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CAPITOLUL I: Aspecte generale ale proiectului 
 

1.1 Contextul dezvoltării proiectului 

Proiectul „Sprijinirea sistemului de învățământ superior privind combaterea exodului 

absolvenților de studii superioare prin creșterea capacității societății civile de a formula politici 

publice – EXCELENȚĂ” este derulat de către Asociația Excelsior pentru Excelență în 

Educație.  

Co-finanțarea proiectului este acordată de către Uniunea Europeană prin intermediul 

Programului Operațional Capacitate Administrativă, din Fondul Social European. 

Axă prioritară 1: „Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, Obiectiv specific 1.1: 

„Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce 

optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu 

SCAP”; număr de identificare MySMIS 200/Cod SIPOCA 113039. 

Începerea procesului de implementare a acestui proiect a fost permisă prin contractul de 

finanțare nr. 180/10.07.2018 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice, persoană juridică de drept public, în calitate de Autoritate de Management pentru 

Programul Operațional Capacitatea Administrativă și Asociația Excelsior pentru Excelență în 

Educație, persoană juridică de drept privat. 

 

1.2 Obiectiv general și obiective specifice 

 

În acord cu Obiectivul Specific 1.1, obiectivul general îl constituie îmbunătățirea procesului 

de elaborare participativă a politicilor publice în domeniul învățământului superior, pentru 

promovarea unor măsuri alternative de inserție/ocupare pe piața muncii în rândul studenților și a 

absolvenților de studii superioare, precum și reducerea fenomenului de migrație a acestora pentru 

găsirea unui loc de muncă în alte țări, prin creșterea capacității organizației non-guvernamentale 

de a formula și a promova politici publice alternative la politicile publice inițiate de Guvern, având 

ca scop dezvoltarea și introducerea unor sisteme și standarde în administrația publică, orientate 

către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP. 

 

Proiectul este de interes national și are acoperire națională, fiind în beneficiul ambelor 

categorii de regiuni, respectiv regiunea mai dezvoltată (regiunea Bucureşti-Ilfov) şi regiunile mai 

puţin dezvoltate (restul regiunilor de dezvoltare), iar elementele care demonstreaza impactul la 

nivel national sunt urmatoarele: 

 - Consultarea personalului din autoritatile si institutiile publice locale, atat din regiunea mai 

dezvoltata, cat si din fiecare regiune mai putin dezvoltata, pentru realizarea analizei nationale 

privind situatia actuala si aprofundarea problemelor generate de lipsa unor masuri alternative de 

insertie/ocupare pe piata muncii in randul studentilor si a absolventilor de studii superiore, precum 

si cresterea fenomenului de migratie a acestora pentru gasirea unui loc de munca in alte tari;  
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- Realizarea unei caravane nationale sub forma unor evenimente de tip “masa rotunda” cu 

aplicabilitatea de workshop (8 evenimente realizate in fiecare regiune din cele 8 existente la nivel 

national si un eveniment realizat la nivel national), cu participarea persoanelor din grupul tinta al 

ONG-ului si a personalului din autoritatile/institutiile publice locale, din fiecare regiune in care se 

vor desfasura evenimentele. In cadrul evenimentului realizat la nivel national vor participa 

membrii din grupul tinta, din toate regiunile din Romania. 

 - Proiectul presupune implicarea membrilor grupului tinta in diferite activitati ale proiectului 

din toate regiunile mai putin dezvoltate, dar si din regiunea mai dezvoltata, pentru solutionarea 

nevoiilor acestora, identificate la nivel national. - Informarea si publicitatea proiectului, dar si 

diseminarea rezultatelor si a activitatilor se va realiza la nivel national. 

 

De asemenea, scopul prezentului proiect este acela de a susține și de a crește capacitatea 

ONG-urilor în vederea formulării și promovării politicilor publice alternative la politicile publice 

inițiate de Guvern pentru promovarea unor măsuri alternative de inserție/ocupare pe piața muncii 

în rândul studenților și a absolvenților de studii superioare, precum și reducerea fenomenului de 

migrație a acestora pentru asigurarea unui loc de muncă în alte țări, ca urmare a facilitării dezvltării 

mecanismelor de formulare, promovare, monitorizare a politicilor publice și de consolidare a 

dialogului social și civic, precum și înțelegerea nevoii de reformare a administrației publice, a 

activităților de dezvoltare a cunoștințelor, competențelor și abilităților celor 40 de persoane din 

grupul țintă, reprezentanți ai propriului ONG, a dezvoltării mecanismului pentru formularea și 

promovarea de politici publice și a dezvoltării de instrumente cu aplicabilitate de monitorizare și 

evaluare a politicilor publice și de consolidare a dialogului social și civic; grupul țintă inițial este 

de 144 persoane. 

