
Proiectul Twinning MK10 IB SO 01 “Support to the implementation of Gender 
Equality” în Republica Macedonia - proiect finalizat în anul 2016 

- Valoare proiect: 900.000 euro  

- Durată proiect: mai 2015 - decembrie 2016 – 18 luni 

- Parteneri în proiect: consorțiul format din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei 

de Nord și Portugalia 

- Grup(uri) țintă (natură și dimensiune): organismelor care activează în domeniul 

egalității de şanse între femei şi bărbaţi, autorități guvernamentale din Republica 

Macedonia,  autoritățile și serviciile administrației publice locale,  specialiști din 

sistemul judiciar. 

Principalele activități și rezultate ale proiectului:  

Activitate: Componenta 1 – Îmbunătățirea cadrului legislativ și de reglementare în 
domeniul egalității de gen, subcomponenta 1.1:  Elaborarea unei analize 
comparative între legislația națională din Macedonia și legislația europeană  

Rezultate : a fost elaborată și livrată  o analiza comparativă a legislației țării 

beneficiare și a legislației UE (acquis-ul comunitar referitor la egalitatea de gen) și a 

fost livrat 1 raport complet privind analiza comparativă a legislației țării beneficiare cu 

legislația UE însoțit de  recomandări privind armonizarea legislativă 

 Activitate: subcomponenta 1.2:  Elaborarea unui raport detaliat asupra aspectelor 
ce trebuie îmbunătățite sau schimbate în legislația națională din Macedonia și  
propunere de soluții în scopul alinierii acesteia la legislația europeană 

Rezultate: a fost elaborat un raport detaliat privind aspectele care trebuie 

îmbunătățite sau schimbate în legislația națională din Macedonia și au fost formulate 

propuneri de soluții în scopul alinierii acesteia la legislația europeană 

Activitate: subcomponenta 1.3 : Sprijin pentru alinierea legislației naționale la 
acquis-ul comunitar prin elaborarea de amendamente și/sau elaborarea de 
propuneri de ghiduri/ proceduri,  

 Rezultate: au fost elaborate amendamente, linii directoare pentru elaborarea și 

modificarea procedurilor, în conformitate cu acquis-ul UE. 

- au fost formulate  orientări specifice cu privire la modul de aliniere a legislației la  

documentele privind egalitatea de gen în vigoare la nivelul UE, 

 - a fost livrat un Compendium de bune practici din statele membre UE 

Activitate : Componenta 2 – Sprijin pentru implementarea Legii privind egalitatea 
de șanse între femei și bărbați și a implementării Planului de acțiune pentru 
aplicarea prevederilor legale privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, 



subcomponenta 2.3: Acordarea de sprijin autorităților naționale pentru 
implementarea Legii privind egalitatea de șanse între femei și bărbați și pentru 
creșterea gradului de conștientizare cu privire la problematica egalității de gen 

Rezultate:au fost livrate 2 ateliere de lucru privind punerea în aplicare a celor mai bune 

practici în politicile egalității de gen și legislației din statele membre ale UE 

Activitate: subcomponenta 2.4: Acordarea de sprijin autorităților naționale în 
implementarea Planului Național de Acțiune în domeniul egalității de șanse între 
femei și bărbați și pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la 
problematica egalității de gen 

Rezultate: a fost organizat 1 seminar de informare și creșterea a gradului de 

conștientizare cu privire la problematica egalității de gen. 

 


