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Acest ghid urmărește să sprijine potențialii beneficiari care solicită finanțare 
nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 în integrarea principiilor 
egalităţii de șanse și de tratament, dezvoltării durabile, Accesibilitate persoane cu 
dizabilitati, Schimbari demografice, poluatorul plateste, utilizarea eficientă a resurselor, 
atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, conservarea şi protejarea biodiversităţii, 
dezvoltarea capacităţii de a rezista la producerea dezastrelor si prevenirea și gestionarea 
riscurilor, în cadrul proiectului “Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii, de la momentul 
pregătirii și până la finalizarea acestora.  
Recomandările din ghid sunt indicative şi trebuie adaptate în strânsă legătură cu Ghidurile 

solicitantului aferente fiecărei priorităţi de investiţii în parte.  

Tematicile egalităţii de şanse şi de tratament şi dezvoltării durabile reunesc următoarele 

principii de bază, aşa cum sunt ele promovate în cadrul Regulamentelor Fondurilor 

Europene Structurale şi de Investiţii (FESI) 2014-2020, respectiv:  

• egalitatea de şanse şi tratament între bărbaţi şi femei (egalitatea de gen);  

• nediscriminarea;  

• Accesibilitate persoane cu dizabilitati 

• Schimbari demografice 

• protecția mediului;  

• poluatorul plateste; 

• utilizarea eficientă a resurselor;  

• atenuarea și adaptarea la schimbările climatice;  

• conservarea şi protejarea biodiversităţii;  

• dezvoltarea capacităţii de a rezista la producerea dezastrelor;  

• prevenirea și gestionarea riscurilor.  

Pentru a promova egalitatea de şanse şi tratament se va acorda atenţie accesibilităţii 

pentru toţi cetăţenii la serviciile, spaţiile şi infrastructura care sunt furnizate sau deschise 

publicului.  

În ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă, există trei dimensiuni majore ale acesteia:  

• economică  

• socială  

• mediu 



   
 

 

CAPITOLUL I – DEFINITII 
Egalitatea de şanse şi de tratament (Egalitatea de gen) are la bază participarea deplină şi 

efectivă a fiecărei persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire pe criterii de sex, 

origine rasială sau etnică, religie, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală.  

Egalitatea de şanse şi de tratament reprezintă un drept fundamental şi o valoare de bază a 

Uniunii Europene, stipulată în articolul 8 al Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene 

(versiunea consolidată).  

Totodată, egalitatea de gen, nediscriminarea, precum şi asigurarea accesibilităţii reprezintă 

o condiţie necesară pentru o creştere inteligentă, sustenabilă şi incluzivă. 

Cea mai cunoscută definiţie a conceptului de dezvoltare durabilă este cea adoptată în 

raportul intitulat „Viitorul nostru comun”, elaborat de Comisia Mondială pentru Mediu și 

Dezvoltare din cadrul Națiunilor Unite în anul 1987: „dezvoltarea care răspunde nevoilor din 

prezent, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde propriilor nevoi”. 

Există trei dimensiuni majore ale dezvoltării durabile: economică, socială şi de mediu. 

Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii reprezintă principalul instrument financiar al 

Uniunii Europene menit să sprijine implementarea acestor obiective.  

Principalele documente strategice în domeniul dezvoltării durabile şi al egalităţii de şanse şi 

tratament la nivel european sunt:  

• Strategia Europa 2020 pentru creştere inteligentă, sustenabilă şi incluzivă (Strategia 

UE 2020);  

• Strategia cadru - Nediscriminare şi şanse egale pentru toţi;  

• Strategia privind egalitatea între bărbaţi şi femei 2010- 2015;  

• Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament 

reînnoit pentru o Europă fără bariere (COM/2010/0636 final).  

Legislaţie naţională relevantă în domeniul dezvoltării durabile şi al egalităţii de şanse:  

• Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi  

• Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 



   
 

handicap  

• ORDONANŢA DE GUVERN nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, publicată în Monitorul Oficial nr. 431/ 2000  

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la 

locul de muncă  

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2007 privind aplicarea principiului 

egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de 

securitate socială  

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului 

egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi 

servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii  

• Codul Muncii - principiul egalităţii de tratament în cadrul relaţiilor de muncă  

• OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare  

• Ordinul nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de 

realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. 