 

Grupul țintă vizează un număr de 144 de persoane, din care: 34,72% vor fi reprezentanți ai 

ONG-urilor, 6,94% vor fi reprezentanți ai partenerilor sociali și 58,33% vor fi persoane/personal 

din autoritățile și instituțiile publice locale. De asemenea, aceștia vor proveni din regiunile: 

București-Ilfov, Sud-Est, Sud Muntenia, Centrală, Sud-Vest, Nord-Est, Nord-Vest și Vest. 

Persoanele din grupul țintă vor avea posibilitatea de a participa la evenimente de tip „masă 

rotundă” cu aplicabilitate de workshop; aceste întruniri au în vedere elaborarea a două politici 

publice ce vin în sprijinul dezvoltării facilităților necesare reducerii exodului de absolvenți ai 

învățământului superior. 

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

Obs.1 Facilitarea dezvoltării mecanismelor de formulare, promovare și monitorizare a 

politicillor publice, de consolidare a dialogului social și civic, precum și întelegerea nevoii de 

reformare a administrației publice, prin aprofundarea și realizarea analizei detaliate de nevoi și 

necesități existente la nivel național în domeniul invățământului superior pentru promovarea unor 
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măsuri alternative de inserție/ocupare pe piața muncii în randul studenților și a absolvenților de 

studii superioare, precum și reducerea fenomenului de migrație a acestora pentru găsirea unui loc 

de muncă în alte țări.  

 

Obs.2 Cultivarea și dezvoltarea cunosțintelor, competențelor si abilităților a 40 persoane din 

Gupul țintă, reprezentanți ai ONG-ului, în urma participării la sesiuni de instruire în formularea 

politicilor publice și în mananagement strategic, inclusiv prin abordarea temelor de devoltare 

durabilî, egalitate de șanse si nediscriminare. 

 

Obs.3 Formularea si promovarea a cel puțin 2 politici publice în domeniul învățamantului 

superior, care vin în sprijinul dezvoltării facilităților necesare reducerii exodului de studenti și 

absolvenți, ca urmare a dezvoltării unui mecanism performant și profesionist (caravană națională 

sub forma unor evenimente de tip „masă rotundă”, cu aplicabilitate de workshop), pentru 

formularea și promovarea de politici publice alternative.  

 

Obs.4 Crearea și dezvoltarea de instrumente cu aplicabilitate de monitorizare și evaluare a 

politicilor publice și de consolidare a dialogului social si civic, prin dezvoltarea unui sistem online 

de monitorizare și evaluare, dar și prin dezvoltarea unui manual de bune practici sub forma unui 

standard cu aplicabilitate în sectorul public și privat, privind implementarea 

instrumentelor/sistemelor dezvoltate prin proiect. 

 

CAPITOLUL II: Nediscriminarea la locul de muncă 

 

Conform articolului 5 din Codul Muncii, în cadrum relațiilor de muncă funcționează 

principiul egalității de tratament față de toți salariații și angajatorii. Este interzisă orice 

discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de: 

 gen, orientare sexuală; 

 caracteristici genetice; 

 vârstă; 

 apartenență națională; 

 rasă; 

 culoare; 

 etnie; 

 religie; 

 opțiune politică; 

 origine socilală; 

 handicap; 

 situație sau responsabilitate familiară; 
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 apartenență sau activitate sindicală.  

 

Codul muncii distinge între discriminarea directă şi cea indirectă.  

A. Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau 

preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute mai sus, care au ca 

scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau 

exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii. 

B. Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii 

decât cele mai sus menţionate, dar care produc efectele unei discriminări directe (spre 

exemplu, apreciem noi, atunci când discriminarea ascunde de fapt acte de hărţuire sexuală 

sau hărţuire morală). Sunt considerate discriminări sexuale atât hărţuirea cât şi hărţuirea 

sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care 

aceasta îşi desfăşoară activitatea. 

În prezent, în legislaţia noastră sunt garantate egalitatea între cetăţeni, excluderea 

privilegiilor şi discriminării în exercitarea dreptului la muncă, a dreptului la libera alegere a 

ocupaţiei, a dreptului la condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare, la protecţia împotriva 

şomajului, la un salariu egal pentru muncă egală, la o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare, şi 

prin prevederile O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare.  

