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Egalitatea de şanse între femei şi bărba ţi 

Legisla ţia Uniunii Europene promovează principiul egalităţii între femei şi 

bărbaţi, promoveaza drepturile fundamentale, nediscriminarea şi egalitatea de 

şanse pentru toţi. Aceasta din urmă este un drept fundamental, o valoare 

comună a Uniunii Europene şi a României şi o condiţie necesară pentru 

realizarea obiectivelor europene şi naţionale de creştere economică, ocupare a 

forţei de muncă şi a coeziunii sociale; reprezintă totodată o valoare politică 

fundamentală a Uniunii Europene, transcrisă în toate actele juridice de bază ale 

acestei comunităţi, un obiectiv politic cheie şi totodată o piesă centrală a 

strategiei nediscriminatorii. 

Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi este un drept fundamental prevăzut 

de Tratatul de la Lisabona şi o politică prioritară a Uniunii Europene. Cu toate 

acestea, este necesar să se facă progrese suplimentare pentru a se ajunge la o 

egalitate de şanse reală între femei şi bărbaţi în toate sferele vieţii profesionale 

şi ale vieţii private. 

Egalitatea de şanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei 

persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire de origine etnică, sex, 

religie, vârstă, dizabilităţi sau orientare sexuală. 

Egalitatea de şanse pe pia ţa muncii se refer ă exclusiv la: 

� alegerea unei profesii; 

� angajarea şi promovarea pe orice post sau loc de muncă vacant la orice 

nivel de ierarhie profesională; 

� informare şi consiliere profesională; 

� calificare, perfecţionare, învăţare permanentă, posiblitatea dezvoltării 

profesionale; 

� condiţii de muncă care respectă normele de sănătate şi securitate în 

muncă, conform reglementărilor în vigoare; 

� plata egală la muncă egală; 

� acces la beneficii extrasalariale sau măsuri de protecţie socială. 
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Aceste principii sunt adesea încălcate sub diverse forme ale discriminării 

clasice (de gen, vârstă, arie geografică, religie, orientare sexuală, boli cronice 

sau potenţial transmisibile, sau diferite grade de handicap). In mai mică măsură 

şi mai puţin conştientizate apar alte forme de relaţionare la locul de muncă, care 

încalcă principiile egalităţii de şanse. Acestea sunt forme speciale de 

discriminare mobbing-ul şi bullying-ul, ce au forme particulare de manifestare. 

Egalitatea de şanse între femei şi barbaţi pe piaţa muncii presupune: 
 

 

� luarea în considerare a capacit ăţilor, nevoilor, aspira ţiilor diferite 

ale persoanelor de sex masculin, respectiv feminin şi tratamentul 

egal al acestora; 

� participarea egal ă a celor doua sexe în toate sferele vie ţii publice şi 

private; 

� femeile şi bărba ţii au acelea şi drepturi şi obliga ţii.  

 
 
 
 

Uniunea Europeană a făcut progrese semnificative în ultimele decenii în 

realizarea egalităţii între femei şi bărbaţi care vizează accesul la ocuparea forţei 

de muncă, egalitatea salarială, protecţia maternităţii, concediul parental, măsuri 

de asigurări sociale, securitatea socială, protecţia maternităţii, concediul 

parental, sarcina probei în cazurile de discriminare şi de autoocupare a forţei de 

muncă. 

 

Prin egalitate de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, se înţelege luarea 

în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de 

sex masculin şi feminin şi tratamentul egal al acestora. 

Constituţia României consacră în Titlul I Principii generale, egalitatea de şanse 

şi de nediscriminare. De asemenea, în Titlul II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle 

fundamentale, consacră principiul egalităţii în drepturi. 

Dispoziţiile constituţionale relevante în domeniul egalităţii de şanse şi 

al nediscriminării sunt: 
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� unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni 

� egalitatea în drepturi 

 

Legislaţia din domeniul egalităţii de gen pune în practică, defineşte, 

promovează, asigură: 

� remuneraţie egală pentru femei şi bărbaţi pentru muncă egală şi muncă 

de valoare egală; 

� tratament egal în angajare, instruire profesională, promovare şi condiţii 

de muncă; 

� tratament egal în asigurări sociale (planuri statutare şi ocupaţionale); 

� discriminarea directă; 

� discriminarea indirectă; 

� hărţuirea bazată pe sex şi hărţuirea sexuală; 

� organisme pentru promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi în fiecare 

stat membru; 

� protecţie împotriva discriminării directe şi indirecte bazate pe sex, 

inclusiv bazată pe statutul marital sau familial; 

� protecţie împotriva hărţuirii bazate pe sex şi a hărţuirii sexuale; 

� accesul victimelor la justiţie şi protejarea lor de infractori; 

� răsturnarea sarcinii probei (presupusul autor trebuie să demonstreze că 

nu a săvârşit discriminare); 

� sancţiuni împotriva acelora care au săvârşit discriminări şi compensaţii 

pentru victimele discriminării; 

� măsuri de prevenire a discriminării săvârşite de angajator, mai ales în 

cazurile de hărţuire bazată pe sex şi a hărţuirii sexuale; 

� acţiuni pozitive pentru sexul sub-reprezentat; 

� planuri de egalitate în cadrul firmelor; 

� rolul partenerilor sociali; 

� dialogul cu organizaţiile neguvernamentale. 
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Egalitatea de gen 
 
Din datele statistice existente la nivel naţional reiese că există disparităţi între 

femei şi bărbaţi, în defavoarea femeilor la nivelul pieţei muncii, a vieţii sociale, a 

vieţii politice şi culturale. 

