeziune economica
si sociala).
In 1997, prin Tratatul de la Amsterdam (ratificat in 1999) este abrogat Protocolul Social, si
este lansat Acordul Social (Social Policy Agreement) prin care este integrat un nou articol in
Tratatul UE, care se refera la ocuparea fortei de munca si cunoscut ca Titlul VIII. 1998 este
anul in care Marea Britanie semneaza Acordul Social si participa astfel la politica sociala
comunitara.
Odata cu intrarea in vigoare a Tratatului de la Amsterdam, ocuparea fortei de munca a
devenit un obiectiv comunitar prioritar, transformandu-se intr-o asa numita „problema de
interes comun”. Fara a diminua competitivitatea, se are in vedere „atingerea unui nivel
ridicat al ocuparii fortei de munca”.
Pentru atingerea acestui obiectiv se urmareste realizarea unei „strategii coordonate” care
vizeaza ocuparea fortei de munca. Tratatul de la Amsterdam a restabilit unitatea si coerenta
politicii sociale. Se subliniaza ca politica sociala este responsabilitatea, atat a UE cat si a
statelor membre.
Obiectivele politicii sociale urmaresc nu numai promovarea ocuparii fortei de munca, ci si
ameliorarea conditiilor de viata si de munca, o protectie sociala corespunzatoare, dialog
social, dezvoltarea resurselor umane care sa permita un nivel ridicat si durabil al ocuparii
fortei de munca si lupta impotriva oricarei forme de marginalizare si de excluziune sociala.
Prin articolul 137 al Tratatului se prevede luarea hotararilor impreuna cu Parlamentul
European doar dupa consultarea Comitetului Economic si Social si a Comitetului Regional.
Hotararile privesc o serie de domenii:
• sanatatea si securitatea sociala;
• conditiile de munca;
• integrarea pe piata muncii a persoanelor care, din diverse motive, nu au un loc de munca;
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• informarea si consultarea salariatilor;
• egalitatea intre barbati si femei (sanse egale de acces pe piata muncii si
tratamentul egal la locul de munca).
Se mentine masura respectarii unanimitatii in cazul hotararilor care privesc:
• securitatea si protectia sociala a lucratorilor;
• protectia lucratorilor in cazul rezilierii contractului de munca;
• reprezentarea si apararea colectiva a intereselor lucratorilor si a angajatorilor;
• conditiile de angajare a cetatenilor din terte tari – pentru cei care se afla legal pe teritoriul
UE;
• contributiile financiare vizand promovarea ocuparii fortei de munca si crearea de noi
locuri de munca.
In ceea ce priveste remunerarea, dreptul de asociere, dreptul la greva, aceste probleme
raman in afara competentei UE.
Tratatul de la Amsterdam confirma recunoasterea, bidirectionala, a rolului fundamental al
partenerilor sociali:
• la nivel national: statele membre pot incredinta partenerilor sociali punerea in aplicare a
anumitor directive (art. 137, p. 4);
• la nivel comunitar: Comisia Europeana are ca sarcina promovarea consultarii partenerilor
sociali si luarea oricarei masuri utile facilitarii dialogului, urmarind sustinerea echilibrata a
partilor.
Tratatul de la Amsterdam a plasat egalitatea intre femei si barbati printre obiectivele
comunitare prioritare. Noua abordare vizeaza largirea si aprofundarea conceptului de
egalitate a sexelor.
Anul 2000 constituie un moment major in evolutia politicii sociale. Prin elaborarea
Strategiei de la Lisabona (Lisbon Strategy) este stabilit la nivelul Uniunii Europene, pe zece
ani, obiectivul de transformare a economiei comunitare in cea mai competitiva economie
bazata pe cunoastere. Tot in acest an a fost adoptata si Agenda Politicii Sociale, ce preia
obiective specifice si elemente ale strategiei care tin de politica sociala si le converteste intrun program de actiune pe 5 ani, care constituie cadrul politicii sociale actuale.
Primul obiectiv al strategiei europene privind ocuparea fortei de munca este atingerea-pana
in 2010 - a nivelului de 70% de ocupare a fortei de munca, convenit la Lisabona.
Consiliul a aprobat acordul la care s-a ajuns privitor la liniile directoare pentru ocuparea
fortei de munca pentru 2002 si recomandarile individuale adresate statelor membre.
In privinta concretizarii modelului social european, al legislatiei sociale, Consiliul European
a remarcat acordul politic intre Consiliu si Parlamentul European cu privire la directivele
„informare-consultare a salariatilor” si „protectia salariatilor in caz de insolvabilitate a
angajatorului”. S-a insistat asupra prevenirii si rezolvarii conflictelor sociale, ca si a
conflictelor sociale transnationale.