Strategiile relevante pentru cele două domenii sunt:  

• Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-

2030;  

• Strategia naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru 

perioada 2014-2017;  

• Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe 

emisii reduse de carbon (CRESC);  

• Planul naţional de acțiune 2016-2020 privind schimbările climatice (PNASC);  

• Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor 2014- 2020; 

Planul Naţional de Acţiune Pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România;  

• Strategia naţională și Planul Național de Acțiune pentru conservarea biodiversităţii 

2010 – 2020;  

• Strategia Energetică a României pentru perioada 2007 – 2020, actualizare pentru 

perioada 2011 – 2020;  



   
 

• Planul Naţional de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice (PNAEE) 2010-2020;  

• Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile (PNAER) 

2010- 2020;  

• Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului naţional 2014-2020;  

• Strategia Naţională de Sănătate Publică 2014-2020;  

• Strategia Națională de Competitivitate 2014-2020;  

• Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020.  

• Strategia de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru 

perioada 2015-2020;  

• Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020;  

• Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020;  

• Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România;  

• Strategia naţională “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi”, 2016-

2020;  

• Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor 

vârstnice 2015-2020;  

• Strategia Naţională pentru învăţământ terţiar 2015 - 2020. 

1. Egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila in cadrul proiectelor cu finantare 

europeana. 

Integrarea in proiect a principiilor egalitatii de sanse si dezvoltarii durabile 

Integrarea principiilor egalităţii de şanse nu se poate realiza fără a stabili dacă genul sau 

vulnerabilităţile create de celelalte diferenţe structurale, cum ar fi: rasa, etnia, nivelul de 

bunăstare socială, vârsta, handicapul, orientarea sexuală etc. sunt relevante pentru proiect.  

În acest sens putem utiliza o serie de întrebări în stadiul de definire a proiectului, cum ar fi:  

• Cine va beneficia prin implementarea proiectului? Cui se adresează proiectul? 

(identificarea grupului ţintă)  

• Rezultatele proiectului au un impact potenţial asupra unei/unor categorii de 

persoane? (înţelegerea efectelor asupra diverselor categorii de persoane)  

• Analiza problemelor a identificat factori care să fie luaţi în considerare pentru 



   
 

nevoile diferite ale grupului ţintă?  

• Nevoile diferite ale grupului țintă necesită adoptarea de măsuri speciale?  

• Exista informaţii, studii sau analize pentru determinarea situaţiei iniţiale? 

Răspunsul la întrebările propuse ne va sprijini să determinam dacă proiectul are implicaţii 

directe sau indirecte asupra relaţiilor de gen sau a vulnerabilităţilor create de celelalte 

diferenţe structurale, precum şi la asigurarea accesibilităţii. Cu alte cuvinte, este 

recomandat ca acest proces să fie parcurs pentru definirea propunerii de proiect, chiar dacă 

în apelul de proiecte nu sunt incluse cerinţe sau acţiuni dedicate sprijinirii unei anumite 

categorii de persoane.  

Pe baza informaţiilor obţinute, printre altele, se pot stabili:  

• obiectivele, rezultatele aşteptate şi activităţile proiectului;  

• stabilirea de indicatori şi ţinte pentru măsurarea progresului şi efectelor proiectului;  

• grupul ţintă;  

• formele de integrare a principiilor astfel încât să promoveze egalitatea de gen, 

prevenirea şi combaterea oricărei forme de discriminare, inclusiv asigurarea 

accesibilităţii;  

• resursele necesare pentru acţiunile de integrare; 

2. Dezvoltare durabila 

Pentru a aplica în practică obiectivele caracteristice dezvoltării durabile, proiectele pot lua în 

considerare acţiuni transversale, prin care se urmăreşte ca obiectiv permanent organizarea 

reglementărilor, responsabilităţilor şi resurselor unui proiect cu scopul de a diminua/elimina 

efectele negative asupra mediului.  

În acest sens, în calitate de potenţial beneficiar, se pot utiliza o serie de întrebări în stadiul 

de definire a proiectului, cum ar fi:  

• Implementarea proiectului ar putea avea un efect negativ asupra mediului, utilizării 

eficiente a resurselor sau biodiversităţii?  

• Activităţile şi/sau rezultatele proiectului ar putea avea un impact pozitiv asupra utilizării 

resurselor?  



   
 

• Activităţile şi/sau rezultatele proiectului ar putea avea impact asupra atenuării efectelor 

schimbărilor climatice?  

• Activităţile şi/sau rezultatele proiectului ar putea contribui la ameliorarea stării de 

sănătate a populaţiei (spre exemplu, prin diminuarea/ eliminarea riscului de poluare sau 

reducerea volumului de deşeuri)?  

• Activităţile şi/sau rezultatele proiectului ar putea contribui la protejarea cadrului natural 

(terestru şi acvatic) sau la conservarea şi protejarea habitatelor din ariile protejate?  

• Implementarea proiectului ar putea contribui la creşterea gradului de siguranţă în condiţii 

de riscuri naturale (alunecări de teren, risc de inundaţii)?  

