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Conştientizare şi sensibilizare a femeilor 
privind egalitatea de gen şi de şanse pe piaţa muncii  
IULIE 2014 – Cluj-Napoca

 EGALITATEA DE GEN ȘI ȘANSE PE PIAȚA MUNCII
 Prin egalitate de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se înţelege 
luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale per-
soanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora.
 Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi şi pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate 
pe criteriul de sex se aplică în sectorul public şi privat, în domeniul muncii, 
educaţiei, sănătăţii, culturii şi informării, politicii, participării la decizie, fur-
nizării şi accesului la bunuri şi servicii, cu privire la constituirea, echiparea 
sau extinderea unei întreprinderi ori începerea sau extinderea oricărei altei 
forme de activitate independentă, precum şi în alte domenii reglementate 
prin legi speciale.
 Termenii şi expresiile de mai jos au următoarele definiţii:
a) prin discriminare directă se înţelege situaţia în care o persoană este tratată 
mai puţin favorabil, pe criterii de sex, decât este, a fost sau ar fi tratată altă 
persoană într-o situaţie comparabilă;

b) prin discriminare indirectă se înţelege situaţia în care o dispoziţie, un cri-
teriu sau o practică, aparent neutră, ar dezavantaja în special persoanele de 
un anumit sex în raport cu persoanele de alt sex, cu excepţia cazului în care 
această dispoziţie, acest criteriu sau această practică este justificată obiectiv 
de un scop legitim, iar mijloacele de atingere a acestui scop sunt corespun-
zătoare şi necesare;
c) prin hărţuire se înţelege situaţia în care se manifestă un comportament 
nedorit, legat de sexul persoanei, având ca obiect sau ca efect lezarea dem-
nităţii persoanei în cauză şi crearea unui mediu de intimidare, ostil, degra-
dant, umilitor sau jignitor;
d) prin hărţuire sexuală se înţelege situaţia în care se manifestă un compor-
tament nedorit cu conotaţie sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, 
având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii unei persoane şi, în special, 
crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;
e) prin acţiuni pozitive se înţelege acele acţiuni speciale care sunt întreprinse 
temporar pentru a accelera realizarea în fapt a egalităţii de şanse între femei 
şi bărbaţi şi care nu sunt considerate acţiuni de discriminare;
f) prin muncă de valoare egală se înţelege activitatea remunerată care, în 
urma comparării, pe baza aceloraşi indicatori şi a aceloraşi unităţi de mă-
sură, cu o altă activitate, reflectă folosirea unor cunoştinţe şi deprinderi pro-
fesionale similare sau egale şi depunerea unei cantităţi egale ori similare de 
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efort intelectual şi/sau fizic;
g) prin discriminare bazată pe criteriul de sex se înţelege discriminarea di-
rectă şi discriminarea indirectă, hărţuirea şi hărţuirea sexuală a unei per-
soane de către o altă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care aceasta 
îşi desfăşoară activitatea, precum şi orice tratament mai puţin favorabil cau-
zat de respingerea unor astfel de comportamente de către persoana respec-
tivă ori de supunerea sa la acestea;
h) prin discriminare multiplă se înţelege orice faptă de discriminare bazată 
pe două sau mai multe criterii de discriminare;
i)prin statut familial se înţelege acel statut prin care o persoană se află în 
relaţii de rudenie, căsătorie sau adopţie cu altă persoană;
j)prin statut marital se înţelege acel statut prin care o persoană este 
necăsătorit/ă, căsătorit/ă, divorţat/ă, văduv/ă.
 Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex.
Este interzis orice ordin sau dispoziţie de a discrimina o persoană pe crite-
riul de sex.
 Statutul familial şi cel marital nu pot constitui motiv de discriminare.
Respingerea unui comportament de hărţuire şi hărţuire sexuală de către 
o persoană sau supunerea unei persoane la un astfel de comportament nu 
poate fi folosită drept justificare pentru o decizie care să afecteze acea per-
soană.

 
Nu sunt considerate discriminări:
a) măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecţia maternităţii, naşterii, 
lăuziei, alăptării şi creşterii copilului;
b) acţiunile pozitive pentru protecţia anumitor categorii de femei sau băr-
baţi;
c) o diferenţă de tratament bazată pe o caracteristică de sex când, datorită 
naturii activităţilor profesionale specifice avute în vedere sau a cadrului în 
care acestea se desfăşoară, constituie o cerinţă profesională autentică şi de-
terminantă atât timp cât obiectivul e legitim şi cerinţa proporţională.

 EGALITATEA DE ŞANSE ŞI DE TRATAMENT ÎNTRE FEMEI 
 ŞI BĂRBAŢI ÎN DOMENIUL MUNCII
 Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în 
relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la:
a)alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;
b)angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nive-
lurile ierarhiei profesionale;
c)venituri egale pentru muncă de valoare egală;
d)informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, 
perfecţionare, specializare şi recalificare profesională, inclusiv ucenicia;
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e)promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;
f)condiţii de încadrare în muncă şi de muncă ce respectă normele de sănătate 
şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv 
condiţiile de concediere;
g)beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele pub-
lice şi private de securitate socială;
h)organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la 
beneficiile acordate de acestea;
i)prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 De egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile 
de muncă beneficiază toţi lucrătorii, inclusiv persoanele care exercită o ac-
tivitate independentă, precum şi soţiile/soţii lucrătorilor independenţi care 
nu sunt salariate/salariaţi sau asociate/asociaţi la întreprindere, în cazul în 
care acestea/aceştia, în condiţiile prevăzute de dreptul intern, participă în 
mod obişnuit la activitatea lucrătorului independent şi îndeplinesc fie ace-
leaşi sarcini, fie sarcini complementare.
 Aceste prevederi se aplică tuturor persoanelor, funcţionari publi-
ci şi personal contractual din sectorul public şi privat, inclusiv din insti-
tuţiile publice, cadrelor militare din sectorul public, precum şi celorlalte 
categorii de persoane al căror statut este reglementat prin legi speciale.
 Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite 

