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PREAMBUL
Ghidul a fost realizat în cadrul proiectului ESTHR - Pachet integrat de servicii pentru promovarea
rolului femeii în societatea româneasc, un proiect derulat de Blocul Naional Sindical ce îi propune
promovarea egalitii de anse în societate i mai ales în administraiile publice româneti prin
identificarea naturii discriminrii pe criterii de gen la nivel naional, prezentarea cilor de combatere a
discriminrii, crearea de noi oportuniti pentru ocuparea unor locuri de munc i dezvoltarea
personal a femeilor, crearea unei reele de comitete de gen la nivel naional i respectiv
transnaional.
Un numr important de persoane din România se confrunt cu diferite tipuri de discriminare i cu un
tratament inegal pe piaa muncii din punct de vedere al funciilor ocupate i salarial. Cu toate c în
ultimele decenii rolul tradiional al femeilor în societate s-a schimbat, la noi în ar aceast situaie
este destul de greu asimilat. Activitile proiectului doresc s creeze o punte între oportunitile
formative profesionale i actualele cerine de promovare social. Singurele entiti care au capacitatea
i instrumentele adecvate de a promova, într-o manier eficient la nivel naional principiul egalitii de
anse, sunt partenerii sociali, pentru c având o structur naional eficient, pot participa la
realizarea i implementarea strategiilor locale i naionale i relaioneaz cu companiile, cu societatea
civil i cu asociaiile patronale.
Acest ghid a fost realizat cu intenia de a oferi instituiilor, companiilor i mai ales lucrtorilor un
instrument util în activitatea lor, pentru a putea pune în practic principiul nondiscriminrii i egalitii
de anse la locul de munc. El prezint metode i exemple de bune practici prin care femeile i alte
categorii vulnerabile de lucrtori pot accede la o carier profesional, contribuind în acelai timp la
reconcilierea vieii familiale cu cariera profesional i la eliminarea discriminrii pe diverse criterii atât
în administraiile publice româneti cât i în alte sfere economice. Ghidul ofer informaii despre
tipurile i modul în care se poate manifesta discriminarea la locul de munc, dar i despre modul în
care ne putem implica activ în lupta împotriva ei i în promovarea egalitii de anse. Lucrarea
cuprinde date statistice, exemple de bune practici, legi, cazuri, idei de msuri i modaliti concrete de
aplicare a principiilor egalitii de anse în piaa muncii i în societate. Pentru a atinge aspecte cât mai
practice am cuprins în lucrare un mini glosar cu termeni de baz în domeniul egalitii de anse i al
discriminrii i câteva modele practice de conduit nediscriminatorie. Ghidul poate fi uor adaptat
realitilor din fiecare loc de munc i inclus în pachetul de documente interne.
Sperm c acest ghid va reprezenta un instrument practic i util pentru persoanele active pe piaa
muncii i c vom reui s v convingem de beneficiile includerii nediscriminrii i egalitii de anse în
propria cultur organizaional i în toate aspectele din viaa cotidian.
Echipa proiectului ESTHR
Bucureti, 2009
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Capitolul 1
SITUAIA RESPECTRII I APLICRII PRINCIPIULUI EGALITII DE ANSE ÎN CONTEXT
EUROPEAN I LA NIVEL NAIONAL
1.1 Noul rol al femeilor în societate, în familie i pe piaa muncii
Aciunea de promovare a egalitii de anse necesit o abordare ampl, care presupune
recunoaterea identitii brbailor i femeilor, precum i dorina de a stabili o distribuie echilibrat a
responsabilitilor între femei i brbai. Promovarea egalitii nu trebuie confundat cu simpla dorin
de a echilibra statisticile, fiind vorba despre promovarea unor schimbri durabile:
- la nivelul rolurilor parentale,
- în structura familiei,
- în practicile instituionale,
- la nivelul organizrii muncii i a timpului,
- în dezvoltarea i independena lor personal.
Luarea în consideraie în mod sistematic, a diferenelor dintre condiiile, situaiile i nevoile femeilor i
brbailor în toate politicile i aciunile Uniunii Europene este trstura de baz a principiului abordrii
integratoare a egalitii de gen (gender mainstreaming), adoptat de Comisia European. Acest lucru
nu înseamn doar facilitarea accesului femeilor la programele sau resursele UE ci mai degrab
mobilizarea simultan a instrumentelor juridice, resurselor financiare i a capacitilor de analiz i de
organizare ale UE în scopul construirii unor relaii echilibrate între femei i brbai în toate domeniile.
În acest sens este necesar i important ca politica egalitii dintre femei i brbai s fie bazat pe o
analiz statistic solid a situaiei femeilor i brbailor în diverse domenii de via, precum i pe
analiza schimbrilor care au loc în societi.
De-a lungul timpului, rolul jucat de femei în societate s-a schimbat, fie c era vorba de implicarea lor în
cadrul familiei, la coal sau pe piaa muncii. Prin urmare, i rolul brbailor trebuie s se modifice în
concordan cu vremurile i necesitile actuale, de vreme ce egalitatea între sexe se refer atât la
femei cât i la brbai.
Pân acum aproximativ 50-60 de ani profilul brbatului tipic era bine stabilit: tat de familie, solid
moral i sever, având drept unic responsabilitate susinerea material a familiei. În acele vremuri nu
se pomenea despre implicarea brbailor în problemele gospodreti sau în educarea copiilor i de
