
 

 

 

 

PROPUNERI PRIVIND  

EXERCITAREA ATRIBUŢIILOR Comisiilor Judeţene pentru Egalitatea de Şanse 
PREVĂZUTE DE LEGE 

 

 

În atenţia  

Comisia Judeţeană pentru Egalitatea de Şanse, Timiş 

Comisia Judeţeană pentru Egalitatea de Şanse, Cluj 

Direcţia Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

 

 

Cluj şi Timişoara 

01.09.2011.  

 

 

 

Pe baza activităţilor de colaborare în cadrul proiectului „Egalitate prin diferenţă. Accesul 
femeilor rome pe piaţa muncii”, cu Direcţia Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi şi 
Comisiile Judeţene pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi din judeţul Timiş şi Cluj,  

 

precum şi pe baza Hotărârii de Guvern nr. 1054 din 08.09.2005 care prin Art. 3 stabileşte 
atribuţiile COJES, 

 



 

 

 

 

Asociaţia Femeilor Ţigănci Pentru Copiii Noştri din Timişoara şi Fundaţia Desire din Cluj 
vin cu următoarele propuneri către COJES Timiş şi Cluj, pe care le aduc şi în atenţia 
Direcţiei Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale.   

 

 

 

1. În vederea promovării abordării integrate a principiului egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi în scopul eliminării inegalităţilor de gen şi a discriminărilor pe criteriu de sex – 
punctul (a) al Art.3 menţionat mai sus – COJES Timiş şi Cluj să formuleze următoarea 
recomandare către Direcţia Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi a Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale:  

  

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 nevoia aplicării abordării intersecţionale a inegalităţilor şi discriminării. 
Astfel principiul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi va putea fi aplicat în vederea asigurării 
egalităţii de şanse în general şi în vederea eliminării discriminării multiple. Prin aplicarea 
abordării intersecţionale în eliminarea inegalităţilor şi discriminării, Direcţia Egalitate de 
Şanse între Femei şi Bărbaţi, precum şi Comisiile Judeţene pentru Egalitatea de Şanse între 
Femei şi Bărbaţi  îşi extinde aria de competenţe şi la alte dimensiuni ale inegalităţii, păstrând 
problematica de gen ca pilon central. Drept consecinţă, DESFB, precum şi COJES vor putea 
acţiona, de exemplu, în direcţia asigurării şanselor egale pentru femeile dezavantajate de etnie 
romă.       

 

 

 



 

 

 

 

2. În vederea includerii principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în elaborarea şi 
în aplicarea politicilor sectoriale prin intermediul instituţiilor reprezentate în COJES – 
punctul (b) al Art.3 – COJES Timiş şi Cluj să propună: 

 

Instituţiile reprezentate în COJES Timiş şi Cluj să elaboreze câte un raport privind aplicarea 
principiului egalităţii de şanse în instituţiile respective până în momentul de faţă, dar şi privind 
eventualele cazuri de discriminare raportate în cadrul acestor instituţii. În continuare, aceste 
rapoarte vor putea deveni rapoarte anuale pe baza cărora COJES va elabora un raport sintetic 
trimis către autorităţile locale şi centrale din domeniu.  

 

 

 

3. În vederea evaluării stadiului aplicării şi respectării legislaţiei în domeniu la nivel local – 
punctul (c) al Art. 3 – COJES Timiş şi Cluj să îşi propună următoarele:   

 

COJES Timiş să evalueze stadiul aplicării şi respectării legislaţiei româneşti în domeniul 
şanselor egale, în speţă în domeniul accesului egal la educaţie şcolară de calitate. În această 
idee, COJES Timiş va cere Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş să prezinte modul în care a 
aplicat Ordinul Ministerial din 2007 privind desegregarea şcolară, în speţă măsurile sale de 
desegregare şcolară şi impactul comasării şcolilor asupra segregării/ desegregării. Pe baza 
raportului ISJ şi analizei situaţiei, COJES Timiş va întocmi o sesizare către instituţiile abilitate 
cu privire la sistemul educaţional din judeţ.  

COJES Cluj să evalueze respectarea aplicării principiului şanselor egale în domeniul locuirii, în 
speţă al accesului la locuinţe sociale a persoanelor defavorizate de etnie romă. În această idee, 
COJES Cluj va cere Primăriei şi Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca să prezinte 
măsurile luate în acest sens, pe baza căreia COJES Cluj va întocmi o sesizare către instituţiile 
abilitate.     

 



 

 

 

 

 

 

4. În ceea ce priveşte elaborarea de recomandări pentru autorităţile administraţiei publice 
locale în vederea aplicării politicilor şi programelor specifice de promovare a principiului 
egalităţii de şanse între femei si bărbaţi – punctul (d) al Art. 3 –, precum şi în vederea 
elaborării de rapoarte privind modul concret de aplicare în diferite sectoare de activitate a 
politicii egalităţii de şanse la nivel local – punctul (h) al Art. 3 – COJES Timiş şi Cluj să 
vină cu următoarea recomandare către autorităţile administraţiei publice:  

Autorităţile publice locale să desfăşoare un studiu asupra aplicării politicilor de promovare a 
principiului egalităţii de şanse în domeniul ocupării, şi în mod particular în practicile de 
angajare şi de promovare ale companiilor/ firmelor publice şi private. Acest studiu va trebui să 
identifice şi măsurile active/ afirmative dedicate îmbunătăţirii accesului la locuri de muncă al 
persoanelor aparţinând unor categorii defavorizate, printre ei romi. Pe baza analizei studiul să-
şi propună să formuleze recomandări privind motivarea factorilor economici de a angaja 
persoane care sunt dezavantajate pe piaţa muncii pe baza statutului lor social, sexului, etniei sau 
vârstei lor.       

 

 

 

5. Cu privire la promovarea schimbului de experienţă şi de informaţii privind acţiunile 
desfăşurate în domeniu – punctul (e) al Art. 3: 

COJES Timiş şi Cluj să organizeze trimestrial câte o întâlnire la instituţiile şi organizaţiile 
membre COJES în vederea prezentării practicilor şi măsurilor instituţiilor respective în 
promovarea principiului egalităţii de şanse. Concluziile acestor întâlniri să se prezinte într-un 
raport elaborat de COJES şi să fie trimise instituţiilor abilitate din domeniu.  

 

 

 



 

 

 

 

6. Pe baza rapoartelor de la punctul (4) şi (5) menţionate mai sus, COJES Timiş şi Cluj va 
putea exercita şi atribuţia sa de la punctul (g) al Art. 3, şi anume: punerea la dispoziţie 
mass-mediei locale a informaţiilor referitoare la experienţele pozitive şi negative în 
domeniul prevenirii şi combaterii discriminării pe criteriu de sex şi al aplicării 
principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.  
 

 

 

7. În urma consolidării recente a Comisiilor Judeţene pentru Egalitatea de Şanse, precum şi 
în urma studiilor/ rapoartelor preconizate la punctele (4) şi (5) de mai sus, comisiile să 
formuleze şi promoveze propuneri pentru strategia locală de implementare a principiului 
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. 

 

 

 

 

 

Letiţia Mark, Asociaţia Femeilor Ţigănci Pentru Copiii Noştri, Timişoara 

Eniko Vincze, Fundaţia Desire, Cluj 

 