 

In societate, femeile şi bărbţii nu au aceleaşi roluri, nevoi şi interese. Valorile 

atribuite muncii femeilor şi muncii bărbaţilor nu sunt aceleaşi, astfel diferenţele 

variază de la o societate la alta, de la o cultură la alta, fiind numite diferenţe de 

gen. Genul este un instrument conceptual cu ajutorul căruia sunt analizate 

rolurile, responsabilităţile, constrângerile, nevoile şi şansele pe care le au 

femeile şi bărbaţii în orice context. Rolurile şi nevoile de gen sunt influenţate de 

rasă, vârstă, clasă, etnie, cultură şi religie, precum şi de mediul geografic şi 

social politic. 

 
In orice context, rolurile de gen pot fi flexibile sau rigide, asemănătoare sau 

diferite, complementare sau în conflict.  

 
Natura dihotomică a genului stă la baza manifestării unor inegalităţi între bărbaţi 

şi femei, mai frecvent în defavoarea femeilor. Pentru a realiza egalitatea între 

barbaţi şi femei, Comisia Europeană a cerut să se concentreze atenţia asupra 

următoarelor aspecte: 

 
� crearea de locuri de munca mai multe şi mai bune pentru femei; 

� includerea unei perspective a genului în toate aspectele calitative ale 

locurilor de munca; 

� îmbunătătirea ofertei şi calitătii serviciilor menite să reconcilieze viaţa 

profesională şi cea privată a barbaţilor şi femeilor; 

� combaterea stereotipurilor din educaţie, ocuparea locurilor de muncă şi 

sublinierea rolului barbaţilor în promovarea egalităţii; 

� dezvoltarea instrumentelor de evaluare a impactului politicilor din 

perspectiva genului. 
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Legislaţia românească în domeniul muncii, reglementează o serie de aspecte în 

sfera discriminării de gen: 

1. Recrutare şi selecţia pe piaţa muncii (accesul pe piaţa muncii); 

2. Relaţiile de muncă 

• formare profesională 

• promovarea 

• sancţionarea 

• concedierea 

• salarizarea 

3. Protecţia maternităţii 

4. Harţuirea sexuală la locul de muncă 

Discriminarea de gen, sau negarea drepturilor fundamentale ale femeilor 

reprezintă o cauză majoră a sărăciei. Discriminarea sistematică a redus 

participarea femeilor în sfera publică, a crescut vulnerabilitatea lor la 

sărăcie.  

Discriminarea pe piaţa muncii apare ca rezultat al unei combinaţii de factori 

de risc individuali şi sociali; există o combinaţie de cauze, incluzând 

comportamentul individual, dar şi condiţiile şi mediul de muncă, care 

facilitează apariţia cazurilor de discriminare.  

 

Roluri de gen 
 

Rolurile pe care bărbaţii şi femeile le joacă pe scena realităţii sociale sunt 

diferite şi în ceea ce priveşte interacţiunea celor două sexe pe piaţa muncii. 

Literatura de specialitate vorbeşte despre faptul că piaţa muncii este segregată 

şi introduce noţiunea de segregare ocupaţională de gen. Acest concept 

dobândeşte în accepţiunea unor cercetători acelaşi înţeles ca şi conceptul de 

discriminare, denumind acele practici prin care se limitează accesul unor 

grupuri sociale la ocupare, resurse de venit, statut, prestigiu social, apărând 

astfel fenomene de inegalitate socială bazate pe practici de inechitate socială.  
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Factorii care participă la apariţia şi perpetuarea segregării de gen pe piaţa forţei 

de muncă: 

� caracteristicile cererii şi ofertei forţei de muncă; 

� nivelul de bunăstare a sistemului de stat; 

� nivelul de dezvoltare economică. 

Există numeroase motive care produc separarea muncii bărbaţilor faţă de cea a 

femeilor în viaţa privată, decizională sau la locul de muncă. Acest aspect este 

influenţat de diferiţi factori: 

� anumite idei stereotipe privind rolul femeii şi al bărbatului în societate fac 

mai dificil accesul femeilor la profesiile care impun o calificare ridicată; 

� şcoala şi formarea profesională, precum şi locurile unde se socializează, 

joacă un rol important în determinarea carierei viitoare atât a femeilor, 

cât şi a bărbaţilor; 

� piaţa muncii trebuie să fie structurată în aşa fel, încât să asigure 

egalitatea de şanse; 

� femeile câştigă mai puţin decât bărbaţii, chiar dacă prestează aceeaşi 

activitate. 

La o scurtă analiză asupra situaţiei actuale a egalităţii de gen in Romania, se 

pot identifica o serie de puncte vulnerabile şi de ameninţări. 

Astfel, printre punctele slabe se pot menţiona: 

� gradul scăzut de conştientizare asupra politicilor pentru egalitate de 

şanse in administraţia publică şi in mass-media; 

� lipsa unor prevederi coerente referitoare la soluţionarea plângerilor şi 

reclamaţiilor referitoare la discriminarea de gen. 

 

La capitolul ameninţări se pot menţiona: 

 

� criza economică; 

� dinamica pieţei muncii; 

� promovarea deficitară a campaniilor sociale în mass-media; 
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� deficienţe de comunicare între instituţiile publice şi societatea civilă şi 

partenerii sociali. 

 

Perspectiva de gen în via ţa social ă 
 

Integrarea perspectivei de gen în viaţa socială urmăreşte crearea unei societăţi 

egale, încurajarea femeilor să se implice în viaţa socială cu toate aspectele care 

o compun şi, nu în ultimul rand, încurajarea conlucrării femeilor şi bărbaţilor în 

sensul atingerii egalităţii de şanse, în drepturi şi a impărţirii echitabile între femei 

şi bărbaţi a responsabilităţilor sociale. Totodată, este importantă 

responsabilizarea ambelor genuri pentru a crea o societate echilibrată care să 

corespundă realităţilor sociale existente în momentul de faţă. 

Atitudinile şi comportamentele dominante pe care societatea le asociază 

femeilor şi barbatilor, respectiv drepturilor şi responsabilităţilor lor intr-o 

societate. 