drept discriminare bazată pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele 
obligaţii:
a)să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi băr-
baţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de 
dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în 
regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne ale 
unităţilor;
b)să prevadă în regulamentele interne ale unităţilor sancţiuni disciplinare, 
în condiţiile prevăzute de lege, pentru angajaţii care încalcă demnitatea per-
sonală a altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de intimidare, de 
ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare;
c)să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri 
vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respec-
tarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de 
muncă;
d)să informeze imediat după ce a fost sesizat autorităţile publice abilitate cu 
aplicarea şi controlul respectării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi.
 Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor 
practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu 
relaţiile de muncă, referitoare la:
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a)anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia can-
didaţilor pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat;
b)încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de 
muncă ori de serviciu;
c)stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;
d)stabilirea remuneraţiei;
e)beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate so-
cială;
f)informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, per-
fecţionare, specializare şi recalificare profesională;
g)evaluarea performanţelor profesionale individuale;
h)promovarea profesională;
i)aplicarea măsurilor disciplinare;
j)dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;
k)orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.
 Sunt exceptate locurile de muncă în care, datorită naturii activităţilor 
profesionale respective sau cadrului în care acestea sunt desfăşurate, o carac-
teristică legată de sex este o cerinţă profesională autentică şi determinantă, 
cu condiţia ca obiectivul urmărit să fie legitim şi cerinţa să fie proporţională.
 Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. Orice 
tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de con-

cediul de maternitate constituie discriminare.
Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei sau unui bărbat, priv-
ind concediul pentru creşterea copiilor sau concediul paternal, constituie 
discriminare.
 Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să 
prezinte un test de graviditate şi/sau să semneze un angajament că nu va 
rămâne însărcinată sau că nu va naşte pe durata de valabilitate a contractului 
individual de muncă.
Concedierea nu poate fi dispusă pe durata în care:
a)salariata este gravidă sau se află în concediu de maternitate;
b)salariata/salariatul se află în concediul pentru creşterea copiilor în vârstă 
de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi;
c)salariatul se află în concediu paternal.
 La încetarea concediului de maternitate, a concediului pentru 
creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului 
cu dizabilităţi sau a concediului paternal, salariata/salariatul are dreptul de a 
se întoarce la ultimul loc de muncă ori la un loc de muncă echivalent, având 
condiţii de muncă echivalente, şi, de asemenea, de a beneficia de orice îm-
bunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenţei.
 Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament 
nedorit, definit drept hărţuire sau hărţuire sexuală, având ca scop sau efect:
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a)de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau 
de descurajare pentru persoana afectată;
b)de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte 
promovarea profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori 
accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, în cazul refuzului 
acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală.
 Constituie discriminare şi este interzisă modificarea unilaterală 
de către angajator a relaţiilor sau a condiţiilor de muncă, inclusiv con-
cedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori o reclamaţie la 
nivelul unităţii sau care a depus o plângere, la instanţele judecătoreşti 
competente.
 Pentru prevenirea acţiunilor de discriminare bazate pe criteriul 
de sex în domeniul muncii, atât la negocierea contractului colectiv de 
muncă la nivel de sector de activitate, grup de unităţi şi unităţi, părţile 
contractante vor stabili introducerea de clauze de interzicere a faptelor 
de discriminare şi, respectiv, clauze privind modul de soluţionare 
a sesizărilor/reclamaţiilor formulate de persoanele prejudiciate prin 
asemenea fapte.
 Proiectul se adresează femeilor şi promovează egalitatea de şanse, 
nediscriminarea şi incluziunea socială, principiul egalităţii de şanse fi-
ind integrat atât în elaborarea şi implementarea proiectului, cât şi în 

realizarea activităţilor şi managementului acestuia, fapt ce permite ac-
cesul şi participarea grupului ţintă la activităţile proiectului evitând 
discriminarea. Proiectul se adresează grupurilor vulnerabile la nivel 
naţional, iar selecţia participantelor în grupul ţintă se face cu respec-
tarea tuturor politicilor şi practicilor prin care nu se realizează nicio 
deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de rasă, naţion-
alitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare 
sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, 
apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care 
are ca scop sau ca efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folos-
inţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în do-
meniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale 
vieţii publice. 
 Echipa de management si implementare a proiectului a fost se-
lecţionată pe principiul profesionalismului şi competenţei şi va asigura 
respectarea egalităţii de şanse şi de gen în desfăşurarea tuturor activi-
tăţilor, atât la nivel intern, cât şi în interacţiunea cu mediul extern. 
 Obiectivele proiectului vizează consolidarea accesului egal pe 
piaţa muncii şi prin activităţile propuse contribuie la realizarea acestui 
deziderat.
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