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I. Capitolul I. Egalitatea de sanse 

I.1 Definitii: Egalitate de sanse; Egalitate de tratament; Egalitate de gen 

Egalitate de sanse reprezinta conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere 

să-si dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte; faptul că 

diferitele comportamente, aspiraţii şi necesităţi ale femeilor şi bărbaţilor sunt luate în 

considerare, evaluate şi incurajateîn mod egal înseamnă că femeile şi bărbaţii se bucură de 

aceeaşi libertate de a-şi realiza aspiraţiile.  

Legiuitorul roman defineste in cadrul Legii …. egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, 
prin aceea ca  înţelege “luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale 
persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora” (art. 1 alin. 
2). Prin egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbatui in relatiile de munca se 
intelege accesul nediscriminatoriu la: 

• alegerea ori exercitarea libera a unei profesii sau activitati;  

• angajare in toate posturile sau locurile de munca vacante si la toate nivelurile ierarhiei 
profesionale; 

• venituri egale pentru munca de valoare egala;  

• informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, 
specializare si recalificare profesionala; 

• promovare la orice nivel ierarhic si profesional; 

• conditii de munca ce respecta normele de sanatate si securitate in munca, conform 

prevederilor legislatiei in vigoare;  
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• beneficii, altele decat cele de natura salariala, precum si la sistemele publice si private 

de securitate sociala; 

• organizatii patronale, sindicale si organisme profesionale, precum si la beneficiile 

acordate de acestea; 

• prestatii si servicii sociale, acordate in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Egalitatea de sanse pentru femei si barbati inseamna: 

• vizibilitate, autonomie, responsabilitate si participare egala a celor doua sexe la / in 

toate sferele vietii publice si private (1998 – Consiliul Europei, Abordarea 

integratoare a egalitatii de sanse intre femei si barbati) 

• luarea in considerare a capacitatilor, nevoilor si aspiratiilor diferite ale persoanelor 

de sex masculin si respective feminin si tratamentul egal al acestora (Legea 202 / 

2002 privind egalitatea de sanse pentru femei si barbati) 

•  femeile si barbatii au aceleasi drepturi, obligatii si posibilitati cu privire la: 

• a avea un loc de munca care sa le asigure independenta economica;  

• a se implica in gospodarie si cresterea copiilor;  

• a participa la viata politica, sindicala, sociala, culturala, la activitatile 

comunitare.  

Egalitatea de tratament (Equal treatment), in cadrul relaţiilor de muncă funcţionează 

principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii. (Codul Muncii; art. 5). 

Egalitatea de tratament presupune absenta oricarei forme de discriminare.Actele de 

discriminare pot proveni de la angajator, de la organele de conducere ale angajatorului sau de 

la alţi salariaţi.  

Egalitatea de gen, in 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”.  
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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.  

Termenul de “gen” nu îl înlocuieşte pe cel de “sex” care se referă doar la diferenţele 

biologice.  

Promovarea conceptului de „egalitate a şanselor” presupune în mod automat că la nivelul 

sistemului social se manifestă unele acţiuni discriminative la adresa unor indivizi, acţiuni 

dăunătoare în general întregii societăţi. În acest sens cele mai afectate grupuri sociale sunt 

cele din rândul minorităţilor (etnice, religioase, sexuale), femeile, bătrânii şi persoanele cu 

handicap, şi în mod quasi-general - săracii, în general persoane cu slujbe şi venituri modeste 

care nu au capacitatea şi nu se regăsesc în poziţia de a putea influenţa şi negocia cu diferitele 

structuri de putere cristalizate în cadrul sistemului social1.  

 

 

I.2 Istoric 

Ca tema generala, de la Montesquieu, Marx sau Durkheim, “egalitatea” ocupa un loc 

foarte important in sociologie, dar si in stiintele politice sau filosofie. 

Diferenţele dintre bărbaţi şi femei, sub diferitele sale aspecte, reprezintă o problematică 

mereu actuală. Literatura de specialitate a căutat să analizeze modalitatea în care se distribuie 

puterea între bărbaţi şi femei în funcţie de vârstă, orientare sexuală, etnie sau alte variabile 

                                                        
1 Cox, Raymond W., Buck, Susan J., Morgan, Betty N., 1996, Public Administration in Theory and Practice, 
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(vezi H.L Moore), să explice sau să inţeleagă rolul diversităţii culturale (U Hannerz 1992, M 

Gullestad, 1991) sau interdependenţele dintre reprezentările culturale şi politic (C West, 1994; 

S. Hall, 1997).  

Vremurile indelungate de opresiune masculină si dictatura bunului plac al arhaicului pater 

familias, au umplut, asa cum era si firesc rezervoarele de ură ale psihicului femeii; tratată fie 

ca simplu obiect sexual, fie ca maşină de gătit, fie ca îngrijitoare de copii, obiect al 

marginalizării politice, veşnic refuzată carierei intelectuale, femeia şi-a găsit adăpostul sub 

stindardele asociaţiilor feministe, adepte ale discursului extremist, fapt de natură a-i 

transforma, treptat, pe bărbaţi în “marii perdanţi”, după expresia lui Pascal Bruckner. 

În anul 1792 Mary Wollstonecraft a publicat prima lucrare în care se cere apărarea 

drepturilor femeii în societate. Lucrarea este un adevarat program de apărare a drepturilor 

femeii ce consideră că, acestea sunt "un agent al schimbării" la nivelul întregii societăţi. Studii 

privind statutul femeii în ţările în curs de dezvoltare au fost realizate sau sprijinite de Amartya 

Sen, laureat al premiului Nobel in economie în anul 1998. Feminismul ca şi concept caută să 

explice şi să aducă în constiinţa publică relevanţa diferenţei de gen, şi/ sau a diferenţei de sex 

dintre femei şi bărbaţi (M Magyary-Vincze, 2002). 

Teoria feminista a cunoscut o serie de etape de dezvoltare, de la paradigma egalităţii (ce 

urmareşte, în principal, să elimine dezavantajele femeii) la cea a diferenţei sexuale (ce 

subliniază necesitatea înlocuirii unui sistem care favorizează, prin natura sa, valorile 

masculine) şi, respectiv, paradigma deconstrucţiei, care urmăreşte să creeze un echibru între 

primele două abordări. Acestă paradigmă recunoaşte diferenţele între bărbaţi şi femei dar 

accentuează necesitatea asigurării şanselor egale de afirmare a femeilor în societate (vezi J. 

W. Scott, 1990, H Moore, 1988).  

Ideologia egalităţii, a discriminării pozitive şi a corectitudinii politice este identificata in 

studiile  universităţilor din Statele Unite ale Americii, iar promovarea la rangul de politică de 

stat a avut loc în timpul administraţiei Clinton. Atrăgătoare din punct de vedere teoretic, nu 

este mai puţin adevărat că această ideologie a generat nebănuite convulsii şi răsturnări de 

ierarhii, atrăgându-şi deopotrivă admiratori şi contestatari înverşunaţi. Din acest motiv, la 
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sfârşitul anilor ’70 se lansează două noi concepte2, complementare (precum şi programe în 

acest sens) – discriminare pozitivă şi acţiune afirmativă.  

Discriminarea pozitivă/ acţiunea afirmativă se referă la promovarea şi punerea în aplicare 

a unor programe care urmăresc să remedieze efectele produse de anumite discriminări 

manifestate în trecut, suferite de diferiţi indivizi, în sfera muncii, a educaţiei etc., şi de a 

preveni reapariţia şi re-manifestarea acestor discriminări. Acţiunea afirmativă a fost 

promovată îndeosebi în sfera muncii şi a educaţiei. 

Discriminarea pozitivă/ acţiunea afirmativă se distinge însă oarecum de anti-discriminare 

sau legile ce promovează oportunităţi egale (care interzic tratametul inegal), deoarece propune 

măsuri corective pozitive focalizate în mod expres pe persoanele/ grupurile care au suferit în 

trecut diverse discriminări (Cox et al., 1994) 

Egalitatea şanselor presupune: rezolvarea discrepanţei dintre dreptul la auto-determinare 

şi experienţa efectivă a auto-determinării. Această discrepanţă se datorează deficitului de 

capacităţi şi oportunităţi ale unor indivizi pentru care multe circumstanţe de natură personală, 

socială şi economică se află în afara controlului lor, ceea ce conduce la inegalitate prin 

inegalitatea şanselor.  

Cu alte cuvinte inegalitatea este o problemă derivată din perspective şi şanse inegale de 

succes în procesul de angajare şi urmărire a propriilor scopuri, şi deci de atingere a unui nivel 

optim de auto-determinare. Această situaţie conduce la pierderea controlului asupra unor 

circumstanţe de viaţă şi în final asupra propriei vieţi.  

Teoria oportunităţilor egale3 justifică corectarea nedreptăţilor sociale (social redress) în 

favoarea celor aflaţi într-o situaţie dezavantajoasă, afirmând că: 

 (a) toţi indivizii au dreptul la auto-determinare, 

 (b) condiţiile psihologice şi sociale derivate din experimentarea libertăţii determină ca 

unii indivizi şi unele grupuri să experimenteze avantaje incorecte în determinarea propriului 

lor viitor, în comparaţie cu alţii, 

                                                        
2 Mithaug Dennis .E., 1996, Equal Opportunity Theory, SAGE Publications, London. 
3 Prentice Hall, New Jersey Gans, Herbert J., 1991, People, Plans, and Policies: Essays on Poverty, Racism, 
and Other National Urban Problems (Columbia History of Urban Life), Columbia University Press 
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 (c) diminuarea şanselor de auto-determinare a celor aflaţi într-o situaţie dezavantajoasă se 

datorează unor forţe sociale aflate în afara controlului lor,  

(d) ca o consecinţă a acestor declinuri/ diminuări, este de datoria colectivităţii să 

promoveze îmbunătăţirea şanselor de succes în procesul de auto-determinare pentru cei 

dezavantajaţi4.  

 În acest sens, acţiunea colectivă trebuie să includă optimizarea şanselor de succes în 

procesul de auto-determinare prin îmbunătăţirea capacităţilor de autonomie în gândire şi 

acţiune ale acestora, prin mărirea spectrului de oportunităţi de alegere şi acţiune efectivă, şi 

prin optimizarea raportului (match) dintre capacitatea individuală şi oportunitatea socială, 

prin eliminarea obstacolelor şi construirea oportunităţii care încurajează într-o măsură mult 

mai accentuată şi mai frecventă exprimarea şi experimentarea auto-determinării. 

Backgroundul acestor teorii s-a cristalizat în jurul întrebării „ce reprezintă/ înseamnă şanse 

corecte pentru toţi indivizii?”.  

În acest sens există cristalizate patru răspunsuri:  

1. primul derivă din ideologia dominantă a stratificării sociale care pune egal între 

şansa corectă şi oportunitatea egală – în consecinţă, lipsa de şansă a unora se 

datorează eşecului lor de a profita de unele oportunităţi disponibile pentru toţi în 

mod egal; 

2. un al doilea răspuns derivă din teoria justiţiei ca favorabilitate/ oportunitate a lui 

Rawls (1971), care afirmă că ‘oportunităţi egale’ înseamnă împărţirea egală a 

surplusului creat, cu alte cuvinte redistribuirea bunăstării de la cei care au mai mult 

la cei care au mai puţin5; 

3. al treilea se refera la teoria justiţiei ca împuternicire (entitlement) a lui Nozick 

(1977) - şansă corectă înseamnă exercitarea liberă a puterii de auto-determinare, 

minimal restrânsă doar atunci când această expresie încalcă auto-determinarea 

altora6;  

                                                        
4 D.E. Mithaug, 1996. 
5 Rawls, John, 1971, A Theory of Justice, MA: Belknap, Cambridge.  
 
6 Nozick Robert, 1977, Anarchy, State and Utopia, Basic Books, New York 
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4. al patrulea raspuns reprezinta o teorie care este un mix al celor trei anterioare, şi 

care ia în considerare trei factori de bază: capacitatea, oportunitatea şi rezultatul 

final (outcome). Variaţia capacităţii şi a oportunităţii afectează şi este afectată de 

rezultatele auto-determinării în gândire şi acţiune. 