Seturi de aşeptări care oferă prescripţii comportamentale pentru fete şi baieţi, 

pentru femei şi bărbaţi. Se traduc în roluri prestabilite social, atribuite 

persoanelor în baza faptului că sunt barbaţi sau femei. Rolurile de gen sunt 

cunoscute şi învăţate în cadrul grupului de prieteni, în familie, în comunitate, la 

şcoală, din media şi publicitate etc. 

Gender meanstreaming (conduita integratoare de gen)   
 

Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi 

bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi; 

mobilizarea politicilor şi măsurilor generale având drept scop realizarea 

egalităţii, prin luarea în considerare, într-un mod activ şi deschis, în diferitele 

etape - planificare, implementare, monitorizare şi evaluare - a efectelor acestor 

politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor. 
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Diferen ţele de gen 

Diferenţele de gen sunt diferenţele socio-culturale dintre femei şi barbati, 

dobândite prin socializare, care se înregistrează mai ales la nivel de 

comportament, de expresivitate emoţională, abilităţi cognitive, rol şi status şi se 

pot schimba în timp, variind atât în cadrul aceleiaşi culturi, cât şi în culturi 

diferite. 

Diferenţele de gen se referă la diferenţele dintre femei şi bărbaţi la nivel 

biologic, comportamental, emoţional şi cognitiv (modul de a gândi). Unele dintre 

aceste diferenţe sunt înnăscute, altele apar prin învăţarea regulilor şi normelor 

sociale care descriu feminitatea şi masculinitatea. 

Fiecare societate sau cultură promovează un set de comportamente pe care le 

prescrie ca fiind tipic masculine şi tipic feminine. 

Astfel, atât femeile cât şi bărbaţii adoptă comportamentele şi valorile prescrise 

social ca o modalitate de a-şi manifesta feminitatea sau masculinitatea. 

Feminitatea şi masculinitatea se manifestă în acţiunile şi activităţile pe care 

fiecare persoană le desfăşoară: alegerea profesiilor, activităţile recreative, 

activităţile sportive, activităţile profesionale, modul de a reacţiona la situaţii de 

criză etc. Rolurile masculine şi feminine influenţează deciziile individuale 

esenţiale cu privire la educaţie, carieră, condiţiile de lucru, familia şi fertilitate. 

Este în interesul tuturor să li se ofere în mod egal atât femeilor, cât şi bărbaţilor 

posibilitatea reală de a alege în diversele etape din viaţa lor. 

Respectarea egalităţii de gen în relaţiile de muncă se impune şi în privinţa 

următoarelor aspecte: acordarea altor drepturi sociale decât cele reprezentând 

salariul, stabilirea şi modificarea fişei postului, evaluarea performanţelor 

profesionale individuale, dreptul de a adera la sindicat şi accesul la facilităţile 

acordate de acesta, dreptul la beneficii, altele decât cele de natură salarială şi 

măsuri de protecţie socială. 

 
Este interzisă prin lege: 

� concedierea angajatilor care au depus plangeri, reclamatii ca au fost 

discriminaţi; 
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� concedierea femeilor care sunt insarcinate sau in concediu de 

maternitate. 

 

Stereotipuri de gen 

Sisteme de convingeri şi opinii consensuale referitoare la caracteristicile 

femeilor şi bărbaţilor, în legătură cu trăsăturile dezirabile ale masculinităţii şi 

feminităţii. Trăsăturile asociate femeilor şi bărbaţilor nu sunt numai descriptive, 

ci şi normative, ele ne arată nu numai cum sunt percepuţi bărbaţii şi femeile, dar 

şi cum ar trebui să fie. 

Remunera ţia egală  
 

Unul dintre aspectele cele mai importante ale nediscriminării de gen în relaţiile 

de muncă îl reprezintă salarizarea. Principul pe care se bazează 

nediscriminarea în salarizare este acela al venitului egal pentru muncă de 

valoare egală. 

 

Cel mai adesea, femeile primesc mai puţin decât bărbaţii pentru o muncă de 

valoare egală. Una dintre principalele cauze este modul în care sunt evaluate 

competenţele femeilor în comparaţie cu cele ale bărbaţilor.  

Muncile care necesită calificări şi competenţe similare sau experienţă similară 

tind să fie remunerate inferior şi să fie evaluate necorespunzător în cazul în 

care acestea sunt în mod predominant prestate de femei. În plus, evaluarea 

performanţei şi, prin urmare, nivelul de remunerare, precum şi evoluţia 

profesională pot fi, de asemenea, influenţate în favoarea bărbaţilor. De 

exemplu, la un nivel de calificare egal, responsabilitatea pentru capital poate fi 

mai bine valorizată decât responsabilitatea pentru persoane. 

Cauzele disparităţilor salariale între bărbaţi şi femei sunt multiple şi derivă în 

special din segregarea în domeniul educaţiei şi pe piaţa forţei de muncă, 

deoarece femeile şi bărbaţii au în continuare tendinţa de a lucra în sectoare/pe 

posturi diferite.  
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Pentru a contribui la eliminarea inegalităţilor salariale, Comisia intenţionează:   

o împreună cu partenerii sociali europeni, să exploreze posibile căi de 

îmbunătăţire a transparenţei salariale; 

o să susţină iniţiativele în favoarea remuneraţiei egale la locul de muncă, 

în special prin mărci, carte şi premii; 

o să instituie o zi europeană a egalităţii salariale; 

o să încurajeze femeile să lucreze în sectoare şi profesii denumite 

„netradiţionale”, cu predilecţie în sectoarele ecologice şi inovatoare. 

