Egalitatea de gen şi o discriminarea
î i ple e tarea Progra elor fi a țate pri i ter ediul
Fondurilor Structurale în perioada 2014-2020

“esiu e de i struire pe tru pote țialii e efi iari
ai Programului Interreg V-A RO-HU

PARTEA I

EGALITATE DE GEN ȘI NON
DISCRIMINARE, DEFINIȚII ȘI CADRU
LEGISLATIV

De e a eastă sesiu e de i struire?
• Un proiect fi a țat prin intermediul Fondurilor
Structurale UE trebuie să respecte un sistem
complex de prevederi legale, atât la nivel ațio al
cât și la nivel european;
• În cadrul acestui sistem există prevederi foarte
importante, care fac referire la ur ătoarele 3
principii:
– Egalitatea de gen;
– Non-discriminare;
– Accesibilitate pentru persoanele cu diza ilități.

Câteva defi iții:
• Egalitate de gen (EG):
– Vizibilitate, responsabilitate şi participare egală a
femeilor şi ăr aţilor în toate sferele vieţii publice
şi private (Consiliul Europei);
• Egalitatea de gen nu se referă la faptul ă ăr ații și
femeile ar trebui să fie la fel, ci se referă la faptul ă
drepturile, respo sa ilitățile și oportu itățile
acordate femeilor și ăr aților nu ar trebui să fie
dependente de genul acestora.

Câteva defi iții:

• Non-discriminare (ND):

– evitarea dis ri i ării directe sau indirecte, adi ă a
tratamentului mai puţi favorabil al anumitor grupuri sau
persoane fizice, comparativ cu altele, din cauza
caracteristicilor acestora, cum ar fi sex, vârstă, rasă, etnie,
religie, handicap sau orientare sexuală.
• Discriminarea dire tă are loc atunci când o persoa ă este tratată
mai puți favorabil decât alta aflată în a eleaşi o diţii, din cauza
uneia dintre aceste caracteristici.
• Discriminarea i dire tă apare atunci când o prevedere, criteriu
sau pra ti ă aparent eutră, pune în dezavantaj o persoa ă care
aparți e unui anumit grup, în o parație cu alte persoane.
(Directiva CE 2000/78)

Câteva defi iții:
• Accesibilitate pentru persoanele cu diza ilităţi
(APD):
– accesul persoanelor cu diza ilități, în o diții de egalitate
cu eilalți, la mediul fizic, la transporturi, la sistemele și
tehnologiile i for ației și o u i ațiilor, precum și la alte
fa ilități și servicii deschise sau furnizate publicului
(Comisia Europea ă, DG REGIO 2009).

Cadrul legislativ:
Cadrul legal aferent celor 3 principii analizate, este ur ătorul:
• Drept i ter aţio al;
• Legislaţia europea ă ge erală;
• Regulamente EU în domeniul Fondurilor Structurale:
– Reg. 1303/2013, Art. 7;
– Alte dispoziții mai specifice, incluse în Reg. 1299/2013 privind
Cooperarea Teritorială Europea ă.
• Legislaţie aţio ală :
– Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați;
– OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor
de discriminare;
– Legea nr. 448/2006 privind prote ția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap.

Art.7 al Reg. 1303/2013
Statele membre și Comisia asigură luarea în considerare și promovarea
egalității dintre ăr ați și femei și a i tegrării perspectivei egalității de gen pe
toată durata pregătirii și i ple e tării a programelor, inclusiv în ceea ce
privește monitorizarea, raportarea și evaluarea.
Statele membre și Comisia iau ăsurile necesare pentru a preveni orice
discriminare pe criterii de sex, origine rasială sau et i ă, religie sau
convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în timpul pregătirii și
i ple e tării programelor.
Pe toată durata pregătirii și i ple e tării programelor se va ți e seama în
special de accesibilitatea pentru persoanele cu handicap

De ce este important Articolul 7?
• O ligă Autoritatea de Management să garanteze ă:
– Nu este pusă în pra ti ă niciun fel de discriminare în
implementarea programului și, în
o se i ță, în
implementarea tuturor proiectelor;
– Egalitatea de gen este gara tată și pro ovată în
implementarea programului și, în o se i ță, la nivel de
proiect;
– Accesibilitatea persoanelor cu diza ilități este o siderată
la nivelul i ple e tării programului și, prin urmare, la
nivel de proiect.