altfel nici nu erau încurajai, deoarece aceste lucruri erau considerate un apanaj exclusiv al femeilor.
În prezent, în Europa sunt tot mai frecvente cazurile când ambii prini lucreaz, femeile orientându-se
profesional i ctre ocupaii care altdat erau rezervate exclusiv brbailor. Viaa lor profesional a
evoluat semnificativ, îns nu acelai lucru s-a întâmplat i cu modul de repartizare a sarcinilor în
cadrul familiei, distribuia acestora rmânând departe de a fi echitabil.
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Imaginea stereotipic din anii 50 nu mai este de actualitate i nu ar trebui s i se dea curs în zilele
noastre: nu ne mai ateptm ca femeile s fie gata s îi întâmpine soii care vin de la serviciu cu
masa cald i un ziar, iar el doar s se aeze comod în fotoliu!
Exist studii care demonstreaz c femeile muncesc cu pân la
13 ore în plus pe saptmân fa de brbai, dac se ine seama
de activitile menajere i de îngrijirea copiilor. E normal, prin
urmare, c femeile s doreasc arztor o schimbare de atitudine
i o nou evaluare a poziiei lor în societate. Destul de
surprinztor, se constat c i în rândul brbailor se anticipeaz
anumite schimbri în plan social, mai cu seam în privina
implicrii în creterea i educarea copiilor lor. Cercetrile
realizate în cadrul proiectului “Work Changes Gender” (“Munca
schimba genul”) arat c în Europa, lucrtorii de gen masculin sunt din ce în ce mai preocupai de
familie i copii. Entuziasmul suscitat de legislaia pentru concediul parental de exemplu, atest acest
fenomen. Chiar dac femeile sunt cele care îi întrerup de cele mai multe ori viaa profesional pentru
a se ocupa de copii, totui din ce în ce mai muli brbai le urmeaz exemplul.
“Silviu Dumitrescu”, actor, a fcut acest pas când s-a nscut fiica sa: <În acea perioad soia mea se
afla într-o situaie profesional mai stabil decât a mea i mi s-a prut normal s fiu eu cel care st
acas cu copilul. Faptul c am putut fi alturi de fetia mea în primele luni de la natere a fost ceva
fabulos i a creat o relaie mult mai puternic între noi. E drept c nu m ateptam s fie aa de greu
i atâta munc, îns satisfacia general a fcut s merite efortul…>
Statisticile arat îns, c numrul celor care urmeaz acest
exemplu este redus. Majoritatea statelor membre ale Uniunii
Europene au adoptat prevederi legislative referitoare la concediul
parental cu transferul drepturilor între mam i tat, îns numai
câteva state membre au instaurat concediul de paternitate rezervat
exclusiv tailor, fr transferul acestor drepturi ctre mam.
Concediul de paternitate dureaz între dou i zece zile, cu mici
excepii (Suedia). De asemenea, unele contracte colective de
munc la nivel de companii au prevederi care permit tailor s rmân o perioad cu copiii nou
nscui, perioadele fiind îns diferite de la o companie la alta.
Studiile europene arat c 84% dintre brbai nu îi exercit dreptul la concediul parental.
Scandinavia este deseori dat drept exemplu în privina egalitii anselor, fiindc rile nordice au
instaurat un concediu parental pentru ambii prini, iar brbaii sunt încurajai din ce în ce mai mult s
beneficieze de el. Suedia are ‘luna tatlui’, un dispozitiv ce permite tailor s îi ia un concediu
parental de 60 de zile (iniial era de 30 de zile, de unde i numele aferent) remunerat cu 80% din
salariu.
Aceleai situaii se constat în cazul locurilor de munc cu program parial sau cu orar flexibil.
Politicile de armonizare implementate în Europa permit atât brbailor cât i femeilor s gseasc
modaliti de echilibrare între viaa profesional i cea de familie, dar cu toate acestea, femeile sunt
cele care recurg preponderent la acest tip de munc.
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Locurile de munc cu program parial sunt ocupate mai frecvent de femei: 32,6% dintre ele lucreaz în
regim de timp parial, fa de numai 7,4% brbai.
Dup cum explic Victor Seidler, profesor de teorie sociologic la Goldsmiths College (London
Univeristy), “Brbaii se simt adesori sfâiai între dorina de a se implica mai mult în viaa familial i
faptul c se afl cufundai într-o cultur a muncii intense, care nu le permite acest lucru”. Mai multe
studii europene relev faptul c în mai multe regiuni europene, brbaii au o evoluie pozitiv în raport
cu dorinele personale, îndatoririle i atitudinile lor, care se schimb în plan profund. Cu toate
acestea, viaa profesional nu urmeaz aceast tendin. Dup cum susine profesorul Seidler,
numeroase companii se laud cu politicile lor favorabile armonizrii vieii profesionale cu via de
familie, îns în realitate ele nu sunt cu adevrat receptive. “Pân la un anumit punct, este vorba de
imaginea firmei, în realitate aceste companii nu caut s îi acopere concret declaraiile.” Dac
angajatorii au început totui s arate puin înelegere fa de femeile care îi exprim dorina de a
lucra dup anumite orare, mai flexibile, majoritatea brbailor care ar vrea s fac aa ceva i-ar risca
locul de munc.
Cu timpul, dei destul de încet, chiar i atitudinile sterotipice vizând diferenele dintre brbai i femei
încep s se modifice. Tot profesorul Seidler explica un interesant fenomen generaional, respectiv
viziunea brbailor crescui de mame emancipate. Aceti brbai au o alt viziune asupra rolului pe
care vor s îl aib în viaa profesional i în familia lor. Dispariti acute persist îns între statele