Segregarea pe pia ţa muncii 
 

Diferenţa de remunerare între femei şi bărbaţi este accentuată şi de 

segregarea pe pia ţa muncii . Există încă tendinţa ca femeile şi bărbaţii să 

presteze munci diferite. Pe de o parte, femeile şi bărbaţii predomină adesea în 

diverse sectoare de activitate. Pe de altă parte, în cadrul aceluiaşi sector sau 

întreprindere, femeile predomină în cazul profesiilor mai puţin valorizate şi mai 

puţin remunerate.  

Femeile lucrează adesea în sectoare în care munca acestora este mai puţin 

valorizată şi mai puţin remunerată, decât în sectoarele în care lucrează 

dominant bărbaţi. Peste 40% dintre femei lucrează în sectoarele sănătăţii, 

educaţiei şi administraţiei publice. Această cifră reprezintă dublul numărului de 

bărbaţi care lucrează în aceleaşi sectoare. În cazul în care analizăm numai 

sectorul sănătăţii şi asistenţei sociale, 80% dintre cei care lucrează în acest 

sector sunt femei.  

 

Astfel, la nivelul pieţei muncii încă persistă segregarea profesională pe sexe, în 

sensul că în anumite domenii de activitate economică sunt implicate 

preponderent femeile (domenii cum ar fi sănătatea, educaţia, administraţia 

publică etc.), în timp ce alte domenii sunt dominate de bărbaţi (domenii cum ar 

fi industria grea, armata etc.). Această segregare profesională determină 

diferenţieri de remunerare între femei şi bărbaţi, avându-se în vedere că 

domeniile puternic feminizate sunt mai prost plătite decât domeniile 

preponderent masculine. 
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Legea nr. 202/2000 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi cu 

modificările şi completările ulterioare reglementează măsurile pentru 

promovarea egalităţii de şanse în: 

� domeniul muncii; 

� participarea la luarea deciziilor; 

� accesul la informare, educaţie, cultură, sănătate etc. 

Problematica inegalităţilor între femei şi bărbaţi, ce transpare în toate ariile vieţii 

sociale, politice, economice şi culturale, a devenit una dintre preocupările 

principale pe agenda socială şi politică atât la nivel internaţional, cât şi la nivel 

comunitar. 

Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi şi pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul 

de sex se aplică în sectorul public şi privat, în domeniul muncii, educaţiei, 

sănătăţii, culturii şi informării, politicii, participării la decizie, furnizării şi 

accesului la bunuri şi servicii, cu privire la constituirea, echiparea sau 

extinderea unei întreprinderi ori începerea sau extinderea oricărei alte forme de 

activitate independentă, precum şi în alte domenii reglementate prin legi 

speciale. 

Decalajul dintre femei si b ărba ţi exist ă în ceea ce prive şte: 

� rata de ocupare 

� remunerarea 

�  participarea activă a femeii la luarea deciziei şi în structurile de 

reprezentare publică    

 
Instituţiile europene cu rol in egalitatea de şanse: 

 
 

� Comisia European ă 

� Consiliul European 

� Parlamentul European 

� Curtea Europeana de Justi ţie 

� ONG-uri 



14 

 

� Parteneri sociali 

 
 

Strategia na ţional ă pentru egalitatea de şanse între femei şi bărba ţi pentru 
perioada 2010-2012 
 

Strategia Naţională pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru 

perioada 2010-2012 a fost elaborată pentru a asigura o continuitate a politicilor 

din domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, dezvoltate 

până în anul 2009, în vechiul document strategic pentru perioada 2006-2009. 

 

Strategia Naţională pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru 

perioada 2010-2012 îşi propune să răspundă prin măsuri şi activităţi concrete 

situaţiilor problematice care au fost identificate de-a lungul timpului pe anumite 

arii de intervenţie specifice precum educaţia, piaţa muncii, viaţa socială, roluri şi 

stereotipuri de gen, participarea la procesul de luare a deciziilor. 

Ariile de intervenţie prevăzute de prezentul document strategic sunt: educaţie, 

piaţa muncii, viaţa socială, roluri şi stereotipuri de gen, participarea la procesul 

de decizie şi evaluarea şi monitorizarea perspectivei de gen în politicile publice. 

 

Pentru aria de intervenţie pia ţa muncii , noul document strategic şi-a propus ca 

obiectiv major reducerea diferenţei salariale între femei şi bărbaţi şi 

implementarea unor măsuri de conciliere a vieţii de familie cu viaţa 

profesională. 

Una dintre modalităţile prin care poate fi atinsă egalitatea de facto între femei şi 

bărbaţi este participarea echilibrată la activităţile economice care să asigure 

autonomie şi independenţă financiară femeilor. 

 

 
Printre obiectivele specifice ale strategiei se numără: 
 
 

� introducerea perspectivei de gen în educa ţia formal ă şi nonformal ă; 

� combaterea stereotipurilor de gen din sistemul de î nvăţământ; 
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� promovarea perspectivei de gen în via ţa social ă; 

� încurajarea concilierii vie ţii de familie cu via ţa profesional ă; 

� sensibilizarea mass-mediei cu privire la principiul  egalit ăţii de 

şanse între femei şi bărba ţi. 

 
 
 

Accesul egal al femeilor şi bărba ţilor pe pia ţa muncii 
 
Armonizarea vieţii de familie cu cariera poate fi strâns legată de asigurarea şi 

respectarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. 

Şi femeile şi bărbaţii sunt influenţaţi de impactul conflictului între muncă şi 

familie. Consecinţele acestui conflict se manifestă la nivelul 

angajatului/angajatei prin scăderea performanţei profesionale şi creşterea 

problemelor de sănătate fizică şi emoţională, iar la nivelul organizaţiei prin 

scăderea productivităţii, creşterea absenteismului şi a numărului persoanelor 

care demisionează. 

Echilibrul între munca şi viaţa de familie poate fi definit ca o situaţie 

caracterizată prin satisfacţie, funcţionare optimă a angajatului, conflict de rol 

minim, atât în sarcinile şi rolurile de la locul de muncă, cât şi în cele asumate în 

familie. 

