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INTRODUCERE

Egalitatea  de sanse are  la baza asigurarea participarii  depline a  fiecarei  persoane la viata 

economica si sociala, fara deosebire de origine etnica, sex, religie, varsta dizabilitati sau orientare 

sexuala.

Cetatenii Uniunii Europene au dreptul la tratament egal indiferent de sex, etnie, religie, dizabilitati, 

varsta  si  orientare  sexuala.  In  calitate  de  stat  membru,  Romania  s-a  angajat  sa  respecte  aceste 

drepturi si sa promoveze diversitatea.

Legislatia Romaniei garanteaza drepturile egale ale cetatenilor de a participa la viata economica si 

sociala,  de a se pregati si forma intr-o anumita profesie, de a se angaja, promova si participa la 

distribuirea beneficiilor, de a se bucura de protectie sociala in anumite situatii.

 DISCRIMINAREA 

Discriminarea  reprezintă  tratamentul  diferenţiat  aplicat  unei  persoane  în  virtutea  apartenenţei 

acesteia, reale sau presupuse, la un anumit grup social. 

Grupurile supuse cel mai adesea discriminării şi asupra cărora s-au centrat cele mai multe studii sunt 

minorităţile etnice, rasiale, religioase, grupurile de imigranţi. O preocupare aparte a existat pentru 

discriminarea practicată la adresa femeilor. În ultima perioadă un interes special este acordat studiilor 

referitoare la discriminarea minorităţilor sexuale, a persoanelor cu necesităţi speciale, precum şi a 

vârstnicilor.  Aceste grupuri vulnerabile din punct de vedere social devin vulnerabile şi din puncte de 

vedere  economic.  Cei  care sunt  ţinta  prejudecăţilor  şi  a  discriminării  într-o societate  anume vor 

întâmpina  dificultăţi  de  integrare  pe  piaţa  muncii  (nu  îşi  vor  găsi  locuri  de  muncă  pe  măsura 

calificării  sau  vor  fi  plătiţi  la  nivel  inferior  celor  care  aparţin  grupurilor  favorizate),  vor  avea 

dificultăţi  în  obţinerea  beneficiilor  publice.  Toate  aceste  îi  fac  vulnerabili  din  punct  de  vedere 

economic şi îi includ în categoria grupurilor cu risc ridicat de sărăcie.

„Reduceţi! Reciclaţi! Reutilizaţi!”



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

 

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional 

"Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative"

Persoanele  care  aparţin  unor  grupuri  vulnerabile  din  societate  se  confruntă  cu 

discriminarea atât în demersurile de găsire a unui loc de muncă, cât şi la locul de muncă. Printre 

aceste grupuri se numără femeile, lucrătorii în vârstă, minorităţile şi imigranţi din UE. Mamele care 

caută un loc de muncă după ce au născut, dar ale căror îndatoriri privind îngrijirea copiilor sunt de 

nedorit de către angajatori; persoane în vârstă foarte calificate care au fost ocolite de la promovare în 

favoarea unor candidaţi mai tineri;  imigranţi care sunt discriminaţi de către potenţialii angajatori, 

angajatori sau colegi. Acestea sunt câteva exemple de grupuri de persoane care suferă de pe urma 

discriminării de pe piaţa muncii în obţinerea şi păstrarea unui loc de muncă, precum şi în promovarea 

la locul de muncă.

Există  două motive  pentru combaterea discriminării  la  accesul  şi  la  menţinerea  pe piaţa  muncii. 

Primul  motiv  este  de  natură  socială:  discriminarea  pe  astfel  de  motive  este  împotriva  valorilor 

europene şi a dreptului comunitar. Cel de-al doilea motiv este unul economic: UE, confruntată cu o 

populaţie care îmbătrâneşte, trebuie să aibă cât mai multe persoane active pe piaţa muncii pentru a 

putea garanta creşterea economică şi prosperitatea viitoare.

În cercetările de specialitate se deosebesc doua forme principale de discriminare a femeii în 

domeniul  muncii:  discriminare  în  ceea  ce  priveşte  nivelul  salariului,  când  pentru  prestarea  unei 

munci similare din punct de vedere cantitativ şi calitativ, femeile primesc o remunerare diferenţiata, 

şi segregarea profesională,  când femeile  au acces mai limitat  la anumite  profesii (de regulă, mai 

prestigioase şi mai bine plătite). 

         Motivele principale ale discriminării femeilor sunt:

a) Atitudinile preconcepute ale ofertantului locului de muncă faţă de angajarea femeilor, pe care 

le consideră forţă de muncă inferioară;

b) Preferinţa  angajatorului,  care  este  de  regulă  bărbat,  pentru  lucrători  de  sex  masculin  din 

considerente de socializare sau solidaritate  bărbătească,  dorind să lucreze mai  mult  cu un 
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colectiv de bărbaţi, decât cu un grup de femei sau crezând că un conducător bărbat este mai 

eficient;

c) Previziunile  angajatorului  referitoare  la  productivitatea  probabilă  a  candidatului  femeie, 

întrucât prestaţia acesteia poate fi întreruptă de căsătorie, naşterea şi îngrijirea copiilor. De 

aceea, ofertantul acordă prioritate unui solicitant de sex masculin sau, în cazul când angajează 

totuşi o femeie, aceasta este plătită mai puţin. 