membre UE, în special între nord i sud. Uniunea European sprijin o seam de proiecte care
încurajeaz armonizarea vieii profesionale cu cea privat, inclusiv acelea care vizeaz justa
distribuie a rolurilor în viaa de familie i în educarea copiilor. Exemple de astfel de proiecte sunt
Fostering Caring Masculinities (FOCUS) sau Men equal, men different! care au drept obiective
combaterea imaginilor stereotip despre femei i brbai, incitarea brbailor la implicarea mai activ în
viaa de familie, educarea copiilor i aflarea unui echilibru mai bun între profesie i familie.
Schimbrile economice i consecvena cu care femeile au desfurat campanii de succes pentru
emanciparea lor s-au materializat în principal în extinderea tipurilor de profesii în care se pot angaja
femei. Cu toate acestea, în multe domenii segregarea ocupaional rmâne evident.
Corespunztor statisticilor UE, peste 40% din fora de munc din Europa este reprezentat de femei.
Cu toate acestea, ocuparea masiv a locurilor de munc de ctre femei nu le-a garantat înc acestora
accesul la funcii situate la nivel înalt. Deoarece este dificil obinerea unor date exacte, s-a aproximat
c 10% din managerii europeni sunt femei, concentrai la niveluri inferioare i medii ale
managementului, foarte puine reuind s sparg aa numitul “plafon de sticl” pentru a ocupa poziii
de nivel superior. Luând în considerare numrul mare al poziiilor înalte de management, acest
procent este foarte mic.
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În ultimii 30 de ani ocuparea locurilor de munc de ctre femei a fost tendina social dominant în
rile din Uniunea European. Între anii 1965 i 1991 numrul femeilor angajate a crescut de la mai
puin de 40 de milioane la peste 53 de milioane, în timp ce numrul brbailor angajai a sczut uor
de la 83 de milioane la 82 de milioane. În 2001 numrul femeilor încadrate în munc se situa la 54,3%
din totalul forei de munc ocupate, iar în 2006 era de 57,2% (numrul barbailor era de 70,9%
respectiv 71,6%).
Barierele impuse femeilor în ocuparea unui loc de munca n-au disprut, întrucât majoritatea femeilor
sunt înc angajate la un nivel mediu sau cu program de munc redus, iar creterea proporiei femeilor
în viaa profesional nu s-a produs nici în toate domeniile industriale nici în management, locuri
considerate de obicei, apanajul brbailor.
În 2007, 31,4% femei i 7,8% brbai lucrau în regim part-time.
Cea mai mare cretere a numrului de femei angajate în statele Uniunii Europene a fost în cadrul
posturilor birocratice sau în domeniul prestrii de servicii, în special în domeniul învmântului.
- În momentul de fa, aproximativ 32,6% din managerii marilor companii europene sunt femei, dar ele
ocup sub 5% din poziiile superioare de management. 67,4% sunt manageri brbai.
- În Europa de Est numai 8% dintre posturile cheie sunt ocupate de femei.
- Femeile promovate în poziii de management se întâlnesc în proporii de 70% în servicii i doar 30%
în domeniile tehnice.
- În Italia i Spania, în special femeile mai tinere par a avea o atitudine diferit fa de munc,
îmbriând cariera de manager. Totui numrul lor rmâne sczut: în Spania, 5% din slujbele din
managementul privat sunt ocupate de femei, iar în Italia, femeile ocupa 3% din poziiile superioare de
management. Ca peste tot în Europa, femeile din sud tind s se concentreze în posturi din sectorul
serviciilor i din sectorul public.
- În Danemarca, se estimeaz c 10% din poziiile medii de management, în sectorul public i privat,
sunt deinute de femei. În Finlanda, în 1990, procentul este ceva mai mare: 21% dintre poziiile
executive i cele superioare erau ocupate de femei. Totui, managerii femei sunt concentrai în
domeniul bancar i sectorul public, continuând a fi slab reprezentate în sectorul privat.
In România, o cercetare sociologic a Biroului de Cercetri Sociale din 2001 arat c cele mai multe
firme care sunt conduse de femei activeaz în domeniul serviciilor, 60% dintre acestea având studii
medii, iar 10% studii economice universitare.
Prin urmare, aceste date par s reflecte o indiferen a societii în promovarea femeilor în anumite
sectoare economice unde salariile sunt mai mari sau dorina de meninere a femeilor în poziii
inferioare în ierarhia profesional.
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Cele mai comune ocupaii ale femeilor sunt cele de vânztoare sau casier, secretar, profesoar,
asistent medical, posturi administrative, iar cele mai comune ocupaii pentru brbai sunt cele de
oferi în transporturi i activiti operative, manageri, lucrtori în construcii, manageri de producie,
electricieni.
Principalele bariere în calea participrii egale a femeilor pe piaa forei de munc pot fi împrite în
dou mari categorii:
¾ obstacole practice, cum ar fi accesul la preuri
accesibile i flexibile de îngrijire a copilului i
modaliti flexibile de munc
¾ bariere culturale, inclusiv de persistena unor reele
informale din care femeile sunt excluse, acceptarea cu
greu a femeilor în poziii cu autoritate i existena
culturilor de munc în care femeile nu sunt încurajate
s reueasc.
Nici structurile politice nu s-au dovedit mai uor de penetrat
pentru femei sau persoane din alte categorii defavorizate, structura Parlamentului, compoziia
guvernului sau imaginea de la conducerea partidelor politice fiind elocvent în acest sens:
La nivel parlamentar