In actualul context economic, foarte mulţi angajaţi accepta lucrul peste program 

şi încărcarea cu mai multe sarcini, de teama de a nu-şi pierde locul de muncă. 

Chiar dacă există acorduri guvernamentale speciale şi companii care facilitează 

echilibrul între viaţa profesională şi viaţa privată, un echilibru corespunzător 

depinde în continuare, în mare măsură, de eforturile personale ale lucrătorului. 

Toate acestea necesită schimbarea de atitudine a angajatorilor şi promovarea 

acţiunilor pozitive întreprinse de companii. 

 

Munca şi viaţa personală nu trebuie percepute ca fiind doua domenii aflate intr-

o permanentă competiţie, ci dimpotrivă două domenii care trebuie să se 

completeze reciproc pentru a genera beneficii pentru individ. In acest sens, 

companiile trebuie să se orienteze din ce în ce mai mult către adoptarea unor 
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programe de echilibrare a vieţii profesionale cu cea privată, oferind consiliere 

permanentă angajaţilor şi facilităţi pliate pe nevoile specifice ale fiecăruia. 

 

Studiile asupra interferenţei muncii cu viaţa privată atrag atenţia asupra unui 

aspect foarte important, abilităţile şi competenţele sunt transferabile. Astfel, o 

abilitate exersată în mediul muncii cum ar fi, de exemplu, managementul 

conflictelor, este o bună resursă şi în familie sau în viaţa privată, şi invers; 

abilităţile exersate şi învăţate în viaţa privată sunt resurse pentru creşterea 

performanţei în muncă. Abilităţile de tipul luarea deciziilor, relaţionarea 

interpersonală, managementul propriului comportament, autocontrolul 

emoţional, managementul situaţiilor de criză sunt abilităţi care, exersate şi 

aplicate în mai multe contexte, familie şi viaţă privată facilitează dezvoltarea lor 

optimă. 

Principiul reconcilierii vieţii profesionale cu viaţa privată se bazează pe 

promovarea unor schimbări pe termen lung a rolurilor partentale, a structurilor 

familiale, a practicilor instituţionale, a organizării muncii şi a timpului de lucru, 

luând în considerare dezoltarea personală a femeilor şi barbaţilor.  

Menţinerea echilibrulu între viaţa de familie şi cea profesională este o problemă 

care devine din ce în ce mai  serioasă, dar care începe totodată să fie în atenţia 

diverselor instituţii care pot trage un semnal de alarmă despre importanţa 

acestui fenomen. 

 

Beneficiile echilibr ării vie ţii profesionale cu via ţa familial ă: 
 

 

� o calitate mai bun ă a vie ţii 

� progrese în carier ă şi o  mai bun ă satisfac ţie a muncii 

� o mai bun ă stare de s ănătate fizica şi mental ă 

� mai mult timp pentru propria persoan ă 
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Domeniul cu reglementările cele mai complexe în ceea ce priveşte prevenirea, 

combaterea şi sancţionarea discriminării de gen este piaţa muncii cu 

următoarele  aspecte: 

� recrutarea şi selecţia pe piaţa muncii (accesul pe piaţa muncii); 

� relaţiile de muncă: formarea profesionala, promovarea, sancţionarea, 

salarizarea, concedierea; 

� protecţia maternităţii; 

� hărţuirea sexuală la locul de muncă. 

În mod inevitabil, atunci când vorbim despre principiul egalităţii de şanse, 

atingem, din păcate, fenomenul discriminării ca şi conduită socială. 

Discriminarea reprezintă în fapt una dintre cauzele pentru care egalitatea de 

şanse nu este respectată ca principiu călăuzitor. Multiplele definiţii ale 

discriminării ne arată că aceasta presupune diferenţierea, excluderea, 

restricţionarea şi tratamentul preferenţial între persoane, grupuri şi comunităţi în 

dezavantajul unora dintre acestea, însă cel mai relevant aspect este faptul că 

toate aceste alegeri, decizii, acţiuni sunt făcute în baza unor criterii neobiective. 

Pentru a se putea garanta egalitatea de şanse trebuie anulate discriminarea, 

prejudecăţile, stereotipurile. Însă societatea este încă influenţată de astfel de 

sisteme de convingeri referitoare la caracteristicile femeilor şi bărbaţilor în 

legătură cu trăsăturile dezirabile ale masculinităţii şi feminităţii. Aceste 

stereotipuri ne indică nu numai cum sunt percepuţi bărbaţii şi femeile, dar 

adesea arată cum ar trebui ei să fie, fapt ce de multe ori duce către o judecată 

inadecvată şi neobiectivă asupra unei persoane în urma supunerii ei la aceste 

şabloane. 

Conform Barometrului de Incluziune Social ă 2010, egalitatea reprezintă un 

concept familiar la nivelul întregii populaţii. Aproape toţi participanţii la acest 

studiu (90%) au declarat că egalitatea este importantă pentru ei. Cu toate 

acestea, 40% consideră că femeile constituie un grup discriminat în societate. 

Mai mult, 78% din populaţia României consideră că discriminarea pe piaţa 

muncii este destul de răspândită, iar 68% din respondenţi sunt de părere că 

discriminarea pe piaţa muncii este mai răspândită astăzi comparativ cu 5 ani în 

urmă. De asemenea, populaţia pare să cunoască faptul că există legi care 
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pedepsesc discriminarea la angajare după criterii de sex, vârstă, etnie, stare 

civilă sau situaţie familială. 