 

Prevederile cu caracter general ale art. 5 din Codul muncii vor fi interpretate prin coroborare 

cu dispoziţiile O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare. 

Îi este interzis angajatorului să dezavantajeze persoanele de un anumit gen, în legătură cu relaţiile 

de muncă referitoare la:  

 încheierea, suspendarea modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de 

serviciu; 

 stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; 

 stabilirea remuneraţiei; 

 beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări sociale; 

 informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, 

specializare şi recalificare profesională; 

 evaluarea performanţelor profesionale individuale; 

 promovarea profesională; 

 aplicarea măsurilor disciplinare; 

 dreptul la aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; 

 orice alte condiţii de prestare a muncii. 
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Potrivit art. 59 alin. (1) C. muncii republicat, concedierea salariaţilor este interzisă pe criterii 

de gen, orientare sexuală, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnice, religie, opţiune 

politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate 

sindicală. Este instituită astfel o condiţie de fond negativă, exterioară manifestării de voinţă a 

angajatorului în sensul concedierii, ad validitatem ce corespunde obligaţiei acestuia de a se abţine 

de la întemeierea disimulată sau nu a concedierii salariatului pe criterii ce încalcă principiul 

discriminării consacrat de prevederile art. 5 al. (2)-(4) din Codul muncii.  

Soluţia conform căreia în sarcina angajatorului există obligaţia de acoperire a prejudiciului 

suferit de salariatul său ca urmare a actului nelegal, rezultă şi din dispoziţiile legii, această soluţie 

fiind legată de situaţia în care instanţa dispune reintegrarea. 

 

 

CAPITOLUL III: Principii fundamentale 
 

În Legea nr. 53 din 2003 din Codul Muncii (publicată în Monitorul Oficial nr. 72 din 5 

februarie 2003), în Titul I, Capitolul II estisă secțiunea de principii fundamentale. Acestea se 

aplică: 

 cetățenilor români încadrați cu contract individual de muncă, care prestează muncă în 

România; 

 cetățenilor români încadrați cu contract individual de muncă în străinătate, în baza unor 

contracte încheiate cu un angajator român, cu excepția cazului în care legislația statului 

pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă; 

 cetățenilor străini sau apatrizi încadrați cu contract individual de muncă, care prestează 

muncă pentru un angajator român pe teritoriul României; 

 persoanelor care au dobândit statutul de refugiat și se încadrează cu contract individual 

de muncă pe teritoriul României, în condițiile legii; 

 ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă; 

 angajatorilor, persoane fizice și juridice; 

 organizațiilor sindicale și patronale. 
 

Astfel, următoarele 7 articole din lege desemnează principiile anterior menționate: 

 

Art. 3. 

1. Libertatea muncii este garantată prin Constituție. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. 

2. Orice persoana este liberă în alegerea locului de muncă și a profesiei, meseriei sau 

activității pe care urmeaza să o presteze. 



 

7 
 

3. Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de 

muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea. 

4. Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispozițiilor alin. (1)-(3) este nul de 

drept. 
 

Art. 4. 
1. Munca forțată este interzisă. 

2. Termenul muncă forțată desemnează orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub 

amenințare ori pentru care persoana nu și-a exprimat consimțământul în mod liber. 

3. Nu constituie muncă forțată munca sau activitatea impusă de autoritățile publice: 

a. în temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu; 

b. pentru îndeplinirea obligațiilor civice stabilite prin lege; 

c. în baza unei hotărâri judecătorești de condamnare, ramasă definitivă, în condițiile 

legii; 

d. în caz de fortă majoră, respectiv în caz de război, catastrofe sau pericol de 

catastrofe precum: incendii, inundații, cutremure, epidemii sau epizootii violente, 

invazii de animale sau insecte și, în general, în toate circumstanțele care pun în 

pericol viața sau condițiile normale de existență ale ansamblului populației ori 

ale unei părți a acesteia. 

Art. 5. 

1. În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți 

salariații și angajatorii. 

2. Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex, 

orientare sexuala, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, 

religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familiala, 

apartenență ori activitate sindicală, este interzisă. 

3. Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau 

preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au 

ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlâturarea recunoașterii, folosinței sau 

exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii. 

4. Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii 

decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe. 

 

    Art. 6. 

1. Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiții de muncă adecvate activității 

desfașurate, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, precum și de 

respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nici o discriminare. 
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2. Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru 

muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, 

precum și dreptul la protecție împotriva concedierilor nelegale. 

