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Aceste aspecte orizontale fac 
obie tul unui capitol special în 

cererea de finanþare   capitolul 3  
“Concordanþa cu politiciile UE ºi 

legislaþia naþionalã”.

Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaþional Regional, pe 
baza indicatorilor privind princi-
palele grupuri dezavantajate ºi în 
conformitate cu Strategia naþionalã 
în domeniul egalitãþii de ºanse între 
femei ºi bãrbaþi, a Strategiei naþiona-
le pentru protecþia, integrarea ºi in-
cluziunea socialã a persoanelor cu 
handicap în perioada 2006-2013, a 
Strategiei Guvernului României 
pentru îmbunãtãþirea situaþiei romi-
lor ºi a altor documente strategice 
privind grupurile vulnerabile din 
România, îºi propune sã:

 asigure participarea echilibratã a 
reprezentanþilor grupurilor marginalizate sau cu potenþial crescut de 
marginalizare pe piaþa muncii
�asigure egalitatea de ºanse în 
educaþie ºi formare profesionalã a 
acestor grupuri
�încurajeze antreprenoriatul în 
rândul membrilor acestor grupuri
�faciliteze reconcilierea vieþii 
profesionale cu viaþa de familie
�asigure participarea echilibratã a 
femeilor ºi bãrbaþilor, a persoanelor 
cu dizabilitãþi, a persoanelor din gru-
puri etnice, etc în procesul 
decizional.



Conform art.2, alin.1 din Ordonanþa Guvernului nr.137/31.08.2000 privind 
prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificãrile 
ºi completãrile ulterioare - prin DISCRIMINARE se înþelege:
 „orice deosebire, excludere, restricþie sau preferinþã, pe bazã de rasã, 
naþionalitate, etnie, limbã, religie, categorie socialã, convingeri, sex, 
orientare sexualã, vârstã, handicap, boalã cronicã necontagioasã, infectare 
HIV, apartenenþã la o categorie defavorizatã, precum ºi orice alt criteriu care 
are ca scop sau efect restrângerea, înlãturarea recunoaºterii, folosinþei sau 
exercitãrii, în condiþii de egalitate, a drepturilor omului ºi a libertãþilor 
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, 
economic, social ºi cultural sau în orice alte domenii ale vieþii publice”.

Conform art 1, alin. 2 din Legea nr. 202/19.04.2002 privind egalitatea de 
ºanse ºi de tratament între femei ºi bãrbaþi, Republicatã în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 150 din 01.03.2007 - prin EGALITATEA DE ÞANSE  ºi de tratament 
între femei ºi bãrbaþi se înþelege „luarea în considerare a capacitãþilor, 
nevoilor ºi aspiraþiilor diferite ale persoanelor de sex masculin ºi, respectiv, 
feminin ºi tratamentul egal al acestora” .

Conform art. 2, punctul b) ºi c) din Ordonanþa de Urgenþã nr. 67/27.06.2007, 
prin principiul egalitãþii de tratament se înþelege „lipsa oricãrui tratament 
discriminatoriu, direct sau indirect, pe criteriul de sex, în special prin 
referirea la starea civilã sau familialã”. Prin tratament discriminatoriu se 
înþelege „orice excludere, restricþie ori diferenþã de tratament, direct sau 
indirect, între femei ºi bãrbaþi”. 
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În cadrul proiectelor depuse pe Programul Operaþional Regional 
egalitatea de ºanse trebuie tratatã la capitolul 3.1 din Cererea de 
finanþare. Solicitantul trebuie sã demonstreze:

       cã prin investiþia realizatã nu face nici un fel de discriminare, cã se 
oferã ºanse egale tuturor potenþialilor utilizatori ai infrastructurii obiect 
al investiþiei.
�     cã asigurã egalitatea de ºanse ºi de tratament între angajaþi, femei 
ºi bãrbaþi, în cadrul relaþiilor de muncã de orice fel, inclusiv prin 
introducerea de dispoziþii pentru interzicerea discriminãrilor bazate pe 
criterii de sex, apartenenþã la grupuri minoritare, rasã, religie, 
dizabilitãþi etc., în regulamentele de organizare ºi funcþionare ºi în 
regulamentele interne ale unitãþilor.
�      cã se va asigura ca principiul egalitãþii de ºanse sã fie respectat ºi în 
cazul implementãrii contractelor de lucrãri/ servicii care vor fi  încheiate 
în vederea realizãrii obiectivelor proiectului propus spre finanþare  prin 
specificaþiile tehnice care vor fi întocmite.
�     cã va avea în vedere respectarea standardelor pentru accesul în 
clãdiri al persoanelor cu dizabilitãþi, precum þi orice alte amenajãri 
menite sã diminueze disconfortul persoanelor cu dizabilitãþi.



Puncte de urmãrit în elaborarea proiectului la capitolul egalitatea de ºanse:
� Identificaþi clar care sunt utilizatorii infrastructurii realizate/ 
modernizate,  beneficiarii proiectului dumneavoastrã.
� Gândiþi-vã la impactul probabil pe care îl va avea proiectul de 
infrastructurã asupra diferitelor grupuri de persoane
� Luaþi în considerare aspectele care conduc la minimizarea impactului 
negativ sau excluziunea neintenþionatã
� Aveþi în vedere ca prin politica instituþiei sã nu se facã discriminare ºi sã se 
ofere egalitate de ºanse. 
�  Aveþi în vedere ca infrastructura sã ofere acces pentru toate categoriile 
de persoane. Deºi documentele tehnice oferã informaþii despre aceste aspecte, 
scoateþi-le în evidenþã ºi în cererea de finanþare.
� Asiguraþi-vã cã în ROI / ROF sunt prevãzute mecanisme privind evitarea 
discriminãrii în ceea ce priveºte angajarea, promovarea sau stimularea 
personalului
� Asiguraþi-vã cã în cadrul fiºelor de post sunt menþionate atribuþii 
nediscriminatorii
� Scoateþi în evidenþã aceste aspecte în capitolul special din cererea de 
finanþare destinat egalitãþii de ºanse. Subliniaþi modul în care principiul privind 
egalitatea de ºanse (nediscriminare pe criterii de rasã, sex, religie, dizabilitãþi, 
vârstã) a fost considerat în elaborarea ºi implementarea proiectului, fie în 
activitãþile proiectului, fie în managementul proiectului, fie în identificarea 
grupurilor þintã/beneficiari, menþionând orice componentã specificã care aratã 
acest lucru. Precizaþi, de asemenea, modul în care veþi urmãri respectarea 
principiului privind egalitatea de ºanse în cazul atribuirii ºi derulãrii contractelor 
de lucrãri ºi servicii care vor fi încheiate pe durata implementãrii proiectului în 
vederea atingerii obiectivelor acestuia.
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Orice proiect depus în cadrul Programului Operaþional 
Regional trebuie sã respecte legislaþia naþionalã în domeniul 
egalitãþii de ºanse, protecþiei mediului, eficienþei energetice ºi 
achiziþiilor publice.
Promovarea egalitãþii de ºanse,  a nondiscriminãrii þi dezvoltarea 
durabilã (protecþia ºi îmbunãtãþirea mediului înconjurãtor ºi 
creºterea eficienþei energetice) sunt prioritãþi agreate la nivelul 
Statelor Membre ale Uniunii Europene, încorporate, sub diferite 
forme, în toate politicile Uniunii Europene.

Egalitatea de ºanse a evoluat în ultima 
perioadã devenind un concept mai larg care 

se referã nu doar la femei ºi bãrbaþi, dar ºi la 
relaþia cu alte grupuri dezavantajate dintr-o 

societate.