Barometrul de Incluziune Social ă 2011 oferă o imagine de ansamblu asupra 

situaţiei tinerilor în relaţia cu piaţa muncii. Studiul relevă că majoritatea 

angajatorilor nu sunt mulţumiţi de pregătirea tinerilor, în special de pregătirea lor 

practică, mai ales în condiţiile în care experienţa este cerinţa esenţială pentru 

angajare. Angajatorii indică drept cauze diferenţele dintre oferta educaţională şi 

cerinţele pieţei muncii, precum şi slaba dezvoltare a componentei practice a 

serviciilor educaţionale. 

Conform unui studiu realizat de Consiliul Naţional pentru Combaterea 

Discriminării (CNDC), criteriul vârstei constituie principalul motiv pentru 

tratament discriminatoriu. Apartenenţa la un gen este al doilea motiv ca 

frecvenţă a menţionării. De altfel, 81% dintre persoanele care afirmă că au fost 

discriminate după acest criteriu sunt femei, iar 86% menţionează că persoana 

care i-a discriminat era un bărbat. 

Femeile şi bărbaţii, ca fiinţe umane, au aceleaşi drepturi şi obligaţii în viaţa 

profesională, publică şi în viaţa de familie, privată. Cu alte cuvinte, nu trebuie să 

se facă o diferenţă între bărbaţi şi femei în ce priveşte rolul lor social şi în 

familie. Nicio persoană nu trebuie să fie exclusă din anumite profesii doar 

pentru că este bărbat sau femeie. 

 
Femeile şi bărbaţii au aceleaşi drepturi, obligaţii şi posibilităţi cu privire la 

obţinerea unui loc de muncă, implicarea în gospodărie şi creşterea copiilor, 

participarea la viaţa politică, sindicală, culturală, la activităţi comunitare. 

 

În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă 

de toţi salariaţii şi angajatori. Egalitatea de tratament presupune absenţa 

oricărei forme de discriminare. Actele de discriminare pot proveni de la 

angajator, de la organele de conducere ale angajatorului sau de la alţi salariaţi.  
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Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici 

care să dezavantajeze persoanele de anumit sex în legătură cu relaţiile de 

muncă şi care fac referire la: 

� anunţarea, organizarea concursurilor şi examenelor, selecţia pentru 

ocuparea posturilor  vacante din sectorul public sau privat; 

� evaluarea performanţelor angajaţilor; 

� promovarea în muncă a angajaţilor; 

� informare şi consiliere profesională; 

� posibilitatea de participare la programe de iniţiere, calificare/recalificare, 

perfecţionare, specializare; 

� încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic 

de muncă ori de serviciu; 

� beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi securitate 

socială; 

� stabilirea remuneraţiei; 

� stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; 

� aplicarea măsurilor disciplinare. 

Egalitatea în luarea de decizii  
 

Se referă la încurajarea participării echilibrate a femeilor şi a bărbaţilor la toate 

nivelurile de luare a deciziei. 

În majoritatea statelor membre, femeile sunt în continuare subreprezentate în 

procesele decizionale şi poziţiile decizionale, în special la nivelurile cele mai 

înalte, în ciuda faptului că reprezintă aproximativ jumătate din forţa de muncă şi 
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mai mult de jumătate din noii absolvenţii universitari ai Uniunii  

Europene. 

O analiză de gen asupra actorilor decizionali care influenţează situaţia 

economică, socială sau culturală a unei comunităţi reflectă, la ora actuală, 

persistenţa unor inegalităţi, defavorabile femeilor. 

Factori culturali, religioşi sau biologici au fost deseori invocaţi pentru a permite 

perpetuarea discriminării de gen la nivel de decizie şi irosirea potenţialului 

multor femei. 

Femeile sunt subreprezentate în procesele decizionale, atât în parlamentele şi 

guvernele naţionale, cât şi în consiliile de administraţie ale marilor întreprinderi. 

Acestea reprezintă însă jumătate din forţa de muncă şi mai mult de jumătate din 

noii absolvenţi universitari ai UE. 

În acest context, Comisia intenţionează: 

� să propună iniţiative cu obiective specifice pentru îmbunătăţirea situaţiei; 

� să monitorizeze progresele referitoare la obiectivul de 25 % de femei în 

posturi cu putere de decizie, în special în sectorul cercetării; 

� să favorizeze creşterea numărului de femei în comitetele şi grupurile de 

experţi stabilite de Comisie, cu un obiectiv de cel puţin 40 % de femei; 

� să promoveze o mai mare participare a femeilor la alegerile Parlamentului 

European. 

 

Tradi ţiile şi stereotipurile 
 
Segregarea este în mod frecvent legată de tradi ţii şi stereotipuri . Deşi în 

unele cazuri acestea reflectă alegerile personale, tradiţiile şi stereotipurile pot 

să influenţeze, de exemplu, alegerea filierelor educaţionale şi, prin urmare, 

carierele profesionale pe care le aleg fetele şi femeile.  

Femeile suportă, mai mult decât bărbaţii, dificultăţile legate de concilierea vieţii 

profesionale şi a vieţii private.  
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Responsabilităţile privind familia şi îngrijirea copiilor sunt în continuare 

repartizate în mod inegal. Îngrijirea membrilor de familie dependenţi este, în 

mod esenţial, asumată de către femei.  

 
Recurgerea la concediul parental rămâne o caracteristică dominant feminină.  

A investi în femei înseamnă investiţie în familii, comunităţi şi, prin urmare, în 

popoare. Când femeile au acces la resurse, le folosesc pentru educaţia şi 

sănătatea propriilor copii, care ulterior pot accede la o slujbă şi o viaţă mai 

bune. Diferenţele dintre bărbaţi şi femei, sub diferitele lor aspecte, reprezintă o 

problemă mereu actuală. Existenţa unei discriminări de gen în România nu este 

o noutate, aceasta regăsindu-se în domenii şi contexte foarte variate. 