Discriminările  des  întâlnite  sunt  legate  de  vârstă  şi  etnie.  Un  criteriu  de  selecţie  al 

angajatorilor este ca aplicantul pentru un post să nu aibă familie, pentru a fi disponibil oricând şi la  

orice oră. Sănătatea este un alt criteriu de selecţie, pentru că angajatorii vor salariaţi sănătoşi, fără 

probleme  care  ar  putea  să  creeze  absenţe  de  la  locul  de  muncă.  Persoanele  care  au  o  singură 

calificare nu se numără pe lista de preferinţe a angajatorilor. În ceea ce priveşte discriminările legate 

de  rasă,  o  mare  problemă  se  resimte  în  rândul  etniei  rrome,  din  cauza  unei  percepţii  negative 

generale. Un procent destul de mic al cazurilor de discriminări la angajare se regăseşte şi în rândul 

homosexualilor,  al  persoanelor  infectate  cu  HIV/SIDA,  dar  şi  al  persoanelor  cu  dizabilităţi. 

Estimările pe termen mediu ale specialiştilor arată că, în România, odată cu scăderea numărului de 

persoane  active  în  câmpul  muncii,  angajatorii  vor  fi  obligaţi  de  situaţie  să  accepte  mai  uşor 

persoanele trecute de vârsta tinereţii, ale căror atuuri sunt loialitatea şi o mai mare determinare pentru 

muncă. 

Egalitatea între femei și bărbați nu constituie doar un scop în sine: este o condiție prealabilă pentru 

îndeplinirea  obiectivelor  generale  ale  UE,  de dezvoltare,  ocupare  a  forței  de  muncă și  coeziune 

socială.  Participarea  sporită  a  femeilor  pe  piața  forței  de  muncă  oferă  deopotrivă  o  garanție  a 

independenței lor economice și o contribuție substanțială la dezvoltarea economică și durabilitatea 

sistemelor de protecție socială. Deoarece femeile sunt suprareprezentate în locuri de muncă precare 

bazate  pe  contracte  de  muncă  pe  termen  scurt,  este  probabil  ca  acestea  să  fie  mai  afectate  de 

recesiunea economică ce influenţează piața forței de muncă. Urmărirea realizării și întăririi abordării 
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integratoare a egalității  de șanse pentru femei și bărbați  în domeniul ocupării  forței de muncă și 

politicilor sociale, inclusiv sistemele de flexicuritate, precum și continuarea eforturilor de eliminare a 

obstacolelor din calea participării neîngrădite a femeilor și bărbaților pe piața muncii sunt cruciale.

În ultimii ani, indiferent de creşterea economică susţinută, nivelul ocupării a rămas relativ 

neschimbat, iar nivelul extrem de ridicat al populaţiei ocupate în locuri de muncă fără remuneraţie a 

accentuat  precaritatea  locurilor  de  muncă,  afectând  în  special  grupurile  vulnerabile  –  tinerii  şi 

persoanele vârstnice.

Dacă  probabilitatea  pentru  o  femeie  de  a  fi  şomeră  este  mai  redusă  decât  în  cazul  bărbaţilor, 

probabilitatea ca acestea să rămână în afara pieţei muncii este cu 50% mai mare în România, situaţia 

îmbunătăţindu-se pe măsură ce nivelul de pregătire al femeilor creşte. 

A fi  femeie  în  România  înseamnă o şansă mai  mică  la  un loc de  muncă,  cu  8,1 puncte 

procentuale faţă de bărbaţi şi cu 5,8 puncte procentuale mai mică pentru a avea acces la o poziţie de 

angajator sau persoană ocupată pe cont propriu.

Cu cât sunt mai bine pregătite femeile sunt mai dispuse în a ocupa un loc de muncă decât în 

a-şi deschide o afacere pe cont propriu.

Femeile şi bărbaţii au aceleaşi şanse în a obţine un loc de muncă în agricultură. În  mod 

surprinzător, în România, un procent însemnat de femei sunt ocupate în sectoare de activitate care 

necesită un nivel înalt de calificare. Dacă avem în vedere că în general femeile au o rată de ocupare 

mai redusă decât bărbaţii,  iar un procent ridicat din femei sunt ocupate în locuri  de muncă înalt 

calificate,  putem concluziona că în piaţa muncii  femeile se plasează spre extreme, femeile cu un 

nivel ridicat de pregătire care ocupă locuri de muncă de calitate şi femei care nu participă deloc în 

piaţa muncii. 
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Vulnerabilităţile în piaţa muncii din România s-au accentuat după anul 2003. Cei mai expuşi 

acestor vulnerabilităţi sunt tinerii care se confruntă cu cel mai mare risc de sărăcie. Polarizarea în 

piaţa muncii între lucrători slab calificaţi sau necalificaţi şi respectiv cei calificaţi s-a accentuat de 

asemenea după anul 2003. Rata sărăciei pentru persoane care nu au absolvit o formă de învăţământ 

era în 2003 de 16 ori mai mare decât în cazul celor cu studii superioare.  In prezent această diferenţă 

a crescut la 27. Situaţia este similară şi în cazul celor care au absolvit şcoala primară pentru care rata  

sărăciei  este de la  12 până la  19 ori  mai  mare decât  în  cazul  celor ce sunt absolvenţi  de studii 

superioare.