•

În legislatura 2004 – 2008

¾ la nivelul Senatului - 9,48% dintre senatori erau femei
¾ la nivelul Camerei Deputailor - 10,54%, poziii erau ocupate de femei
•

În legislatura 2008-2012

¾ la nivelul Senatului - 5,83%, poziii ocupate de femei
¾ la nivelul Camerei Deputailor – 11,3% dintre poziii ocupate de femei.
În comparaie cu media parlamentelor statelor UE (24%) i cu procentul din Parlamentul European în
legislatura 2004-2009 (31%), România deine o reprezentare a femeilor parlamentar de doar 9,76%,
conform rezultatelor alegerilor parlamentare din 2008.
În Parlamentul European reprezentativitatea femeilor a cunoscut un salt semnificativ, de la 31% în
mandatul precedent la 35% în mandatul 2009-2014. România deine în actualul Parlament European
36% femei: 12 femei din 33 europarlamentari (PSD – 5, PNL – 4, PDL – 3).
În urma analizei se observ o perpetuare a slabei reprezentri a femeilor în Parlamentul României
ales în 2008, la Senat situaia prezentându-se chiar mai ru decât în legislatura anterioar. La
Senat, din 137 de senatori, doar 8 sunt femei (5,8%), iar UDMR este singura formaiune politic
fr nici un reprezentat feminin în aul. Situaia pe partide, la Senat se prezint astfel: PDL- 3
mandate din 51, PSD – 4 mandate din 49 i PNL – 1 mandat din 28. Nici în ceea ce privete
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promovarea în funcii de conducere nu exist diferene inând cont c o singur comisie din cele
16 comisii permanente, este condus de o femeie (care prezideaz Comisia de egalitate de
anse). De menionat c unul din cei 4 vicepreedinti ai Senatului este o femeie.
Din 334 de deputai, doar 38 sunt femei (11,3%). Alegerea unei femei în funcia de preedinte a
Camerei Deputailor reprezint o premier pentru România, aceasta fiind prima femeie care deine
a treia funcie în stat, de dup alegerile din 1990. În ceea ce privete numrul mandatelor obinute
de femei, situaia se prezint astfel: PSD – 14 mandate din 113, PDL -13 mandate din 115, PNL –
7 mandate din 65, UDMR – 2 mandate din 22 i Grupul Minoritilor – 2 mandate din 18. Situaia
se prezint mai bine decât la Senat în cazul comisiilor permanente, având în vedere c din cele 17
comisii, 4 sunt conduse de femei.
Prost pltit i subestimat, munca femeilor tinde s creeze capcane, s limiteze oportunitile i s
scad standardele de via pentru toi lucrtorii.
Capcane pentru femei:

¾ Lipsa de ajutor în îngrijirea copiilor (de pild, copiii sunt trimii la bunici sau femeile renun la
cariere pentru a-i crete copiii);

¾ Nu se împart sarcinile casnice cu partenerul i volumul de munc la domiciliu crete;
¾ Munca pltit trebuie s fie adaptat îndatoririlor familiale, astfel încât de multe ori este în
regim part-time, prost pltit sau la ore atipice (de exemplu, femei de serviciu pe timpul nopii);

¾ Izolarea de ali aduli din cauza oboselii i a lipsei de timp liber .
Capcane pentru brbai:

¾ Venit sczut în familie – împrirea echitabil a îndatoririlor casnice ar permite femeilor opiuni
mai bune de locuri de munc i astfel ar crete venitul în familie;

¾ Multe ore de munc - brbaii ar putea s lucreze mai puin i astfel ar avea ansa de a
petrece mai mult timp cu copiii.
Un studiu realizat de Fundaia European în 1991, 1992 i 1996 ce a analizat 1000 de lucrtori din
fiecare stat membru al UE a relevat c femeile care muncesc au mai multe contacte cu oameni din
afar locului de munc, se ocup în principal de îngrijire i sprijin (66%) i lucreaz la computer mai
mult aspecte de rutin (30% lucreaz zilnic la computer). Aproximativ 70% din poziiile de
management sunt ocupate de brbai, în timp ce locurile de munc din sfera serviciilor i
funcionreti sunt ocupate preponderent de femei. Aadar, “tavanul de sticl” persist pân în zilele
noastre.
Publicitatea i mass media continu s portretizeze familia tradiional, în ciuda existenei unui numr
semnificativ de familii monoparentale. Familiile se schimb, iar femeile sunt singurul sprijin în multe
dintre acestea, ele trebuind s îi creasc singure copiii. Numrul de prini singuri a crescut
semnificativ (10% în România în 2007). Astfel de persoane - prost pltite deoarece sunt limitate de
constrângeri familiale - fac parte acum dintr-o nou clas de lucrtori, cu venituri mici i cu prea puine
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perspective în carier. Nici familiile cu doi prini nu mai funcioneaz dup imaginea idilic în care
femeia sttea acas, iar brbatul mergea la lucru. În zilele noastre, din ce în ce mai des ambii prini
trebuie s dein locuri de munc pltite, cu program complet.
Un studiu realizat de IMAS arat c numrul familiilor monoparentale s-a dublat în 2008, comparativ
cu datele de la recensmântul din 2002. Potrivit studiului i concubinajul a crescut cu aproape 50%
fa de ultimul recensmânt. În 2002, concubinajul reprezenta 3,9% din totalul populaiei, în 2008
îns, acesta a crescut pân la 5,7%. Cercetarea mai arta c 58,4% dintre cei care triesc în uniune
consensual au probleme financiare.
Românii se tem s-i petreac toat perioada concediului postnatal îngrijindu-i copiii. Potrivit
studiului, 13% dintre persoanele chestionate despre viaa de familie au declarat c niciunul dintre
prini nu a luat concediul de cretere i îngrijire a copilului. Studiul mai arta c, dintre cei care s-au
întors mai devreme la locul de munc, 70% au ales aceast variant din cauza banilor, în timp ce 20%
se temeau de posibilitatea apariiei unor probleme la serviciu.
Studiul arat c 90% dintre familiile monoparentale sunt alctuite din mam (preponderent, femei cu
vârste între 25 i 45 de ani) i copii. Jumtate dintre copiii din familiile monoparentale nu i-au vzut
niciodat cellalt printe. Totodat, implicarea statului în protecia familiei este o problem invocat de
majoritatea respondenilor.

1.2 Cauze i efecte ale nerespectrii principiului egalitii de anse între femei i brbai în
piaa muncii. Ce este discriminarea la locul de munc i hruirea. Stereotipuri i prejudeci
ce persist în societate.
Discriminarea la locul de munc
Discriminarea la locul de munc i în profesie înseamn aplicarea unui tratament diferit i mai puin
favorabil unor persoane, din cauza unor caracteristici care nu sunt legate de merite sau de cerinele
locului de munc. Aceste caracteristici includ rasa, culoarea, sexul, religia, opiniile politice, originea
naionala i social. Alte tipuri de discriminare pot include vârsta, un handicap, persoane cu HIV/SIDA,
religia sau orientarea sexual. Un alt tip de discriminare care este de asemenea, destul de persistent
i rspândit este cea legat de apartenena la o organizaie sindical.
Cercetri recente au relevat trei dintre principalele cauze ale discriminrii
la locul de munc:

¾ Gust (preferin subiectiv)
Un angajator poate opta pentru angajarea lucrtorilor de un
anumit fel, pur i simplu pentru c el (sau ea) prefer oameni de
un anumit tip; aceasta este o chestiune de gust, subiectiv.