Teoria oportunităţilor egale se bazează pe recomandarea şi idealul colectiv potrivit căruia 

„toţi indivizii au dreptul la auto-determinare”. Acest imperativ se fundează pe faptul că: 

a. orice societate cuprinde unii indivizi care dovedesc un deficit sever al 

capacităţii de auto-determinare; 

b. toate societăţile generează oportunităţi inegale de auto-determinare; 

c. în consecinţă, unii indivizi nu(-şi) pot experimenta dreptul de auto-

determinare deoarece le lipseşte atât capacitatea cât şi oportunitatea 

realizării acestui fapt; 

d. drept urmare, toate societăţile trebuie să optimizeze şansele de succes în 

sfera auto-determinării printre cei mai dezavantajaţi, prin sporirea 

capacităţilor şi îmbunătăţirea oportunităţilor de auto-determinare ale 

acestora7. 

Măsurarea progresului în realizarea echităţii sociale solicită o abordare diferită în 

înţelegerea conceptului de „a fi o persoană” şi ce înseamnă „a avea o oportunitate”. 

 În timp ce în trecut capacitatea unei persoane de a se adapta la circumstanţele vieţii era 

văzută ca fiind invariabilă, astăzi această capacitate este considerată ca fiind variabilă, 

depinzând de achiziţiile persoanei sau pierderea unor variate resurse în decursul diferitelor 

tranzacţii cu mediul. În mod similar, conceptul de „oportunitate” era considerat a fi 

independent de individ şi determinat de mediu. Acum, el este considerat ca fiind 

interdependent şi variabil, atât relativ la persoană cât şi la mediu, depinzând de optimalitatea 

valorii pe care individul o ataşează în judecarea şanselor corecte pentru atingerea unor variate 

scopuri relative la auto-determinare8. 

                                                        
7 D.E. Mithaug, 1996. 
8 Ibidem 
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Scopul final este atingerea stadiului de perfecţiune/ excelenţă (excellence) de către toţi 

indivizii, prin promovarea egalităţii şi libertăţii. Aceasta presupune: 

 (a) existenţa unui cadru favorabil (fairness) non-discriminativ ca un mijloc şi o condiţie a 

auto-determinării, iar starea de perfecţiune/ excelenţă este un rezultat al acestei auto-

determinări,  

(b) condiţia necesară pentru obţinerea acestui cadru non-discriminativ pentru toţi şi în 

condiţii de libertate pentru toţi indivizii, reprezintă aceeaşi condiţie care promovează starea de 

perfecţiune/ excelenţă. 

 

 

Despre  “Egalitatea sanselor” se spune ca reprezinta o optiune caracteristica doar 

societatilor moderne.  

 Conceptul „egalitate de sanse” a aparut in spatiul romanesc odata cu inceperea 

demersurilor Romaniei de a adera la Uniunea Europeana, fiind adus in discursul public mai 

intai de organizatiile neguvernamentale si abia apoi de catre ceilalti actori sociali.  

I.3 Discriminare 

I.3.1 Definitii 

Discriminarea (discrimination) inseamna a diferenţia sau a trata diferit două persoane sau 

două situaţii, atunci când nu există o distincţie relevantă între acestea sau de a trata într-o 

manieră identică situaţii care sunt în fapt diferite. Directive UE anti-discriminare interzic atât 

discriminarea directă, cât şi discriminarea indirectă şi dau aceeaşi definiţie a discriminării. 

Forme de discriminare în legislaţia anti-discriminare: 

• Discriminarea directă; 

• Dispoziţia de a discrimina 

• Discriminarea indirectă 
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• Hărţuirea 

• Victimizarea. 

Tipuri de discriminari 

• Discriminarea dupa gen  

• Discriminarea dupa orientarea sexuala  

• Discriminarea dupa varsta  

• Discriminarea dupa handicap  

• Discriminarea dupa etnie  

• Discriminarea dupa religie  

Discriminarea directă 

Tratament / Criteriu / Scop/efect / drept care fac posibile: orice deosebire, excludere, 

restricţie, preferinţă pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, 

convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectarea 

HIV ori apartenenţă la o categorie defavorizată care are ca scop sau ca efect restrângerea ori 

înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate a drepturilor omului 

şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege. 

Ar putea fi calificată ca fiind direct discriminatorie orice clauză într-un contract colectiv 

care ar stabili în sistemul său de clasificare profesională o categorie destinată exclusiv 

femeilor folosind, de exemplu, terminologia de femei de serviciu, cameriste, bucătărese sau 

pur ș i simplu personal pentru curățenie căruia i-ar fi atribuit un salariu mai mic fața de 

alte categorii profesionale cu caracteristici obiective ș i subiective similare, dar compuse în 

mare parte de bărbați. Este dificil a găsi o justificare obiectivă și proporțională pentru 

stabilirea unei categorii profesionale sexualizate. Acest tip de segregare a fost întotdeauna 

clasificată drept discriminatorie. 
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Dispoziţia de a discrimina 

Dispoziţia de a discrimina persoanele pe oricare din temeiurile de rasă, naţionalitate, etnie, 

limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală 

cronică necontagioasă, infectarea HIV ori apartenenţă la o categorie defavorizată 

esteconsiderată discriminare. 

Discriminare indirectă 

Prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează anumite persoane, 

pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare 

sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectarea HIV ori apartenenţă la o 

categorie defavorizată faţă de alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii 

sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop 

sunt adecvate şi necesare. 

Ar putea fi calificat drept un act de dicriminare indirectă cazul în care compania ar utiliza 

de exemplu, factorul de forță fizică drept element de la care se aplică un nivel mai ridicat de 

retribuție pentru anumite funcții, în cazul în care această cerință nu este un element 

esențial pentru buna desfășurare a lucrărilor. De asemenea, ar constitui un caz de 

discriminare indirectă situația în care compania ar acorda spor de dăruire în funcție de 

zilele efective de lucru, fiind excluse la calcul zilele în care s-au exercitat drepturile derivate 

din starea de maternitate sau situații de îngrijire a familiei. 

Prin muncă de valoare egală, conform Legii 202/2002 se înțelege activitatea remunerată 

care, în urma comparării, pe baza acelorași indicatori ș i a acelorași unități de măsură, cu 

o altă activitate, reflectă folosirea unor cunoștinte ș i deprinderi profesionale similare sau 

egale ș i depunerea unei cantitați egale ori similare de efort intelectual şi/sau fizic. 

Prin discriminare bazată pe criteriul de sex se ințelege discriminarea directă ș i 

discriminarea indirectă, harțuirea si harțuirea sexuală a unei persoane de către o alta 

persoană la locul de muncă sau în alt loc în care aceasta își desfașoară activitatea. 
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Hărţuirea 

Orice comportament pe criteriu de rasă, naţionalitate, etnie, limba, religie, categorie 

socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenenţa la o categorie defavorizată, vârstă, 

handicap, statut de refugiat sau azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru 

intimidant, ostil, degradant sau ofensiv. 

Fenomenul de hărțuire sexuală este perceput ca un atentat sever la principiile 

fundamentale ale egalității de șanse și ale respectului pentru demnitate la locul de muncă. 

Pentru a putea realiza o analiză a măsurilor ce trebuie luate pentru a combate hărțuirea 

sexuală este extrem de important să se facă facă o delimitare conceptuală clară între definirea 

unui comportament ca fiind de natură penală sau ț inând de raporturile de muncă. 

Hărţuirea sexuală constă în comportamente de ameninţare, constrângere, intimidare, 

umilire, realizate de către o persoană împotriva alteia. Aceste comportamente sunt de natură 

sexuală şi se pot manifesta prin acte verbale, non-verbale sau fizice. Scopul pentru care o 

persoană abuzează de funcția sa la locul de muncă, este de a obţine anumite beneficii de 

natură sexuală din partea persoanei hărţuite. Un astfel de comportament are efecte negative 

afectând atât persoana hărţuită, cât şi organizaţia în care aceasta lucrează, înspecial pentru că 

performanţa persoanei scade, iar negocierea aspectelor privind promovarea, formarea, 

salarizarea nu rămân procese obiective, fiind influențate de atitudinea persoanei care 

hărţuieşte. 

Hărţuirea sexuală se poate manifesta sub forme din cele mai diverse, de la forme 

considerate “uşoare”, care nu se înscriu în categoria agresiunilor fizice directe, până la forme 

considerate grave, care pot merge până la tentativă de viol sau viol. Hărțuirea poate fi 

verticală – de la ș efi către angajat ș i orizontală – între colegi. De asemenea ea poate avea 

loc nu numai în cadrul organizației (la locul de muncă) ci ș i în afara acesteia – la întâlniri 

în interes de serviciu, conferințe, deplăsări sau chiar după terminarea programului de lucru. 

În unele cazuri, actele de hărţuire nu sunt îndreptate asupra unei singure persoane, ci pot crea 

o atmosferă de lucru ostilă pentru mai multe persoane afate în acelaşi loc de muncă. 

Comportamentele de hărţuire se pot manifesta cu intermitenţă. Chiar şi aşa, un singur incident 

serios este sufcient pentru a fi considerat hărţuire sexuală. Formele hărţuirii sexuale pot fi 

grupate în câteva mari categorii: 
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 Forme fizice – atingeri, blocarea trecerii, agresiune fizică: 

• Forme verbale – comentarii despre viața privată, propuneri ș i avansuri sexuale 

directe, expresii sau glume cu conotații sexuale; 

• Forme nonverbale – gesturi sugestive, curtoazie exagerată, falsă, studierea 

ostentativă a corpului unei persoane; 

• Forme scrise sau grafice – fotografii cu tentă sexuală, scrisori, mesaje sms-uri; 

• Forme psiho-emoționale – ameninţări, constrângeri, abuz de autoritate prin 

condiţionarea obţinerii unor beneficii în plan profesional de acceptarea 

comportamentelor de hărţuire, obligarea angajaţilor să poarte îmbrăcăminte 

sumară la locul de muncă. 

Victimizarea 

Orice tratament advers venit ca reacţie la o plângere sau acţiune în justiţie cu privire la 

încălcarea principiului tratamentului egal şi al nediscriminării. 

Nu constituie discriminare 

Măsurile luate de autorităţile publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea 

unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunităţi, vizând asigurarea dezvoltării lor 

fireşti şi realizarea efectivă a egalităţii de şanse a acestora în raport cu celelalte persoane, 

grupuri de persoane sau comunităţi, precum şi măsurile pozitive ce vizează protecţia 

grupurilor defavorizate 

I.3.1 Abordări teoretice de gen  

Dincolo de abordările teoretice, discriminarea între sexe există în diverse planuri şi situaţii 

la nivel global. Spre exemplu, conform statisticilor Naţiunilor Unite, în ţările mai puţin 

dezvoltate, două treimi din totalul analfabeţilor sunt femei. Mai mult, violenţa îndreptată 

împotriva femeilor este o realitate universală, la nivel mondial, o treime dintre femei sau fete 

fiind bătute sau abuzate sexual pe parcursul existenţei lor.  

Discriminarea sexuală este departe de a fi eradicată chiar şi în ţările dezvoltate. Chiar şi la 

nivelul instituţiilor Comisiei Europene, spre exemplu, ideea egalităţii de şanse între cei 27.000 
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de bărbaţi şi femei angajaţi este serios neglijată în aproape jumătate din direcţiile şi 

departamentele aparatului administrativ de la Bruxelles.  

Conform unui studiu publicat pe portalul Eupolitix.com. rădăcinile acestei situaţii s-ar găsi 

în "cultura muncii prelungite". Bărbaţii, pentru care activităţile casnice sunt mai puţin 

presante, îşi pot dedica mai mult timp orelor peste program sau şedinţelor prelungite, ceea ce 

ar explica favorizarea lor în funcţii de conducere. 

Chiar şi în prezent, femeile luptă pentru echilibrarea vieţii personale cu cariera 

profesională, într-o măsură mai mare decât bărbaţii. Deşi se recunoaște de mult timp că 

femeile reprezintă o parte semnificativă din totalul forţei de muncă, încă există prejudecăți 

și lipsă de înțelegere în privința repartizării sarcinilor acasă, în familie. Femeile încă se 

simt presate să își asume rolul principal în creşterea şi îngrijirea copiilor, precum şi în 

rezolvarea treburilor casnice uzuale. Cu toate că există destul de mulţi bărbaţi care îşi asumă 

acest rol şi o fac foarte bine, persistă prejudecăți, concepții învechite și anumite aşteptări 

sociale în legatură cu ceea ce trebuie să facă o bună soţie şi mamă. Cel mai adesea, aceste 

concepții creează o enormă presiune şi induc un puternic sentiment de vinovăţie mamelor 

care lucrează, acestea simțind că își neglijează oarecum copilul și îndatoririle casnice 

datorită activității profesionale. Astfel de presiuni le determină adeseori pe femei să facă 

alegeri dificile între carieră şi familie, în timp ce colegii lor de sex masculin decid să își 

consolideze carierele profesionale prin participarea la cursuri de formare profesională, la team 

building-uri (care se desfășoară în afara orelor de program, în weekend-uri sau în alte 

localități) fără să își pună problema cu cine vor rămîne copiii, cine gătește pentru familie, 

etc. 

