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1. DEZVOLTARE DURABILĂ (1)

• Proiectul Ro-Hu 183, Safe Border, Safer Life, respectă principul 
dezvoltării  durabile  în acord cu prevederile Declarației de la Rio și ale 
Agendei 21 promovând ideea echilibrului între dezvoltarea  economică, 
echitatea socială şi conservarea mediului înconjurător

• Dezvoltarea Durabilă este definită ca "dezvoltarea care îndeplineşte 
necesităţile generaţiei prezente, fără a compromite capacitatea generaţiilor 
viitoare de a-şi îndeplini propriile necesităţi". 
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1. DEZVOLTARE DURABILĂ – dimensiunea ecologică (2)

• Comunicarea  internă și externă  conține mesajul 
ecologic:

• ,,Ești sigur că vrei să printezi acest e-mail? 
Protejează mediul înconjurător!”
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1. DEZVOLTARE DURABILĂ – dimensiunea economică (3)

• Cheltuielile efectuate în cadrul activităților sunt  în 
conformitate cu bugetul alocat proiectului
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1. DEZVOLTARE DURABILĂ – dimensiunea socială (4)

• În cadrul cooperării comune  transfrontaliere româno-
maghiare, cu ocazia conferinței de lansare și de 
închidere a proiectului, a organizării trainingurilor în 
România și Ungaria se va încuraja pluralismul de idei 
și conservarea diversității culturale 
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2. EGALITATE DE ȘANSE ȘI NEDISCRIMINAREA (5)

• Principiul egalității de șanse și 
nediscriminării este promovat pe site-ul 
proiectului, în cadrul procedurii de selecție a 
candidaților pentru trening, astfel încât toate 
persoanele să aibă acces la formare indiferent 
de sex, vârstă, rasă,  dizabilități, religie sau 
orientare sexuală
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2. EGALITATE DE ȘANSE ȘI NEDISCRIMINAREA (6)

• Beneficiarul final al acestui proiect este publicul 
larg din cele două județe Bihor și Hajdu-Bihar

• Grupul țintă  al activităților de comunicare includ 
categoriile vulnerabile afectate de migrație: copii 
nesupravegheați, vârstnici, persoane cu nevoi 
speciale și femei supuse traficului de persoane
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3. EGALITATE DE  ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI (7)

• Proiectul respectă conceptul de egalitate de şanse 
prin: tratament egal, nediscriminatoriu aplicat atât 
femeilor, cât și bărbaților

• În procesul de selectare a candidaților pentru 
sesiunile de training, atât femeile, cât și bărbații au   
oportunități egale de participare
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3. EGALITATE DE  ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI (8)

• Organigrama proiectului este în acord cu principiul 
egalității de șanse dintre bărbați și femei, astfel încât 
cel puțin 2 femei au responsabilități de coordonare, 6 
femei sunt implicate în grupul de lucru financiar și 
achiziții publice, 2 femei sunt implicate în grupul de 
lucru privind comunicarea 

• Materialele de comunicare (pliante, afișe, diagnoza 
privind migrația) vizează și categorii de femei 
vulnerabile 
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4. UTILIZAREA ACHIZIȚIILOR DURABILE (9)

• La achiziția de bunuri (achiziția și utilizarea de hârtie 
ecologică),  servicii sau lucrări, instituțiile partenere 
vor urmări să obțină un echilibrul adecvat între cele 3 
dimensiuni  ale  dezvoltării durabile: ecologică, 
economică și socială
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5. UTILIZAREA INFRASTRUCTURII VERZI (10)

• Investițiile vor fi realizate în conformitate cu Strategia UE 
privind infrastructura ecologică sănătoasă prin protejarea 
biodiversității și mediului înconjurător

• Reabilitarea Poligonul de la Inspectoratul de Poliție Județean 
Bihor s-a făcut cu grijă, nefiind afectate mediul și habitatele 
naturale existente în zonă

• Exercițiile tactice comune ale polițiștilor vor fi realizate cu 
atenție asupra mediului și conservării biodiversității

• Toate investițiile sunt destinate recondiționării infrastructurii 
existente fiind o alternativă mai bună decât construirea unei noi 
infrastructuri 
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6. SUSTENABILITATEA  (11) 

• Principalele premise ale sustenabilității și continuării colaborării româno-
maghiare vor fi:
– întâlnirile dintre specialiștii români și maghiari 
– schimbul de informații și cele mai bune practici furnizate în cadrul 

modulelor de formare teoretică și practică;
– spațiile reabilitate în cadrul proiectului (Instituția Prefectului-Județul 

Bihor; Căpitănia Debrecen, Inspectoratul de Poliție Județean Bihor);
– crearea punctul de informare privind migrația la Instituţia Prefectului 

județul Bihor în vederea diseminarea informațiilor 
– diseminarea rezultatelor studiului privind migrația; 
– site-ul proiectului.
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SAFE BORDER, SAFER LIFE
 ROHU 183  (12) 

Vă mulțumim pentru atenție !
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SAFE BORDER, SAFER LIFE

SAFEBOR - ROHU 183
Instituția Prefectului – Județul Bihor

5-6 Decembrie, Oradea

România
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