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„Sprijinirea sistemului de invatamant superior privind combaterea 

exodului absolventilor de studii superioare prin cresterea capacitatii 

societatii civile de a formula politici publice – EXCELENTA” 
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Egalitate de gen 

Egalitatea de gen reprezinta acea situatie in care femeile si barbatii se 

bucura, in aceeasi masura, de bunurile cu valoare sociala, de oportunitati, 

de resurse si recompense. Scopul nu este ca femeile si barbatii sa devina 

la fel, dar ca posibilitatile si sansele lor de viata sa devina si sa ramana 

egale. Egalitatea de gen este un principiu inerent drepturilor omului, o 

conditie sine qua non pentru o dezvoltare durabila si centrata pe indivizi 

si un obiectiv in sine. Educatia este sursa principala a eliminarii 

inegalitatilor de gen si unul dintre cei mai importanti factori care duc la 

posibilitatea de angajare pe piata muncii a femeilor si, astfel, la 

obtinerea independentei economice a acestora. Legislatia cu privire la 

egalitatea dintre femei si barbati este vasta. Constitutia Romaniei 

adoptata in noiembrie 1991 si modificata prin Legea nr. 429/2003 contine 

un articol referitor la egalitatea dintre cetateni indiferent de sex, insa 

dreptul la educatie nu face nicio referinta la gen. 

 

Nediscriminare 

Pe plan international si la nivel european, interzicerea discriminarii de 

orice fel este reglementata prin doua documente fundamentale, care 

constituie cadrul juridic al promovarii si apararii drepturilor si libertatilor 

omului: Declaratia Universala a Drepturilor Omului si Conventia 

Europeana a Drepturilor Omului. 

Declaratia Universala a Drepturilor Omului (8 decembrie 1948) consacra 

principiul nediscriminarii, prin prevederea accesului la drepturi si 

libertati al fiecarui individ, in Art. 2: „Fiecare om se poate prevala de 

toate drepturile si libertatile proclamate in prezenta declaratie fara 

niciun fel de deosebire ca, de pilda, deosebirea de rasa, culoare, sex, 

limba, religie, opinie politica sau alta opinie, de origine nationala sau 

sociala, avere, nastere sau orice alte imprejurari. In afara de aceasta, nu 

se va face nicio deosebire dupa statutul politic, juridic sau international 

al tarii sau al teritoriului de care tine o persoana, fie ca aceasta tara sau 
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teritoriu sunt independente, sub tutela, neautonome sau supuse vreunei 

alte limitari de suveranitate“. 

In Romania, autoritatile au reglementat acest subiect prin OG 137/2000 

privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicata. Ordonanta nr. 137/2000 (republicata in 2014) 

 

Accesul persoanelor cu dizabilitati 

Respectarea acestui principiu presupune asigurarea accesibilitatii pentru 

persoanele cu dizabilitati in toate domeniile vietii sociale. Acest principiu 

este respectat si in implementarea proiectului. Prin activitatile si 

masurile integrate proiectul asigura sanse egale de participare a 

persoanelor eligibile pentru participarea la activitatile prevazute, 

urmarindu-se accesul femeilor, tinerilor, peroanelors vulnerabile, cu 

dizabilitati, pentru dezvoltarea resursei umane si cresterea capacitatii 

ONG-ului in elaborarea, interpretarea, formularea, promovarea, 

monitorizarea si evaluarea politicilor publice alternative la cele emise de 

Guvern.  

 

Schimbari demografice 

In Romania si la nivelul UE se inregistreaza schimbari majore demografice, 

precum: imbatranirea populatiei, rate scazute ale natalitatii, structuri 

familiale modificate, migratie, etc. Avand in vedere toate aceste aspecte, 

inclusiv necesitatea mutarii accentului catre investitia in dezvoltarea 

resurselor umane, proiectul de fata se axeaza pe necesitatile si cerintele 

identificate la nivel national si prin analiza preliminara, si propune 

activitati integrate pt dezvoltarea capacitatii ONG-ului si a 

reprezentantilor acestuia din grupul tinta pentru elaborarea, 

interpretarea, formularea, promovarea, monitorizarea si evaluarea 

politicilor publice alternative la cele emise de Guvern, prin activitati 

nedescriminatorii ce permit egalitatea dintre femeie si barbat, facilitand 
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accesul femeilor, a tinerilor, a persoanelor varstnice, a pers cu 

dizabilitati, a pers din grupuri vulnerabile, etc., la activitatile proiectului.  