• Implementarea proiectului ar putea contribui la creşterea responsabilităţii faţă de mediul 

înconjurător?  

• Implementarea proiectului ar putea contribui la revitalizarea zonelor degradate?  

• Există informaţii, studii sau analize pentru determinarea situaţiei iniţiale?  

• Există o prognozare a efectelor negative pe termen lung asupra mediului?  

• Există o analiză de apreciere a vulnerabilităţii rezultatelor proiectului faţă de dezastre şi a 

riscului de producere a acestora (spre exemplu: inundaţii, cutremure, secetă)?  

Răspunsul la întrebările propuse ne va sprijini să determinaţi dacă un anumit proiect are 

implicaţii asupra protecţiei mediului, utilizării eficiente a resurselor, conservării şi protejării 

biodiversităţii. De asemenea, pot fi identificate măsuri de atenuare şi adaptare la 

schimbările climatice, dezvoltare a rezistenţei în faţa dezastrelor, precum şi prevenirea şi 

gestionarea riscurilor. Această etapă este recomandat să fie parcursă la definirea 

proiectului, chiar dacă în apelul de proiecte nu sunt incluse cerinţe sau nu sunt finanţate 

acţiuni care vizează în mod direct obiectivele caracteristice dezvoltării durabile.  

Pe baza informaţiilor obţinute, printre altele, puteţi stabili:  

• obiectivele, rezultatele aşteptate şi activităţile proiectului;  

• obligativitatea parcurgerii etapei de evaluare a impactului asupra mediului în conformitate 

cu legislaţia în vigoare;  

• modul în care un proiect este vulnerabil la schimbările climatice;  

• stabilirea de indicatori şi ţinte pentru măsurarea progresului şi efectelor proiectului;  



   
 

• formele de integrare ale obiectivelor caracteristice dezvoltării durabile, astfel încât să se 

asigure protecţia mediului, utilizarea eficientă a resurselor, conservarea şi protejarea 

biodiversităţii, precum şi adoptarea de măsuri de atenuare şi adaptare la schimbările 

climatice, dezvoltare a rezistenţei în faţa dezastrelor, precum şi prevenirea şi gestionarea 

riscurilor;  

• resursele necesare pentru acţiunile de integrare. 

3. Nediscriminarea 

Mecanismele de asigurare a nediscriminarii se regasesc atat la nivel tehnic, cat si in 

elaborarea procedurii de achizitii prin crearea unui cadru de manifestare a concurentei reale 

intre operatorii economici. In recrutarea GT se vor respecta drepturile omului, demnit,cu 

respect oportunitatile egale pentru toti. 

Monitorizarea va asigura desfasurarea activitatilor fara discriminare de 

varsta,religie,orientare sexuala,origine rasiala/etnica,opinii,in baza politicilor si practicilor 

prin care nu se realizeaza nicio deosebire,excludere,restrictie,preferinta,asigurand 

accesibilitatea tuturor persoanelor la activitatile proiectului.Personalul proiectului, mai ales 

expertii GT, vor fi instruiti privind prevenirea si sanctionarea formelor de discrim cf. OG 

137/2000. Criteriile de selectie a GT vizeaza toate categoriile de varsta, indiferent de etnie, 

conditie sociala sau medicala etc. Se aplica un tratament egal tuturor celor aflati in cautarea 

unui loc de munca, asigurand accesul liber si egal la consultarea cererii si ofertei de pe piata 

muncii, la consiliere si mediere pentru ocuparea unui loc de munca si la obtinerea unei 

calificari, la accesul la serviciile sociale.Persoanele care vor fi responsabile in cadrul 

proiectului de respectarea acestor masuri si principii obligatorii este Expertul 

evaluare/selectare grup tinta . Problematicile specifice vor fi structurate si vor fi abordate in 

cadrul Seminariilor de responsabilizare soc iale pe teme de implicare civica si 

nediscriminare. Materialele informationale utilizate vor contine mesaje de impact care sa 

incurajeze nediscriminarea si egalitatea de sanse, iar la cursuri formatorii vor sublinia 

explicit aceste principii. Principiul a fost folosit inclusiv in etapa de elaborare a Cererii de 

Finantare. Nicio categorie de personal nu va fi discriminata in raport cu interventiile 



   
 

finantate, toti expertii cooptati si toti cei interesati de activitatile din institutiile publice si alti 

stakeholderi locali vor avea acces la informatie. 

4. Accesibilitate persoane cu dizabilitati 

In toate activitatile proiectului se va tine cont de nevoile specifice ale elevilor cu nevoile 

speciale si se va estima necesarul de dotari care sa raspunda nevoilor acestora. 