Situaţiile de acest tip, în contextul progreselor tehnologice disponibile în prezent, sunt 

absolut retrograde și dovedesc lipsa unei viziuni și percepții a oportunităților ce pot afecta 

în mod semnificativ eforturile unei companii de recrutare și fidelizare a personalului. 

I.3.2.Discriminarea de gen 

Existenţa unei discriminări de gen în România nu este o noutate acestea regăsindu- se în 

domenii şi contexte foarte variate - de la declaraţii de nivel suburban ale unor personaje 

politice importante1 până la o percepţie resimţită de noi toţi relativ la atitudinea sau starea de 

fapt diferită în ceea ce priveşte genul în diverse domenii (educaţional, politic, economic etc). 
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Discriminarea de gen - orice diferentiere, excludere, restrictie bazata pe sex, care are ca 

efect sau scop impiedicarea sau anularea recunoasterii, beneficiului sau exercitarii de catre 

femei, indiferent de statutul lor matrimonial, pe baza egalitatii dintre femei si barbati, a 

drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, in domeniile politic, economic, social, 

cultural, civil, sau in orice alt domeniu. 

Stereotipul este rezultatul unui proces de selecţie şi de sistematizare, prin care se 

generalizează la un ansamblu de indivizi aceleaşi opinii simplificate la extrem, uneori până la 

caricatură. Cel mai frecvent, stereotipurile de gen sunt definite ca sisteme organizate de 

credinţe şi opinii în legătură cu caracteristicile femeilor şi bărbaţilor, precum şi cu presupusele 

calităţi ale masculinităţii şi feminităţii. Stereotipurile de gen sunt consensuale și au un larg 

nivel de acceptabilitate socială (tradiții, cutume). Stereotipurile de gen funcționează 

descriptiv și prescriptiv. Ele descriu și promovează norme în legătură cu caracteristicile 

asociate unui anumit gen,  fac parte dintr-un sistem larg de credințe despre gen care 

influențează percepțiile despre cele două sexe, se manifestă printr-un orizont complex de 

așteptări la nivel social. 

Stereotipurile diferă de prejudecăți care sunt idei preconcepute pe care ș i le face 

cineva asupra unui lucru, adoptate fără cunoașterea directă a faptelor. O prejudecată este un 

raționament eronat deoarece procesul de raționare este incomplet suspendat înainte de a fi 

finalizat. Ca și stereotipurile, ele justifică o luare de poziție față de o persoană și au un 

caracter non rațional afectiv. 

O Ancheta efectuată, in 2006, în rândul tinerilor care studiază la ASE sublinia percepţia 

tinerilor cu privire la existenţa discriminării între bărbaţi şi femei în România. Astfel, aproape 

85% dintre respondente şi peste 56% dintre respondenţi au considerat că, există discriminare 

de gen în ţara noastră.  

Principala cauza a acestei discriminări o reprezintă ideile preconcepute cu privire la 

diferenţele de gen existente în societatea românească (78% dintre respondente şi 49% dintre 

respondenţi). La mare distanţă, se situaează opinia (împartaşită de 17% dintre respondente şi 

12% dintre respondenţi) conform căreia femeile alocă prea mult timp activităţilor 

gospodăreşti; urmată de asumţia (agreată de 12% dintre respondenţi şi 7% dintre respondente) 

că, prin natura lor, femeile nu pot fi egale cu bărbaţii. Totodată, aproape 9% dintre 
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respondente au apreciat şi faptul ca femeile nu se implică suficient de mult în cariera 

profesională. 

În ceea ce privește participarea femeilor pe piața muncii s-au înregistrat progrese în 

atitudinea societății. Cu toate acestea, persistă o serie de stereotipuri privind inferioritatea 

femeilor (de exemplu în abilitatea de a ocupa funcții de decizie), fapt care produce o fractură 

vizibilă între viața de familie ș i dezvoltarea profesională a acestora.  

În cadrul Sondajului “Percepţii și atitudini ale populației României față de 

fenomenul de discriminare”9 , doar 15% dintre respondenți și-au exprimat dezacordul cu 

privire la faptul că este mai mult datoria bărbatului de a aduce bani în casă și mai mult 

datoria femeii de a se ocupa de treburile casei și de familie.  La locul de muncă, stereotipurile 

pot furniza răspunsuri complexe referitoare la o persoană cu privire la competențe, 

educație, potențial profesional, poziția pe care merită să o ocupe, performanța pe care o 

poate obține la locul de muncă, ș .a.m.d.  În acest caz răspunsurile nu sunt date de contactul 

direct cu persoana în cauză ci de activarea stereotipurilor proprii despre categoria din care 

persoana respectivă face parte. 

Cercetările efectuate arată ca stereotipurile limitează integrarea pe piața muncii. 

Multe dintre persoane sunt reticente în ceea ce priveşte ocuparea locului lor de muncă cu 

categorii de persoane “indezirabile” (persoane aparținând unei minorități etnice, sexuale, 

etc..). Prejudecăţile şi atitudinile discriminatorii rămân larg răspândite şi faţă de femei, 

inclusiv în ceea ce priveşte asumarea de noi roluri în sfera profesională şi în viaţa publică. 

39% din populaţia intervievată menţine stereotipul conform căruia bărbatul este cel care 

conduce familia, iar deciziile, firesc, trebuie să îi aparţină.  

Femeia are însă şi ea, un rol bine determinat în zona privată, conform percepţiei a 

aproape jumătate dintre subiecţii Barometrului discriminării, realizat de Metro Media 

Transilvania: este responsabilă cu treburile casei, cu sarcinile domestice. În plan profesional, 

aproape 1/3 dintre respondenţi consideră că este dreptul bărbatului să beneficieze de un loc de 

muncă atunci când situaţia economică diminuează oportunităţile de angajare. Bărbaţii rămân 

cei care au dreptul, în principal, să îşi asume roluri de conducere şi în zona publică, 

profesională. Înprimul rând pentru că sunt mai capabili să o facă, după cum cred 36% dintre 

persoanele intervievate, dar, mai mult, rolurile din zona privată, a familiei, încare sunt în mod 
                                                        
9 Realizat în iunie 2008 la solicitarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării 
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special active femeile, nu le mai permite acestora timpul necesar pentru a fi manageri. Există 

şi opinia conform căreia femeilor le este, oricum, frică de mari responsabilităţi, în rândul a 1 

din 4 respondenţi din cadrul aceleiaşi cercetări a Metro Media Transilvania10. 

Principiul nediscriminarii de gen: 

• egalitatea de tratament intre femei si barbati in afara pietei muncii;  

• sarcina probei in cazurile de discriminare de gen  

 

 

I.4. Cadru Legal privind egalitatea de sanse 

I.4.1  Pe plan internaţional 

Promovarea constantă, sistematică şi concertată a principiului egalităţii de şanse între 

femei şi bărbaţi, în accepţiunea actuală a noţiunii, constituie o preocupare de dată relativ 

recentă pentru comunitatea internaţională, deşi diferite aspecte ale egalităţii între femei şi 

bărbaţi au fost evocate prin mai multe declaraţii sau tratate internaţionale, respectiv prin: 

• Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948); 

• Convenţia asupra drepturilor politice ale femeii (1952), 

• Convenţia asupra cetăţeniei femeii căsătorite (1957), 

•  Convenţia privind consimţământul la căsătorie, vârsta minimă pentru căsătorie şi 

înregistrarea căsătoriilor (1962); 

• Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale (1966); 

• Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice (1966); 

• Declaraţia privind eliminarea discriminării faţă de femei (1967). 

Se poate spune că recunoaşterea legală şi încercarea de protejare a drepturilor femeilor la 

nivel internaţional a debutat în anul 1919, o dată cu adoptarea Convenţiei nr. 3 privind 

protecţia maternităţii.  

                                                        
10 Barometrul de opinie privind Sursa: Intoleranţă, discriminare,discriminarea in România. autoritarism în opinia publică.Metro Media 
Transilvania, 2004 
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Prin intermediul acestei convenţii, Organizaţia Internaţională a Muncii a devenit prima 

instituţie internaţională care a adoptat norme cu putere juridică în favoarea drepturilor 

femeilor şi, prin aceasta, implicit în favoarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. 

Noţiunile de egalitate de şanse şi egalitate de tratament au început să fie utilizate în anul 

1958, când Organizaţia Internaţională a Muncii a adoptat Convenţia nr. 111 privind 

discriminarea în domeniul forţei de muncă şi exercitării profesiei.  

Aceste noţiuni au continuat însă să fie utilizate pentru multă vreme doar în domeniul 

relaţiilor de muncă, referindu-se în principal la angajare, condiţii de promovare, formare 

profesională, concediere. 

Un nou mod de abordare, la nivel internaţional, a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi a 

început după ce Adunarea Generală a O.N.U. a proclamat prima Decadă a femeilor 

“Egalitate, Dezvoltare, Pace”, în perioada 1975-1985 şi în special o dată cu recunoaşterea 

drepturilor femeii ca parte inalienabilă a drepturilor omului, la data de 18 decembrie 1979, 

când Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de 

discriminare faţa de femei (CEDAW). 

Ratificarea Convenţiei, prin care s-au stabilit drepturile sociale, economice şi politice ale 

femeilor, a constituit un prim pas în promovarea efectivă a egalităţii de şanse între femei şi 

bărbaţi în toate domeniile de activitate, întrucât statele s-au angajat să elaboreze legi noi şi să 

aplice măsuri şi acţiuni speciale care să permită modificarea structurilor sociale şi culturale 

care perpetuează formele de discriminare. Pentru a se evalua progresele realizate, statele 

prezintă periodic rapoarte structurii specializate din cadrul O.N.U. 

Calea deschisă o dată cu declararea primei Decade a femeilor – „Egalitate, Dezvoltare, 

Pace“, a fost urmată de o serie de acţiuni menite să contribuie la îmbunătăţirea continuă a 

statutului femeilor, astfel încât, într-o perioadă de peste 30 de ani, s-au organizat diferite 

Conferinţe mondiale privind condiţia femeilor în lume. 

Cu ocazia  Conferinţei de la Beijing, din 1995 – reprezentanţii a peste 180 de state au 

adoptat 2 documente fundamentale: Declaraţia conţinând angajamentele ţărilor participante 

şi  Platforma pentru Acţiune care au adus în atenţia opiniei publice 12 domenii considerate 

critice pentru condiţia femeilor şi au propus măsuri concrete, pe plan internaţional şi naţional.  

Guvernele ţărilor participante s-au angajat să aplice toate măsurile necesare pentru 

îmbunătăţirea condiţiei femeilor care să garanteze realizarea egalităţii de facto între femei şi 

bărbaţi. 
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In anul 2000 Adunarea Generala a ONU a organizat o sesiune extraordinara cu tema 

„Femeile în anul 2000. Egalitate între sexe, dezvoltare şi pace pentru secolul XXI“, prilej cu 

care ţările au prezentat rapoartele referitoare la stadiul aplicării Platformei pentru Acţiune, în 

cadrul sesiunii speciale „Beijing + 5“.  Concluziile acestei importante reuniuni internaţionale 

prevăd consolidarea şi continuarea măsurilor aplicate de către statele lumii pentru asigurarea 

realizării de facto a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. 

 

I.4. 2 Egalitatea de şanse în legislaţia europeană: 

Egalitatea de sanse se desprinde si este instituita prin urmatoarele reglementari: 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia Naţiunilor Unite privind 

eliminarea tuturor formelor de discriminare recunosc dreptul la egalitate în faţa legii şi 

protecţia împotriva discriminării ca fiind drepturi universale.  

În acelaşi timp, Organizaţia Internaţională a Muncii interzice discriminarea în ceea ce 

priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă. În cadrul organizaţiei Consiliului 

Europei, egalitatea de gen reprezintă o parte integrantă a drepturilor omului şi un criteriu 

pentru democraţie. Articolul 14 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a 

stabilit încă din 1950 interzicerea discriminării bazată pe sex în relaţie cu drepturile cuprinse 

în Convenţie.  

