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STATUTUL Coaliției pentru Egalitate de Gen 

 

 

1. Dispoziţii generale 

Coaliția pentru Egalitate de Gen este o uniune de ONG-uri, neinstituționalizată, deschisă 

pentru noi membri, creată cu scopul promovării egalității de gen și de șanse, în special prin 

dezvoltarea capacității organizațiilor și  prin promovarea parteneriatelor efective ONG – ONG 

și ONG – instituții publice. 

Coaliția este o reţea informală de lucru creată în cadrul proiectului ”Coaliția pentru Egalitate 

de Gen”, finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România, 

Componenta 5: Dezvoltarea capacității ong-urilor. Rețele și Coaliții.  

Funcționarea Coaliției are la bază un cod etic asumat de către organizațiile și grupurile 

membre. 

Deciziile în cadrul Coaliției se iau prin consens. 

 

  2.  Misiunea Coaliției pentru Egalitate de Gen 

Misiunea Coaliției pentru Egalitate de Gen este de a crea condiţii favorabile pentru 

dezvoltarea şi consolidarea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale active în domeniul 

egalitații de gen de a  promova şi integra principiul egalității de şanse între femei şi bărbaţi în 

toate domeniile vieţii publice şi private. Astfel, Coaliția îşi propune să dezvolte o serie de 

capacităţi de lucru şi de intervenţie comună a ONG-urilor din domeniu cu scopul de a produce 

modificări legislative, modificări ale politicilor publice la nivel național și local și creșterea 

nivelului conștientizării publicului, astfel încât diverse aspecte ce vizează egalitatea de gen să 

ajungă o prioritate pe agenda publică. 

 

3. Viziunea Coaliției pentru Egalitate de Gen 

Coaliția pentru Egalitate de Gen este formată din organizaţii cu experienţă diversă şi 

cunoştinţe în domeniu egalității de gen care își propun ca împreună să contribuie la 

dezvoltarea unei societăţi deschise, tolerante, cu şanse şi posibilităţi egale de afirmare din 

perspectiva genului. 
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Organizațiile membre consideră că împreună pot contribui mai bine la promovarea cauzelor 

care le unesc, vizând astfel formalizarea unei colaborări de facto extinse şi intense între 

organizaţii non-guvernamentale active în domeniul egalităţii de gen, care să răspundă atât 

unei nevoi sociale în peisajul civic românesc cât şi unei necesităţi de dezvoltarea a unor 

capacităţi şi abilităţi de lucru la nivelul organizaţiilor membre.  

Deşi asumată ca politică publică de interes de către instituţii ale statului, la nivelul societăţii 

româneşti, egalitatea de gen rămâne în mare parte o formulă decorativă, cu puține urmări 

practice în beneficiul femeilor şi bărbaţilor a căror viaţă se desfăşoară zilnic după scenarii, 

reguli şi forme de interacţiune stereotipe şi constrângătoare ( inclusiv în relația cu autorităţile 

publice). Legislaţia în domeniu (legislația anti-discriminare, Legea egalităţii de şanse între 

femei şi bărbaţi etc.) este insuficient cunoscută şi rar utilizată de cetăţeni sau în politicile 

publice pentru a produce schimbările dorite.  

Pentru a maximiza efectele acţiunilor individuale ale organizațiilor non-guvernamentale 

active în domeniu este nevoie de elaborarea unor strategii de lucru comune şi de o interfață de 

interacţiune între organizații. Obiectivele asumate de Coaliție vizează construirea unui astfel 

de cadru printr-o serie de activităţi care să dezvolte capacităţi de acţiune comune precum 

evenimente publice, intervenţii în activitatea autorităţilor locale şi centrale, luări de poziție. 

 

   4. Obiectivele Coaliției pentru Egalitate de Gen 

 Consolidarea Coaliţiei prin atragerea de noi membri  

 Dezvoltarea capacităţii de lucru și intervenţie comună a organizațiilor membre în 

vederea asigurării și respectării drepturilor și libertăților femeilor 

 Dezvoltarea unor instrumente comune de advocacy pentru organizațiile membre 

 Realizarea unor acţiuni comune şi promovarea unui mesaj comun al coaliţiei în jurul 

unor probleme şi politici publice, dar şi în cadrul unor evenimente publice și zile 

internaţionale de acţiune pe teme legate de egalitatea de gen 

 Facilitarea transferului de bune practici în interiorul coaliției  

 Sprijinirea organizaţiilor membre în acțiunile dezvoltate la nivel local 

 Sprijinirea organizaţiilor nemembre de a dezvolta proiecte și programe specifice prin 

asigurarea de knowhow 
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 Dezvotarea capacității organizațiilor membre de a adresa, integra și respecta 

diversitatea între femei, având în vedere criterii precum: etnia, orientarea sexuală, 

religia, vârsta sau statutul economic și social, etc. 