Principala cauză a acestei tendinţe de diferenţiere o reprezintă ideile 

preconcepute cu privire la deosebirile de gen existente în societatea 

românească, urmată de părerea conform căreia femeile alocă prea mult timp 

activităţilor gospodăreşti şi de faptul că, prin natura lor, acestea nu pot fi egale 

cu bărbaţii, dar şi că ele nu se implică suficient de mult în cariera profesională. 

La nivelul opiniei publice se manifestă încă reminiscenţe ale unor mentalităţi 

închistate în timp şi de aceea diferenţierea pe criterii de gen este o temă 

deosebit de sensibilă, dar a cărei abordare se dovedeşte a fi necesară şi 

trebuie întreprinse acţiuni de creştere a gradului de informare a populaţiei. 

Astfel, se impun cunoaşterea şi înţelegerea valorilor europene, a principiilor 

democraţiei moderne, a toleranţei diversităţii şi diferenţei. Acesta este motivul 

pentru care Uniunea Europeană promovează, în mod activ, egalitatea dintre 

femei şi bărbaţi, prin acţiuni menite să asigure egalitatea de şanse şi să 

combată orice discriminare bazată pe sex. 

Studiile arată că angajaţii nu cunosc drepturile legate de muncă, fiind necesară 

conştientizarea, în special a femeilor şi a tinerilor, cu privire la identificarea 

practicilor discriminatorii care apar pe piaţa muncii, la drepturile legale şi 

modalităţile de rezolvare a cazurilor de discriminare. Angajatorii sunt 

slab informaţi asupra prevederilor legale privind discriminarea în raporturile de 

muncă, asupra atitudinilor stereotipe privind femeile şi bărbaţii pe piaţa muncii şi 

asupra formelor de manifestare, a consecinţelor şi soluţiilor situaţiilor de 

discriminare. Promovarea principiului egalităţii de şanse în practicile de 

angajare, selecţie şi menţinere a angajaţilor poate avea rezultate pozitive prin 

diminuarea fluctuaţiilor de personal, care determină economii privind costurile 

de recrutare şi instruire. 
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Piaţa muncii este spaţiul în care se întâlneşte cererea şi oferta, implicit 

angajatorul şi angajatul. Tot aici, se consolidează şi se desfăşoară relaţiile de 

muncă, se formează adevarate reţele umane ce interacţionează şi fac aceste 

reţele să existe.  

Strategia pentru egalitatea între femei şi bărba ţi (2010-2015) 

Strategia pentru egalitatea între femei şi bărbaţi 2010-2015 a fost elaborată de 

Comisia Europeană şi urmăreşte îmbunătăţirea poziţiei femeii în societate, pe 

piaţa forţei de muncă şi în poziţiile de conducere, atât în Uniunea Europeană 

cât şi în întreaga lume. 

Strategia prezintă programul de lucru al Comisiei Europene cu privire la 

egalitatea între femei şi bărbaţi, scopul acesteia fiind să stimuleze evoluţiile la 

nivel naţional şi să ofere o bază pentru cooperarea cu celelalte instituţii 

europene şi cu părţile interesate, cu referire la şase priorităţi: 

� independenţă economică egală; 

� remuneraţie egală pentru aceeaşi muncă şi prestarea unei munci 

echivalente; 

� egalitatea în luarea de decizii; 

� demnitate, integritate şi încetarea violenţei bazate pe gen;  

� egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în cadrul acţiunilor externe; 

� aspecte orizontale. 

Recent s-au constatat anumite tendinţe încurajatoare, cum ar fi numărul sporit 

de femei pe piaţa forţei de muncă şi progresele acestora în obţinerea unei mai 

bune educaţii şi formări. Cu toate acestea, disparităţile între femei şi bărbaţi se 

înregistrează în continuare în numeroase domenii, iar pe piaţa forţei de muncă 

femeile continuă să fie suprareprezentate în sectoarele cu o remunerare mai 

scăzută şi subreprezentate în ceea ce priveşte ocuparea posturilor decizionale. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020, şi anume o creştere 

inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, este necesar ca potenţialul şi 

talentul femeilor să fie utilizate mai mult şi mai eficient. 
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Comisia prezintă noile sale priorităţi în domeniul egalităţii între femei şi bărbaţi. 

Această strategie trebuie să contribuie la îmbunătăţirea poziţiei femeilor pe 

piaţa muncii, în societate şi în posturile decizionale, atât în Uniunea Europeană, 

cât şi în lume. 

Această strategie este rezultatul Foii de parcurs 2006-2010 pentru egalitatea 

între femei şi bărbaţi. Aceasta reia priorităţile definite în Carta femeilor 

constituie programul de lucru al Comisiei şi descrie acţiunile-cheie prevăzute 

între 2010 şi 2015. Bazându-se pe foaia de parcurs privind egalitatea între 

femei şi bărbaţi pentru perioada 2006-2010, precum şi pe Pactul european 

pentru egalitatea între femei şi bărbaţi, prezenta strategie identifică acţiuni în 

cinci domenii prioritare definite în carta femeilor şi un sector care abordează 

aspecte transversale. Pentru fiecare domeniu prioritar, sunt descrise acţiuni 

cheie destinate stimulării schimbării, precum şi realizării de progrese, iar în 

documentul de lucru al serviciilor Comisiei sunt enunţate propuneri mai 

detaliate. Acţiunile propuse se înscriu în abordarea dublă care îmbină 

integrarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (adică integrarea 

dimensiunii genului în toate domeniile politice) şi măsuri specifice.  

Promovarea egalit ăţii de şanse în Programele Opera ţionale ale României 
 Conform Regulamentului 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene egalitatea 

de şanse a devenit unul dintre principiile de intervenţie ale Fondurilor 

Structurale. 