În  majoritatea  ţărilor  CEE începând  cu  anul  2000  s-a  înregistrat  o creştere a  incidenţei 

contractelor  pe  perioadă  determinată  care  au  afectat  în  special  tinerii  şi  persoanele  cu  pregătire 

profesională redusă. Problema majoră este faptul ca aceste persoane au rămas « blocate » în acest tip 

de ocupare.  Contractele de muncă part time nu sunt foarte populare datorită  faptului  că există o 

inflexibilitate  a programului de lucru. Conform datelor statistice un român lucrează în medie într-o 

săptămână mai multe ore decât oricare alt european în special în ceea ce priveşte persoanele ocupate 

pe cont propriu. Dacă avem în vedere numărul de ore lucrate, inclusiv la alte locuri de muncă sau în 

gospodărie  ca  ore  de muncă  neplătite,  timpul  de lucru  în  România  este  mai  mare  decât  acelaşi  

indicator din oricare ţară europeană. 

Procentul angajaților de sex feminin care lucrează cu fracțiune de normă este de 31,2% , de 

patru ori mai mare decât cel al bărbaților. Deși fracțiunea de normă și alte formule de lucru flexibile 

pot  reflecta  preferințe  personale,  distribuția  inegală  a  responsabilităților  casnice  și  familiale 

determină mai multe femei decât bărbați să opteze pentru astfel de formule. În UE, peste 6 milioane 

de femei din grupul de vârstă între 25 – 49 de ani afirmă că sunt obligate să nu lucreze sau să lucreze  

doar cu fracțiune de normă, ca urmare a responsabilităților familiale.

Proporţia  redusă a  contractelor  de muncă part  time in România  reprezintă  un contrast  în 

Europa, unde ocuparea cu timp parţial este extrem de bine reprezentată în special în cazul femeilor.  
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Reglementările  restrictive  în  ceea  ce  priveşte   munca  în  timp  parţial  pot  avea  un  impact 

disproporţionat  asupra  femeilor  datorită  faptului  că  în  general  femeile  sunt  cele  ce  îşi  asumă 

responsabilităţile gospodăriilor.

Dacă avem în vedere procentul  salariaţilor  ce au primit  o formă de pregătire  la locul  de 

muncă platită de angajator sau angajat, România se află pe penultimul loc din ţările membre ale UE. 

Cursuril de formare profesională plasează lucrătorii ce le urmează ceva mai aproape de cei cu studii 

superioare, fiind mai puţin expuşi riscului de sărăcie. 

O mai bună reconciliere a vieții profesionale și private, pentru femei și bărbați deopotrivă, 

este  esențială  nu  doar  pentru  obținerea  egalității  de  șanse  între  bărbați  și  femei,  ci  și  pentru 

îndeplinirea  obiectivelor  de  la  Lisabona.  Dezvoltarea  unor  structuri  pentru  îngrijirea  copiilor 

abordabile din punct de vedere financiar și de calitate este esențială pentru a permite ambilor părinți 

să  combine  viața  profesională  și  cea  de  familie.  Pentru  a  întruni  obiectivele  stabilite  de  statele 

membre  privind  dezvoltarea  structurilor  de  îngrijire  a  copiilor,  așa-numitele  obiective  de  la 

Barcelona,  sunt  necesare  eforturi  în  continuare  pentru  obținerea  unor  niveluri  satisfăcătoare  ale 

îngrijirii  copiilor,  în special  în cazul celor sub vârsta de 3 ani. Politicile de reconciliere sunt, de 

asemenea,  importante  din  punctul  de  vedere  al  răspunsului  la  provocărilor  demografice.  Statele 

membre cu cea mai mare rată a natalității sunt în prezent cele care au obținut cele mai multe rezultate 

în ameliorarea echilibrului dintre viața profesională și cea privată și au o rată înaltă a încadrării în 

muncă în rândul femeilor.

În general conceptul de locuri de muncă decente abordează probleme precum: salarii corecte; 

protecţia împotriva riscurilor în ceea ce priveşte sănătatea la locul de muncă, dreptul lucrătorilor de 

a-şi apăra interesele şi de a participa activ în politica companiilor; asigurarea unor condiţii de muncă 

care  să  favorizeze  o  prezenţă  activă  în  viaţa  de  familie,  locuri  de  muncă  suficiente.  Totodată 

conceptul de locuri de muncă de calitate trebuie să includă reglementarea adecvată a formelor de 

ocupare noi şi atipice pentru a evita segmentarea în piaţa muncii.
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Ocuparea  forţei  de  muncă  în  economia  subterană,  caracterizată  de  salarii  mici,  condiţii 

precare de muncă, puternică nesiguranţă a locului de muncă şi un nivel redus al protecţiei angajaţilor 

în ceea ce priveşte durata zilei de muncă necesită o mai mare atenţie şi nevoie de intervenţie prin 

intermediul politicilor în acest sens.

Calitatea percepută a locurilor de muncă în  România măsurată prin nivelul salariilor, gradul 

de autonomie în muncă şi perspectivele de avansare – este mai scăzută decât cea existentă în medie 

în cele mai slabe şase state europene şi mult mai scăzută decât media UE25. În plus nivelul perceput 

de nesiguranţă a locului de muncă este foarte ridicat, 18% din angajaţii din România consideră că şi-

ar putea pierde locul de muncă în următoarele 6 luni.

Deţinerea  unui  loc  de  muncă  nu  este  întotdeauna  suficient  pentru  a  scăpa  de  sărăcie:  o 

structură familială particulară cu două sau mai multe persoane dependente şi doar un singur salariat 

sau cu  niveluri reduse ale salariilor, ce rezultă dintr-o serie de probleme cu care se confruntă piaţa 

muncii, inclusiv şomajul; incapacitatea de a găsi un loc de muncă cu normă întreagă, sau niveluri 

reduse ale salariilor, sunt probleme care stau la baza conceptului de sărăcie a celor ce muncesc.