Protocolul 12 la Convenţie, intrat în vigoare în aprilie 2005 reprezintă un important pas 

înainte în procesul de consolidare a egalităţii dintre bărbaţi şi femei prin asigurarea unei 

interdicţii generale a discriminării de către orice autoritate publică, inter alia pe motive de sex, 

în ceea ce priveşte exercitarea oricărui drept prevăzut de lege şi nu numai drepturile şi 

libertăţile înscrise în CEDO. 

Cel mai important instrument juridic pentru drepturile sociale şi economice garantate de 

Consiliul Europei, Carta Socială Europeană (Revizuită) consolidează egalitatea dintre 

femei şi bărbaţi, arătând în articolul 20 că “în vederea exercitării efective a dreptului la 

egalitate de şanse şi de tratament în materie de angajare şi de profesie fără discriminare în 

funcţie de sex, părţile se angajează să recunoască acest drept şi să ia măsurile adecvate 

pentru a asigura şi a promova aplicarea sa” în ceea ce priveşte accesul la angajare, protecţia 

împotriva concedierii, şi reintegrarea profesională, orientare şi formare profesională, 
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recalificarea şi readaptarea profesională, condiţiile de angajare şi de muncă, inclusiv 

salarizarea, evoluţia carierei, inclusiv promovarea. 

Dreptul la egalitate de şanse este un drept fundamental şi în cadrul Uniunii Europene, în 

acest sens fiind luate toate măsurile necesare pentru combaterea discriminării şi promovarea 

egalităţii între femei si bărbaţi.  

Cadrul normativ în materie de egalitate şi discriminare a fost creat pornind de la 

principiul liberei circulaţii a lucrătorilor stipulat în Tratatul de la Roma (1957). Conform 

acestui principiu este interzisă discriminarea angajaţilor din statele membre pe motive de 

naţionalitate. Tot atunci a fost introdusă aplicarea principiului retribuţiei egale pentru 

muncă egală.  

Tratatul de la Amsterdam (1997) permite adoptarea de către statele membre ale 

Comunităţii Europene a tuturor mijloacelor adecvate pentru a lupta împotriva discriminării pe 

motive de sex, rasă, etnie, religie, convingeri, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală. 

Un alt document de bază al UE în care este stipulat dreptul la egalitate de şanse este Carta 

Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene (2000). În acest document se stipulează 

faptul că toate persoanele sunt egale în faţa legii şi se interzice orice formă de discriminare, în 

special discriminarea pe motive de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici 

genetice, limbă, religie sau convingeri, política sau de altă natură, aparţinând unei minorităţi 

naţionale, proprietate, naştere, handicap, vârstă sau orientare sexuală. 

De-a lungul timpului au fost emise o serie de acte normative la nivelul Uniunii Europene 

pentru implementarea principiului egalităţii de şanse pe piaţa muncii. 

Principalul document care a reglementat punerea în aplicare a principiului egalităţii de 

tratament între femei şi bărbaţi în statele membre a fost Directiva 207 din 1976. Ariile în 

care se aplică această Directivă11 sunt: 

• Accesul la încadrarea în muncă; 

• Promovarea şi formarea profesională; 

• Condiţiile de muncă; 

                                                        
11 Directiva 76/207/CEE a Consiliului din 9 februarie 1976 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi 
femei în ceea ce priveşte accesul la încadrarea în muncă, la formarea şi la promovarea profesională, precum şi condiţiile de muncă, art. 1, 
al. 1 8 Idem, art. 2, al. 1 
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• Securitatea socială; 

• Principiul egalităţii de tratament este definit în această Directivă ca inexistenţa 

oricărei discriminări pe criterii de sex care priveşte, direct sau indirect, în 

special starea civilă sau familială. 

În 1986 Consiliul a emis o Directivă (86/613/CEE)12 privind aplicarea principiului 

egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei care desfăşoară activităţi independente, inclusiv 

agricole, precum şi protecţia maternităţii. Această directivă se aplică atât lucrătorilor 

independenţi, inclusiv agricultorilor şi membrilor profesiilor liberale, cât şi soţilor acestora, 

dacă nu sunt salariaţi sau asociaţi, dar contribuie la activitatea lucrătorului independent. 

Conform Directivei, statele membre trebuie să ia măsurile necesare astfel încât să nu 

existe diferenţe în ceea ce priveşte condiţiile de constituire a unei societăţi între soţi faţă de 

condiţiile aplicabile pentru constituirea unei societăţi între persoane necăsătorite. 

De asemenea, pe durata întreruperii activităţii profesionale datorate gravidităţii sau 

maternităţii, statele membre trebuie să asigure accesul lucrătorilor de sex feminin, dar şi al 

soţilor de sex feminin ai lucrătorilor independenţi, la: 

• Servicii care asigură înlocuiri temporare sau acces la servicii sociale naţionale 

existente; 

• Prestaţii în bani în cadrul unui regim de securitate socială sau al oricărui alt 

sistem de protecţie socială. 

Directiva 86/613/CEE a fost abrogată şi înlocuită cu Directiva 2010/41/UE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului 

egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă. 

Directiva 92/85/CEE a Consiliului11 stabileşte măsurile de promovare a îmbunătăţirii 

securităţii şi sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de 

curând sau care alăptează. Conform acestei Directive, angajatorii trebuie să evalueze orice 

risc pentru securitatea sau sănătatea lucrătoarelor, precum şi orice efect posibil asupra sarcinii 

sau alăptării şi să decidă asupra măsurilor care trebuie luate pentru evitarea acestor riscuri. 

Între măsurile care ar putea fi luate de angajatori se regăsesc: 

• modificarea temporară a condiţiilor de muncă; 

• modificarea programului de lucru a respectivei angajate; 

                                                        
12 Directiva Consiliului 86/613/CEE din 11 decembrie 1986 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care 
desfăşoară activităţi independente, inclusiv agricole, precum şi protecţia maternităţii 
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• schimbarea locului de muncă; 

• acordarea unei dispense pentru perioada necesară protecţiei şi securităţii 

sănătăţii angajatei, în conformitate cu legislaţia naţională. 

Alte prevederi ale acestei Directive se referă la: 

• interdicţii de expunere ale lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care 

alăptează; 

• munca de noapte; 

• concediul de maternitate; 

•  acordarea de dispense pentru consultaţii prenatale; 

•  interzicerea concedierii; 

•  drepturi legate de contractul de muncă; 

•  măsuri privind apărarea drepturilor lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau 

care alăptează. 

Directiva Consiliului 2000/78/EC din 27 noiembrie 2000 are ca obiectiv stabilirea 

unui cadru general de combatere a discriminării pe motive de apartenenţă religioasă sau 

convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi 

ocuparea forţei de muncă în vederea punerii în aplicare, în statele membre, a principiului 

egalităţii de tratament13. 

În cadrul acestei Directive au fost definiţi termenii “discriminare directă” şi 

“discriminare indirectă”, termeni transpuşi apoi şi în legislaţia romanească. Prevederile 

acestei Directive sunt aplicabile atât instituţiilor publice, cât şi celor private din Statele 

membre în ceea ce priveşte recrutarea personalului, angajarea, orientarea, formarea 

profesională, afilierea la diferite organizaţii ale angajaţilor sau ale patronatului. 

Dacă exercitarea unei profesii presupune solicitarea legitimă a anumitor caracteristici, 

cum ar fi vârstă, gen, apartenenţă religioasă, etc. iar aceste caracteristici devin cerinţe 

profesioanle esenţiale şi determinante, atunci acest tratament diferenţiat nu este considerat 

discriminare. 

Directiva 2006/54/CE (de reformare) garantează punerea în aplicare a principiului 

egalităţii de şanse şi de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte încadrarea în muncă 

şi munca realizată de aceştia. 

                                                        
13 Art. 1, Directiva Consiliului 2000/78/EC de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea 
în muncă şi ocuparea forţei de muncă 
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Această directivă simplifică şi modernizează legislaţia existentă, făcând-o mai 

accesibilă pentru societatea aflată într-o continuă schimbare. 

Acest document a stabilit dispoziţiile pentru aplicarea principiului egalităţii de şanse în 

ceea ce priveşte accesul la muncă, promovare, formare profesională, condiţiile de muncă, 

remunerarea şi sistemele profesionale de securitate socială, precum şi măsurile concrete de 

aplicare a acestui principiu de către statele membre. 

De asemenea, acest document prevede dreptul remunerării egale pentru muncă egală 

prestată de femei şi bărbaţi şi interzice plata diferenţiată în funcţie de sex pentru aceeaşi 

muncă. 

Directivele din 2010 privind dreptul la concediul de creştere a copilului14 şi lucrătorii 

care desfăşoară o activitate independentă continuă procesul de modernizare al legislaţiei UE. 

Cea dintâi directivă îşi propune ameliorarea cadrului general pentru un echilibru mai mare 

între viaţa profesională şi viaţa privată. Aplicarea directivei revizuite privind femeile care 

desfăşoară activităţi independente ar trebui să elimine un obstacol major în calea 

antreprenoriatului feminin. 

Tinerele femei ar trebui, de asemenea, să beneficieze de importanţa din ce în ce mai 

mare acordată antreprenoriatului ca fiind una dintre competenţele de bază pe care şcolile ar 

trebui să le transmită elevilor. 

Pentru o mai bună promovare a principiului egalităţii între bărbaţi şi femei, Comisia a 

adoptat în 2010 Carta Femeilor15 în care subliniază necesitatea de a lua în considerare 

egalitatea de gen în toate politicile sale, propunând cinci domenii prioritare de acţiune. Cele 

cinci domenii prioritare definite sunt: independenţa 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. 

Strategia pentru egalitate între femei şi bărbaţi 2010-201516 este un alt document 

strategic al UE, reprezintă programul de lucru al Comisiei pentru perioada 2010-2015 şi 

urmează abordarea dublă care îmbină iniţiative specifice şi integrarea principiului egalităţii 

                                                        
14 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu, către Comitetul Social şi Economic şi către Comitetul Regiunilor 
intitulată “Combaterea diferenţelor de remunerare între femei şi bărbaţi”, COM(2007) 424 final 
15 Comunicarea Comisiei - Un angajament consolidat în favoarea egalităţii dintre femei şi bărbaţi - O cartă a femeii, Declaraţie a Comisiei 
Europene cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii 2010, În vederea comemorării celei de-a 15-a aniversări a adoptării unei Declaraţii 
şiplatforme de acţiune în cadrul Conferinţei mondiale a ONU privind femeile, de laBeijing şi a celei de-a 30-a aniversări a Convenţiei ONU 
privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, Bruxelles, 5.3.2010 , COM(2010) 78 final 
16 Comunicare a Comisiei Către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic Şi Social European Şi Comitetul Regiunilor, Strategie 
pentru egalitatea între femei şi bărbaţi 2010-2015, Bruxelles, 21.9.2010 COM(2010) 491 final 
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între femei şi bărbaţi în toate politicile şi activităţile UE. Strategia identifică acţiuni în cinci 

domenii prioritare definite. 

In 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. 

 

I.4.3 Egalitatea de şanse în legislaţia nationala 

Competenţa în domeniul egalităţii de şanse – Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale conform HG 11/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Potrivit acestei hotarari devenit autoritatea care elaborează politicile naţionale şi 

planurile naţionale de acţiune ale Guvernului şi coordonează aplicarea acestora în domeniul 

egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. 

Tot Ministerul primeşte şi reclamaţiile sau plângerile cu privire la încălcarea 

dispoziţiilor referitoare la principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi 

al nediscriminării după criteriul de sex, de la persoane fizice, persoane juridice, instituţii 

publice şi private şi le trimite autorităţilor competente în vederea soluţionării şi aplicării 

sancţiunii. De asemenea Ministerul este cel care avizează proiectele de acte normative iniţiate 

de celelalte autorităţi în vederea integrării şi respectării principiului egalităţii. 

Constituţia Romaniei consacră încă din primele sale articole principiul egalităţii. 