Legislația ațio ală
• Pentru respectarea Articolului 7, autoritățile de
management vor fi atente ca cele 3 principii să fie
respectate de ătre legislația ațio ală:
– Pentru EG: Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse
între femei și bărbați;
– Pentru ND: OG nr. 137/2000 privind prevenirea și
sancționarea tuturor formelor de discriminare;
– Pentru AD: Legea nr. 448/2006 privind prote ția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

A ordarea proa tivă
• Art.7 nu soli ită Autorităților de Management doar
să garanteze a se ța ori ăror forme de discriminare;
• Acesta soli ită, de asemenea, ca în implementarea
programului să fie utilizată o abordare „pozitivă sau
„proa tivă a EG (în mod special) și ND;
• Acest lucru se referă la faptul ă Autorităților de
Management le este solicitat să î trepri dă a țiu i
care să nu ai ă în vedere doar respectarea legii, ci și
promovarea EG și ND, prin fi a țările oferite în
cadrul proiectelor.

Co se i țe pe tru e efi iari
• În o se i ță, beneficiarii ar trebui să se aștepte ca
Autoritățile de Management:
– “ă acorde o ate ție sporită în vederea respe tării legislației
ațio ale în domeniul EG, ND și APD, la nivelul
propunerilor de proiecte și în timpul i ple e tării;
– “ă promoveze elaborarea unor cereri de fi a țare care
prin intermediul obiectivelor pe care și le propun,
a tivităților sau
odalităților de implementare,
de o strează o ate ție sporită în raport cu principiile EG,
ND și AD, a eastă ate ție mergând dincolo de prevederile
legislative minimale.

PARTEA II

SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI

Re o a dări o u e
Etapa de aplicare
– Chiar da ă proiectul Dvs. nu pare a fi conectat cu principiile
egalității de gen și non-dis ri i ării, verifi ați întotdeauna
da ă în domeniul în care proiectul va fi implementat există
reguli speciale cu privire la egalitatea de șa se și nondiscriminarea și asigurați-vă ă acestea sunt luate în
considerare în mod adecvat;

Obligatoriu!

Re o a dări o u e
Etapa de aplicare
– în special, aveți în vedere întotdeauna asigurarea
accesibilității pentru persoanele cu diza ilități în toate
etapele proiectului și în legătură cu toate rezultatele
aferente a tivităților din proiect; acest lucru este valabil nu
doar pentru domeniul o stru țiilor și infrastructurilor, dar
și pentru proiectele care î fii țează platforme de
comunicare și informare cu privire la serviciile publice, cum
ar fi:
• Crearea unui website;
• Publicarea unei roșuri sau a unui manual;
• Crearea unui ghid turistic.

Obligatoriu!

Re o a dări o u e
Etapa de aplicare
Ați evaluat în mod adecvat impactul pe care proiectul
Du eavoastră sau unele a tivități ale sale, le-ar putea avea
asupra femeilor sau asupra altor categorii de persoane cu risc
de discriminare? Exemple de proiecte cu impact negativ:
• EG: un proiect care spriji ă/i struiește femeile înscrise în proiect
să își î grijeas ă copilul a asă;
• ND: un proiect cu scopuri sociale prin care sunt plătite alo ații sau
alte facilităţi familiilor săra e selectate prin intermediul parohiilor
locale (o a u ită confesiune);
• APD: o autostradă care î lo uiește un drum ațio al, eliminând
trotuarele.
Obligatoriu!

Re o a dări o u e
Etapa de aplicare
– Pe de altă parte, v-ați gândit da ă proiectul poate avea un
impact pozitiv asupra egalității de gen sau asupra
persoanelor expuse riscului de discriminare, în cazul în
care sunt operate minime odifi ări asupra ideii Dvs.
i ițiale?

A ordare proa tivă!

Re o a dări o u e
Etapa de aplicare
• În scrierea cererii de fi a țare, a ordați o ți utul
referitor la persoane într-un mod echilibrat și nondiscriminatoriu, fără să folosiți stereotipuri și prejude ăți.
De exemplu, nu o siderați ca fiind implicit genul membrilor
grupului ți tă sau utilizatorilor (utilizați formula „el/ea și nu
expri ați opinii generale subiective cu privire la diverse
categorii de persoane.
Obligatoriu!