Solicitam/furnizam ajustarea bunurilor si serviciilor furnizate pentru a raspunde nevoilor 

speciale ale unor categorii specifice de Grup Tinta: elevii cu nevoi speciale. Stagiile de 

practica /de calificare in domenii relevante (ex.: constructii, ingrijire batrani, curatenie si 

igienizare, etc) vor avea in vedere realizarea de lucrari sau servicii pentru persoane cu 

dizabilitati din teritoriul ITI DD. 

Persoanelor cu dizabilitati le va fi asigurat accesul, in mod egal cu celelalte pers la toate 

resursele proiectului fiind asigurata adaptarea accesului pentru persoane cu dizabilitati 

pentru activitatea proiectului. Va fi asigurat transportul elevilor cu dizabilitati la activitatile 

din proiect. 

5. Schimbari demografice 

Conceptul de "schimbari demografice" descrie structura de varsta a unei populatii care se 

adapteaza permanent la schimbari in conditiile sau mediul de viata. In consecinta, 

modificarile in compozitia structurii de varsta reprezinta rezultatul schimbarilor sociale. 

Uniunea Europeana se confrunta cu schimbari demografice majore, reprezentata de: 

- imbatranirea populatiei; 

- rate cazute ale natalitatii; 

- structuri familiale modificate; 

- migratii. 

Schimbarile demografice impun o serie de masuri proactive, cum ar fi : 

- imbunatatirea conditiilor de munca si a posibilitatilor de angajare a persoanelor in varsta 

- sprijinirea oportunitatilor de formare in vederea cresterii nivelului de ocupare a fortei de 

munca, de reconversie profesionala si de incluziune sociala a femeilor, a tinerilor si a 

persoanelor in varsta. 



   
 

- furnizarea de servicii sociale de interes general care sa ajute familiile si copii, sa ofere 

facilitati si ingrijire persoanelor in varsta. 

DEZVOLTAREA DURABILA 

6. Poluatorul plateste; 

Modul în care proiectul propus respecta acest principiu care prevede ca plata costurilor 

cauzate de poluare sa fie suportata de cei care o genereaza, este indeplinit astfel: 

-  Informarea si constientizarea tuturor factorilor implicati in proiect: elevi, profesori, 

lectori ,etc, cu privire la prevederile legislatiei de mediu din tara noastra (Ordonana 

de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului); 

-  Identificarea principalelor surse/cauze de poluare si identificarea de 

solutii/modalitati de diminuare a efectelor acestora; 

- De asemenea, sarcina costurilor, daunelor si controlului asupra mediului va reveni in 

primul rand unitatilor unde se va desfasura practica, unitati ce ar putea avea un grad 

ridicat de poluare. Principiul “Poluatorul plateste” si cadrul sau este stabilit 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.  

Directiva defineste daunele aduse mediului ca”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 vederea respectarii 

acestui principiu, in activitatile proiectului, precum si ceilalti factori din proiect se vor 

asigura ca se vor lua toate masurile posibile pentru a controla imediat, a limita,elimina sau 

gestiona contaminarile si/sau orice alti factori daunatori, pentru a limita, sau pentru a 

preveni noi daune aduse mediului si efectele negative asupra sanatatii umane, cu obligatia 

de lua masurile de remediu 

7. Utilizarea eficientă a resurselor;  

Cresterea eficienei utilizarii resurselor în Europa reprezinta un mijloc prin care obiectivele de 

politica economica, sociala si de mediu se pot atinge mai usor, mai sigur si cu costuri mai 



   
 

mici. Resursele necesare implementarii proiectului sunt corelate cu obiectivele programului 

Europa 2020, strategia UE pentru stimularea cresterii economice si a crearii de locuri de 

munca pe urmatorii zece ani. In ceea ce priveste achiziiile realizate in cadrul proiectului 

membrii parteneriatului vor tine cont de promovarea protectiei mediului si a dezvoltarii 

durabile; promovarea consumului si productiei durabile, precum si a eficientei utilizarii 

resurselor; incurajarea dezvoltarii si aplicarii tehnologiilor curate si prietenoase cu mediul; 

promovarea progresului social care favorizeaza dezvoltarea economica; dezvoltarea pietei 

interne a produselor, serviciilor, lucrarilor si tehnologiilor verzi. Aceste principii se regasesc 

in versiunea complet revizuita in aprilie 2016 a Manualului privind Achizitiile Publice 

Ecologice, cat si de prevederile Legii nr. 69/2016 privind achizitiile publice verzi. De 

asemenea, in implementarea proiectului se va avea in vedere promovarea imprimarii fata-

verso a documentelor si a politicii pentru a imprima doar documentele necesare. Totodata 

se va sustine reutilizarea, recuperarea si reciclarea deseurilor rezultate in urma 

implementarii activitatilor proiectului. 

8. Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice;  

Proiectul propune forme de integrare ale obiectivelor caracteristice dezvoltarea durabile 

prin adoptarea masurilor de atenuare si adaptare la schimb climatice prin masuri de utilizare 

eficienta a resurselor si inovare sociala,vizand astfel generarea unor efecte pozitive pe 

termen lung. Proiectul sprijina tranzitia catre o economie cu emisii scazute de CO2 si 

eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor. Prevenirea si diminuarea potentialelor 

efecte negative asupra mediului, masuri ce se impun pentru a consolida rezistenta 

comunitatii/societatii la schimb climatice si pentru a reduce la minim impactul efectelor 

negative ale acestora reprezinta o prioritate pentru sustenabil infrastructura dar si a 

mobiliza si de a permite actorilor implicati sa reduca emisiile de gaze cu efect de sera si sa se 

adapteze la impactul schimbarilor climatice, atat cele curente, cat si cele viitoare. Aceste 

aspecte vor fi transferate catre membrii grup tinta prin informatiile pe care le vor primi in 

cadrul activitatilor din proiect. Proiectul contribuie la atingerea obiectiv SNDD a Romaniei 

Orizont 2020 ,promovarea si aplicarea unor masuri de adaptare la efectele schimbarilor 

climatice si respectarea princip dezv durabile;Strategiei Europa 2020 -reducere cu 20% a 



   
 

emisiilor de gaze cu efect de sera,pondere de 20% a energiei din surse regenerab in energia 

consumata, economisirea a 20% din energia primara consumata. 

9. Conservarea şi protejarea biodiversităţii;  

Biodiversitatea implica 4 niveluri de abordare: diversitatea ecosistemelor,diversitatea 

speciilor, diversitatea genetica si diversitatea etnoculturala. Din punct de vedere 

conceptual,biodiversitatea are o valoare intrinseca,acesteia asociindu-i-se insa si valorile 

ecologica, genetica, sociala, economica ,stiintifica, educationala, culturala, recreationala si 

estetica. 

Conservarea mostenirii naturale si economia resurselor, formarea unor deprinderi de 

conservare si protectie a biodiversitatii,conditii de viata civilizata si sanatoasa, propagarea 

globala a dezvoltarii durabile “gandeste global si actioneaza local” vor fi abordate integrat in 

cadrul tuturor activitatilordin proiect. 

Astfel, proiectul urmareste promovarea reglementarilor vizate de OUG nr 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale; Directiva Consiliului nr. 

92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de flora si fauna salbatice; 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030, 

precum si Strategia integrata de dezvoltare durabila a Deltei Dunarii (aprobata prin HG nr. 

602/2016). 

Activitatile din cadrul proiectului vor fi derulate respectand protejarea capitalului natural al 

Romaniei in zonele unde actiunile desfasurate prin proiect vor interveni asupra mediului. 

Subiectul protejarii biodiversitatii va fi abordat in toate intalnirile, evenimentele si sesiunile 

de formare desfasurate in cadrul proiectului. Mai mult in cadrul cursurilor vor exista module 

care vor evidentia importanta conceptului dezvoltarii durabile, al carei parte integranta este 

si protectia mediului. 

10. Rezilienta la dezastre;  

Dezastrele naturale sunt manifestari extreme ale unor fenomene naturale, precum 

cutremurele, furtunile, inundatiile,secetele, alunecari de teren care au o influenta directa 

asupra vietii fiecarei persoane,asupra societatii si a mediului in ansamblu. Proiectul are 

prevazute actiuni de reducere a vulnerabilitatii si dezvoltare a capacitatii de a rezista la 



   
 

producerea dezastrelor. Astfel, Grupul Tinta, elevii vor beneficia de consilliere in caz de 

dezastre, aspect care va contribui la obiectiv de dezvolt durabila de interventie in asigurarea 

rezilientei la dezastre. Intr-o tara in care populatia rurala se bazeaza doar pe interventia 

autoritatilor, primul pas pentru trecerea de la neajutorare la comunitati puternice in fata 

dezastrelor este o schimbare atat la nivel individual, cat si la nivel colectiv. Imbatranirea 

populatiei si migrarea tinerilor la oras sau in strainatate, degradarea mediului, neasigurarea 

locuintelor, dezvoltarea haotica, lipsa de planificare cresc vulnerabilitatea societatii si in 

mod special a zonelor rurale fata de dezastre. Prin activititatile derulate in proiect se va 

urmari implicarea activa a comunitatii in vederea, dezvoltarii unor comportamente de 

raspuns si intrajutorare in caz de necesitate. Aceste comportamente salveaza vieti, bunuri si 

dezvolta comunitati unite, gata sa faca fata la orice incercari. Astfel,proiectul contribuie la 

atingerea obiectivelor vizate de de Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a 

Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030; OUG nr 195/2005 privind prot mediului si Directiva 

2007/60/CE. 