Astfel, în articolul 4 intitulat Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni în alin. 2 se afirmă 

că România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, 

de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă 

politică, de avere sau origine socială. În art. 16 (Egalitatea în drepturi) alin. 1 din Constituţie 

se prevede că: Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără 

discriminări iar în alin. 3 este garantată egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce 

priveşte ocuparea funcţiilor şi demnităţilor publice, civile sau militare. Articolul 41 (Munca şi 

protecţia socială a muncii) alineatul 4 consacră principiul nediscriminării pe criteriul genului 

în ceea ce priveşte remunerarea şi prevede ca la muncă egală femeile au salariu egal cu 

bărbaţii.  
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Codul Muncii – Legea nr. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare în 

articolul 5 alineatul 1 statuează că în cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul 

egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii. În alineatul 2 al aceluiaşi articol sunt 

enumerate criteriile pe care pot fi întemeiate acte de încălcare a principiului egalităţii, acestea 

fiind sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârsta, apartenenţa naţională, rasă, culoare, 

etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, 

apartenenţa sau activitate sindicală.  

OUG. 55/2006 a introdus un nou alineat la art. 6 care prevede că pentru munca egală 

sau de valoare egală este interzisă orice discriminare bazată pe criteriul de sex cu privire la 

toate elementele si condiţiile de remunerare. Articolul 27 care impune obligativitatea 

efectuarii controlului medical la angajarea în muncă prevede la alineatul 5 că este interzisă 

solicitarea testelor de graviditate la angajarea în muncă.  Articolul 39 alin. 1 enumeră 

drepturile salariaţilor menţionând la litera d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament. 

Articolul 59 interzice concedierea pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, 

vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, 

handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală. Articolul 

60 continuă protecţia împotriva concedierii pe durata în care femeia salariată este gravidă, în 

masura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de 

concediere, pe durata concediului de maternitate, pe durata concediului pentru creşterea 

copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea 

vârstei de 3 ani. 

Un act normativ important pentru consacrarea principiului egalităţii de gen îl 

constituie Ordonanţa 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, cu modificările şi complerările ulterioare, care include în definirea17 

discriminării şi criteriul genului. Criteriul genului apare pe tot parcursul ordonanţei 

incriminând orice comportament activ sau pasiv care prin efectele pe care le generează 

favorizează sau defavorizează ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un 

grup de persoane sau o comunitate. Conform art. 5 criteriul sexului nu poate condiţiona 

participarea la o activitate economică, alegerea sau exercitarea liberă a unei profesii. 
                                                        
17 OG 137/2000, art. 2 (1) Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă pe 
bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 
necontagioasă, infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, 
înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a 
drepturilor recunoscute de lege în domeniul politic, economic, social şi cultura sau în orice alte domenii ale vieţii publice. 
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Constituie contravenţie discriminarea unei persoane pe acest motiv într-un raport de muncă 

sau protecţie socială, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 

Ordonanţa face o enumerare exhaustivă a domeniilor de aplicare a dispoziţiilor sale 

referindu-se la: încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă; 

stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului; 

acordarea altor drepturi sociale decât cele reprezentând salariul; formarea, perfecţionarea, 

reconversia si promovarea profesională; aplicarea măsurilor disciplinare; dreptul de 

aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; orice alte condiţii de prestare 

a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. 

Ordonanţa precizează însă că aplicarea principiului egalităţii de şanse în aceste 

domenii nu poate îngradi acţiunea unui angajator de a refuza angajarea unei persoane care nu 

corespunde cerinţelor ocupaţionale în domeniul respectiv, cu condiţia ca refuzul să nu 

constituie un act de discriminare în înţelesul ordonanţei, măsura să fie justificată de un scop 

legitim iar metodele de atingere a scopului să fie adecvate şi necesare. 

Legea cadru care reglementează egalitatea de gen o reprezintă Legea 202/2002, 

republicată în 2007 consacrată promovării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, în vederea 

eliminării tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex. Art. 1 alin. 2 defineşte 

egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi ca fiind luarea în considerare a 

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

feminin şi tratamentul egal al acestora. Art. 2 enumeră domeniile în care se aplică măsurile 

pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi: domeniul muncii, educaţiei, 

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

şi servicii, precum şi în alte domenii reglementate prin legi speciale.  

Nu sunt considerate discriminări măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecţia 

maternităţii, naşterii şi alăptării, acţiunile pozitive pentru protecţia anumitor categorii de 

bărbaţi sau femei. Este permisă diferenţa de tratament bazată pe o caracteristică de sex în 

situaţia în care aceasta reprezintă o cerinţă profesională specifică, determinată de natura 

activităţilor profesionale specifice. 

În domeniul muncii, egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi este 

asigurată prin accesul nediscriminatoriu la alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii ori 

activităţi, angajare şi promovare în ierarhia profesională, venituri egale pentru muncă de 
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valoare egală, informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, 

perfecţionare, specializare şi recalificare profesională, condiţii de muncă ce respectă normele 

de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, beneficii care 

nu sunt de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi private de securitate socială, 

organizaţii patronale, sindicale, organisme profesionale, prestaţii şi servicii sociale acordate 

conform legii.  

Legea reglementează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi având o aplicabilitate 

generală, pentru toate persoanele atât în sectorul public cât şi în cel privat. Ea prevede 

obligativitatea pentru angajatori a introducerii în regulamentele interne de organizare şi 

funcţionare a dispoziţiilor care să interzică discriminarea pe criterii de sex. De asemenea, 

angajaţii beneficiază de dreptul permanent la informare asupra drepturilor pe care le au prin 

afişare în locuri vizibile. 

Legea cuprinde prevederi care reglementează protecţia maternităţii, hărţuirea sau 

hărţuirea sexuală, accesul la educaţie, servicii de sănătate, cultură, participarea femeilor la 

conducere şi decizie, respectarea principiului egalităţii de şanse în mass media.  

Ordonanţa de urgenţă 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă 

reglementează situaţia femeilor însărcinate şi a mamelor, lăuze sau care alăptează, care au 

raporturi de muncă sau de serviciu cu un angajator. Ordonanţa face o aplicare a principiului 

egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi oferind protecţie împotriva 

discriminărilor atunci când femeile sunt gravide, sunt în concediu de maternitate, sunt în 

concediu parental (prevederile sunt valabile şi pentru bărbaţii care decid să beneficieze de 

acest concediu), se reîntorc la lucru.  

În toate aceste perioade angajatele trebuie să beneficieze de aceleaşi oportunităţi ca şi 

ceilalţi, ca de exemplu măriri de salariu, bonusuri, comisioane, oportunităţi de training şi de 

dezvoltare, evaluări şi oportunităţi de promovare, informaţii despre alte aspecte 

organizaţionale care le pot afecta. 

Ordonanţa oferă un mecanism în trei paşi pentru a asigura sănătatea şi securitatea la 

locul de muncă în situaţii de maternitate şi de graviditate astfel încât angajatele să continue să 

lucreze eficient pentru angajator: prevenirea riscurilor, descoperirea şi îndepărtarea riscurilor, 

prevederi speciale.  
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O parte importantă a acestui act normativ o reprezintă protecţia împotriva concedierii. 

Astfel, potrivit Ordonanţei este interzisă încetarea unilaterală de către angajator a raporturilor 

de muncă în cazul angajatei gravide sau al angajatei gravide aflată în concediu de risc 

maternal18, pentru motive care au legătură directă cu starea sa. Excepţie de la această 

interdicţie face situaţia concedierii ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului 

angajatorului. 

Concedierea angajatelor gravide, care au născut recent (aflate în concediu de 

maternitate sau postnatal), precum şi femeile sau bărbaţii angajaţi care se află în concediu 

parental (de creştere şi îngrijire a copiilor în vârstă de până la 2 ani), este interzisă de lege. 

Angajatele care se întorc la lucru din concediul de maternitate sau din concediul parental (în 

această categorie pot intra şi bărbaţii) nu pot fi concediaţi pentru o perioadă de cel puţin 6 

luni. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului aprobată cu modificări şi completări, prin Legea nr. 7/2007 cu 

modificările şi completările ulterioare prevede dreptul părinţilor de a beneficia de concediu 

pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau în cazul copilului cu handicap, de până 

la trei ani precum şi de o indemnizaţie lunară. De la 1 ianuarie 2011, OUG 148/2005 a fost 

înlocuită de OUG 111/2010 privind concediul ș i indemnizația lunară pentru creșterea 

copiilor. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/200725 privind aplicarea principiului 

egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate 

socială reglementează măsurile pentru aplicarea principiului egalităţii de tratament între 

bărbaţi şi femei în schemele profesionale de securitate socială al căror scop este de a furniza 

salariaţilor sau persoanelor care desfăşoară activităţi independente prestaţiimenite să 

suplimenteze ori să înlocuiască prestaţiile prevăzute de sistemul general public de securitate 

socială, indiferent dacă apartenenţa la aceste scheme este obligatorie sau facultativă. 

Prevederile acestei ordonanţe se aplică populaţiei active, inclusiv persoanelor care 

desfăşoară activităţi independente, persoanelor a căror activitate este întreruptă de boală, 

maternitate, accident sau şomaj involuntar, persoanelor care caută un loc de muncă, 
                                                        
18 Art. 21 al. 1 lit. a si b, OU nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, publicată în Monitorul OficialPartea I, nr.750 
din 27 octombrie 2003, modificat prin art. 1, punctul 7 din Legea nr. 25 din 5 martie 2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 214 din 11 
martie 2004 
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pensionarilor, persoanelor cu handicap, persoanelor care au dobândit o invaliditate, precum şi 

cele care revendică drepturile în numele lor, în condiţiile legii. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/200819 privind implementarea principiului 

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

furnizarea de bunuri şi servicii, stabileşte cadrul pentru combaterea discriminării bazate pe 

criteriul de sex în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi 

servicii, în vederea punerii în practică a principiului egalităţii de tratament. Prevederile ei se 

aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice din sectorul public sau privat, inclusiv 

organismelor publice, care furnizează bunuri şi servicii aflate la dispoziţia publicului, 

independent de persoana în cauză, şi care sunt oferite în afara vieţii private şi familiale şi 

privesc tranzacţiile care se derulează în acest cadru. 

 

I.5 Politici privind egalitatea de sanse 

Proiectarea politicilor ce trebuie implementate se realizeaza în cadrul unui Plan care 

permite obținerea egalității între femei și bărbați. In acest context se definesc obiectivele 

specifice, cuantificabile, pe termen scurt sau lung, ținând cont de informațiile obținute în 

cadrul diagnosticului realizat anterior. 

Trebuie sa se acorde prioritate actiunilor care se referă la zonele în care s-a detectat 

orice tip de discriminare.În cele din urmă, atunci când Planul este definit, trebuie să se 

informeze si sa se comunice publicului prin orice forma de comunicare. 

I.5.1 Politici la nivel European 

Principiul egalităţii de şanse intre femei si bărbaţi a început sa fie transpus in 

legislaţia şi în politicile UE, urmărindu-se reglementarea vieţii sociale a Statelor Membre din 

perspective economice. Problematica „egalităţii de şanse” este prezenta în centrul Strategiei 

Europene pentru Ocupare, care urmăreşte să combine integrarea perspectivelor de gen în toate 

politicile şi programele Comunităţii Europene concomitent (complementar) cu promovarea 

acţiunilor specifice în favoarea femeilor. 

                                                        
19 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 21 mai 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009 
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Alte progrese inregistrate vizează: accesul la ocuparea forţei de muncă, egalitatea 

salarială, protecţia maternităţii, concediul parental, de asigurări sociale şi profesionale, 

securitatea socială, sarcina probei în cazurile de discriminare şi de auto-ocupare a forţei de 

muncă. 

În plus faţă de dispoziţiile legale referitoare la egalitatea de tratament dintre bărbaţi şi 

femei, legislaţia UE anti-discriminare a fost înlocuita de asigurarea unui nivel minim de 

protecţie şi un tratament egal de viaţă şi de muncă pentru toată lumea în Europa. Aceste legi 

sunt proiectate pentru a asigura un tratament egal, indiferent de rasă sau origine etnică; 

religie si credinţă; dizabilităţi; orientare sexuală sau vârstă.  

Totodata, UE si-a propus ca principal scop de strategie pe termen lung asigurarea 

exercitarii drepturilor pentru persoanele cu handicap - cetăţeni cu drepturi depline, astfel incat 

acestea sa se poata bucura de demnitate, egalitate de tratament, de viaţă independenta şi de 

participarea deplină în societate. Persoane cu handicap sunt implicate în proces, pe baza 

principiului european: "Nimic despre persoane cu handicap fără persoane cu handicap".  