 Creşterea gradului de conştientizare a opiniei publice cu privire la egalitatea de şanse 

între femei şi bărbaţi, inclusiv a acelora provenind din diferite categorii etnice 

 Monitorizarea instituţiilor publice cu responsabilitate în domeniul egalitaţii de şanse 

 Promovarea unui cadrul legislativ și a unor politici publice care să integreze 

dimensiunea de gen atât la nivel local cât și naţional 

 Sprijinirea organizațiilor membre ale Coaliției în stabilirea/menţinerea legăturilor cu 

instituţiile din domeniu în plan naţional şi internaţional 

 Afiliere la reţele internaţionale 

 

5. Membri 

5.1. Coaliția pentru Egalitate de Gen cuprinde trei categorii de membri: 

 Membri – organizații non-guvernamentale sau grupuri informale afiliate Coaliției; 

 Susținători/Parteneri – ONG-uri, instituții publice, grupuri informale,  persoane 

publice, indivizi. 

5.2. Membrii Coaliției sunt:  

 Centrul Parteneriat pentru Egalitate - CPE 

 Asociația E-Romnja (Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome) 

 Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen - A.L.E.G. 

 Societatea Cultural Ştiinţifică de Analize Feministe AnA (AnA)  

 Asociația Front 

 

6. Aderarea la Coaliția pentru Egalitate de Gen 

Aderarea la Coaliție se face periodic și transparent. 

Posibilitatea conferirii statutului de organizaţie membră se face pe baza aplicației trimise către 

secretariatul Coaliției în urma call-ului anual promovat pe site-ul acesteia și pe site-urile 

http://www.eeagrants.org/
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organizațiilor membre. Aplicația vizează verificarea conformității obiectivelor asumate de 

către organizațiile solicitante cu cele ale Coaliției. 

Discutarea și aprobarea statutului de sustinător/partener se face prin consens în cadrul primei 

întâlniri periodice a Coaliției, de după data transmiterii aplicației. 

6.1. Criteriile de acceptare a noilor membrii:  

 Să aibă specificat în statut sau, după caz, în strategia organizației sau alte documente 

oficiale, valori ce țin de drepturile omului, nondiscriminare sau promovarea egalității 

de gen.  

 Să nu fie afiliate politic. 

 Să nu fi fost implicate în activități desfășurate sau inițiate de organizații extremiste sau 

care prin acțiunile lor aduc atingere drepturilor femeilor, femeilor rome, drepturilor 

reproductive, grupurilor vulnerabile sau altor grupuri. 

 Să dovedească interes pentru aspecte ce vizează egalitatea de gen, prin acțiuni sau 

programe implementate.  

 

7. Drepturile organizaţiilor non-guvernamentale membre ale Coaliției pentru 

Egalitate de Gen 

 să beneficieze în mod echitabil de resursele de informare, instruire şi de alte 

oportunităţi şi beneficii oferite de statutul de membru al Coaliției 

 să beneficieze de promovarea proiectelor proprii pe website-ul Coaliției 

 să participe la activităţile Coaliției 

 să-şi exprime în mod liber opinia 

 să participe la luarea deciziilor în cadrul Coaliției şi să se pronunţe asupra deciziilor 

luate 

 să aleagă şi să fie alese în organele de conducere ale Coaliției  

 să beneficieze de numele Coaliției  pentru a desfăşura anumite activităţi - informând şi 

obţinând aprobarea celorlalte organizaţii membre 

 să beneficieze de realizarea unor parteneriate durabile cu membrii Coaliției şi alte 

asociaţii, având oportunitatea de a realiza activităţi în comun cu acestea 
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 să fie membri şi ai altor rețele din ţară şi din străinătate ale căror obiective și valori nu 

intră în conflict cu cele asumate de Coaliție 

 

8. Obligaţiile şi responsabilităţile organizaţiilor non-guvernamentale și ale 

grupurilor informale membre ale Coaliției pentru Egalitate de Gen: 

 să participe la  întâlnirea anuală ordinară a Coaliției  

 să participe la Adunarea Generală a Coaliției 

 să transmită informaţii pentru Raportul Anual al Coaliției 

 să participe în procesul de informare şi instruire organizat în beneficiul membrilor 