CAPITOLUL II DEFINIREA SI PLANIFICAREA PROIECTULUI 

 2.1 Consideratii generale 

Trebuie sa ne asiguram că se va respecta legislaţia în vigoare cu privire la egalitatea de şanse 

şi tratament (acte normative, politici publice). Necunoaşterea legislaţiei privind egalitatea 

de gen şi nediscriminarea poate duce la diferenţe între diversele categorii de persoane 

asupra cărora proiectul poate avea impact direct sau indirect.  

În definirea obiectivelor specifice trebuie sa se tina cont de aspectele referitoare la 

egalitatea de şanse şi tratament şi sa ne asiguram că aceste obiective nu contribuie la 

adâncirea inegalităţilor, că nu generează discriminări din punct de vedere al accesibilităţii 

pentru cetăţeni (servicii publice).  

Răspundeţi la următoarele întrebări:  

• Cum pot afecta rezultatele sau activităţile proiectului diferite categorii de persoane?  

• Opţiunile alese conduc la diverse forme de discriminare sau îngrădesc accesibilitatea?  



   
 

Acele aspecte de mediu identificate ca relevante în timpul procesului de determinare a 

potenţialului proiectului de a contribui la dezvoltarea durabilă ar trebui să fie abordate în 

definirea şi planificarea proiectului. Oportunităţi identificate în cadrul acestei analize pot fi 

considerate pentru determinarea obiectivelor proiectului.  

În cazul în care un proiect conţine activităţi care:  

• sunt planificate a se desfăşura în arii naturale protejate;  

• pot avea impact asupra calităţii aerului, apei şi/sau solului;  

• implică producerea de deşeuri;  

• implică utilizarea de substanţe periculoase,  

beneficiarul trebuie să facă dovadă că se conformează legislaţiei în vigoare şi că, în prealabil, 

a obţinut toate avizele legale necesare.  

2.2. Asigurarea unei abordări participative a partenerilor din cadrul unui proiect 

Implicarea factorilor interesaţi este importantă pentru stabilirea obiectivelor şi activităţilor 

proiectului, dar şi pentru determinarea impactului pe care acesta îl poate produce asupra 

diverselor categorii de populatie:  

• identificaţi şi consultaţi reprezentanţi ai grupului ţintă cu privire la tematica 

proiectului, inclusiv cu privire la egalitatea de şanse şi accesibilitate;  

• identificaţi şi consultaţi reprezentanţi ai grupului ţintă cu privire la tematica 

proiectului, inclusiv cu privire la egalitatea de şanse şi accesibilitate;  

• consultaţi experţi în domeniul egalităţii de şanse şi/ sau nediscriminării sau 

organizaţii neguvernamentale sau instituţii guvernamentale/ direcţii de specialitate 

ale acestora;  

• consideraţi parteneriatul cu instituţii şi organizaţii relevante în domeniul egalităţii de 

gen şi nediscriminării;  

• în cazul proiectelor care au în vedere acţiuni specifice este necesară cooptarea de 

experţi în domeniul egalităţii de şanse şi/sau nediscriminării în echipa proiectului;  

• în cazul proiectelor care au în vedere acţiuni specifice, consultați experți în domeniul 

protecției mediului, biodiversității, în echipa proiectului.  



   
 

2.3. Abordare „environmentally friendly” în managementul şi implementarea proiectului  

• organizaţi pentru echipa de proiect o sesiune de instruire cu privire la tematica 

dezvoltării durabile şi la modalităţile concrete de economisire a resurselor utilizate în 

implementarea proiectului;  

• în măsura în care este necesar, implicaţi în echipa de management un expert în 

problematica dezvoltării durabile;  

• elaboraţi materiale de prezentare a rezultatelor proiectului din perspectiva 

respectării obiectivelor caracteristice dezvoltării durabile;  

• asiguraţi-vă că activităţile contribuie la eficientizarea consumului de resurse;  

Exemple:  

• Promovarea imprimării faţă-verso a documentelor;  

• Promovarea politicii pentru a imprima doar documentele necesare;  

• Limitarea impactului negativ al transportului prin folosirea mijloacelor de 

comunicare electronică (videoconferinţă);  

• Optimizarea oportunităţilor de a utiliza resursele locale.  