¾ Risc
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Un angajator poate evita angajarea lucrtorilor de un anumit fel, având convingerea c restul
angajailor sau clienii nu îi vor agrea sau nu vor coopera cu ei.

¾ Profit
O alt posibilitate apare atunci când un angajator este de prere c, în general, lucrtorii de un
anumit tip sunt mai puin potrivii pentru un anumit tip de munc sau pentru anumite funcii.
Eliminarea discriminrii este un obiectiv cheie, cuprins inclusiv în
Declaraia Organizaiei Internaionale a Muncii (OIM) cu privire la
Principiile i Drepturile Fundamentale la Locul de Munc.
Discriminarea între sexe pentru ocuparea unui loc de munca este cauzat
de faptul c anumite profesii sunt considerate specific brbteti sau
pentru femei. Dei exist legi împotriva acestui tip de discriminare,
aceast prejudecat este înc des întâlnit i de multe ori reprezint un
factor determinant la angajarea unei persoane.
Educaia joac un rol important în discriminarea de gen. În multe ri, femeile sunt obligate s
stea acas pentru a face curenie i a gti. Doar brbaii sunt cei trimii la coal, adâncind i
continuând astfel inegalitile.
Factorii fizici. De cele mai multe ori, pentru c femeile sunt mai slabe fizic decât brbaii, sunt
mai uor de abuzat i discriminat. (Statisiticile arat ca la nivel mondial,o femeie din trei a fost
victima unui act de violen cauzat de discriminarea de gen. Cel mai adesea, acest act a fost
cauzat chiar de un membru al familiei lor).
Când nu este discriminatoriu tratamentul diferit.
Tratamentul diferit i recompensele bazate pe diferite niveluri de productivitate nu înseamn
discriminare. Unii lucrtori i unele profesii sunt mai productive decât altele, ceea ce reflect diferite
calificri i abiliti. Aceast situaie conduce la câtiguri diferite la locul de munc, ceea ce este corect
i eficient. Diferena de tratament pe baza meritului individual (talent, cunotine i aptitudini) nu este
discriminare.
De asemenea, dac se aplic un tratament diferit pentru a rspunde nevoilor speciale ale unor
persoane - i asigurarea de anse egale pentru acestea - nu reprezint o discriminare. De exemplu,
nu reprezint un tratament discriminatoriu asigurarea accesului corespunztor la locul de munc
pentru un lucrtor cu handicap sau dac o lucrtoare gravid nu va fi expus pericolelor de la locul de
munc.
Exista uneori situaii care permit discriminarea între sexe, în cazul când acest lucru e legat de anumite
cerine ale postului. Castingul pentru a angaja o actri (nu un actor) pentru un anumit rol este unul
dintre cele mai comune exemple.
De ce e necesar eliminarea discriminrii
Dezvoltarea uman i demnitatea uman depind de nediscriminare la locul de munc. Acesta este un
drept uman fundamental, din care au de câtigat atât oamenii cât i întreprinderile i societatea în
general.
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Eliminarea discriminrii este esenial pentru ca oamenii:
- s fie în msur s îi aleag liberi cariera profesional;
- s îi dezvolte talentul i abilitile;
- s fie recompensai dup merit.
Discriminarea produce inegaliti pe piaa forei de munc i dezavantaje inechitabile, genereaz
stres, scade moralul i motivaia, afectând respectul de sine i încurajând prejudecile. Discriminarea
pe termen lung i excluziunea social pot duce la srcie i fragmentare social, care compromit
creterea economic.
Eliminarea discriminrii la locul de munc este un pas strategic spre combaterea discriminrii în
general, ajutând la construirea unor piee a forei de munc i societi egalitare i democratice i la
diminuarea conflictelor. Corectitudinea i dreptatea la locul de munc cresc respectul de sine, moralul
i motivaia lucrtorilor. Fora de munc mai productiv i mai loial combinat cu gestionarea
eficient a resurselor umane fac întreprinderile mai productive i competitive. Riscul de tensiuni i
conflicte sociale este de asemenea, redus atunci când oportunitile sunt uniform distribuite între
diferite grupuri ale societii. Diversitatea poate face afacerile mai competitive. Fora de munc ce
reflect diversitatea societii (în funcie de vârst, sex, religie, handicap, abiliti etc) poate înelege i
rspunde mai bine nevoilor diverilor clieni. Distribuia egal a resurselor de producie i a educaiei
între femei i brbai duce la creterea productivitii i cretere economic.
Legislaia pentru interzicerea discriminrii i promovarea egalitii sunt indispensabile, îns
insuficiente. Discriminarea la locul de munc nu va disprea doar pentru c este interzis. Pentru
combaterea discriminrii e nevoie de:

-

legislaie eficient;

-

instituii pentru aplicarea efectiv a legislaiei;

-

aciuni pozitive;

-

educaie imparial;

-

servicii de formare i de angajare a forei de munc;

-

date statistice i baz de informaii pentru monitorizarea progresului;

-

întrirea capacitii de intervenie a organizaiilor patronale i sindicale;

-

creterea gradului de reprezentativitate în cadrul acestor organizaii.

