
 

 

              

FUNDAŢIA DESIRE    
pentru Deschidere şi Reflexie Socială  
Str. Vîntului nr. 35, 400221 Cluj, România  
Tel/Fax: +40 740 137561, +40 740 137586 
e-mail: desire_cluj@yahoo.com, 
desire@femrom.ro 

PROPUNERE către  

GUVERNUL ROMÂNIEI  

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

cu privire la crearea unui Institut pentru Egalitate de Șanse și Incluziune Socială 

 

 

În atenţia  

Domnului Emil Boc, Prim-ministrul României 

Doamnei Sulfina Barbu, Ministrul Muncii, Familiei și Protecției Sociale  

Doamnei Maria Moţa, Consilier ministrul muncii 

Doamnei Olga Vasilescu, Preşedinta Comisiei pentru Egalitatea de Şanse a Senatului României 

Doamnei Corina Creţu, Europarlamentar 

Doamnei Daciana Sârbu, Europarlamentar  

Doamnei Renate Weber, Europarlamentar 

Doamnei Liliana-Carmen IONEL, AM POSDRU, București 

Doamnei Viviane Reding, Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship, European 
Commission    

Domnului László Andor, Commissioner DG Employment, Social Affairs and Inclusion, European 
Commission 

Domnului Mikael Gustafsson, Chair Women’s Rights and Gender Equality Committee of the 
European Parliament 

Domnului Dominique Be, Deputy Head Unit for Social Dialogue and Adaptation to Change, DG 
Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission 

Doamnei Oana Ciurea, DG Employment, European Commission 

Doamnei Brigitte TRIEMS, President, European Women’s Lobby 

Doamnei Amandine Bach, Policy Officer and Project Coordinator European Women’s Lobby 

 

Cluj şi Timişoara 

09.09.2011.  

 

În perioada noiembrie 2008 – octombrie 2011 Asociaţia Femeilor Ţigănci „Pentru Copiii Noştri” din 
Timişoara implementează proiectul “Egalitate prin diferență. Accesul femeilor rome pe piața muncii” 
(www.femrom.ro) în parteneriat cu Fundaţia Desire din Cluj, Agenţia Naţională pentru Romi, Asociaţia 
Parudimos din Timişoara, Primăria Municipiului Timişoara, şi Fundaţia Autonómia din Ungaria. 
Proiectul este co-finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007 – 2013 “Investeşte în oameni!” Fondul Social European.   
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Obiectivul major al proiectului nostru a fost promovarea principiului egalităţii de şanse, precum şi 
egalizarea şanselor în vederea îmbunătăţirii accesului femeilor rome şi a tinerilor romi pe piaţa muncii. 
Cu scopul realizării în continuare a acestui obiectiv (și) pe baza rezultatelor atinse de noi, 
precum şi în vederea asigurării sustenabilităţii proiectului propunem în atenţia Dumneavoastră 
posibilitatea şi oportunitatea creării unui Institut pentru Egalitate de Şanse și Incluziune 
Socială cu birouri regionale în Timişoara şi Cluj. Suntem convinşi că un astfel de institut creat la 
intersecția domeniului public și al celui privat va putea fructifica experienţele şi expertiza acumulată de 
organizațiile noastre neguvernamentale de-a lungul implementării proiectului, iar echipele noastre își 
vor putea aduce contribuţia şi mai departe la punerea în practică la nivel local şi regional a 
dezideratului asumat de Guvernul României cu privire la promovarea egalităţii de şanse și incluziunii 
sociale în ţara noastră. Precedentul organizaţional în crearea unui astfel de Institut guvernamental 
poate fi înfiinţarea în 2000, printr-o Ordonanţă Guvernamentală consacrată apoi prin Lege, a 
Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale ca instituţie publică, cu personalitate 
juridică în subordinea Guvernului. Prin crearea Institutului pentru Egalitate de Şanse și Incluziune 
Socială, Guvernul României îşi poate reafirma şi dovedi disponibilitatea de a pune în practică 
recomandările Uniunii Europene cu privire la asigurarea şanselor egale pentru cetăţenii săi și în mod 
particular se va putea pregăti să satisfacă cerințele Agendei Europa 2020 cu privire la eliminarea 
excluziunii sociale.         