2.4. Asigurarea unei structuri incluzive a personalului implicat în managementul şi 
implementarea proiectului  

• anunţurile de angajare trebuie să ofere şanse egale tuturor categoriilor de persoane, 

inclusiv prin asigurarea accesibilităţii la informaţie;  

• asiguraţi echilibrul de gen în cadrul echipelor de management şi implementare a 

proiectului;  

• folosiţi experienţa şi cunoştinţele persoanelor mai în vârstă pentru activităţile 

proiectului pentru a răspunde provocărilor generate de schimbările demografice;  

• diferenţele de şansă în procesul de recrutare a personalului pe o caracteristică de 

origine etnică, sex, handicap sau vârstă pot fi admise dacă unul dintre aceste criterii 

reprezintă o cerinţă profesională esenţială şi decisivă. În acest caz, condiţia pusă 

trebuie să fie legitimă şi proporţională.  



   
 

2.5. Crearea unei culturi organizaţionale favorabile incluziunii  

• instruiţi personalul implicat în proiect pe teme de egalitate de şanse şi de tratament 

şi dobândirea de cunoştinţe cu privire la inegalităţi;  

• elaboraţi proceduri operaţionale care să asigure abordarea integratoare;  

2.6. Planificarea de acţiuni de informare, publicitate şi conştientizare  

• Stabiliţi strategia de comunicare având în vedere întrebarea: “cum va ajunge mesajul 

către persoanele care au probleme de accesibilitate?”. În acest sens, este 

recomandat să adaptaţi mesajele în funcţie de nevoile diverselor categorii de 

persoane.  

2.7. Achiziţii publice  

• recomandaţi operatorilor economici să introducă aspectele legate de gen şi 

dezvoltare durabilă în studiile de fezabilitate elaborate în cadrul proiectului dvs;  

• asiguraţi-vă că produsele achiziţionate nu reprezintă risc de excluziune socială, 

adică accesul la produsele achiziţionate să nu fie restricţionat pentru anumite 

categorii de persoane 

CAPITOLUL III IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 

3.1 Consideratii generale 

Egalitatea de sanse 
• asiguraţi-vă că pe parcursul implementării nu apar situaţii care să contravină prevederilor legale 

în domeniul egalităţii de gen şi nediscriminării;  

• asiguraţi-vă că toate categoriile de persoane pot să participe în mod egal la activităţile 

proiectului, astfel încât să nu existe bariere care limitează egalitatea de şanse (program flexibil, 

spaţii şi dotări accesibile inclusiv persoanelor cu dizabilităţi, resurse echilibrate în funcţie de 

nevoile diverselor categorii de persoane etc.);  



   
 

• asiguraţi în grupul ţintă o structură echilibrată între femei şi bărbaţi, dar şi pe grupe de vârstă, în 

funcţie de situaţie;  

• utilizaţi un limbaj adecvat la elaborarea documentelor în cadrul proiectului, care să evite 

stereotipurile de gen şi cele asociate altor vulnerabilităţi;  

• introduceţi în materialele elaborate în cadrul proiectului mesaje scurte care promovează 

egalitatea de şanse;  

• introduceţi în materialele elaborate în cadrul proiectului mesaje de informare şi conştientizare cu 

privire la egalitatea de şanse şi tratament;  

• introduceţi în programele de formare un modul de conştientizare cu privire la cerinţele, 

drepturile şi contribuţia diverselor categorii de persoane, adaptat la tematica proiectului; 

• transmiteţi mesajele prin canale multiple şi în forme variate. Informaţiile trebuie să fie, de 

asemenea, accesibile persoanelor cu dizabilităţi;  

• diseminaţi informaţiile despre obiectivele şi rezultatele proiectului către organizaţiile şi asociaţiile 

care reprezintă interesele diverselor categorii de persoane.  

      Exemple:  

1. În cazul organizării unei conferinţe, introduceţi mesaje cu privire la problematica egalităţii de 

şanse şi tratament.  

2. În cazul în care la programele de formare participă persoane cu diverse dizabilităţi este necesară 

asigurarea mijloacelor de comunicare corespunzătoare: ecran mare, tastatură, programe 

adaptate alfabetului Braille, comandă vocală.  

3. Acolo unde este cazul, puteţi introduce în materialele elaborate următorul mesaj „Termenii 

utilizaţi în prezenta/prezentul [titlul documentului] pentru denumirea diverselor roluri se înţeleg 

atât la feminin, cât şi la masculin.”    