În martie 2010, Comisia Comunitatilor Europene a adoptat o Cartă a femeilor20 pentru 

comemorarea celei de-a cincisprezecea aniversări a adoptării unei declarații și platforme de 

acțiune în cadrul Conferinței mondiale a ONU privind femeile de la Beijing și a celei de-a 

treizecea aniversări a Convenţiei ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 

împotriva femeilor, în care și-a reafirmat angajamentul față de egalitatea de șanse între 

femei și bărbați și față de consolidarea perspectivei egalității de gen în toate politicile 

sale. 

Totodata, Comisia a aprobat Strategie pentru egalitatea între femei și bărbați 

2010-2015  care se bazeaza pe foaia de parcurs privind egalitatea între femei și bărbați 

pentru perioada 2006-2010, precum și pe Pactul european pentru egalitatea între femei și 

bărbați21, si identifică acțiuni în cinci domenii prioritare definite în Carta femeilor și un 

sector care abordează aspecte transversale.  

Pentru fiecare domeniu prioritar, sunt descrise acțiuni-cheie destinate stimulării 

schimbării, precum și realizării de progrese, iar în documentul de lucru al serviciilor 

Comisiei sunt enunțate propuneri mai detaliate. Acțiunile propuse se înscriu în abordarea 

                                                        
20 COM(2010) 78. 
21 Concluziile Consiliului European din martie 2006, 7775/1/06. 



                                                                                31 

 

dublă care îmbină integrarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați (adică 

integrarea dimensiunii genului în toate domeniile politice) și măsuri specifice.  

Cele cinci domenii prioritare vizeaza: 

1. Independență economică egală; 

2. Remunerație egală pentru aceeași muncă și prestarea unei munci 

echivalente; 

3. Egalitatea în luarea de decizii; 

4. Demnitate, integritate și încetarea violenței bazate pe gen; 

5. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în cadrul acțiunilor externe 

Strategia reprezintă programul de lucru al Comisiei Europene cu privire la egalitatea 

între femei și bărbați, scopul acesteia fiind, de asemenea, să stimuleze evoluțiile la nivel 

național și să ofere o bază pentru cooperarea cu celelalte instituții europene și cu părțile 

interesate. 

In cadrul strategiei pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015 se 

precizeaza ca pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 202022, și anume o creștere 

inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, este necesar ca potențialul și talentul femeilor 

să fie utilizate mai mult și mai eficient intrucat consolidarea egalității între femei și 

bărbați poate antrena beneficii atât economice, cât și comerciale23. 

UE continuă să își asume angajamentul de a grăbi îndeplinirea Obiectivelor de 

Dezvoltare ale Mileniului și de a contribui la atingerea standardelor stabilite de Convenţia 

privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, precum și a 

obiectivelor Platformei de acțiune de la Beijing și ale Programului de acțiune de la Cairo, 

astfel cum este prevăzut în planul de acțiune al UE privind egalitatea de șanse între femei 

și bărbați și emanciparea femeilor (2010-2015)24. 

Orientările UE în ceea ce privește violența împotriva femeilor și a fetelor și 

combaterea tuturor formelor de discriminare împotriva acestora oferă indicații pentru 

                                                        
22 COM(2010) 2020. 
23 Concluziile Consiliului cu privire la egalitatea de șanse între femei și bărbați: consolidarea creșterii și a 
ocupării forței de muncă, a 2980-a reuniune a Consiliului EPSCO, 30.11.2009. 
24 Anexa la concluziile Consiliului privind obiectivele de dezvoltare ale mileniului în vederea reuniunii 
plenare la nivel înalt a Organizației Națiunilor Unite de la New York și după aceasta . 
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susținerea dialogului politic și luarea de măsuri, dacă este necesar, în cazuri individuale de 

încălcare a drepturilor femeilor. UE va continua să folosească politicile sale dezvoltare 

pentru a promova egalitatea între femei și bărbați și emanciparea femeilor25.  

UE isi propune sa coopereze, de asemenea, în mod activ cu organizațiile 

internaționale ale căror activități urmăresc egalitatea între femei și bărbați, cum ar fi 

OIM, OCDE, ONU și Uniunea africană, pentru a produce sinergii și pentru a favoriza 

emanciparea femeilor, precum și cu noul Organism ONU pentru egalitatea de șanse între 

femei și bărbați, ONU FEMEI și va susține participarea societății civile, consolidarea 

capacităților, promovarea egalității între femei și bărbați și emanciparea femeilor. 

De asemenea, UE se angajează să protejeze femeile în situații conflictuale și 

postconflictuale și să asigure participarea deplină a femeilor la prevenirea conflictelor, 

construirea păcii și procesele de reconstrucție și aplică în mod activ abordarea globală a 

UE în vederea punerii în aplicare de către UE a Rezoluțiilor 1325 și 1820 ale Consiliului de 

Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea. Aspectele 

referitoare la egalitatea între femei și bărbați vor fi integrate ulterior și în cadrul ajutorului 

umanitar26.  

UE integrează, de asemenea, egalitatea între femei și bărbați în politica sa 

comercială ca făcând parte dintr-un cadru mai larg de dezvoltare durabilă și încurajează 

aplicarea efectivă a condițiilor fundamentale de muncă ale OIM, precum și a agendei OIM 

pentru o muncă decentă, inclusiv în ceea ce privește nediscriminarea în acordurile sale 

comerciale preferențiale. Subiectul egalității între femei și bărbați este abordat și în 

evaluările de impact privind dezvoltarea durabilă care sunt realizate pentru a furniza repere 

negociatorilor în cadrul discuțiilor comerciale. 

În cadrul negocierii programelor finantate din fondurile europene, Comisia a invitat 

statele membre să integreze obiectivele privind egalitatea pentru a facilita accesul la locuri de 

muncă, la educație și formare profesională, să promoveze participarea la luarea deciziilor 

și să sporească gradul de conciliere a vieții profesionale cu cea privată. 

 

I.5.2 Politici la nivel national 
                                                        
25 A se consulta trimiterea anterioară. 
26 În special în contextul aplicării consensului european privind ajutorul umanitar, JO C 25, 30.1.2008, p. 
1. 



                                                                                33 

 

Implementarea politicilor privind egalitatea de şanse are ca finalitate de bază 

promovarea integrării, a menţinerii, a formării femeilor astfel încât să se dezvolte potenţialul 

şi abilităţile tuturor. 

Strategia naţională pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi 2010-2012 şi 

Planul general de acţiuni 

Strategia a fost elaborată în contextul constatarii menţinerii  discriminării pe criteriu de 

sex în societate şi a diferenţelor între sexe în ceea ce priveşte accesul, participarea şi 

implicarea pe piaţa muncii, la nivelul vieţii sociale, politice, economice şi culturale din 

Romania.  

Strategia naţională pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 

2010-2012 precum şi Planul general de acţiuni pentru implementarea ei au fost aprobate prin 

Hotărârea Guvernului 237 din 24 martie 2010.  

Strategia isi propune să răspundă prin măsuri şi activităţi concrete situaţiilor 

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

specifice, precum: educaţia, piaţa muncii, viaţa socială, roluri şi stereotipuri de gen, 

participarea la procesul de luare a deciziilor. 

Strategia porneşte de la obiectivele şi priorităţile specifice ce  au în vedere:  

• promovarea participării active a femeii la luarea deciziei şi în structurile de 

reprezentare publică, 

•  creşterea capacităţii instituţionale pentru implementarea politicilor de gen, 

•  crearea sistemului naţional care să promoveze politicile privind egalitatea de 

şanse pe piaţa muncii bazate pe fondurile structurale,  

Punctele vulnerabile ale egalităţii de gen identificate în strategie sunt: 

• gradul scăzut de conştientizare asupra politicilor de egalitate de şanse în 

administraţia publică şi în mass-media, 

•  lipsa unor prevederi coerente referitoare la soluţionarea plângerilor şi 

reclamaţiilor referitoare la discriminarea de gen.  
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Aceste vulnerabilităţi sunt completate de ameninţările exercitate de criza economică, 

dinamica pieţei muncii, promovarea deficitară a campaniilor sociale în mass-media. 

Obiectivul general al strategiei constă în îmbunătăţirea cadrului de implementare a 

politicilor de egalitate de gen în vederea atingerii de facto a egalităţii între femei şi bărbaţi la 

toate nivelurile vieţii economice, sociale, politice şi culturale.  

Obiectivele specifice constau în: introducerea perspectivei de gen în educaţia formală 

şi non-formală, combaterea stereotipurilor de gen din sistemul de învăţământ, reducerea 

diferenţelor de gen în salarizare, încurajarea concilierii vieţii de familie cu cea profesională, 

promovarea perspectivei de gen în viaţa socială, sensibilizarea mass-mediei cu privire la 

principiul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, participarea echilibrată a femeilor şi 

bărbaţilor la toate nivelurile de luare a deciziilor, implementarea şi monitorizarea indicatorilor 

dezvoltaţi potrivit Platformei de acţiune de la Beijing, evaluarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei pentru perioada 2010-2012 de toate instituţiile cu responsabilităţi în 

domeniu. 

Fiecărui obiectiv specific din strategie îi corespunde un set de acţiuni menite să 

răspundă punctual acelui obiectiv. Astfel pentru atingerea obiectivului privind integrarea 

perspectivei de gen în educaţie, atât la nivel formal cât şi la nivel informal se au în vedere 

încheierea unui protocol de colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului, elaborarea unui ghid de integrare a perspectivei de gen în activitatea preşcolară, 

realizarea unor programe de formare pe egalitate de gen pentru personalul didactic din 

învăţământul preşcolar. În vederea combaterii stereotipurilor de gen din sistemul de 

învăţământ strategia propune ca acţiuni menite să răspundă acestui obiectiv organizarea de 

campanii de informare în domeniul egalităţii de şanse pentru elevii de liceu, elaborarea şi 

diseminarea de materiale informative adaptate particularităţii grupului ţintă (elevii şi 

studenţii). 

Reducerea diferenţelor de gen în salarizare va fi abordată prin organizarea de 

conferinţe naţionale pe tema rolului politicilor de reducere a diferenţei salariale între femei şi 

bărbaţi, cu participarea organizaţiilor sindicale, asociaţiilor patronale precum şi a 

reprezentanţilor mediului de faceri, elaborarea şi editarea de materiale promoţionale şi 

informative, promovarea în presă a evenimentelor organizate de ANES.  
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Pentru încurajarea concilierii vieţii de familie cu viaţa profesională strategia are în 

vedere organizarea unei campanii de informare şi conştientizare pentru taţi cu privire la 

nevoia implicării acestora în creşterea şi educaţia propriilor copii, editarea unui ghid cu 

modele de conciliere a vieţii de familie cu cea profesională şi cu prevederi legislative, care să 

fie distribuit la nivel naţional, încheierea unui protocol de colaborare privind egalitatea de 

şanse cu partenerii sociali şi implicarea acestora în acţiunile de conştientizare şi popularizare a 

problematicii de egalitate de gen. 

Promovarea perspectivei de gen în viaţa socială urmează a fi desfăşurată prin 

organizarea de evenimente care să marcheze Ziua internaţională a femeii şi Ziua 

internaţională a bărbatului, Ziua tatălui, Ziua mamei, Ziua internaţională a familiei, Ziua 

internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor.  

În vederea sensibilizării mass-mediei în problematica egalităţii de gen, Strategia are în 

vedere încheierea unui Protocol de colaborare cu Clubul Român de Presă, Consiliul Naţional 

al Audiovizualului, realizarea unui diagnostic privind impactul presei video asupra 

construcţiei rolurilor şi stereotipurilor de gen, realizarea de reuniuni cu ziariştii. Pentru 

implementarea şi monitorizarea indicatorilor dezvoltaţi potrivit Platformei de acţiune de la 

Beijing - stabilirea unei reţele de culegere de date cantitative şi calitative de la membrii 

CONES/COJES (comisia judeţeană în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi) cu 

scopul realizării unei raportări anuale, organizarea unei conferinţe anuale de prezentare a 

raportului privind implementarea si monitorizarea indicatorilor dezvoltaţi potrivit Platformei 

de acţiune de la Beijing. 