Una  dintre  consecințele  segregării  între  bărbați  și  femei  pe  piața  forței  de  muncă  este 

persistența  diferenței  de remunerare  între  femei  și  bărbați  (17,4 % în medie în  UE),  în parte  ca 

urmare a faptului că femeile sunt concentrate în locuri de muncă și posturi mai puțin apreciate decât 

bărbații. Deoarece sunt mai multe șanse ca femeile să lucreze cu fracțiune de normă și să își întrerupă 

cariera  din  motive  familiale,  sunt  mai  înclinate  spre  a  cunoaște  consecințe  negative  în  ceea  ce 

privește  remunerarea,  avansarea  în  carieră  și  acumularea  drepturilor  de  pensie.  Aceasta  poate 

influența și riscul de sărăcie, în special în cazul părinților singuri care, în majoritatea cazurilor, sunt 

femei.

Datorită  transformărilor  din  perioada  de  tranziţie  România  a  înregistrat  o  creştere  a 

inechităţilor  sociale  şi  s-a  accentuat  nevoia  de  a  îmbunătăţi  rata  ocupării.  În  acelaşi  timp  însă 
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procesul  de convergenţă  pune presiune pe politica  fiscală  pentru respectarea  criteriilor  legate  de 

deficitul bugetar şi inflaţie. Creşterea  economică,  creşterea  veniturilor,  precum  şi  stabilitatea 

economică  trebuie  să se materializeze în condiţii  de viaţă  mai  bune şi  în dezvoltarea  durabilă  a 

resursei umane. Reducerea sărăciei depinde de rata de creştere a venitului mediu, de nivelul iniţial al 

inegalităţii şi de evoluţia acesteia, existând o legătură puternică între nivelul iniţial al inegalităţii şi 

creşterea economică.

Persistența diferențelor între femei și bărbați confirmă importanța eliminării obstacolelor din 

calea participării neîngrădite a femeilor pe piața muncii. Este importantă combaterea stereotipurilor 

de gen adânc înrădăcinate care definesc rolurile femeilor și bărbaților în societate și influențează 

dezechilibrele între sexe în ceea ce privește munca remunerată și neremunerată. Distribuirea inegală 

a responsabilităților familiale poate determina femeile, în măsură mai mare decât bărbații, să opteze 

pentru formule de lucru flexibile și să își întrerupă cariera, putând avea astfel un efect negativ asupra 

dezvoltării  acesteia,  a veniturilor,  drepturilor  la pensie și  independenței  economice.  Prin urmare, 

politicile de promovare a participării femeilor pe piața muncii trebuie să beneficieze de o abordare 

integrată  și  să includă strategii  de eliminare a stereotipurilor  masculine și  feminine și măsuri  de 

ameliorare a echilibrului între viața profesională și cea personală atât  pentru femei,  cât  și pentru 

bărbați. 

Femeile sunt mai expuse riscului în perioade cu șomaj în creștere, deoarece lucrează pe bază 

de  contract  cu  perioadă  determinată  în  proporție  mai  mare  decât  bărbații  (15%,  comparativ  cu 

13,9%).

 Rata şomajului  pentru femei  în România este încă redusă,  indicatorul  fiind însă viciat  de 

femeile ocupate în gospodărie care nu au nici un fel de remuneraţie. În primul trimestru al anului 

2009 70,9% din numărul lucrătorilor neremuneraţi erau femei. Cea mai mare discrepanţă între sexe 

se constată în rândul patronilor, numărul femeilor ce ocupă această poziţie fiind de 2,5 ori mai mici 

decât bărbaţii.
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Un echilibru mai bun între viața profesională și cea familială, atât pentru femei, cât și pentru 

bărbați impune împărțirea mai echitabilă a timpului consacrat activității remunerate și neremunerate. 

Timpul femeilor este dedicat în proporție mai mare responsabilităților casnice și familiale decât cel al 

bărbaților.  Măsurile de reconciliere trebuie să vizeze și bărbații  deoarece încurajarea egalității  de 

șanse între femei și bărbați presupune schimbări și noi oportunități pentru ambele sexe.

Femeile au şanse egale cu bărbaţii de a intra pe piaţa muncii, doar dacă au studii superioare, 

altfel  şansele lor sunt semnificativ mai reduse. Intrarea pe piaţa muncii nu este însă sinonimă cu 

independenţa economică. Aproape trei sferturi din lucrătorii familiali neremuneraţi  sunt femei, în 

timp ce proporţia femeilor în rândul lucrătorilor pe cont propriu este de sub 30%. Mai mult, în rândul 

patronilor,  numărul  femeilor  este  de  aproape  4  ori  mai  mic  decât  al  bărbaţilor,  iar  în  rândul 

conducătorilor şi funcţionarilor superiori din administraţia publică şi din unităţile economico-sociale, 

numărul  femeilor  este  de  2.5  ori  mai  mic  decât  al  bărbaţilor.  Femeile  predomină  în  schimb în 

populaţia  ocupată  în  sectorul  public,  în  grupele  de  ocupaţii  de  funcţionari  administrativi  (72%), 

lucrători operativi în servicii şi comerţ (65%), tehnicieni şi maiştrii (61%), specialişti cu ocupaţii 

intelectuale  şi  ştiinţifice  (51%),  precum  şi  în  sectoarele  sănătate  şi  asistenţă  socială  (78%), 

învăţământ  (74%), intermedieri  financiare  (70%),  hoteluri  şi  restaurante  (66%) şi  comerţ  (54%). 