 

    Art. 7. 

Salariații și angajatorii se pot asocia liber pentru apărarea 

drepturilor și promovarea intereselor lor profesionale, 

economice și sociale. 

 

    Art. 8. 

1. Relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualității și al bunei-credințe. 

2. Pentru buna desfășurare a relațiilor de muncă, participanții la raporturile de muncă se vor 

informa și se vor consulta reciproc, în condițiile legii și ale contractelor colective de muncă. 

 

    Art. 9 

Cetățenii români sunt liberi să se încadreze în muncă în statele membre ale Uniunii 

Europene, precum și în oricare alt stat, cu respectarea normelor dreptului internațional al 

muncii și a tratatelor bilaterale la care România este parte. 

 

 

 

CAPITOLUL IV:Egalitatea de șanse – principii orizontale 

 

Proiectul „Sprijincetirea sistemului de învățământ superior privind combaterea exodului 

absolvenților de studii superioare prin creșterea capacității societății civile de a formula politici 

publice – EXCELENȚĂ” se aliniază la cerințele Uniunii Europene prin respectarea principiilor 

orizontale. Printre acestea se regăseste și cel al egalității de șanse, transpus pe 4 mari traiectorii. 

 

1. Egalitatea de gen 

Prezentul proiect, atât în faza de elaborare cât și în faza de implementare și management al 

acestuia, aplică prevederile Legii nr. 202/2002 cu modificările și completările ulterioare, privind 

egalitatea de șanse și tratamentul între femei și bărbați; Strategia Europa 2020, Constituția 

României, OG 137/2000 privind prevederile și sancțiunile tuturor formelor de discriminare, a Legii 

221/2010, Codul Muncii. 
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Dezvoltarea unei culturi  a șanselor egale prin promovarea 

activităților comune, cu implicarea directă a Beneficiarului proiectului, 

va asigura cadrul de implementare a politicii egalității de șanse ca o 

prioritate orizontală. Astfel, principiul egalității de șansă și gen se va 

lua în considerare în alcătuirea echipei de proiect pentru coordonarea și 

implementarea acestuia, prin alocarea persoanelor în cadrul echpei numai pe criterii de 

competență, astfel echipa de implementare și de management a proiectului va include atât persoane 

de gen feminin, cat și de gen masculin, acestora acordându-li-se drepturi egale. Principiul se va 

respecta în selecția, recrutarea grupului țintă și în derularea activităților cu aceștia și va cuprinde 

cel putin 35% femei și se vor asigura șanse egale pentru persoanele cu dizabilități, etc. 

Fiecare modul de formare/instruire, fiecare eveniment de promovare/diseminare, activități și 

evenimente din cadrul proiectului vor include în mod obligatoriu o secțiune de promovare a 

egalității de șanse între femei și bărbați, a egalității de șanse pentru toți, fără discriminare în funcție 

de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală. 

 

În cadrul activității de implementare, Solicitantul va promite egalitate în relațiile de muncă 

prin aprobabrea unui regulament de ordine interioară unde se vor statuta: venituri egale pentru 

muncă egală; condiții de muncă ce respectă norma legală; prestarea serviciilor sociale acordate în 

concordanță cu legislația în vigoare; sancțiuni disciplinare, în condițiile prevăzute de lege, pentru 

angajații care încalcă demnitatea persoanală a altor angajați prin acte de discriminare. 

 

2. Nediscriminare  

 

Toate politicile și practicile care se vor utiliza în implementarea proiectului vor urma să nu 

facă nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnic, limbă, 

religie, categorie socială, convingere, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 

necontagioasă, infecție HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alte criterii 

ce au drept scop sau efect restrângerea/înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în 

condiții de egalitate, a drepturilor omului și a șibertăților fundamentale sau a drepturilor 

recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural, sau în orice alt domeniu al 

vieții publice, conform OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea formelor de 

discriminare. 

Grupul țintă al proiectului este stabilit astfel încât să cuprindă, 

fără discriminare, reprezentanți ai tuturor categoriilor sociale, 

economice, etnice, persoanelor cu dizabilități, care intră în categoria 

eligibil. Se vor folosi criterii de selecție care să garanteze o abordare 

de gen echilibrată și nedisciminatoare a beneficiarilor direcți, care 

vor fi publice și transparente în selecția, recrutarea grupului țintă dar 
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și în derularea activităților cu aceștia și va cuprinde cel pușin 35% femei și se vor asigura șanse 

egale pentru și non-discriminatoare.  