 

Capitolul II Excluziunea sociala si Incluziunea sociala 

Conceptul de excluziune socială este de dată mai recentă în sfera cercetării sociale. El a 

avut o evoluţie independentă de consacratul termen de „sărăcie”, fiind legat de ideea de 

drepturi ce decurg din calitatea de cetăţean al unei ţări. Dacă sărăcia a fost definită, iniţial, în 

raport cu venitul, excluziunea socială a fost definită în raport cu drepturile sociale, cum este 

dreptul la muncă, la locuire, la servicii de sănătate, la educaţie. Unii autori consideră sărăcia 

un efect al proceselor de excluziune socială, şi nu excluziunea ca punct-terminus al procesului 

de sărăcire.  
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Oricum, relaţia dintre cele două concepte este de intercondiţionare. În prezent, conceptul 

de excluziune socială este tot mai frecvent preferat clasicului termen de „sărăcie”, asemenea 

sintagmei „promovarea incluziunii sociale”, care o înlocuieşte treptat pe cea de „măsuri de 

combatere a sărăciei”.  

Această, aparent, simplă schimbare de termeni este rezultatul a mai bine de un secol de 

cercetări şi dezbateri privind fenomenul sărăciei. Sub presiunea procesului globalizării, 

acestea sunt forţate să conveargă spre indicatori şi măsuri transparente, uşor de transformat în 

obiective ale programelor de guvernare. 

 Preferinţa pentru termenul de excluziune socială este, în acest context, evidentă. O 

definiţie care clarifică, cred eu, reperele excluziunii sociale aparţine lui Bergham (Room, ed., 

1996). Acesta porneşte de la raportul „Poverty 3” al Uniunii Europene şi arată că excluziunea 

poate fi definită în termeni de incapacitate/eşec a cel puţin unuia dintre următoarele patru 

sisteme (M. Preda, 2002): 

• sistemul democratic şi legal, care presupune integrarea civică; 

• piaţa muncii, care promovează integrarea economică; 

• sistemul statului bunăstării, care promovează ceea ce poate fi numită integrarea 

socială; 

• sistemul familiei şi comunităţii, care promovează integrarea interpersonală. 

Luând în considerare respectarea generală a drepturilor omului, sărăcia şi excluziunea 

socială pot fi interpretate ca încălcări ale drepturilor sociale fundamentale ale omului. 

Eficienţa politicilor naţionale de a asigura accesul populaţiei la drepturile fundamentale 

depinde de acurateţea identificării şi înlăturării mecanismelor care împiedică indivizii să se 

bucure de aceste drepturi sociale. 

În anii ’80, statele industrializate reformau sistemele naţionale de protecţie socială, 

prin restrângerea cheltuielilor sociale publice, cu preţul restricţionării accesului la beneficiile 

sociale şi al activizării responsabilităţii individului pentru propria bunăstare. Aceasta a făcut 

să se vorbească despre revirimentul liberalismului. Începutul anilor ’90 a fost marcat de o 

nouă schimbare, reflectată în documentele Uniunii Europene, care militau pentru „O Europă a 



                                                                                37 

 

solidarităţii”, al cărui obiectiv central urma să fie rezolvarea şi găsirea unor soluţii pe termen 

lung, în ceea ce priveşte problematica excluziunii sociale (CEC, 1993).  

Conform literaturii, excluziunea sociala este privita cu mai multa critica decat 

dezavantajele socio-economice. Una din definitii spune ca un individ este exclus social daca 

el / ea este rezident intr-o zona geografica a societatii, dar din motive in afara controlului sau, 

nu poate participa la activitatile normale ale cetatenilor din acea societate, cu toate ca si-ar 

dori sa se implice social. 

Excluziunea sociala face parte din universul serviciului public. Mai mult sau mai putin 

dezbatuta, aceasta problema genereaza discutii aprinse atat pentru comunitatile avizate – tineri 

sustinatori, copii cu risc de boala, familii dezavantajate financiar, parinti care consuma 

substante ilegale si alcool – cat si pentru grupurile si indivizii marginalizati. 

Pe fundalul revigorării societăţii civile, „a treia cale” propusă de Giddens (Giddens, 

2001) numără între valorile sale protecţia celor vulnerabili şi – în egală măsură – leagă 

acordarea drepturilor sociale de responsabilităţile ce revin fiecărui individ.  

Egalitatea se numără şi ea printre valorile specifice, dar este văzută în sensul 

incluziunii, ca oportunitatea de a fi activ în cadrul comunităţii. Se face, astfel, referite atât la 

drepturile indivizilor şi participarea acestora pe piaţa muncii, cât şi la o atitudine activă a 

individului vis-à-vis de propria viaţă.  

Statul bunăstării trebuie, prin urmare, să susţină şi să promoveze formarea capitalului 

uman (Kurtz). În afară de a evita capcana dependenţei, aceasta implică formarea aptitudinilor 

şi motivaţiei individului de a se autoadapta la o piaţă a muncii în schimbare. Incluziunea 

socială este însă, în egală măsură, responsabilitatea societăţii şi a individului. 

Incluziunea socială reprezinta situatiile in care oamenii care sunt săraci sau au alte 

probleme participă la viaţa societăţii. Incluziunea socială este opusul excluziunii sociale. 

O societate incluzivă presupune un echilibru între drepturile şi obligaţiile individuale, 

dar şi creşterea coeziunii sociale. Parte a strategiei sociale la nivelul Uniunii Europene3, 

incluziunea socială a fost recunoscută ca obiectiv comun al statelor-membre la summit-ul de 

la Lisabona, 2000. Odată cu summit-ul din decembrie al aceluiaşi an, care a avut loc la Nisa, 

obiectivul incluziunii sociale a devenit parte integrantă a planurilor naţionale antisărăcie. 

http://www.imparte.ro/Caz-Persoane-fizice/Robert-Cristian-/102
http://www.imparte.ro/Anunturi-Cereri-Donatii/16/Avem-nevoie-de-hainute.html
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Obiectivele comune, statutate în planurile naţionale de luptă împotriva excluziunii 

sociale şi a sărăciei sunt: 

• promovarea participării la muncă şi accesul la toate resursele, drepturile, 

bunurile şi serviciile; 

• prevenirea riscului excluziunii sociale; 

• iniţiative pentru grupurile cele mai vulnerabile; 

• mobilizarea tuturor actorilor. 

În ultimul deceniu, Uniunea Europeană a accentuat obiectivul, stabilit de comun acord 

de către toate statele-membre, de dezvoltare rapidă a unei economii europene competitive. 

Construcţia unei noi societăţi de tip european este, de asemenea, avută în vedere. Din acest 

motiv, Uniunea Europeană este în curs de a dezvolta, accelerat, programe sociale europene, de 

a asigura o dezvoltare în forme noi a societăţii europene. 

III.Promovarea diversitati  

Diversitatea culturala in UE  

1. Conceptul de cultură. Modalităti de abordare a notiunii în sine  

Teoria culturii este considerată a fii extrem de complexă, fiind construită pe ideea privind modelele 

culturale care pornesc de la o anumită perceptie, semnificatie, misiune atribuită culturii. Cultura 

poate fi reprezentată sub forma unor structuri inteligibile, încărcate de o realitate care se poate 

cunoaste, învată, transmite. Cultura trebuie privită ca fiind un produs al activitătii omului, al 

individului uman care priveste critic atât natura cât si societatea.  

a) Perspectiva antropologică abordează conceptul de cultură din perspectiva unei lumi umane, 

nevoia reproducerii sociale pe care indivizii umani doresc sa o asigure. Pentru a întelege 

diversitatea culturii si lantul ei neîntrerupt de transformări, trebuie înteleasă si acceptată 

descrierea culturii ca fenomen organic. Comparatia culturii cu un organism viu este o expresie 

unei analogii proprii modului de gândire uman. 

b) În conceptia altor cercetători, cultura nu se ocupă decât de probleme spirituale sofisticate fiind 

nevoie de o initiere specială în scopul întelegerii acestor aspecte.  
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Cultura, în general, are ca scop crearea unui efect asupra realitătii înconjurătoare si desăvârsirea 

căilor omului spre actiune. Cultura descrie demersul actiunii umane, fiind nevoită să se adapteze, 

corecteze, reconstruiască în functie de acest demers, permitând chiar si diviziuni locale si temporale.  

2. Importanta modelelor culturale în cadrul studiului culturii  

Modele culturale presupun prezenta unor structuri particulare, flexibile, care realizează distinctia 

între anumite experiente culturale. Modelul cultural si versiunile de modele culturale trebuie 

analizate cu foarte mare atentie, tocmai pentru a sublinia nu doar varietatea culturilor existente în 

modernitate, ci si posibilitatea cunoasterii cauzelor unor antagonisme de tip cultural, conflicte 

actuale ori latente. Cultura a fost de fapt mereu actuală, chiar dacă sub forme camuflate. O 

introducere în teoria modelelor culturale accentuează contextualitatea culturală în care omul 

trăieste, prezenta unui canon cultural specific unei comunităti si care nu se regăseste în cadrul alteia. 

Studii recente indică un mare interes manifestat de „consumatorii de cultură” pentru informatia 

asupra identitătilor pe care teoriile culturale o poate oferi, asupra mijloacelor tehnologiei culturale 

contemporane, asupra perspectivei devenirii culturale într-o lume care se declară a schimbării. 

„Consumatorul de cultură” trebuie să se adapteze nevoii unei formări continue, iar cunoasterea 

teoriei legate de modelele culturale îl poate informa despre cultură, despre modelele culturale ca 

formă de aplicabilitate a culturii la o realitate contextuală socială, politică, materială, spirituală. Ceea 

ce este considerat a fi un factor extrem de important, este dorinta indivizilor de a regăsii elemente 

comune în cadrul mai multor culturi, tocmai pentru a se putea identifica fie cu alti indivizi apartinând 

altei natiuni, fie pentru a constientiza adevăratele lor origini.  

De asemenea, trebuie să considerăm existenta culturii ca un complex de practici al căror nivel 

teoretic are un caracter de reprezentare accentuat simbolic.  

Cultura este asociată existentei sociale, dar nu trebuie redusă la o explicatie de tip strict sociologic. 

Trebuie luate în considerare următoarele aspecte, ca fiind elemente esentiale pentru studiul culturii:  

a) Relatia dintre traditie si inovatie este prezentă în cele mai vechi forme culturale.  

b) Cultura trebuie înteleasă ca o entitate vie, o trăsătură fundamentală care face societatea în care 

trăiesc oamenii, să fie constient umană.  

c) Încercarea de a întelege sensurilor actuale ale culturii, apropierea de alte culturi, constientizarea 

propriilor valori culturale.  

d) Cunoasterea si familiarizarea indivizilor cu sensurile conceptului de cultură la dimensiunile lumii 

actuale.  
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3. Diversitatea culturală. Locul culturii nationale în cadrul culturilor lumii si rolul pregnant al 

democratiei în societate 

Discontinuitatea reprezentărilor culturale propune o viziune pluri-centrica, pluri-temporală, prin 

aceea că pot exista mai multe surse ale unei evolutii temporale, cum sunt cele ale modernitătii.  

Simbolul cultural ocupă un loc major în viata unei comunităti, fiind capabil să definească si să 

contureze complexitatea unei societăti. Simbolul cultural constituie o însumare a unor experiente 

prin care colectivitatea se exprimă, asigură continuitatea experientei vietii în comun prin diferitele 

sale institutii. Simbolurile culturale pot fi materiale ori spirituale, regionale ori general umane, 

depinzând de mijloacele prin care sunt diseminate. 

Pluralitatea culturilor în modernitate a fost recunoscută treptat pornind tocmai de la această 

nevoie resimtita de a democratiza ierarhiile culturale, si de a asigura accesul la cultura prin 

formularea unei diferente, chiar admiterea unor divergente care sa nu fie într-un asemenea grad 

antagonice încât sa împiedice realizarea unui dialog cultural. 

A defini cultura ca pe un atribut universal al umanitătii, având în acelasi timp rădăcinii 

nationale, nu mai este o noutate pentru zilele noastre.  

O altă fatetă a chestiunii este cea a termenului „national“ în cultură.  

Cultura natională se afla într-o relatie de contextualizare culturala cu ceea ce am numi 

cultură universală ori mai degrabă globală. 

O altă dezvoltare pregnantă a culturii moderne este legată de cultura de grup. Prin aceasta 

întelegându-se grup minoritar, opus unei culturi majoritare. Noutatea în acest aspect nu o reprezintă 

aparitia unei disensiuni, fie si profunde, între majoritatea si minoritate, ci mai cu seamă politicilor de 

emancipare care se pun pe seama democratizării culturii.  

Impactul noutătii pe care democratia occidentală a impus-o este extrem de mare. 