Acest amestec de politici i instrumente este esenial, indiferent de forma de discriminare. Atât
barierele de egalitate formale cât i cele informale trebuie s fie desfiinate, fiind necesare msuri de
promovare a egalitii care s in cont de diversitatea în cultur, limb, circumstane familiale,
precum i capacitatea de a citi i de a lucra cu numere.
Locul de munc este un punct strategic în procesul de combatere a discriminrii din societate. În cazul
în care locul de munc reunete lucrtori de diferite rase, sexe i vârste, iar acetia sunt tratai în mod
egal, exista sentimentului de scop comun. În acest fel sunt disipate stereotipurile i prejudecile pe
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care se bazeaz discriminarea. Combaterea discriminrii la locul de munc ajut la reducerea
dezavantajelor, cum ar fi cele datorate educaiei prin discriminarea suferit timpuriu în via.
Discriminarea între sexe poate determina o gam vast de probleme, în orice tip de afacere sau
organizaie, de la pierderea angajailor de valoare la procese care pot costa sume importante de bani
i timp, discriminarea între sexe este o problem veche i cu rdcini adânci, care poate distruge o
organizaie. Îndeprtarea cauzelor discriminrii, precum i abordarea corect a problemelor de
aceast natur sunt factori cheie în meninerea unei afaceri sau organizaii, care va funciona fr
probleme i eficient.
Iat mai jos câiva pai ce pot fi urmai pentru stoparea discriminrii la locul de munc:
1. Evaluai factorii de mediu care joac un rol important în cazurile de discriminare între sexe.
Rolurile rigide existente în cadrul familiei sau grupurile de persoane de acelai sex care au
obiceiul s se strâng laolalt i s îi bat joc de persoane de sex opus, pot încuraja i
promova discriminarea sexual la locul de munc.
2. Examinai influenele culturale care ar putea juca un rol semnificativ în discriminarea între
sexe. În multe pri ale lumii, este perfect normal i acceptabil s se considere c persoanele
de un sex au o valoare mai mic decât cellalt sex. "Regulile"
stricte referitoare la brbaii i femeile din aceste culturi pot juca
un rol cheie în apariia discriminrii de gen la locul de munc.
3. Din pcate una dintre principalele cauze ale discriminrii între
sexe este religia. Multe religii plaseaz femeia mai jos decât
brbaii, ceea ce duce la perpetuarea existenei unei societi
patriarhale. Discutai deschis aspectele religioase care perpetueaz discriminarea între sexe,
încercând s artai respect fa de religie în sine. Discutai despre diversitatea cultural i
religioas îns meninei o poziie ferm în privina aplicrii egalitii.
4. Luai în considerare influenele sociale care încurajeaz discriminarea între sexe.
Televiziunea i industria cinematografica deseori portretizeaz personajele în roluri specifice
pentru un anumit sex. Brbaii sunt portretizai mai duri i mai puternici, în timp ce femeile sunt
adesea distribuite în roluri care le încurajeaz s fie privite ca defavorizate i fragile. Abordai
percepia asupra acestor roluri în cadrul organizaiei dumneavoastr, împreun cu toate
celelalte stereotipuri despre identitatea de gen.
Identificarea. În general vorbind, discriminarea în funcie de gen are loc oricând cineva este tratat în
mod injust, datorit sexului su. Hruirea sexual este un tip de discriminare de gen i se definete
ca avansuri sexuale nedorite, cereri de favoruri sexuale i alte comportamente verbale sau fizice de
natur sexual. Discriminarea nu este doar de natur sexual. Stereotipurile, remuneraia inegal i
discriminarea la angajare sunt cazuri de discriminarea între sexe.
Efecte. Datorit faptului c discriminarea de gen la locul de munc se perpetueaz de muli ani,
femeile i brbaii sunt marcai de idealuri stereotipice în privina atitudinilor lor i a specificului muncii
pentru fiecare gen. Cel mai comun i relevant termen pentru aceast situaie este "tavanul de sticl",
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care reprezint o barier artificial bazat pe stereotipuri care împiedic promovarea femeilor
calificate la locul de munc. Uneori, acest lucru se întâmpla deoarece angajatorii sunt mai înclinai s
promoveze un brbat decât o femeie, îns alteori femeile însi se limiteaz. De exemplu, blog-ul
"Psychology Help" arat c femeile care lucreaz ca psihoterapeui în mediul privat i ca antreprenori,
au tendina s pretind mai puini bani pentru tratamente i consultaii i astfel înregistreaz profituri
mai mici decât colegii lor de sex brbtesc.
Efectele discriminrii la locul de munc presupun mai multe aspecte. Deoarece femeile sunt în mod
tradiional considerate ca "sexul mai slab", brbaii aleg ocupaii industriale, mai intensive. Prin
urmare, brbaii sunt cei mai pasibili de a suferi accidentri la locul de munc.
Soluie. Dac credei c drepturile v-au fost înclcate prin discriminarea pe baz de sex, v
recomandm s scriei i s raportai ceea ce s-a întâmplat atât la sindicat
cât i la angajator. Trebuie s tii c avei dreptul s v vedei dosarul de
personal, pentru a stabili dac ai fost discriminat(). Dac problema nu
poate fi rezolvat, depunei plângere împotriva persoanei/persoanelor care
a/au cauzat discriminarea. De obicei, aceasta se poate face prin
departamentul de resurse umane i/sau prin sindicat. În cazul în care litigiul
nu poate fi rezolvat, putei depune o plângere la o agenie guvernamental,
cum ar fi Consiliul Naional pentru Combaterea Discriminrii (CNCD) sau/i
putei deschide un proces. Victimele discriminrii pe baz de gen au
dreptul de a fi pltite retroactiv, reangajate, promovate, repuse în drepturi,
au dreptul la daune compensatorii, punitive, sau le pot fi acoperite unele
cheltuieli i taxe.
În concluzie, ultimele decenii au fost o perioad plin de schimbri rapide în special pentru femei, atât
din punct de vedere a nivelului de participare la munc pltit cât i a calitii opiunilor de pe piaa
forei de munc la care au dobândit acces. Pe de alt parte îns, este evident continuitatea
percepiilor discriminatorii. Segregarea ocupaional s-a dovedit a fi deosebit de rezistent, acesta
fiind unul dintre motivele pentru care, în general, femeile câtig în continuare mai puin decât brbaii.
O serie de aspecte privind calitatea muncii femeilor rmân problematice. Egalitatea de anse între
femei i brbai reprezint una dintre dimensiunile calitii muncii identificate de ctre Comisia
European dar cu toate acestea, indicatorii privind remunerarea, segregarea pieei muncii i prezena
femeilor în posturile de decizie nu semnaleaz vreun progres semnificativ de mai muli ani. Astfel,
diferena de remunerare rmâne stabil, la 15%, din 2003, i nu a sczut decât cu un punct
procentual din 2000. Segregarea sectoriala i ocupaionala în funcie de gen nu se micoreaz - i în
unele ri aceasta chiar crete - ceea ce înseamn c femeile nou intrate pe piaa muncii au ocupat
sectoare sau profesii în care exista deja o prezen feminin puternic. Prezena femeilor pe plan
politic crete într-un ritm foarte lent, femeile reprezentând numai 23% dintre deputaii naionali i 33%
dintre deputaii europeni.
În concluzie, schimbarea mediului nu a adus i încetarea diferenelor substaniale dintre femei i
brbai în privina oportunitilor de ocupare a forei de munc.
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Modaliti de eliminare a stereotipurilor de gen la nivelul locurilor de munc i al organizaiilor
sindicale
Existena stereotipurilor în funcie de sex are un rol determinant în inseria femeilor în anumite
sectoare de producie i în anumite posturi, fiind vorba despre ceea ce numim segregare profesional
orizontal i respectiv vertical. De aceea, acionând pentru eliminarea stereotipurilor de gen,
acionm pentru egalitatea de anse între brbai i femei.
Stereotipurile de gen au consecine negative pe piaa forei de munc, împiedicând realizarea de facto
a egalitii între brbai i femei. Din acest motiv este foarte important ca organismele
guvernamentale, instituiile, organizaiile sindicale i organizaiile patronale s adopte msuri pentru a
le elimina. Iat mai jos câteva propuneri pentru eliminarea stereotipurilor de gen:

1. Prevenirea prejudecilor.
• vizualizarea potenialului pe care îl reprezint femeile în anumite domenii din educaie i în
domenii profesionale în care sunt slab reprezentate, pentru a se evita segregarea orizontal în
educaie i pe piaa forei de munc;
• Extinderea opiunilor educaionale i profesionale, astfel încât femeile i brbaii s poat
avea acces la zonele de învmânt i domeniile profesionale în care sunt slab reprezentai;
• Ameliorarea oportunitilor educative i profesionale pentru femei;
• Lupta împotriva obstacolelor cu care se confrunt femeile, în încercarea de a accesa poziiile
în care sunt slab reprezentate i/sau care sunt considerate de obicei pentru brbai;

2. Sensibilizare.
• Dezvoltarea unor aciuni i campanii de sensibilizare adresate educatorilor, agenilor sociali,
politici, sindicali i economici având drept scop evitarea segregrii educaionale i
profesionale;
• Sensibilizarea persoanelor implicate în procesele de negociere colectiv (angajatori,
sindicate, reprezentani ai lucratorilor), pentru a evita segregarea;

3. Educaie.
• Dezvoltarea unor aciuni de diversificare educative;
• Extinderea gamei de opiuni educationale;
• Incurajarea accesului i integrrii femeilor în cadrul opiunilor educative ce erau considerate
în mod tradiional specific masculine (i invers), în scopul creterii oportunitatilor din momentul
când vor intra pe piaa muncii;
• Furnizarea de informaii, îndrumare i motivaie pentru femei fa de opiunile de învmânt
în care sunt slab reprezentate sau care sunt considerate tradiional de sex masculin (i invers),
astfel încât s le creasc ansele de intrare pe piaa forei de munc;
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4. Media i publicitate.
• Evitarea imaginilor sexiste i a valorilor i atitudinilor stereotipice atât pentru brbai cât i
pentru femei, dac acestea îi indic pentru desfurarea anumitor activiti i/sau plasarea în
anumite profesii;
• Afiarea unor imagini promovând participarea împreun a brbailor i femeilor în diferite
aspecte ale vieii;

5. La nivelul locului de munc.
• Utilizarea tuturor instrumentelor disponibile managementului pentru implementarea egalitii
în toate procesele din companie: selecie, angajare de personal, formare profesional,
dezvoltarea carierei profesionale, condiii de lucru, concilierea vieii profesionale i personale,
procesul de luare a deciziilor, etc;
• Implementarea de aciuni pentru diversificarea profesionala;
• Extinderea gamei de opiuni profesionale;
• Încurajarea accesului i integrrii femeilor în cadrul opiunilor educative ce erau considerate
în mod tradiional specific masculine (i invers);
• Informarea, orientarea i motivarea femeilor ctre opiuni educative în care sunt slab
reprezentate sau care sunt tradiional considerate specific masculine (i invers), în scopul
creterii oportunitilor în momentul când vor intra pe piaa muncii;
• Dezvoltarea de aciuni de acompaniament, mentoring i/sau de monitorizare pentru inseria
profesional a femeilor în profesii care sunt tradiional considerate specific masculine;
• Elaborarea de strategii de promovare a accesului femeilor în posturi de conducere, de
decizie i de control;
• Dezvoltarea carierei profesionale a femeilor, în special din punctul de vedere al accesului
acestora în posturi de management, de decizie i de control;
• Extinderea msurilor aplicabile în administraia public pentru a promova egalitatea între
femei i brbai în privina accesului egal la locuri de munc.

6. Accesul la locuri de munc.
• Includerea unui paragraf în anunurile pentru procesele de recrutare în care s se
menioneze dac unul dintre sexe este slab reprezentat.
• Adaptarea compoziiei echipei care se ocup de recrutare dupa criteriul paritii între sexe.