Consiliul a incurajat Comisia sa stabileasca un cadru de orientare pentru ajutoare de stat
acordate intreprinderilor insarcinate cu servicii de interes general. S-a subliniat importanta
luarii in considerare a principiului egalitatii de gen in orientarile de politica economica si in
parteneriatul euro-mediteranean si s-a pus accentul pe definirea unui ansamblu de
indicatori comuni privind integrarea sociala. Consiliul European de la Laeken (Laeken ortografiat si Laken- e o fost localitate actualmente incorporata in orasul Bruxelles. Înainte
de 1920 era comuna separata) a luat act de acordul politic privind extinderea coordonarii
sistemelor de securitate sociala la cetatenii unor terte tari si a invitat Consiliul sa ia, cat mai
repede, masurile necesare. Corelarea pensiilor, durabilitatea sistemelor de pensii, ca si
modernizarea lor au stat in atentia summit-ului. S-a solicitat o abordare similara pentru
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pregatirea raportului privind asistenta acordata varstnicilor. O atentie deosebita va trebui sa
fi e acordata impactului integrarii europene asupra sistemelor de ingrijire a sanatatii in
statele membre.
La summit-ul de la Gand (19 octombrie 2001) s-a reafirmat angajamentul UE de a accelera
punerea in aplicare a masurilor cuprinse in „Strategia de la Lisabona”.
Raportul pentru anul 2001 privitor la situatia sociala in statele membre ale UE se axeaza pe
patru mari domenii:
• populatia;
• conditiile de viata;
• repartizarea veniturilor;
• increderea in societate si participarea la viata sociala.
Analiza este insotita de un ansamblu de indicatori sociali acoperind practic toate domeniile
politicii sociale: economie, demografie, ocuparea fortei de munca, protectie sociala, venituri
si saracie, egalitate intre sexe, sanatate si securitate sociala.
Summit-ul social, desfasurat pe 13 decembrie 2001, a fost axat pe declaratia comuna
prezentata de partenerii sociali, in vederea Consiliului European de la Laeken. La 15 ani
dupa lansarea dialogului social la nivel european, summitul a tras concluzii privitoare la
dialogul social si a identificat metodele vizand managementul schimbarii si intarirea
dialogului social.
Obiectivul declarat al partenerilor sociali, asa cum este el formulat in declaratia lor
comuna, este de a elabora un program de lucru in ceea ce priveste dialogul social. Acest
program a vizat perioada pana in anul 2002.
Declaratia comuna a partenerilor sociali pentru summitul de la Laeken a cuprins:
• rolul specific al partenerilor sociali in guvernarea europeana;
• imbunatatirea integrarii concertarii tripartite in strategia de la Lisabona;
• gestionare mai autonoma a dialogului social;
• necesitatea pentru partenerii sociali din tarile candidate de a se pregati pentru aderare.
In ianuarie 2002 a fost lansat un nou program de actiune comunitara, care a accentuat
incurajarea cooperarii intre statele membre pentru lupta impotriva excluziunii sociale, plan
adoptat deopotriva de Comisia, Consiliul si Parlamentul European. Acest plan permite o
intelegere si o analiza profunda, ca si o cooperare politica, schimburi de experienta si lucru
„in retea” in domeniul saraciei si excluziunii sociale.
Trei sunt principiile fundamentale care ghideaza conceptia asupra unei „mondializari
sociale depline”:
• promovarea unor parteneriate si a unei “bune guvernari democratice”;
• sublinierea provocarii reprezentata de ocuparea deplina a fortei de munca;
• solidaritatea si coeziunea sociala.
Europa se defineste astfel, prin valori ale drepturilor fundamentale. Asa cum s-a subliniat la
Nisa, UE are drept obiectiv promovarea si integrarea plenara a drepturilor fundamentale in
ansamblul politicilor si actiunilor sale.
Modelul social european este unul dintre pilonii unei strategii integrate mai vaste, ale carei
baze s-au pus inca de la Lisabona, fapt subliniat la Bruxelles, cu ocazia summitului social.
In ultimii ani, de cand a fost lansata marea strategie europeana pentru ocuparea fortei de
munca s-au creat 10 milioane de noi locuri de munca, in special in noi sectoare, de
tehnologie avansata. Somajul a scazut sub 8%, iar inflatia s-a redus. Sistemele sociale
europene sunt considerate astazi competitive, cu costuri reale nete comparabile cu cele din
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SUA, cu o repartizare mai echitabila a beneficiilor si cu un nivel asemanator de
productivitate. Toate aceste rezultate sunt datorate in principal angajamentului politic al
Europei pentru reforme economice si sociale.
Modernizarea si reforma pietelor la nivel national si a sistemelor pietei muncii, protectiei
sociale, sistemului de pensii, masurile de combatere a saraciei reflecta sporirea capacitatii de
a gestiona schimbarea.
Un alt factor favorizant a fost imbunatatirea relatiilor industriale. In acelasi timp, mai buna
guvernare este un deziderat exprimat pe scara larga. Comisia Europeana incurajeaza
cooperarea intre partenerii sociali in probleme legate de pregatirea profesionala la nivel
european, ca si initiativa de schitare a unui program multianual pentru dialogul social.
In ciuda progreselor inregistrate, se apreciaza ca relatiile industriale sunt inca veriga slaba.
Companiile care investesc in capitalul lor uman, au rezultate mai bune. Se apreciaza totusi
ca managementul resurselor umane nu este inca la nivelul dorit. Cooperarea eficienta la
locul de munca trebuie imbunatatita.

Departamentul informare-comunicare

Urmatorul numar al Buletinului informativ va fi editat si transmis in data de 30 octombrie 2011.
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