Coaliției 

 să pună în practică, să transmită şi să utilizeze informaţiile dobândite în cadrul Coaliției 

și a proiectelor derulate de aceasta 

 să participe activ la acţiunile comune ale Coaliției, inclusiv prin vizibilizarea acestora pe 

site-urile și rețelele de socializare proprii, prin know-how, etc. 

 să nu acţioneze divergent faţă de misiunea, obiectivele şi principiile Coaliției 

 să promoveze Coaliția în comunitate şi la evenimentele la care participă 

 să respecte Statutul, precum şi alte documente aprobate de Adunarea Generală 

 să contribuie la dezvoltarea Coaliției cu informaţia şi experienţa de care dispun   

 să ofere informaţii despre propriul ONG tuturor membrilor Coaliției în cazul în care se 

solicită acest lucru 

 să se implice activ în toate activităţile Coaliției cu conştientizarea propriilor 

responsabilităţi 

 

9. Organismele reprezentative ale Coaliției pentru Egalitate de Gen 

9.1 Adunarea Generala 

 Coaliția este constituită la nivel informal din organizații neguvernamentale care 

activează în domeniul egalității de gen sau care au în activitatea lor acțiuni adresate acestui 

domeniu. Adunarea Generală a Coaliției este compusă din minim un reprezentant al fiecărei 

organizații membre. 

http://www.eeagrants.org/
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 Adunarea Generală se întâlnește, în mod ordinar, o dată pe an. 

  La solicitarea a o treime din membrii Coaliției, Adunarea Generală se întâlnește în 

mod extraordinar ori de câte ori este nevoie. Secretariatul Coaliției are obligația de a 

anunța cu cel puțin 10 zile înainte ceilalți membri, prin email sau telefon, data, ora și 

locul la care va avea loc Adunarea Generală. 

 

    9.2 Secretariatul 

 Coordonarea activității Coaliției revine unui Secretariat format din membrii uneia 

dintre organizațiile membre 

 Secretariatul este deținut prin rotație de fiecare organizație membră, având un mandat 

de 1 an și jumătate. Primul mandat revine Centrului Parteneriat pentru Egalitate. 

 Fiecare organizație membră poate deține Secretariatul la propunerea unor organizații 

membre sau prin auto-propunere, urmate de validare din partea Adunării Generale a Coaliției. 

 Secretariatul are responsabilitatea de a iniția și organiza întâlnirile membrilor, de a 

facilita comunicarea între membrii, de a arhiva documentele produse de către Coaliție și de a 

susține din punct de vedere logistic activitatea acesteia, de a elabora raportul anual, etc.  

 

  9.3 Purtătorul de cuvânt 

 Comunicarea în afara Coaliției (cu mass media, parteneri externi, instituții, 

simpatizanți,) revine fiecărei organizații membre prin rotație, pentru o perioadă de 1 

an și jumătate. Pentru prima perioadă, această sarcină revine Asociației Front.  

 

9.4 Comisie ad-hoc  

Comisia ad-hoc se întrunește în următoarele condiții: 

 

 Atunci când nu sunt respectate principiile, valorile, misiunea sau obiectivele care stau 

la baza formării Coaliției; 

 Atunci când un membru/ă a/l Coaliției aduce atingere sau prejudicii imaginii sau 

funcționării acesteia, prin acțiunile în care este implicată; 

http://www.eeagrants.org/
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 Pentru situația în care se descoperă că o organizație membră a dezvoltat/inițiat sau 

susținut activitatea organizațiilor extremiste, acțiuni îndreptate împotriva unui grup etnic sau a 

îngrădit prin acțiunile sale, drepturile femeilor; 

 Pentru orice altă situație care creează un conflict/tensiune în interiorul Coaliției; 

 Pentru cazuri de excludere a unei organizații membre. O organizație poate fi exclusă 

în următoarele cazuri: din lipsă de activitate şi participare la activităţile Coaliției pentru o 

perioadă de 3 ani, încălcarea obligaţiilor asumate prin prezentul statut, desfăşurarea de 

activităţi ilegale, prejudicii de imagine aduse Coaliției (ex. declaraţii publice neconforme cu 

misiunea şi obiectivele Coaliției). 

Comisia va fi constituită din cel puțin două treimi din totalitatea organizațiilor membre, 

exceptând membrii ce fac subiectul pentru care se constituie Comisia.  

 

10. Dispoziții finale 

Prezentul Statut poate fi supus modificărilor/completărilor la propunerea organizațiilor 

membre și cu aprobarea acestora în cadrul Adunării Generale a Coaliției.  
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