Re o a dări o u e
Etapa de implementare – Echipa de proiect
 A ordați ate ție sele tării membrilor echipei de proiect pe
baza unor criterii obiective, care să nu i ludă nicio
o dițio are discriminatorie, dire tă sau i dire tă.
 Exemplu negativ:
 Includerea unui criteriu de sele ție legat de vârsta
soli ita ților (doar tineri sau doar indivizi în vârstă ;
Obligatoriu!

Re o a dări o u e
Etapa de implementare – Echipa de proiect
 Asigurați o diții de u ă nediscriminatorii pentru toți
membrii echipei de proiect în ceea ce privește salariul, fișa
postului, distri uția volumului de
u ă, distri uția
respo sa ilităților, programul de lucru.
 Exemplu negativ:
 Difere țierea salarială în fu ție de gen, în o dițiile
deți erii unui nivel echivalent de experie ță și
respo sa ilități;
Obligatoriu!

Re o a dări o u e
Etapa de implementare – Echipa de proiect
 În orice caz, asigurați-vă ă personalul dedicat proiectului
u oaște, î țelege și respe tă o ligațiile legale privind
egalitatea de șa se și nediscriminarea;
 În acest scop, puteți pregăti o otă i for ativă pentru
personal, organizarea unei sesiuni interne de informare, sau
organizarea unui training.
Obligatoriu!

Re o a dări o u e
Etapa de implementare – Echipa de proiect
 Î er ați să păstrați o abordare de gen e hili rată în
construirea echipei de proiect;
 Ori de câte ori este posibil, luați în considerare includerea în
echipa de proiect și a unor persoane aparți â d unor grupuri
vulnerabile (de ex., persoane cu diza ilități, etc.).

A ordare proa tivă!

Re o a dări o u e
Etapa de implementare – Achiziţii
 Evitați riscul dis ri i ării directe, de exemplu, prin
introducerea expli ită în cuprinsul Caietului de Sarcini a unei
fraze de forma: Participarea la a eastă pro edură de li itație
este des hisă în o diții egale tuturor persoanelor fizice și
juridice, indiferent de ațio alitate, sex, vârstă, religie, origine
et i ă și orientare sexuală.
 Criteriile ar trebui să fie întotdeauna î soțite de spe ifi ația
"sau echivalent", în scopul de a evita efectele negative ale
difere țierii între oferta ți;
Obligatoriu!

Re o a dări o u e
Etapa de implementare – Achiziţii
 Luați în considerare includerea, în do u e tația afere tă
procedurilor de a hiziție pu li ă, a unor o diții de
implementare a contractelor, care să asigure respectarea unor
standarde minime în raport cu principiile egalității de gen și
non dis ri i ării. De exemplu:
 implicarea în derularea a tivităţilor contractului a
persoanelor aparți â d unor categorii cu risc de
discriminare;
A ordare proa tivă!

Re o a dări o u e
Etapa de implementare – Achiziţii

 Da ă obiectul contractului vizează sau are legătură cu aspecte
de atură so ială, luați în considerare opțiu ea de a include
în do u e tația afere tă procedurilor de a hiziție pu li ă,
posibilitatea ofertantului de a primi un punctaj suplimentar
pentru introducerea unor elemente de de promovare a EG și
ND, cum ar fi, de exemplu:
 implicarea în echipa de implementare a contractului a unui
u ăr de femei mai mare decât minimul solicitat;
 propunerea unui u ăr mai mare de soluții pentru
sporirea a esi ilității persoanelor cu diza ilități decât
minimul solicitat prin intermediul Caietului de Sarcini.
A ordare proa tivă!

Re o a dări o u e
Etapa de implementare – I for are şi pu li aţii
 Atunci când produ eți materiale de informare ( roșuri,
videoclipuri pro oțio ale, site-uri web etc.), realizați
materiale ușor de citit.
 Asigurați-vă ă spațiile alese pentru desfășurarea tuturor
a tivităților destinate publicului ( o feri ța de lansare,
seminarii, întâlniri publice etc) sunt prevăzute cu fa ilitățile
necesare pentru accesibilitatea persoanelor cu diza ilități
(rampe, lifturi, grupuri sanitare etc.).
Obligatoriu!