Femeile  predomină  în  populaţia  ocupată  în  sectorul  gospodăriilor,  într-o  proporţie  de  55%. 

Persoanele de 65 ani şi peste sunt suprareprezentate în sectorul gospodăriilor, dar reprezintă doar în 

jur de o treime din întreaga populaţie ocupată în acest sector. Aşadar,  din cele 2.5-3 milioane de 

persoane care îşi duc traiul doar din agricultura de subzistenţă aproape două treimi – 1.65-2 milioane 

persoane – sunt în vârstă de muncă (15-64 ani). În plus, la nivelul populaţiei în vârstă de muncă, 

riscul cel mai ridicat de a fi ocupat în sectorul gospodăriilor aparţine persoanelor de 55-64 ani şi 

tinerilor 15-24 ani.

O participare egală a femeilor și bărbaților la procesele decizionale constituie o necesitate 

democratică și economică. Mobilizarea tuturor talentelor este cu atât  mai importantă în contextul 

economic actual.  Nu este momentul  irosirii  competențelor  și  potențialului  productiv ca urmare a 
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percepțiilor  învechite  despre  rolul  femeilor  și  bărbaților  și  capacitățile  lor  de  conducere. 

Angajamentul politic în favoarea egalității de șanse între femei și bărbați a sporit în ultimii ani atât la 

nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre. Totuși, acest angajament trebuie să se transforme în 

acțiune  și  progres  în  direcția  egalității  de  șanse  între  femei  și  bărbați  în  toate  statele  membre. 

Existența resurselor și structurilor adecvate este esențială, iar capacitățile de abordare integratoare a 

egalității  între  bărbați  și  femei  trebuie  să  fie  îmbunătățite.  Comunicarea  mai  frecventă  și  mai 

eficientă ar trebui să crească gradul de informare și să sporească vizibilitatea și înțelegerea aspectelor 

referitoare la bărbați și femei la toate nivelurile societății. 

Rata de participare a femeilor în vârstă este în general mai scăzută decât în cazul barbaţilor. 

În timp ce în cazul bărbaţilor a existat o politică activă de reţinere a acestora în piaţa muncii acesta 

nu a fost şi cazul femeilor. Femeile în vârstă care lucrează timp parţial sau ocupă poziţii sezoniere, 

cele care lucrează fără a fi remunerate sau cele care lucrează în gospodării nu sunt evidenţiate în 

unele cazuri în indicatorii ce caracterizează piaţa muncii. 

Îmbătrânirea populaţiei şi schimbările din piaţa muncii  pun şi ele la încercare sistemul de 

protecţie socială, principala preocupare fiind în general aceea de sustenabilitate financiară a acestor 

sisteme.

Veniturile femeilor sunt afectate în mod direct de criză ca urmare a pierderilor unui număr însemnat 

de locuri  de muncă în sectoarele  economice orientate  spre export  sau cele a căroa activitate  era 

finanţată prin microcredite. Pierderile în veniturile femeilor vor avea un efect negativ pe termen lung 

pentru bunăstarea gospodăriilor sărace datorită lipsei resurselor necesare pentru investiţii în educaţia 

copiilor şi în viitorul acestor familii.

Pentru a compensa efectul negativ generat de criză asupra situaţiei femeilor în societate şi în 

piaţa muncii se impune elaborarea unor politici care să aibă ca element central utilizarea femeilor ca 

agenţi  de stimulare a creşterii  economice sustenabile asigurând totodată resurse pentru furnizarea 
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bunăstării copiilor pe termen lung. Promovarea unor oportunităţi economice pentru femei, în special 

pentru cele cu o situaţie economică precară, trebuie să fie o temă centrală a politicilor publice în 

domeniul securităţii sociale sau în domeniul financiar. Instituţiile ce furnizează microcredite ar trebui 

sprijinite astfel încât acestea să poată continua să ofere surse de finanţare pentru micile afaceri, în 

special cele gestionate de femei.

EGALITATEA DE SANSE IN SISTEMUL PUBLIC SI CEL PRIVAT

Statisticile, atât pentru România dar şi pentru ţările europene, arată diferenţe de abordare între 

sectorul public şi cel privat în ceea ce priveşte piaţa muncii. Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice 

s-a realizat în jurul ideei că, a avea un loc de muncă în sistemul administraţiei publice este diferit de 

a avea un loc de muncă în sectorul privat, solicitând un anumit set de reguli şi cerinţe speciale în 

cazul sectorului public.  În general condiţiile de acces, sistemul de salarizare, dar şi de evoluţie în 

sistemul public sunt total diferite faţă de cele din sistemul privat. Accesul  iniţial  în  sistemul  public 

se face în baza evaluării pregătirii dar şi a examinării cunoştinţelor teoretice şi practice, evaluăriile 

fiind  mult  mai  drastice  decât  în  sistemul  privat  şi  mult  mai  inflexibile.  De  asemenea  evoluţia 

profesională  în  sistemul  public  şi  promovarea  se fac în  baza  unei  grile  bine stabilite  respectând 

criterii concrete, spre deosebire de sistemul privat în care evoluţia poate fi mult mai rapidă fără a 

aştepta  perioadele  de  evaluare.  Restricţiile  impuse  funcţionarilor  publice  printr-un  set  de 

incompatibilităţi ca şi cele ce privesc organizarea şi utilizarea tuturor mecanismelor şi instrumentelor 

de natură sindicală sunt elemente care pot justifica unele diferenţe de poziţie şi nivel de salarizare din 

sectorul public. În fapt cea mai importantă distincţie între sectorul public şi cel privat provine din 

faptul ca în timp ce lucrătorii din sistemul public sunt supuşi legislaţiei publice, în sectorul privat 

lucrătorii sunt supuşi reglementărilor private.

