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Comunicat de presa 
 

CRJ  promoveaza incluziunea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile 
prin deschiderea a 6 centre locale antidiscriminare si initierea de cursuri 

de formare pentru angajatori, salariati, sindicate si  jurnalisti  
 

Bucuresti 6. 11. 2009 
 

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) in parteneriat cu CNCD si Fundatia 
Brodolini Italia incepe o serie de cursuri de formare adresate sindicatelor, 
patronatelor, managerilor si personalului autoritatilor publice locale, ONG-
urilor, expertilor, jurnalistilor precum si salariatilor victime ale discriminarii, cu 
scopul de  a imbunatati accesul pe piata muncii a femeilor si persoanelor 
apartinand grupurilor vulnerabile. In paralel, va infiinta o retea de 6 centre 
locale antidiscriminare cu rol in prevenirea si combaterea discriminarii pe piata 
muncii prin furnizarea de informatii juridice din practica interna si 
internationala legate de domeniul antidiscriminarii. 
 
Tematica sesiunilor de formare va cuprinde aspecte legate de egalitatea de 
sanse pe piata muncii, de legislatia muncii, depasirea stereotipurilor culturale 
in scopul integrarii pe piata muncii a femeilor, persoanelor cu dizabilitati si a 
persoanelor apartinand diferitelor grupuri etnice. Cursantii vor beneficia de 
formare autorizata privind prevenirea si combaterea fenomenului discriminarii 
la locul de munca si beneficiile diversitatii. Cursurile vor fi tinute la nivelul a 6 
judete din 5 regiuni de dezvoltare: Regiunea Centru (Alba, Sibiu), N-V (Bistrita, 
Maramures), S-V (Dolj), Sud Muntenia (Arges) si Bucuresti Ilfov (Bucuresti). 
Peste 1000 de persoane vor beneficia de aceste cursuri in cele sase judete. 
In plus, 18 persoane vor urma cursuri speciale pentru a deveni formatori, 
mediatori si experti in domeniul antidiscriminarii si managementului diversitatii.  
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CRJ isi propune sa faca mai accesibile serviciile ce promoveaza egalitatea de 
sanse si de gen in societatea romaneasca si in mod special pe piata muncii. 
In acest scop vor fi imbunatatite competentele si abilitatile in domeniul 
egalitatii de sanse ale managerilor si personalului angajat in autoritatile 
publice locale si centrale, ale partenerilor sociali si ale organizatiilor societatii 
civile, expertilor si operatorilor mass-media, ale femeilor si altor grupuri 
vulnerabile.  
 
Reteaua de centre locale antidiscriminare va fi infiintata in orasele resedinta 
din judetele sus mentionate. Centrele vor functiona pe langa institutiile cu 
atributii in domeniul nediscriminarii si incluziunii sociale si vor oferi informatii si 
consiliere victimelor discriminarii, atat in ceea ce priveste egalitatea de sanse 
pe piata muncii, cat si in privinta procedurilor legale pe care acestea le au la 
dispozitie pentru a-si apara drepturile. Pe de alta parte, managerii autoritatilor 
publice si ai intreprinderilor private vor putea afla de aici cum sa previna si sa 
combata faptele de discriminare si cum sa implementeze managementul 
diversitatii la locul de munca. Activitatile de informare si consiliere din acceste 
centre vor fi realizate de cei 18 formatori pregatiti special.  
 
Toate aceste activitati se vor derula in cadrul proiectului “Retea multi 
regionala de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea sociala a 
persoanelor discriminate”, cofinantat din Fondul Social European, prin 
Programul Operational Sectorial Dezvoltatea Resurselor Umane (POS DRU). 
Proiectul a inceput in septembrie 2009 si are o durata de 2 ani. 
 
 
Contact: 
Georgiana Pascu 
Manager Proiect, Centrul de Resurse Juridice 
Tel: 021212 0520  mobil: 0729 881 159  
E-mail: gpascu@crj.ro
 
Sorina Buzatu 
Expert comunicare 
Tel: 021212 0520  mobil: 0748 486 236 
E-mail: sorina.buzatu@crj.ro 
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