 

Dezvoltarea durabila 

Definitia dezvoltarii durabile data de Comisia Mondiala pentru Mediu si 

Dezvoltare este: "dezvoltarea durabila este dezvoltarea care urmareste 

satisfacerea nevoilor prezentului, fara a compromite posibilitatile 

generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi". 

Initial dezvoltarea durabila s-a vrut a fi o solutie la criza ecologica 

determinata de intensa exploatare industriala a resurselor si degradarea 

continua a mediului si cauta in primul rand prezervarea calitatii mediului 

inconjurator. In prezent conceptul s-a extins asupra calitatii vietii in 

complexitatea sa, si sub aspect economic si social. Obiect al dezvoltarii 

durabile este acum si preocuparea pentru dreptate si echitate intre state, 

nu numai intre generatii. 

Conceptul de dezvoltare durabila desemneaza totalitatea formelor si 

metodelor de dezvoltare socio-economica al caror fundament il 

reprezinta asigurarea echilibrului intre sistemele socio-economice si 

potentialul natural. Dezvoltarea durabila trebuie privita ca o adaptare a 

societatii si a economiei la marile probleme cu care omenirea se 

confrunta in prezent. Oamenii stau in centrul preocuparilor dezvoltarii 

durabile. Ei au dreptul la o viata sanatoasa si productiva, in armonie cu 

natura. 

 

Poluatorul plateste 

Principiul “Poluatorul plateste” si cadrului sau este stability prin Directiva 

2004/35 / CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004, 

privind raspunderea pentru mediul inconjurator in legatura cu prevenirea 

si repararea daunelor aduse mediului. 
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Directiva defineste daunele aduse mediului ca “daune aduse speciilor si 

habitatelor naturale protejate, respectiv orice daune care au efecte 

negative grave asupra constituirii sau mentinerii starii de conservare 

favorabile a acestor habitate sau specii. (…) Daune cauzate de apa (…) 

daune teren, care inseamna orice contaminare a solului care creeaza un 

risc semnificativ pentru sanatatea umana afectata in mod negativ ca 

urmare a introducerii directe sau indirecte, in, pe sau sub pamant, de 

substante, preparate, organisme sau microorganisme“. 

In caz de pericol iminent pentru mediul natural, un operator este obligat 

sa ia imediat masurile preventive necesare. Daca daunele aduse mediului 

au fost provocate de un operator, acesta din urma trebuie, fara 

intarziere, sa informeze autoritatile competente si sa ia toate masurile 

posibile pentru a controla imediat, a limita, elimina sau gestiona 

contaminantii relevanti si / sau orice alti factori daunatori, pentru a 

limita, sau pentru a preveni noi daune aduse mediului si efectele negative 

asupra sanatatii umane, sau deteriorarea ulterioara a serviciilor si este 

obligat sa ia masurile de remediere necesare. 

 

Protectia biodiversitatii 

Protejarea biodiversitatii este unul din principiile care trebuiesc 

respectate atat in activitatea curenta cat si in implementarea de proiecte 

finantate din fonduri europene nerambursabile. In Romania, acest 

domeniu este legiferat de OUG 57/2007 privind privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei 

salbatice si de Ordinul nr. 19 din 13 ianuarie 2010 pentru aprobarea 

Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale 

ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes 

comunitar. Un alt document de referinta este Strategia nationala si Planul 

National de Actiune pentru conservarea biodiversitatii 2010 – 2020 
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Utilizarea eficienta a resurselor  