1. Gradul de satisfacţie oferit de câteva elemente considerate definitorii  pentru piaţa muncii: 

Aşa cum se poate constata în sectorul administraţiei publice ponderea celor care sunt mulţumiţi şi 

foarte mulţumiţi în ceea ce priveşte: locul de muncă, maniera în care sunt apreciaţi, oportunităţi în 
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carieră şi nivelul securităţii locului de muncă, este mult mai mare decât în mediul privat, diferenţa 

cea mai  semnificativă înregistrându-se în  ceea ce priveste  nivelul  securităţii  locului  de muncă, 

lucru explicabil dacă avem în vedere perioada de criză şi riscul de pierdere a locului de muncă la 

care sunt expuşi lucrătorii în mediul privat.

2. Existenţa unor reglementări interne care să prevină şi să gestioneze situaţiile de discriminare 

la locul de muncă. Aşa cum era de aşteptat sectorul administraţiei publice dispune într-o proporţie 

mai  mare  de  reglementări  interne  în  domeniul  discriminării,  aceasta  şi  datorită  faptului  că  în 

general în administraţia publică modul de funcţionare instituţional este mult mai standardizat spre 

deosebire  de  sectorul  privat,  totodată  trebuie  avut  în  vedere  faptul  că  în  special  în  cazul 

companiilor mici funcţionarea este mai degrabă una care nu se desfăşoară după reguli instituite în 

prealabil, fiind în principal o opţiune izvorâtă din necesitatea de a ţine costurile sub control.

3. Existenţa unor facilităţi în ceea ce priveşte reconcilierea vieţii profesionale cu cea de familie: 

În acest caz situaţia este oarecum similară, o pondere redusă a persoanelor intervievate în ambele 

sectoare au avut cunoştinţă de existenţa unor astfel de facilităţi.

4. Priorităţile identificate de cele 2 sectoare: Îngrijirea medicală este o prioritate pentru ambele 

sectoare, priorităţile fiind în general aceleaşi în cazul ambelor sectoare.  În timp ce pentru lucrătorii 

din sectorul privat prioritară este securitatea locului de muncă în cazul lucrătorilor din administraţia 

privată prioritatea principală o constituie salariul mai mare şi oportunităţile de promovare.

5. Oportunitatea  de  a  participa  la  cursuri  de  pregătire:  Aşa  cum  era  de  aşteptat  în  cazul 

sectorului administraţiei publice lucrătorii au beneficiat în mai mare măsură de posibilitatea de a 

participa la cursuri de formare profesională, fiind în acest context un avantaj pentru salariaţii din 

sectorul public.

„Reduceţi! Reciclaţi! Reutilizaţi!”



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

 

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional 

"Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative"

6. Transparenţa salariilor şi modul în care acestea respectă principiul plată egală pentru muncă 

egală: Deşi în repetate rânduri sistemul de salarizare în sectorul public a fost blamat ca fiind unul 

opac se pare că sistemul de salarizare în sistemul privat este unul care nu se poate caracteriza prin 

transparenţă.  Lucrătorii  din administraţia publică intervievaţi  au considerat în mai mare măsură 

decât cei din sectorul privat că sistemul de stabilire a salariilor este unul transparent.

7. Victimă a hărţuirii:  10,99% din lucrătorii  din administraţie  publică au declarat  că au fost 

victime ale hărţuirii la locul de muncă în timp ce în sectorul privat doar 8,09% au declarat că s-au 

confruntat cu o astfel de situaţie. Existenţa unor cazuri mai frecvente de discriminare poate fi şi 

rezultatul faptului că în sectorul public există reglementări interne care pot fi utilizate în caz de 

discriminare,  acest  lucru  contribuind  la  o  creştere  a  transparenţei  în  gestionarea  cazurilor  de 

hărţuire.

8. Elementele ce motivează lucrătorii în cele două sectoare: Pentru ambele sectoare persoanele 

intervievate  au  declara  că  principalul  elementul  motivant  îl  constituie  pasiunea  pentru  muncă, 

salariul fiind următorul element de motivare ca importanţă în ambele cazuri.

9. Forme  de  manifestare  a  discriminării:  Pentru  sectorul  public  cel  mai  ridicat  grad  de 

discriminare  a  fost  identificat  ca  provenind  din  domeniul  formării  profesionale,  carieră  şi 

promovare, în timp ce pentru sectorul privat cel mai ridicat grad de discriminare se manifestă în 

ceea ce priveşte accesul la ocupare.

10. Motive de discriminare în piaţa muncii : În primul rând trebuie menţionat că în cazul ambelor 

sectoare principalul motiv de discriminare este perceput a fi vârsta, ar trebui reţinut însă faptul că 

salariaţii din sectorul public consideră că frecvenţa discriminării este mult mai mare decât nivelul 

perceput de sectorul privat. 

11. Egalitatea de tratament la locul de muncă: Deşi respondenţii din sectorul privat consideră că 

frecvenţa cazurilor de discriminare în piaţa  muncii  este mai mare decât frecvenţa percepută de 
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mediul  privat,  discriminarea  pe  criterii  de  gen  nu  pare  a  fi  atât  de  des  întâlnită.  Pecepţia 

persoanelor intervievate din mediul administraţiei publice este că, femeile şi bărbaţii sunt trataţi în 

mod egal a locul de muncă.