 

Unul dintre activităţile majore ale proiectului “Egalitate prin diferență. Accesul femeilor rome pe piața 
muncii” a fost promovarea principiului egalităţii de şanse şi nediscriminării. Prin produsele noastre 
(ghiduri informative, pliante, afişe, revista internaţională a femeilor rome Nevi Sara Kali, volumul de 
cercetare şi Albumului proiectului) publicate şi distribuite într-un total de mai mult de 10.000 de 
exemplare; prin sesiunile de formare şi campaniile de informare adresate reprezentanţilor autorităţilor 
publice, mass mediei, organizaţiilor civice şi companiilor; prin filmul proiectului; precum şi prin mesele 
rotunde şi dezbaterile publice organizate în mai multe oraşe din România am adus o contribuţie 
importantă la diseminarea în cadrul unui public larg naţional şi internaţional a cunoştinţelor privind 
inegalităţile sociale la care sunt supuse persoanele dezavantajate de etnie romă, precum şi sistemul 
ideatic al Europei sociale în centrul căruia stă asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi.  

 

Colaborarea cu Comisiile Judeţene pentru Egalitatea de Şanse din judeţele Timiş şi Cluj, precum şi cu 
Direcţia Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a 
însemnat pentru noi atât o pârghie importantă în promovarea principiului egalităţii de şanse, cât şi 
recunoaştere din partea autorităţilor publice locale şi centrale care activează în acest domeniu. Printre 
acţiunile derulate în mod deosebit vă (re)atragem atenţia asupra mesei rotunde organizate în mai 
2011 la sediul Direcţiei Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi din Bucureşti, asupra conferinţei 
internaţionale „Femeile rome pentru egalitatea de şanse” derulate în cadrul proiectului în Timişoara la 
sfârşitul lunii iunie 2011, asupra dezbaterii publice derulate în Palatul Parlamentului în august 2011 în 
colaborare cu Comisia pentru Egalitatea de Șanse a Senatului României, precum şi asupra recentelor 
noastre participări din august şi septembrie 2011 la şedinţele COJES Timiş. Fiecare întâlnire a 
însemnat ocazie pentru un schimb de experienţe şi pentru promovarea modelelor pozitive, dar şi 
oportunitatea de a ne formula recomandările cu privire la abordarea egalităţii de şanse şi la 
schimbările instituţionale necesare în acest domeniu.  
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Cu această ocazie vă prezentăm trei dintre propunerile noastre:  

- Având în vedere faptul că inegalităţile de gen includ şi inegalităţile între femei şi bărbaţi pe 
bază de statut social, vârstă, etnie şi orientare sexuală, abordarea integrată a principiului 
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în scopul eliminării inegalităţilor de gen şi a 
discriminărilor pe criteriu de sex impune şi nevoia aplicării abordării intersecţionale a 
inegalităţilor şi discriminării. Astfel principiul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi va 
putea fi aplicat în toate domeniile politicilor publice în vederea asigurării egalităţii de şanse în 
general şi în vederea eliminării discriminării multiple.   

- Având în vedere faptul că implementarea abordării integrate şi intersecţionale a egalităţii de 
şanse necesită instituţii publice care au expertiză, autoritate şi capacitate 
organizaţională trans-sectorială, este nevoie de crearea unui organism central care să 
satisfacă aceste nevoi, de exemplu un Minister al Incluziunii Sociale şi Egalităţii de 
Şanse, sau un Departament Inter-Ministerial pentru Incluziune Socială şi Egalitate de 
Şanse aflat în subordinea Primului Ministru. 

- Având în vedere că instituţiile publice din domeniul egalităţii de şanse funcţionează greoi pe 
plan local şi că organizaţiile civice au capacitatea să ofere servicii aferente prin 
implicarea lor în viaţa grupurilor sociale dezavantajate şi a comunităţilor marginalizate; 
având în vedere că instituţiile de stat au nevoie de sprijinul organizaţiilor civice cu 
scopul asigurării şanselor egale, şi că proiectele din fonduri structurale derulate de ele nu 
pot avea impact sustenabil dacă nu sunt sprijinite de organismele guvernamentale, este 
nevoie ca statul român să recunoască, să folosească şi să susţină demersurile 
organizațiilor neguvernamentale din domeniul egalităţii de şanse și incluziunii sociale; 
propunerea noastră se referă la crearea unui Institut (public) pentru Egalitate de Șanse și 
Incluziune Socială care se poate fundamenta pe cooperarea dintre public și privat, în speță 
între autorități publice și organizații neguvernamentale.  