Solicitantul va construi o politică directoare în selecția personalului și beneficiarii pentru 

toate activitățile. Pentru a putea monitoriza acest aspect al proiectului, toți beneficiarii direcți vor 

completa și semna formularul standard de identitate, detaliat în directiva EC/95/46 și 2002/58/EC 

privind protejarea datelor cu caracter personal. 

Fiecare modul de formare/instruire, eveniment de promovare/diseminare, activitate și 

eveniment din cadrul proiectului vor include în mod obligatoriu o secțiune de promovare a 

egalității de șanse între femei și bărbați, a egalității de șanse pentru toți, fără discriminare în funcție 

de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală, etc. În ceea ce privește 

resursa umană angajată în implementarea proiectului menționăm faptul că în cadrul activitaților se 

vor respecta prevederile Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, Legea 76/2002.  

 

3. Accesibilitate persoane cu dizabilități 

 

Prin cadrul prezentului proiect se va asigura participarea în mod egal , nediscrminatorie, a 

persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu celelalte persoane la mediul fizic, transport, 

tehnologie, sisteme de informații și de comunicare, dar și la toate serviciile integrale. Se va asigura 

accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, la toate activitățile integral oferite prin proiect, 

conform Tratatului privind funcționare UE2009, conform Convenției ONU privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități, coform Directivei 2006/54/CE privind punerea în aplicare a principiilor 

egalității de șanse și al egalității de tratament între femei și bărbați în materie de încadrare în muncă 

și de muncă.  

Conform Directivei 1004/113/CE de aplicare a principiului egalității de tratament între femei 

și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și 

servicii, proiectul îndeplinind măsurile și obiectivele Strategiei Europene 

a dizabilităților 2010-2020 – Reînnoirea angajamentului către o Europă 

fără bariere-, dar și cel al Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială 

a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020, Strategia Națională „O sociatate 

fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2015-2020. 

În cadrul prezentului proiect se va asigura accesibilitatea persoanelor cu dizabilități. 

Proiectul va asigura accesul persoanelor cu dizabilități la toate activitățile integrate desfășurate în 

cadrul său, respectând totodată Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap.  

Fiecare modul de formare/instruire, eveniment de promovare/diseminare, activitate și 

eveniment din cadrul proiectului vor include în mod obligatoriu o secțiune de promovare a 

egalității de șanse între femei și bărbați, a egalității de șanse pentru toți, fără discriminare în funcție 

de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală, accesibilitatea persoanelor 

în vârstă și a persoanelor cu dizabilități. 
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4. Schimbări demografice 

 

În România și la nivelul UE se înregistrează schimbări majore demografice, precum: 

îmbătrânirea populației, rate scăzute ale natalității, structuri familiale modificate, migrație, etc. 

Având în vedere toate aceste aspecte, inclusiv necesitatea mutării accentului către investiția în 

dezvoltarea resurselor umane, considerăm că proiectul pe care dorim să îl implementăm este viabil 

și se axează pe necesitățile și cerințele identificate la nivel național și prin analiza preliminară, și 

propune activități integrate pt dezvoltarea capacității ONG-ului și a reprezentanților acestuia din 

grupul țintă pentru elaborarea, interpretarea, formularea, promovarea, monitorizarea și evaluarea 

politicilor publice alternative la cele emise de Guvern, prin activități nedescriminatorii ce permit 

egalitatea dintre femeie și bărbat, facilitând accesul femeilor, a tinerilor, a persoanelor vârstnice, a 

persoanelor cu dizabilități, a persoanelor din grupuri vulnerabile, etc., la activitățile proiectului. 

Prin activitățile și măsurile integrate proiectului va asigura șanse egale de participare a  

persoanelor eligibile pentru participarea la activitățile din cadrul 

prezentului proiect, urmărindu-se accesul femeilor, tinerilor, pers 

vulnerabile, cu dizabilități, pentru dezvoltarea resursei umane și 

creșterea capacității ONG-ului în elaborarea, interpretarea, 

formularea, promovarea, monitorizarea și evaluarea politicilor 

publice alternative la cele emise de Guvern.  

Fiecare modul de formare/instruire, fiecare eveniment de promovare/diseminare, activitate 

si eveniment din cadrul proiectului vor include în mod obligatoriu o secţiune de promovare a 

egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, a egalității de şanse pentru toţi, fără discriminare în funcţie 

de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârstă, orient sexuală, și o sectiune referitoare la 

schimbările demografice. 

 

 

 

 