Re o a dări o u e
Etapa de implementare – I for are şi pu li aţii
 În fu ție de natura / domeniul de aplicare al proiectului, luați
în considerare posibilitatea de a include i ițiative / a tivități
de informare dedicate diferitelor categorii de grupuri
vulnerabile;

A ordare proa tivă!

Re o a dări privind Axa prioritară 1 – Protejarea în
comun și utilizarea efi ie tă a valorilor comune și
resurselor (Cooperarea în domeniul valorilor
commune și resurselor)

Re o a dări spe ifi e pe tru Axa prioritară
Prioritatea de i vestiții 6/b) Investirea în sectorul apelor pentru a
îndeplini eri țele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a
satisfice nevoile identificate de statele membre, pentru i vestiții
care merg dincolo de aceste eri țe (numai pentru proiectele
legate de sistemul de alimentare cu apă):
• În elaborarea proiectului:
– Luați în considerare posibilitatea de a axa proiectul, în mod prioritar, pe zonele
în care preze ța grupurilor expuse riscului de discriminare este mai mare;

• În implementarea proiectului:

A ordare proa tivă!

– I stalațiile de apă adresate utilizatorilor finali (populația lo ală) ar trebui să ia
în considerare accesibilitatea pentru persoane cu handicap și persoanele în
vârstă (de exemplu, în ceea ce privește lo ația și dimensiunile contoarelor de
apă)
Obligatoriu!

Re o a dări spe ifi e pe tru Axa prioritară
• Prioritatea de i vestiții 6/c Conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural:
• În elaborarea proiectului:
– Pentru toate proiectele: luați în considerare posibilitatea de a adresa proiectul,
chiar și parțial, turiștilor care aparți grupurilor expuse riscului de
discriminare, cum ar fi persoane în vârstă, persoane cu handicap;
A ordare proa tivă!

Re o a dări spe ifi e pe tru Axa prioritară
• Prioritatea de i vestiții 6/c Conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural:
• În implementarea proiectului (1/2):
– In cazul proiectelor de i frastru tură: respe tați întocmai eri țele în
domeniul o stru țiilor cu privire la accesibilitatea persoanelor cu
diza ilități la structurile publice;
Obligatoriu!

– Luați în considerare posibilitatea de a include în proiect, pe lâ gă

aceste eri țe legale, ăsuri de sporire a a esi ilității, precum:
• structuri specifice pentru accesibilitatea persoanelor cu defi ie țe
de vedere;
• spații de odih ă specifice pentru persoanele în vârstă și pentru
persoanele cu diza ilități, în apropierea atra țiilor turistice .
A ordare proa tivă!

Re o a dări spe ifi e pe tru Axa prioritară
• Prioritatea de i vestiții 6/c Conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural:
• În implementarea proiectului (2/2):
–

Pentru proiectele care nu vizează infrastructura toate
a tivitățile/livrabilele ar trebui să abordeze turiștii/utilizatorii fără
niciun fel de discriminare, astfel:
• materialele tipărite și online ar trebui să fie elaborate într-un mod
ușor de utilizat;
• ghidurile turistice ar trebui să i ludă i for ații privind
accesibilitatea la atra țiile turistice;
• toate materialele ar trebui să ai ă o abordare li gvisti ă
o prehe sivă;
Obligatoriu!

Re o a dări privind Axa prioritară 2 - Î u ătățirea
o ilității transfrontaliere durabile și eliminarea
blocajelor (Cooperarea în domeniul a esi ilității)

Re o a dări spe ifi e pe tru Axa prioritară
• Prioritatea de i vestiții 7/b Î u ătățirea
o ilității
regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la
infrastructura RTT, inclusiv nodurile multimodale:
• În implementarea proiectului:
– Gara tați respectarea standardelor de o stru ție pentru infrastructurile de
transport accesibile persoanelor cu diza ilități (treceri de pietoni, trotuare,
rampe etc.);
Obligatoriu!

– Luați în considerare soluții tehnice specifice suplimentare pentru
accesibilitatea persoanelor cu diza ilități la infrastructuri (de ex. zone de
odih ă dotate orespu zător, par ări dedicate, treceri de pietoni echipate cu
comenzi de ghidare se zorială);
A ordare proa tivă!