De ce e necesara eliminarea discriminarii

Eliminarea discriminarii este esentiala pentru ca oamenii:

- sa fie în masura sa îai aleaga liberi cariera profesionala;

- sa îsi dezvolte talentul ai abilitatile;

- sa fie recompensati dupa merit.

Discriminarea produce inegalitati  pe piata  fortei  de munca ai  dezavantaje  inechitabile,  genereaza 

stres,  scade  moralul  si  motivatia,  afectând  respectul  de  sine  ai  încurajând  prejudecatile. 

Discriminarea pe termen lung si excluziunea sociala pot duce la saracie ai fragmentare sociala, care 

compromit cresterea economica.

Eliminarea discriminarii  la locul de munca este un pas strategic spre combaterea discriminarii  în 

general, ajutând la construirea unor piete a fortei de munca si societati egalitare si democratice si la 

diminuarea  conflictelor.  Corectitudinea  si  dreptatea  la  locul  de  munca  cresc  respectul  de  sine, 

moralul  si  motivatia  lucratorilor.  Forta  de  munca  mai  productiva  si  mai  loiala  combinata  cu 

gestionarea eficienta a resurselor umane fac organizatiile mai productive ai competitive. Riscul de 

tensiuni  si  conflicte  sociale  este  de  asemenea,  redus  atunci  când  oportunitatile  sunt  uniform 

distribuite între diferite grupuri ale societatii.

Forta de munca ce reflecta diversitatea societatii (în functie de vârsta, sex, religie, handicap, abilitati 

etc) poate întelege si raspunde mai bine nevoilor diversilor clienti. Distributia egala a resurselor de 

productie ai a educatiei între femei si barbati duce la cresterea productivitatii si crestere economica.
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Legislatia  pentru  interzicerea  discriminarii  si  promovarea  egalitatii  sunt  indispensabile,  însa 

insuficiente. Discriminarea la locul de munca nu va disparea doar pentru ca este interzisa. Pentru 

combaterea discriminarii e nevoie de:

- legislatie eficienta;

- institutii pentru aplicarea efectiva a legislatiei;

- actiuni pozitive;

- educatie impartiala;

- servicii de formare ai de angajare a fortei de munca;

- date statistice si baza de informatii pentru monitorizarea progresului;

- întarirea capacitatii de interventie a organizatiilor patronale ai sindicale;

- cresterea gradului de reprezentativitate în cadrul acestor organizatii.

Acest  amestec  de politici  si  instrumente  este  esential,  indiferent  de  forma  de discriminare.  Atât 

barierele de egalitate formale cât si cele informale trebuie sa fie desfiintate, fiind necesare masuri de 

promovare  a egalitatii  care sa tina  cont  de diversitatea  în  cultura,  limba,  circumstante  familiale, 

precum si capacitatea de a citi si de a lucra cu numere.

Combaterea discriminarii la locul de munca ajuta la reducerea dezavantajelor, cum ar fi cele datorate 

educatiei prin discriminarea suferita timpuriu în viata.

Ce masuri poate lua persoana care este discriminata la locul de munca? 

Persoana care considera ca este discriminata la locul de munca poate depune o plangere la institutiile 

competente (inspectoratele teritoriale de munca, Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse intre 

Femei  si  Barbati,  Consiliul  National  pentru  Combaterea  Discriminarii)  sau  se  poate  adresa 

instantelor de judecata. 

Abordarea integratoare 
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Abordarea integratoare implică, de obicei, o reorganizare a proceselor de elaborare şi planificare a 

politicilor (programelor, proiectelor), pentru că, de cele mai multe ori, procedurile existente nu ţin 

seama de diferenţele de gen sau conţin prejudecăţi legate de gen. În general, experţii în strategii din 

instituţiile/organismele  care  elaborează  politici  afirmă  că  rezultatul  muncii  lor  nu 

avantajază/dezavantajază nici unul dintre sexe (sunt neutre din punctul de vedere al genului) dar, în 

contradicţie cu această supoziţie, de multe ori a fost dovedit faptul că diferenţele de gen nu sunt 

recunoscute ca atare şi că deciziile se iau ţinând cont de prejudecăţi care favorizează perpetuarea 

inegalităţilor de gen deja existente. Abordarea integratoare ca strategie are drept scop contracararea 

în mod activ a acestui fapt şi folosirea rolului factorilor decizionali în elaborarea politicilor tocmai 

pentru a promova relaţii echitabile între femei şi bărbaţi. 

1 Egalitatea de gen 

În societate, femeile şi bărbaţii nu au aceleaşi roluri, resurse, nevoi şi interese. Nu participă în mod 

egal la luarea deciziilor. Valorile atribuite “muncii femeilor” şi “muncii bărbaţilor” nu sunt aceleaşi; 

aceste diferenţe variază de la o societate la alta, de la o cultură la alta şi sunt denumite “diferenţe de 

gen”. 

Genul se referă la diferenţele sociale dintre femei şi bărbaţi care sunt învăţate şi care se schimbă în 

timp. Aceste diferenţe variază mult în interiorul unei culturi şi de la o cultură la alta. Genul este un 

instrument  conceptual  cu ajutorul  căruia  sunt  analizate  rolurile,  responsabilităţile,  constrângerile, 

şansele şi nevoile bărbaţilor şi femeilor în orice context. Rolurile şi nevoile de gen sunt influenţate de 

clasă, vârstă, rasă şi  etnie, cultură şi religie şi de mediul geografic, economic şi politic.  În orice 

context social, rolurile de gen pot fi flexibile sau rigide, asemănătoare sau diferite, complementare 

sau în conflict. Pe lângă diferenţele dintre femei şi bărbaţi, mai pot exista diferenţe în cadrul aceleiaşi 

categorii în ceea ce priveşte nivelul socio-economic, puterea de decizie şi vârstă. 

