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PRINCIPII ORIZONTALE

• EGALITATE DE ŞANSE 

➢ EGALITATE DE GEN

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României



Principii orizontale
Proiect InfoAcces

•Principiul egalitate de gen

•Principiul nediscriminării

•Principiul accesibilitate persoane cu dizabilităţi

EGALITATE DE ŞANSE 

•Principiul poluatorul plăteşte

•Principiul protecţia biodiversităţii

•Principiul utilizarea eficientă a resurselor

•Principiul atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

•Principiul  rezilienţa la dezastre

DEZVOLTAREA DURABILĂ

•Manualul Beneficiarului Programului Operațional Capital 
Uman 2014-2020

•Contractul de finanțare al proiectului 
POCU/784/6/24/139636 InfoAcces

•Cererea de finanțare a proiectului POCU/784/6/24/139636 
InfoAcces. 

Prezentare în conformitate cu:



Egalitate şanse , Egalitate de gen

„Egalitatea de gen presupune un nivel egal de vizibilitate, 
afirmare si participare pentru ambele sexe in toate sferele
vietii publice si private. Egalitatea de gen este opusul
inegalitătii de gen, nu a diferentelor de gen, si urmăreste
promovarea participării depline a femeilor si bărbatilor in 
societate.” Consiliul European, 1998

Proiectul asigură respectarea principiului egalitate de şanse şi
tratament prin următoarele măsuri:

• Condiţii egale de lucru pentru toţi membrii echipei, cu acces
egal la resursele necesare implementării (informaţie, 
echipamente, consumabile, spaţii de lucru); 

• Informarea tuturor membrilor echipei de proiect cu privire la 
obligativitatea respectării principiului egalităţii de gen;

• Selectarea grupului ţintă cu respectarea acestui principiu prin
aplicarea de proceduri clare de recrutare şi selecţie în baza
unei metodologii riguroase; 

• Asigurarea unui cadru propice astfel încât elevii din grupul
ţintă să beneficieze de oportunităţi egale de învăţare, dar şi de 
intervenţii personalizate adresate problemelor identificate; 

• Elaborarea unui material destinat grupului ţintă in vederea
explicării principiului egalitatii de sanse si de gen si cresterii
constientizarii asupra acestuia;

• Crearea condiţiilor optime pentru participarea deplină şi
efectivă a fiecărei personae la activităţile proiectului prin
utilizarea comună a resurselor proprii şi a celor achiziţionate
în proiect. 



Egalitate şanse , Egalitate de gen

Nediscriminarea: „Fiecare om se poate prevala de toate
drepturile si libertătile proclamate in prezenta Declaratie
fără nici un fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, 
culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă
opinie, de origine natională sau socială, avere, nastere sau
orice alte imprejurări.” Declaratia Universală a Drepturilor
Omului Art. 2: 

➢ Proiectul si-a propus să respecte principiul egalitatii de 
gen, promovând tratamentul egal între femei şi bărbaţi, 
făra a se realiza nici o deosebire, excludere, restrictie sau
preferinta, indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, 
religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare 
sexual, varsta, handicap, boala cronica, apartenenta la
categorii defavorizate.

➢ Fiecare membru în proiect, expert,elev, părinte, 
aparţinător, este liber să îşi dezvolte propriile aptitudini şi
să îşi exprime opţiunile, fără a fi influenţate de 
particularităţile sexului căruia îi aparţine.



Vă 
mulțumim!