                   

Proiectul “Egalitate prin diferență. Accesul femeilor rome pe piața muncii” s-a încadrat în Axa  
prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 “Şanse egale şi 
respect”.  Activităţile sale majore (promovarea principiului egalităţii de şanse; cercetări, studii, analize; 
asigurarea incluziunii sociale; activităţi transnaţionale; precum şi informare şi publicitate) au dezvoltat 
în rândurile Asociaţiei Femeilor Ţigănci “Pentru Copiii Noştri” din Timişoara şi al Fundaţiei Desire din 
Cluj expertiză şi capacitate organizaţională ce pot asigura exercitarea atribuţiilor pe care le credem 
esenţiale din punctul de vedere al Institutului pentru Egalitate de Şanse și Incluziune Socială 
propuse:  

- Derularea unor cercetări multidisciplinare care fundamentează recomandări cu privire la 
politicile publice din domeniul incluziunii sociale şi egalităţii de şanse și îmbunătățirea lor 
continuă în funcție de provocările realităților socio-economice; 

- Monitorizarea implementării politicii egalității de șanse, nediscriminării și incluziunii sociale 
de către instituții și companii publice și private;  

- Oferirea unor servicii de informare, consiliere şi mediere (inclusiv servicii juridice) pentru 
membrii comunităţilor marginalizate și categoriilor sociale vulnerabile care se confruntă cu 
multiple dezavantaje cumulate pe baza etniei, genului şi statutului lor social, şi care trebuie 
asistaţi şi capacitaţi în vederea exercitării drepturilor lor asigurate prin lege;  
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- Dezvoltarea unor colaborări şi reţele transnaţionale care capacitează la diferite nivele 
categorii sociale multiplu dezavantajate, cum sunt de exemplu femeile de etnie romă;  

- Producerea unor materiale informative şi diseminarea lor prin campanii mediatice şi 
campanii de lobby şi advocacy în vederea recunoaşterii cauzelor inegalităţilor sociale şi a 
importanţei principiului egalităţii de şanse și incluziunii sociale de către un public larg;  

- Organizarea şi derularea unor cursuri de formare în domeniul egalităţii de şanse, 
nediscriminării și incluziunii sociale, accesibile reprezentanţilor autorităţilor publice, mass 
mediei şi angajatorilor în vederea recunoașterii nevoii de a aplica perspectiva drepturilor 
omului, egalității de șanse și incluziunii sociale în toate domeniile vieţii (învăţământ, ocupare, 
locuire, sănătate); 

- Organizarea unor seminarii, colocvii, dezbateri, mese rotunde şi conferinţe naţionale şi 
internaţionale cu tema egalităţii de şanse și incluziunii sociale; 

- Derularea unor vizite de documentare şi schimburi de experienţă cu persoane/ instituţii din 
ţară şi din străinătate în scopul cunoaşterii experienţei altora în domeniul promovării egalităţii 
de şanse și incluziunii sociale, și a promovării pe plan local a unor bune practici.     

 

 

În speranţa că propunerea de faţă v-a trezit interesul pentru înfiinţarea unui Institut pentru 
Egalitate de Şanse și Incluziune Socială, şi că prin crearea birourilor sale în Cluj şi în Timişoara 
vă veţi exprima dorinţa de a utiliza experienţa şi expertiza noastră în domeniu acumulată prin 
proiectul European “Egalitate prin diferență. Accesul femeilor rome pe piața muncii”, vă stăm 
la dispoziţie cu alte informaţii, oferindu-ne disponibilitatea de a contribui la elaborarea 
planurilor şi strategiilor concrete ce ţin de pregătirea înfiinţării acestui Institut.      

 
 

 
 
 

Letiţia Mark, Asociaţia Femeilor Ţigănci Pentru Copiii Noştri, Timişoara 
Prof. univ. dr. Enikő Vincze, Fundaţia Desire, Cluj 

 