Eficienta utilizarii resurselor este o preocupare majora la nivel european, 

strategia UE pentru stimularea cresterii economice si a crearii de locuri 

de munca pe urmatorii zece ani. Strategia vizeaza sa incurajeze o crestere 

economica inteligenta (bazata pe cunoastere si inovare), sustenabila 

(cresterea bazata pe principii ecologice va fi mai sustenabila pe termen 

lung) si favorabila incluziunii (nivelurile ridicate de ocupare a fortei de 

munca asigura o coeziune sociala si teritoriala imbunatatita). Cele sapte 

obiective principale ale strategiei includ o initiativa pentru o utilizare mai 

eficienta a resurselor in Europa, care asigura un cadru de actiune pe 

termen lung, sustinand programe politice pentru mediu si schimbari 

climatice, energie, transport, industrie, agricultura, pescuit si dezvoltare 

regionala. Scopul este acela de a creste siguranta investitiilor si a inovarii 

si de a crea oportunitati pentru o crestere economica sustenabila, 

asigurandu-ne ca toate domeniile de actiune relevante iau in calcul, in 

mod coerent, eficienta utilizarii resurselor. 

 

Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice  

Schimbarile climatice au deja loc si se preconizeaza ca vor continua: 

temperaturile cresc, tiparele precipitatiilor se schimba, gheata si zapada 

se topesc, iar nivelul marii creste. Fenomenele meteorologice si climatice 

extreme care au drept rezultat pericole de genul inundatiilor si al secetei 

vor deveni mai frecvente si mai intense in numeroase regiuni. Efectele 

asupra ecosistemelor, a diverselor sectoare economice, a sanatatii si 

starii de bine a oamenilor, precum si vulnerabilitatea acestora variaza la 

nivel european. Chiar daca eforturile globale de reducere a emisiilor se 

vor dovedi eficace, unele schimbari climatice sunt inevitabile si este 

nevoie de actiuni complementare de adaptare la efectele acestora. 

Masurile concrete pe care fiecare persoana le poate intreprinde pentru 

reducerea incalzirii globale si asigurarea unei atenuari a schimbarilor 

climatice: utilizarea eficienta a resurselor de apa si energie, colectarea 

selectiva a deseurilor, renuntarea la proodusele care   
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Rezilienta la dezastre 

Managementul riscului la inundatii si incendii inseamna aplicarea unor 

politici, proceduri si practici avand ca obiective identificarea riscurilor, 

analiza si evaluarea lor, tratarea, monitorizarea si reevaluarea riscurilor 

in vederea reducerii acestora, astfel incat comunitatile umane, toti 

cetatenii sa poata trai, munci si sa-si satisfaca nevoile si aspiratiile intr-

un mediu fizic si social durabil. 

Practica mondiala a demonstrat ca aparitia inundatiilor nu poate fi 

evitata, insa ele pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un 

proces sistematic, care conduc la un sir de masuri si actiuni menite sa 

contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene. 

Managementul riscului la inundatii este astfel rezultatul unei combinatii 

ample, dintre masurile si actiunilepreventive premergatoare producerii 

fenomenului, cele cu caracter operativ din timpul desfasurarii inundatiilor 

si cele de refacere intreprinse post inundatii (de reconstructie si 

invataminte deprinse ca urmare a producerii fenomenului). 

Managementul riscurilor de incendiu este o componenta principala, cu 

caracter preventiv a managementului situatiilor de urgenta generate de 

incendii si are ca scop reducerea pierderilor materiale si de vieti 

omenesti, prin implementarea unor masuri specifice de prevenire. 

Principalele obiective ale managementului riscului de incendiu sunt:  

asigurarea securitatii utilizatorilor si a echipelor de interventie; 

protejarea proprietatii; asigurarea continuitatii activitatilor operatorilor 

economici; protejarea mediului; protejarea patrimoniului - monumente 

istorice, de arhitectura sau alte valori culturale. 

 