Re o a dări spe ifi e pe tru Axa prioritară
• Prioritatea de i vestiții 7/c Dezvoltarea și î u ătățirea
sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de
zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile
fluviale interne și maritime, porturile, legăturile multimodale și
infrastructura aeroportuară, pentru promovarea
o ilității
regionale și locale durabile:
• În elaborarea proiectului:
– Luați în considerare posibilitatea de a include a tivități de sprijin pentru a
garanta sigura ța tuturor persoanelor în utilizarea fa ilităților de transport
public (sisteme de monitorizare video, alarme la dista ță, mesaje SOS etc.)
A ordare proa tivă!

Re o a dări spe ifi e pe tru Axa prioritară
• Prioritatea de i vestiții 7/c Dezvoltarea și î u ătățirea
sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de
zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile
fluviale interne și maritime, porturile, legăturile multimodale și
infrastructura aeroportuară, pentru promovarea
o ilității
regionale și locale durabile:
• În implementarea proiectului:
– Gara tați respectarea standardelor de accesibilitate a transportului public și /
sau a infrastructurilor de transport pentru persoanele cu handicap (treceri de
pietoni, trotuare, rampe, etc.);
Obligatoriu!

– Co siderați utilizarea unor soluții tehnice specifice suplimentare pentru
accesul persoanelor cu diza ilități la transportul public;
A ordare proa tivă!

Re o a dări privind Axa prioritară 3 – Î u ătățirea
o upării forței de u ă și promovarea o ilității
forței de u ă transfrontaliere (Cooperare în
domeniul o upării forței de u ă)

Re o a dări spe ifi e pe tru Axa prioritară
• Prioritatea de i vestiții 8/b “usți erea reșterii eficiente a
o upării forței de u ă prin dezvoltarea pote țialului endogen
ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele specifice, inclusiv
conversia regiunilor industriale în declin, î u ătățirea
a esi ilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale
specifice:
• În elaborarea proiectului:
– Luaţi în considerare posibilitatea o e tării strategiei de dezvoltare lo ală
propusă pentru fi a țare cu nevoile specifice la nivel local.
– Luaţi în considerare posibilitatea de a concentra cel puți o parte din a țiu ile
aferente strategiei, în dire ția dezvoltării antreprenoriatului social sau
sprijinirii o upării forței de u ă /antreprenoriatului în rândul femeilor și
grupurilor ți tă specifice, expuse riscului de discriminare;
A ordare proa tivă!

Re o a dări spe ifi e pe tru Axa prioritară
• Prioritatea de i vestiții 8/b “usți erea reșterii eficiente a
o upării forței de u ă prin dezvoltarea pote țialului endogen
ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele specifice, inclusiv
conversia regiunilor industriale în declin, î u ătățirea
a esi ilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale
specifice:
• În implementarea proiectului (1/2):
– Pentru proiecte de i frastru tură: respe tați cu stri tețe regulile de o stru ție
referitoare la accesibilitatea persoanelor cu handicap în lădiri.
Obligatoriu!

– Pentru i ițiative de formare: asigurați-vă ă sele ția parti ipa ților se
realizează după criterii transparente și nediscriminatorii;
Obligatoriu!

Re o a dări spe ifi e pe tru Axa prioritară
• Prioritatea de i vestiții 8/b “usți erea reșterii eficiente a
o upării forței de u ă prin dezvoltarea pote țialului endogen
ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele specifice, inclusiv
conversia regiunilor industriale în declin, î u ătățirea
a esi ilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale
specifice:
• În implementarea proiectului (2/2):
– Pentru i ițiative de formare: luați în considerare includerea unui modul de
curs/sesiuni de instruire succinte cu privire la aplicarea principiilor egalității de
gen și non-dis ri i ării;
– Pentru i ițiative adresate mediului de afaceri: luați în considerare includerea
unui canal specific de accesare a serviciilor comune pentru întreprinderile
conduse de persoane care au nevoie de asiste ță spe ială/î soțitor.
A ordare proa tivă!