Statele membre şi Comisia asigură promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei şi 

integrarea principiului de egalitate de şanse în domeniul respectiv în fiecare 

dintre diferitele etape ale aplicării fondurilor. Statele membre şi Comisia iau 

măsurile adecvate pentru prevenirea oricărei discriminări bazate pe sex, rasă 

sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare 

sexuală, în timpul diferitelor etape ale aplicării fondurilor şi în special în ceea ce 

priveşte accesul la fonduri. 

Operaţiunile finanţate în cadrul diverselor programe operaţionale ale României 

urmăresc: 
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� eliminarea discriminării şi a practicilor discriminatorii din diferite motive, 

(ca de exemplu originea etnică, dizabilitatea sau vârsta); 

� asigurarea drepturile femeilor, protecţia împotriva hărţuirii sexuale, 

violenţei domestice, traficului de fiinţe umane etc; 

�  îmbunătăţirea oportunităţilor de ocupare a femeilor, prin intervenţii atât 

asupra ofertei, cât şi a cererii de pe piaţa muncii; 

� promovarea noilor oportunităţi pe piaţa muncii şi a principiului egalităţii 

de şanse în ocupare şi carieră, urmărind astfel crearea unei pieţe a 

muncii inclusive; 

� promovarea noilor domenii de activitate nontradiţionale; 

� modernizarea practicilor de lucru tradiţionale şi a condiţiilor de muncă; 

� armonizarea vieţii de familie cu viaţa profesională; 

� noi forme de participare pe piata muncii, prin, de exemplu, dezvoltarea 

spiritului si competentelor antreprenoriale ale femeilor; furnizarea de 

programe speciale pentru femei, cum sunt: munca la domiciliu, timpul 

flexibil de munca;  

� accesul egal la economia bazată pe cunoaştere;  

� schimbul celor mai bune practici;  

� crearea de parteneriate; 

Opera ţiuni orientative: 

� programe de calificare şi recalificare pentru creşterea abilităţilor şi 

calificărilor femeilor;  

� programe specifice adresate femeilor interesate de dezvoltarea carierei, 

inclusiv sprijin pentru iniţierea unei afaceri;  

� campanii de sensibilizare şi schimb de bune practici în şcoli şi 

întreprinderi pentru combaterea stereotipurilor de gen, inclusiv campanii 

pentru femei, în special pentru femeile din zonele rurale şi pentru cele 

care aparţin grupurilor cu nevoi speciale; 

� programe de sprijin concentrate pe eliminarea stereotipiurilor de gen din 

societate, în special prin massmedia; 

� furnizarea de sprijin şi campanii de conştientizare privind promovarea 

culturii sănătăţii, combaterea traficului de fiinţe umane, a violenţei 

domestice etc. 
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Legisla ţia  na ţional ă afirm ă egalitatea între cet ăţenii s ăi, fără deosebire de 

sex şi nu con ţine norme discriminatorii. 

Noul cadru legislativ adoptat în România în ultimii ani prevede un tratament 

egal între femei şi bărbaţi. Totuşi, realitatea arată că, în practică există cazuri 

de discriminare a femeilor pe piaţa muncii, în ceea ce priveşte accesul în zonele 

economice de activitate care în mod tradiţional aparţin barbaţilor, diferenţele de 

remuneraţie, accesul la poziţii de conducere sau în politica etc. Femeile care se 

întorc pe piaţa muncii după o pauză datorată îngrijirii membrilor familiilor lor se 

confruntă deseori cu discriminare directa şi cu prejudecăţi. Dar nu numai 

femeile care se întorc pe piaţa muncii sunt deseori văzute ca angajaţi cu risc 

înalt, ci şi cele aflate la vârsta procreării, angajatorii fiind reticenţi să 

investească în formarea lor profesională şi în dezvoltarea carierei.  

Legisla ţia în domeniul egalit ăţii de şanse între femei şi bărba ţi: 
 

• Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi; 

• Ordonan ţa de Urgen ţă nr.  96 din 14 octombrie 2003  privind protecţia 
maternităţii la locurile de muncă; 

• HG 319/2006 Strategia na ţional ă pentru egalitatea de şanse între femei 
şi bărba ţi pentru perioada 2006-2009 ; 

• OUG 68/2010 privind unele m ăsuri de reorganizare a Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protec ţiei Sociale;  

• Legea nr. 340 din 17 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
202/2002  privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi; 

• Ordonan ţa de Urgen ţă nr. 56 din 30 august 2006  pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi; 

• Legea nr. 507 din 28 decembrie 2006  privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 56 din 30 august 2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi. 

• Legea 210/1999 privind concediul parental;  
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• Ordonan ţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sanc ţionarea 
tuturor formelor de discriminare,   

• Legea nr. 48/2002  pentru aprobarea OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 

• Hotărârea nr. 1194 din 27 noiembrie 2001 privind organi zarea şi 
func ţionarea Consiliului Na ţional al Discrimin ării ; 

• Hotărârea 1054/2005 – Regulament COJES;  

• OUG 111/2010 privind concediul şi indemniza ţia lunar ă pentru 
creşterea copiilor;  

• OUG 61/2008 egalitatea privind accesul la bunuri şi servicii;  

• Legea 62/2009 pentru aprobarea OUG 61/2008 bunuri şi servicii;  

• OUG 67/2007 Egalitate tratament scheme profesionale  securitate 
social ă; 

• Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violen ţei în familie;  

Institu ţii care se ocup ă de problema egalit ăţii de şanse şi de tratament 
pentru femei şi bărba ţi  
 

� Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), prin Direcţia 

egalitate de şanse între femei şi bărbaţi; 

� Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inpecţie Socială; 

� Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD)  

� Inspectia Muncii 

� Comisia naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 

(CONES) 

� Comisiile Judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de 

şanse între femei şi bărbaţi (COJES) 

� Comisiile parlamentare pentru Egalitatea de Şanse pentru Femei şi 

Bărbaţi 

� Avocatul Poporului 

� Institutul Naţional de Statistică 
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