1 Persoanele cu dizabilităţi 
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În vederea garantării conformării cu principiul egalităţii de tratament în legătură cu persoanele cu 

dizabilităţi,  art.  5 din Directiva Consiliului privind relaţiile de muncă 2000/78/CE prevede ca, în 

cazurile particulare în care e impune, angajatorii trebuie să ia măsurile necesare pentru a permite unei 

persoane  cu  dizabilităţi  să  aibă  acces,  să  participe  sau  să  promoveze  la  locul  de  muncă  sau  să 

beneficieze  de  instruire,  cu  excepţia  cazului  în  care  astfel  de  măsuri  ar  presupune  un  efort 

disproporţionat  din partea  angajatorului.  Acest  efort  nu va  fi  disproporţionat  când este  suficient 

acoperit de măsurile existente în cadrul politicilor privind dizabilitatea ale statului în cauză. 

Aceasta presupune că, ori de câte ori este nevoie, trebuie luate măsuri adecvate pentru persoanele cu 

dizabilităţi  tocmai  pentru garantarea  egalităţii  de tratament  cu excepţia  situaţiei  în  care se poate 

demonstra că o astfel de acomodare ar reprezenta o dificultate nefiresc de mare pentru cealaltă parte. 

Un exemplu în acest sens poate fi adaptarea orelor de lucru pentru persoanele cu dizabilităţi. 

CADRUL LEGISLATIV

În  sensul  Legii  nr.  202/2002  privind  egalitatea  de  şanse  şi  de  tratament  între  femei  şi  bărbaţi, 

republicată,  prin  egalitate  de  şanse  între  femei  şi  bărbaţi  se  înţelege  luarea  în  considerare  a 

capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi 

tratamentul egal al acestora. 

• În art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 

Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului 

• (CE) nr. 1784/1999 se stipulează faptul că Statele Membre se asigură că programele operaţionale 

cuprind o descriere a modului în care se încurajează egalitatea între bărbaţi şi femei şi egalitatea de 

şanse în elaborarea, punerea în aplicare, supravegherea şi evaluarea programelor operaţionale. Statele 

Membre încurajează o participare echilibrată a femeilor şi bărbaţilor  la gestionarea şi executarea 

programelor operaţionale la nivel local, regional şi naţional, după caz. 

„Reduceţi! Reciclaţi! Reutilizaţi!”
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• Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind 

Fondul European de Dezvoltare  Regională,  Fondul Social  European şi  Fondul de coeziune şi de 

abrogare a Regulamentului  (CE) nr.  1260/1999, prin art.  16 privitor  la egalitatea între  bărbaţi  şi 

femei şi nediscriminarea, prevede că 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 fiecare dintre diferitele etape ale aplicării Fondurilor şi în 

special în ceea ce priveşte accesul la Fonduri. În special, accesibilitatea persoanelor handicapate este 

unul dintre criteriile care trebuie respectate la definirea operaţiunilor cofinanţate din Fonduri şi de 

care trebuie să se ţină seama în fiecare dintre diferitele etape ale aplicării Fondurilor. 

• Art. 21 alin. (1) din Carta UE privind Drepturile fundamentale statutează că orice discriminare 

bazată pe orice criteriu precum sex, rasă, culoare, etnie sau origine socială, trăsături genetice, limbă, 

religie  sau  credinţă,  opinie  politică  sau  de  altă  natură,  apartenenţă  la  o  minoritate  naţională, 

proprietate, naştere, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală este interzisă. 

•  Strategie pentru protecţia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 

2006-2013 "Şanse egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări"; 

•  Hotărârea  Guvernului  nr.  1175/2005  privind  aprobarea  Strategiei  naţionale  pentru  protecţia, 

integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013; 

• Strategia naţională pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2006-2009; 

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată; 

„Reduceţi! Reciclaţi! Reutilizaţi!”



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

 

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional 

"Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative"

0 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii 

de tratament între femei si bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de 

bunuri şi servicii; 

1 Constituţia României, art. 4 alin. 2 şi art. 16 alin. 1; 

2 Codul Muncii, art. 3-9; 

3 Ordonanţa  Guvernului  nr.  137/2000 republicată  privind prevenirea  şi  sancţionarea  tuturor 

formelor de discriminare; 

4 Hotărârea Guvernului nr. 967/1999 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei Consultative 

Interministeriale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CODES) 

5 Planul  naţional  de  acţiune  pentru  egalitatea  de  şanse  între  femei  şi  bărbaţi  (HG.  nr. 

1273/2000) 

6 Hotărârea Guvernului nr. 285 din 4 martie 2004 privind aplicarea Planului naţional de acţiune 

pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 

7 Hotărârea Camerei Deputaţilor privind înfiinţarea Comisiei pentru Egalitatea de Şanse între 

femei şi bărbaţi (Hotărârea nr.24/18 noiembrie 2003) 

„Reduceţi! Reciclaţi! Reutilizaţi!”



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

 

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional 

"Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative"

Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice,

 fără privilegii şi fără discriminări
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                CONSTITUTIA ROMANIEI, Art 16(1)

„Reduceţi! Reciclaţi! Reutilizaţi!”


