Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Vatra Dornei
PRINCIPII ORIZONTALE - EGALITATE DE ȘANSE
Egalitate de gen
Proiectul asigură aplicarea principiilor orizontale din Acordul de parteneriat (SECȚIUNEA
1 B – Aplicarea principiilor orizontale menționate la articolele 5, 7 si 8 din Regulamentul UE nr.
1303/2013) referitoare la dezvoltarea durabilă, accesibilitate, egalitatea de șanse.
Principiul egalitații de șanse va fi aplicat în toate etapele implementarii proiectului:
elaborarea proiectului, implementarea ulterioară a acestuia, realizarea procedurilor de achiziție, în
managementul proiectului și în identificarea grupului țintă. Prin prisma rezultatelor sale,
proiectul contribuie la promovarea unor servicii de calitate pentru toți beneficiarii finali (cetățeni),
indiferent de sex, religie, etnie etc. și își aduce totodată aportul la dezvoltarea societății
informaționale, care sprijină prin însăși definiția sa egalitatea de șanse. Proiectul promovează
accesibilitatea persoanelor la servicii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Recrutarea
personalului implicat în elaborarea, managementul, implementarea proiectului, se va face cu
respectarea legislației în vigoare în România privind egalitatea de șanse și nediscriminarea pe
criterii de rasă, sex, religie, dizabilitați sau vârsta. Echipa de management a proiectului include
persoane de sex feminin, proiectul promovând egalitatea de șanse și de tratament între angajați,
femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă.
Nediscriminare
Beneficiarul va asigura condițiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare în
implementarea proiectului (Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea
tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1). Beneficiarul se angajează sa respecte legislația
anti-discriminare în contextul recunoașterii faptului că angajații sunt cea mai importantă resursă a
unei organizații. În acest sens, Beneficiarul dezvoltă o abordare unitară în politicile și practicile de
management și resurse umane atât în relația cu angajații, clienții și comunitatea. Promovarea
principiului egalității de șanse în practicile de angajare, selecție și menținere a angajaților va avea
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rezultate pozitive prin diminuarea fluctuațiilor de personal, care determină economii privind
costurile de recrutare și instruire.
Referitor la activitatea de achiziții, pe întreaga durată de implementare a proiectului, în
vederea atingerii obiectivelor acestuia, atribuirea și derularea contractelor se realizează prin
procedurile aplicabile conform legislației în vigoare. Se vor respecta instrucțiunile de achiziții
aplicabile conform legislației în vigoare, garantându-se tratamentul egal și nediscriminarea
operatorilor economici.
Accesibilitate persoane cu dizabilități
Soluția informatică propusă prin proiect va include funcționalități care asigură punerea în
practică a urmatoarelor măsuri/ deziderate din Planul integrat pentru simplificarea procedurilor
administrative aplicabile cetățenilor: accesibilizarea mediului comunicațional și informațional
pentru persoanele cu dizabilități; informarea cetățenilor cu privire la procedurile și instrumentele
de simplificare care se vor introduce, în vederea facilitării interacțiunii cu primăria și asigurarea de
suport pentru trecerea de la interacțiunea fizică (la ghișeu) la cea electronică.
Prin rezultatele generate în contextul soluțiilor implementate, proiectul respectă conceptul
de accesibilitate așa cum este definit în Strategia europeana a dizabilității 2010 - 2020 – Reînnoirea
angajamentului către o Europă fără bariere ca „posibilitatea asigurată persoanelor cu dizabilități de
a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, transport, tehnologii și
sisteme de informații și comunicare, precum și la alte facilități și servicii”. Soluțiile inovative
implementate prin proiect promovează / optimizează accesibilitatea persoanelor / grupurilor
dezavantajate. În special, proiectul promovează accesibilitatea la tehnologia informației și a
comunicațiilor, în scopul realizării incluziunii grupurilor dezavantajate cu acces limitat sau
problematic.
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