Dezvoltare durabila 

• asiguraţi-vă că pe parcursul implementării, resursele necesare proiectului sunt 

utilizate eficient şi sustenabil, în principal prin aplicarea unor reguli şi inducerea unor 

comportamente de consum raţional al resurselor (promovarea utilizării eficiente a 

resurselor, creşterea utilizării resurselor regenerabile);  

• evitaţi acele activităţi care ar putea afecta în mod negativ mediul (zone protejate, 

zone verzi din oraşe, sursele de apă, altele). În cazul în care proiectul prevede astfel 

de activităţi realizaţi un plan de măsuri de protecţie pentru atenuare/ eliminarea 
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efectelor negative;  

• asiguraţi-vă că reduceţi nivelul de poluare din zona lucrărilor de construcţii (poluarea 

aerului, apei, solului);  

• susţineţi colectarea selectivă a deşeurilor, promovaţi reducerea volumului de 

deşeuri;  

• susţineţi reutilizarea, recuperarea şi reciclarea deşeurilor;  

• introduceţi măsuri de creştere a capacităţii de rezistenţă la dezastre în cazul 

proiectelor care prevăd investiţii în infrastructură, inclusiv clădiri, căi de transport 

(drumuri, căi ferate, aeroporturi), servicii (comunicaţii, aprovizionarea cu energie, 

aprovizionarea cu apă, canalizare) şi infrastructura socială; 

Exemplu: 

1. Pe parcursul lucrărilor de construcţii, volumul de deşeuri poate creşte ca urmare a 

demolărilor etc. Se pot lua măsuri de reducere a cantităţii de deşeuri sau refolosire a 

materialelor rezultate din demolări; Pentru a reduce impactul asupra mediului puteţi 

să aplicaţi proceduri de „achiziţii verzi”.  

2. Restricţionarea utilizării de materiale greu degradabile. 

CAPITOLUL IV –MONITORIZAREA SI EVALUAREA PROIECTULUI 
Monitorizarea are un rol important în obţinerea de rezultate specifice şi obţinerea 

impactului dorit.  

În vederea monitorizării integrării temei orizontale a egalităţii de şanse şi de tratament în 

activităţile proiectului, stabiliţi încă din etapa de elaborare tipuri de informaţii şi indicatori 

ce trebuie colectate, respectiv, măsuraţi.  

În acest sens, este recomandat să urmăriţi şi să raportaţi următoarele:  

• echilibrul de gen şi integrarea grupurilor vulnerabile în cadrul grupului ţintă. În acest sens 

este important să colectaţi date cu privire la distribuţia pe sexe şi apartenenţa la grupuri 

vulnerabile a membrilor grupului ţintă şi/sau în cadrul echipelor de management de proiect;  

• acţiunile transversale întreprinse şi acţiunile specifice, dacă este cazul;  
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• cuantumul sumelor dedicate acţiunilor specifice privind integrarea egalităţii de şanse, dacă 

se pot colecta date relevante;  

• realizările concrete (indicatori) pentru acţiunile specifice propuse, dacă este cazul.  

În ceea ce priveşte evaluarea, beneficiarii trebuie să aibă în vedere faptul că Autorităţile de 

Management vor evalua progresul în implementarea programelor operaţionale. Această 

evaluare va viza şi efectele integrării egalităţii de şanse şi tratament la nivelul proiectelor.  

În vederea monitorizării integrării temei orizontale a dezvoltării durabile în activităţile 

proiectului, stabiliţi încă din etapa de elaborare a proiectului tipuri de informaţii ce trebuie 

colectate şi ce indicatori ar trebui măsuraţi.  

În acest sens, este recomandat să urmăriţi şi să raportaţi integrarea din perspectivă a două 

dimensiuni cheie:  

a) procesul:  

• ce măsuri au fost întreprinse, transversale sau specifice;  

• cuantumul sumelor dedicate acţiunilor specifice;  

Legislaţia naţională prevede ca proiectele pentru care s-a realizat evaluarea impactului 

asupra mediului să urmărească modul în care au fost tratate aspectele identificate în 

această etapă. În acest sens, se va elabora un Plan de monitorizare a mediului, cu indicarea 

componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, periodicitatea, parametrii şi 

amplasamentul ales pentru monitorizarea fiecărui factor. Se va prevede monitorizarea în 

toate etapele proiectului, construcţie şi exploatare.  

b) rezultatele: ce efecte au fost obţinute, monitorizarea indicatorilor.  

În ceea ce priveşte evaluarea, beneficiarii trebuie să aibă în vedere faptul că Autorităţile de 

Management vor evalua progresul în implementarea programelor operaţionale. Această 

evaluare va viza şi efectele integrării obiectivelor caracteristice dezvoltării durabile la nivelul 

proiectelor. 