Democratizarea redefineste rolul culturii. De aceea, cultura modernă trebuie să contină elementele 

definitorii ale democratizării în sine, dar si căile necesare pentru transpunerea lor în practică. 

Trecerea de la o democratie normativă prin crearea mijloacelor politice de realizare a accesului unor 

categorii tot mai largi de cetăteni, a devenit o realizare a acestor ultime decenii. Democratizarea 

culturală are în vedere si notiunea de religie, de aici decurgând o serie de implicatii majore în 

gândirea unui popor si în ceea ce priveste existenta propriilor obiceiuri, ritualuri, traditii si datini. 
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Modelul cultural românesc este considerat a fi un model modern, un model reformist. Este 

unanim recunoscut si acceptat faptul că reformele trebuie să vină din interiorul societătii civile, 

tocmai pentru ca societatea românească să devină constientă de modernitatea ei, încercându-se, în 

acelasi timp si perfectionarea ei. 

4. Relatia dintre diversitatea culturală si educatia la cel mai înalt nivel în România – tendinte, 

provocări si criterii de abordare   

Statutul de membru al Uniunii Europene oferă cetătenilor, inclusiv studentilor si profesorilor, 

posibilitatea de a avea acces la o serie da facilităti în ceea ce priveste educatia. România participă la 

numeroase actiuni ale Uniunii Europene în domeniul educatiei, cum ar fi Comenius si Erasmus.  

Universitătile din toată lumea si în special cele din Europa multiculturală trebuie să aibă în vedere 

diversitatea culturală, construită pe doi piloni, si anume: 

  protejarea si stimularea cunoasterii si aprecierii pentru propria cultură, pentru rădăcini si pentru 

identitate; 

  încurajarea deschiderii si interesului real pentru celelalte culturi, într-un spirit de tolerantă si 

respect reciproc. 

Conceptul de diversitate culturală se bazează pe schimburi si pe fluxuri: 

  schimb de oameni; 

  schimb de idei; 

  schimb de bunuri si servicii culturale. 

Pentru a folosi vocabularul artei contemporane, „diversitatea culturală nu este o natură moartă, ci 

este un happening”. 

Sunt considerate a fi extrem de importante atât recunoasterea cât si constientizarea 

diferentelor si identitătilor dintre culturi, încercând să se realizeze o îmbogătire a dialogului 

intercultural. Procesul de integrare europeană presupune, în mod evident, si existenta diferitelor 

forme de dialog. Extinderea Uniunii Europene reprezintă o oportunitate de cunoastere a culturii 

diferitelor tări si o încercare de întelegere reciprocă, dincolo de avantajele economice. 

De la adoptarea Declaratiei de la Bologna în 1999, învătământul superior din Europa a intrat 

într-o nouă fază a reformei. 
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Scopul este de a construi până în 2010 o Zonă Europeană a Învătământului Superior 

coerentă, compatibilă si atractivă. Aceasta înseamnă o serie de reforme convergente în toate tările 

participante, inclusiv România. 

Principalele motive pentru reforma învătământului superior sunt următoarele: 

− nevoia de a asigura o mai mare si mai usoară mobilitate; 

− nevoia de a asigura absolventilor acces corect si efectiv la piata europeană a muncii; 

− nevoia de a îmbunătăti eficienta sistemelor de învătământ superior; 

România a făcut pasi importanti către Zona Europeană a Învătământului Superior prin reorganizarea 

întregului sistem al învătământului superior. 

Reformele vor avea succes numai în acele universităti care acordă importantă rolului lor în 

societate si care au capacitatea de a reactiona în mod rapid si flexibil. Un factor decisiv al reformei 

este reprezentat de îmbunătătirea finantării private a învătământului superior si a centrelor de 

cercetare din întreaga Europă. Păstrarea si promovarea diversitătii culturale se aplică si dimensiunii 

externe a actiunii Comunitătii. Uniunea Europeană promovează acest model în relatiile sale 

internationale, considerându-l o contributie la ordinea mondială bazată pe dezvoltare durabilă, 

coexistentă pasnică si dialog intercultural. 

Diversitatea culturală implică schimburi, inclusiv prin intermediul comertului de bunuri si 

servicii culturale. Implică de asemenea ca un astfel de comert să fie echilibrat, astfel încât să permită 

conservarea si promovarea diverselor manifestări culturale din lumea întreagă. 

Aceste principii sunt promovate si în cadrul negocierilor UNESCO asupra diversitătii culturale.  

Din acel moment, problema elaborării unui instrument legal international în ceea ce priveste 

diversitatea culturală, a devenit subiectul central al dezbaterilor internationale. 

Obiectivul este de a stabili o nouă bază a guvernării globale în ceea ce priveste diversitatea culturală. 

Acest lucru ar trebui privit ca echivalentul Organizatiei Mondiale a Comertului în domeniul 

comercial, al Organizatiei Mondiale a Sănătătii în domeniul sănătătii sau al Acordurilor Multilaterale 

pentru mediul înconjurător. 

Sunt considerate a fi extrem de importante următoarele actiuni, venite în sprijinul culturii si al 

diversitătii sale: 
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− afirmarea specificitătii si dubla natură a bunurilor si serviciilor culturale, acestea fiind atât 

culturale cât si economice; 

− recunoasterea rolului politicilor publice pentru protejarea si promovarea diversitătii culturale; 

− constientizarea importantei cooperării internationale pentru a face fată vulnerabilitătilor 

culturale, mai ales în tările în curs de dezvoltare. 

Diversitatea culturală, privită ca fiind o provocare pentru progresul lumii contemporane, trebuie să 

aibă în vedere o serie de criterii si de modalităti de promovare si dezvoltare. Pot fi amintite în acest 

sens: 

− Accesul la educatie, stiintă si cultură - politici si strategii; 

− Capitalul uman, cultural, social; 

− Cultura organizatională, cultura institutională în schimbare; 

− Dezvoltare poli-centrică si noi relatii urban-rural; 

− Diversitate socio-culturală si identitătii în contextul dezvoltării; 

− Emigrare si imigrare la nivelul României; 

− Industrii culturale - productie si consum; 

− Patrimoniul material, patrimoniu imaterial si turism cultural; 

− Proprietate, gospodărie si structură socială în mediul rural; 

− Reducerea disparitătilor regionale; 

− Schimbări sociale, economice si culturale în contextul globalizării; 

− Sisteme de familie, procese demografice si practici culturale; 

− Societate, tehnologie si schimbare culturală; 

− Stratificare culturală, stratificare socială si egalitate de sanse; 

− Studiul determinantilor participării politice si sociale. 

5. Rolul organismelor Uniunii Europene si importanta lor în contextul diversitătii culturale 

Consiliul Uniunii Europene are un rol important în luarea deciziilor cu privire la implicatiile diversitătii 

culturale, în scopul mentinerii păcii si armoniei la cele mai înalte niveluri. 

În acest sens, pot fi remarcate următoarele aspecte care vizează atât constientizarea cât si 

implicarea organismelor Uniunii Europene:   
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1. Contributia Comunitătii la înflorirea culturilor Statelor Membre, cu respectarea diversitătii lor 

nationale si regionale si implicatiile patrimoniului cultural comun, reprezintă calea menită să asigure 

diversitate culturală, în concordantă cu principiul subsidiaritătii.  

2. Aspectele culturale trebuie luate în consideratie de către Comunitate în actiunile ei si în ariile care 

se referă la politicile de competitie, piata internă si politica comercială comună.  

3. Sunt necesare si demne de luat în seamă, încurajarea cooperării si realizarea schimburilor culturale 

în vederea respectării si promovării diversitătii culturilor în Europa si a îmbunătătirii cunoasterii 

reciproce.  

4. Cultura este menită să contribuie la îmbunătătirea relatiilor externe ale Comunitătii prin 

accentuarea diversitătii culturale si a dimensiunilor comune ale culturilor.  

5. Se doreste ca extinderea Uniunii să aducă o mai mare bogătie si diversitate culturală.  

6. Dimensiunile comune si cunoasterea reciprocă a culturilor din Europa, într-o societate bazată pe 

libertate, democratie, solidaritate si respect pentru diversitate, sunt componente esentiale  pentru 

integrarea europeană.  

7. Cultura constituie un factor foarte important în dezvoltarea si consolidarea procesului de integrare 

a Comunitătii.  

8. Dezvoltarea culturală este cea care asigură ocuparea fortei de muncă si determină nivelul 

bunăstării economice, generând valoare adăugată si conditii de crestere si prosperitate.  

9. Cultivarea respectului pentru diversitate culturală, tinând cont de principiul subsidiaritătii si de 

dorinta de a plasa cultura în centrul integrării europene, implică:  

− dezvoltarea cooperării culturale;  

− încurajarea creativitătii artistice;  

− schimburile culturale europene.  

Cultura trebuie privită ca fiind o componentă esentială a integrării europene, în special din 

perspectiva extinderii Uniunii Europene.     

6. Globalizarea si problema păstrării identitătii culturale – o provocare pentru lumea 

contemporană 
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Globalizarea este un concept utilizat frecvent, având conotatii si implicatii majore la nivelul culturii 

unei tări. Globalizarea nu poate avea loc în afara unei structuri culturale performante care să aibă 

capacitatea de adaptare, permitând transferul cultural, schimbul valorilor materiale si spirituale. 

Doar o asemenea societate poate evolua rapid în scopul valorificării modelului cultural în forme ale 

unei permanente schimbări. Moda culturală este legată de existenta unui model care se poate 

exprima prin diferite variante. 

În procesul complex al globalizării, problema păstrării identitătii culturale prezintă doua 

aspecte strâns legate între ele:  

− pericolul omogenizării culturale, aparitia sau recunoasterea unei forme unice de cultură; 

− aparitia fenomenului de dezintegrare culturală si psihologică, atât pentru indivizi, cât si 

pentru societăti.  

Există o formă de comportament, deseori inconstientă, care le apare unora ca formă de agresiune 

culturala: etnocentrismul. Acest comportament, caracteristic în special tărilor dezvoltate constituie o 

amenintare pentru întelegerea europeană si trebuie corectat.  

Agresiunea si dezintegrarea culturală reprezintă două aspecte care conferă oricărui sistem 

mondial vulnerabilitate, împiedicând întelegerea reciprocă, dialogul, cooperarea, initiativele comune 

si solidaritatea europeană.  

Identitatea culturală la ambele niveluri – national si international – rămâne una din 

principalele necesităti psihologice si spirituale. Imposibilitatea de a-si putea păstra propria identitate, 

conduce în mod automat si de altfel firesc, la conflicte în interiorul unei societăti, sau în cadrul 

societătilor dintr-o anumită regiune.  

Există tolerantă, dar nu si acceptare sinceră din partea unor popoare situate pe o treaptă 

superioara de progres tehnologic si de civilizatie, a valorilor noilor tări care au intrat sau vor intra în 

Uniunea Europeană. Trebuie luate în calcul două probleme fundamentale:  

− problema polarizării (tendinta individului de pune accentul pe diversitate fără a mai percepe 

implicatiile si importanta unitătii)  

− problema redistribuirii.  

Ideea de bază este aceea de a constientiza că dreptul la diversitate implică necesitatea solidaritătii 

globale. Identitatea culturală este cea care conferă indivizilor demnitate si fortă, tăria de caracter 

necesară pentru a supravietui. Există o mostenire culturală comună a omenirii, a cărei ocrotire si 

valorificare constituie una dintre marile responsabilităti la momentul actual. Această conceptie, care 
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subliniază rolul diverselor societăti în crearea culturii, ar putea deveni coloana vertebrală a 

conceptului de „interdependentă europeană”. Interdependenta nu implică numai existenta unui 

guvern european unic, ci implică întelegere si cooperare globală, bazate pe un set de reguli etice, 

care să prevină transformarea actului de limitare a suveranitătii nationale într-o agresiune culturală. 

Problemele pe care le implică identitatea culturală nu pot fi solutionate printr-un simplu 

proces de redistribuire. Autonomia culturală nu este garantată, după dorintă, prin acorduri 

internationale de redistribuire a resurselor. 

Întelegerea implicatiilor diversitătii culturale reprezintă una din provocările lumii 

contemporane, constituind unul din principalele obiective ale unei noi orientări în cadrul procesului 

de globalizare. 
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UE promovează incluziunea activă şi participarea deplină a persoanelor cu handicap în 

societate, în acord cu abordarea europeana a drepturilor omului referitoare la problemele de 

handicap. Drepturile persoanelor cu handicap este o problemă şi nu o problemă de discreţie.  
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