Re o a dări privind Axa prioritară 4 – Î u ătățirea
serviciilor de îngrijire a să ătății (Cooperare în
domeniul să ătății și preve ției bolilor)

Re o a dări spe ifi e pe tru Axa prioritară
•

Prioritatea de i vestiții 9/a Investirea în infrastructura
edi ală și so ială, care contribuie la dezvoltarea ațio ală,
regio ală și lo ală, reducând i egalitățile în ceea ce privește
statusul de să ătate, promovând incluziunea so ială prin accesul
î u ătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tra ziția
de la serviciile i stituțio ale la cele comunitare
• În elaborarea proiectului:
– Luați în considerare cuprinderea în ideea de proiect a nevoilor specifice
grupurilor expuse riscului de discriminare grupuri defavorizate );

• În implementarea proiectului (1/2):

A ordare proa tivă!

– Pentru proiectele care vizează dezvoltarea/ echiparea infrastructurii de
să ătate: respe tați cu stri tețe eri țele de o stru ție privind accesibilitatea
la infrastructura și echipamentele serviciilor de să ătate;
Obligatoriu!

Re o a dări spe ifi e pe tru Axa prioritară

Prioritatea de i vestiții 9/a
• În implementarea proiectului (2/2):
– luați în considerare posibilitatea de a include în proiect
sporirea a a esi ilității dincolo de eri țele minime legale.;

ăsuri de

A ordare proa tivă!

– Pentru i ițiative de schimbare și consolidare a apa ităților: asigurațivă ă sele ția parti ipa ților se desfășoară după criterii transparente și
nediscriminatorii.
Obligatoriu!

– Pentru proiectele e-să ătate: asigurați adoptarea i tegrală a
standardelor i ter ațio ale pentru accesibilitatea la i terfața web.
Obligatoriu!

Re o a dări privind Axa prioritară 5 – Î u ătățirea
prevenirii riscurilor și gestio ării dezastrelor
(Cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și
gestio ării dezastrelor)

Re o a dări spe ifi e pe tru Axa prioritară

• Prioritatea de i vestiții 5/b Promovarea i vestițiilor pentru
abordarea riscurilor specifice, asigurarea i terve ției în cazul
dezastrelor și dezvoltarea unui sistem de gestionare a
dezastrelor:
• În implementarea proiectului:
– În cazul proiectelor referitoare la adoptarea normelor și planurilor comune
pentru managementul riscurilor: luați în considerare în mod adecvat nevoile și
situația în care se află tinerii, persoanele în vârstă și persoanele cu diza ilități;
– În implementarea ăsurilor de sensibilizare: luați în considerare acordarea de
prioritate ăsurilor ce vizează grupurile dezavantajate.
A ordare proa tivă!

Re o a dări privind Axa prioritară 6 – Promovarea
ooperării transfrontaliere între i stituții și etățe i
(Cooperarea i stituțiilor și o u ităților)

Re o a dări spe ifi e pe tru Axa prioritară
• Prioritatea de i vestiții 11/b Consolidarea apa ității
i stituțio ale a autorităților publice și a părților interesate și o
ad i istrație pu li ă efi ie tă prin promovarea ooperării
juridice și administrative și a ooperării între etățe i și i stituții:
• În elaborarea proiectului:
– Indiferent care este domeniul ad i istrației publice vizat de proiect, luați în
considerare acordarea ate ției cuvenite nevoilor specifice grupurilor expuse
riscului de discriminare în raport cu domeniul respectiv.
A ordare proa tivă!

Re o a dări spe ifi e pe tru Axa prioritară
• Prioritatea de i vestiții 11/b Consolidarea apa ității
i stituțio ale a autorităților publice și a părților interesate și o
ad i istrație pu li ă efi ie tă prin promovarea ooperării
juridice și administrative și a ooperării între etățe i și i stituții:
• În implementarea proiectului:
– Pentru i ițiative de formare și de consolidare a apa ităților: asigurați-vă ă
sele ția parti ipa ților se face după criterii transparente și nediscriminatorii.
Obligatoriu!

– În implementarea ăsurilor de o știe tizare: luați în considerare acordarea
de prioritate ăsurilor ce vizează grupurile dezavantajate.
A ordare proa tivă!

Vă

ulțu i

pe tru ate ția a ordată!

Irina Ciocîrlan – irina.ciocirlan@aczconsulting.ro
Cristi a Cojoa ă – cristina.cojoaca@aczconsulting.ro