7. Promovare profesional.
• Elaborarea i actualizarea periodic a bazelor de date a lucrtorilor, incluzând informaii cu
privire la curriculum vitae, formare i profil profesional.
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• Propunerea cel puin a unui anumit procent de femei înregistrate în baza de date drept
candidate pentru poziii de conducere sau poziii din care se poate accede la acestea.
• Rezervarea unui procent minim de locuri pentru femei la cursurile de formare pentru
manageri, cu excepia cazului în care nu exist suficiente femei într-un anumit loc de munc
sau daca numrul de solicitante este insuficient pentru acoperirea acelor locuri.
• Oferirea de cursuri de formare care au ca scop promovarea, în cadrul orelor de lucru
normale, pentru a se asigura c toi angajaii - brbai i femei - care particip la aceste cursuri
în vederea promovrii profesionale îi pot concilia viaa personal i profesional.
Negocierea contractelor colective de munc. Msuri i aciuni pozitive
Stabilirea ca prioritate în negocierile colective a eliminarii diferenelor în ceea ce privete atribuirea
locurilor de munc, accesul la formare profesional, promovarea profesional, salariile i condiiile de
munc în general, introducerea de aciuni pozitive menite s contribuie la corectarea diferenelor
dintre brbai i femei i eliminarea segregrii pe piaa forei de munc sunt aspecte importante ce se
pot realiza astfel:
• Când candidaii sunt la fel de potriviti, se va acorda prioritate persoanelor al cror gen este mai slab
reprezentat în cadrul respectivului grup profesional.
• Rezervarea unui procent din locurile de munc pentru persoanele aparinând genului mai slab
reprezentat din respectivul sector sau activitate i/sau companie.
• Respectarea unui anumit procent (procentul s fie stabilit) de femei angajate în companiile cu X
numr de angajai.
• Încercarea de a angaja femei având drept criteriu echilibrarea procentajelor de brbai i femei
angajai.
• În aceleai condiii de calificare profesional, s fie angajate dou femei pentru fiecare brbat
angajat.
• Încurajarea organizrii de training-uri în acele centre de lucru în care este favorizat promovarea
intern în poziii i/sau categorii inferioare, în care prezena feminina este mai ridicat decât la nivele
superioare, astfel încât s devina posibil promovarea intern care va elimina clasificarea categoriilor
în funcie de sex.
• Favorizarea promovrii femeilor în categorii superioare, prin oferirea prioritar a posturilor vacante
(pentru poziii ocupate tradiional de brbai) personalului de sex feminin.
Includerea unor clauze referitoare la oportuniti egale i nediscriminare:
• prile semnatare ale prezentului acord se angajeaz s garanteze nediscriminarea pe motive de
sex, ras, vârst, origine, naionalitate, origine etnic, orientare sexual, handicap sau boal i s
vegheze ca aplicarea normelor de munc s nu duc la o înclcare a drepturilor care s pun la
îndoial respectarea strict a prevederilor constituionale.
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• Recrutarea de lucrtori de sex feminin i masculin se va face în conformitate cu reglementrile
legale generale privind ocuparea forei de munc i cu reglementrile specifice pentru cei care aparin
grupurilor de persoane peste 45 de ani, tineri, persoane cu handicap, femei, etc
Femeile reprezint jumtate din populaia lumii i mai mult de o treime din fora de munc, iar dreptul
lor de a avea drepturi depline, la egalitate de anse i de tratament trebuie susinut i pus în practica
fr ambiguitate, la toate nivelele.
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Capitolul 2
CADRUL LEGISLATIV EUROPEAN I NAIONAL. MECANISMELE LEGALE APLICABILE ÎN
CAZURI DE DISCRIMINARE
Egalitatea între femei i brbai reprezint un drept fundamental, o valoare comun a Uniunii
Europene i o condiie necesar pentru îndeplinirea obiectivelor de cretere, ocupare a forei de
munc i coeziune social la nivelul UE. S-au fcut progrese semnificative ca femeile i brbaii s
beneficieze de anse egale i situaia continu s se amelioreaz, chiar dac mai persista multe
discrepane. Aceste progrese se datoreaz:
- legislaiei privind tratamentul egal;
- msurilor destinate s integreze principiul egalitii de anse în toate politicile comunitare;
- msurilor specifice privind promovarea femeilor.
Exist numeroase acte legislative europene (transpuse i aplicate în rile comunitare) dedicate
egalitii între femei i brbai, mai ales dispoziii cuprinse în tratate i directive privind accesul la
locurile de munc, plata egal, protecia maternitii, concediul pentru creterea copilului, securitatea
social i regimurile profesionale de securitate social.
Progresele realizate la nivel european în promovarea egalitii între femei i brbai sunt evaluate
anual i prezentate într-un raport privind egalitatea între femei i brbai. Iat câteva exemple:
- Numrul femeilor încadrate în munc este în cretere, dar rmâne inferior celui al brbailor, chiar
dac majoritatea studenilor i absolvenilor de universitate sunt femei.
- Femeile continu s câtige, în medie, cu 17.4% mai puin decât brbaii pentru fiecare or lucrat,
iar aceast cifr se menine la un nivel stabil.
- Femeile sunt înc slab reprezentate în funcii de decizie politic i economic, dei, în ultimul
deceniu, a crescut numrul celor care ocup astfel de posturi.
- Responsabilitile familiale sunt înc inegal repartizate între femei i brbai.
- Riscul srciei este mai mare în cazul femeilor decât în cel al brbailor.
- Femeile sunt principalele victime ale violenei bazate pe criterii de sex. De asemenea, femeile i
fetele sunt mai vulnerabile la traficul de fiine umane.
Din cele de mai sus reiese clar faptul c pe lâng cadrul legislativ exhaustiv sunt necesare multe
aciuni concertate i de amploare, menite s stimuleze aplicarea principiului egalitii de anse i
combaterea discriminrii. Iat câteva msuri aplicate la nivel comunitar, prin care se dorete
stimularea aplicrii egalitii de anse între femei i brbai:
¾ Foaia de parcurs pentru egalitatea de anse între femei i brbai, ce stabilete prioritile
pentru perioada 2006-2010. Aceasta combin iniiativele specifice i integrarea principiului
egalitii între femei i brbai în toate politicile i activitile UE.
¾ Finanare comunitar. PROGRESS (2007-2013) este un program financiar menit s sprijine
promovarea i integrarea eficient a principiului egalitii între femei i brbai în toate politicile
UE. Fondul Social European este o alt modalitate de promovare a principiului amintit.
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¾ Institutul european pentru egalitatea de anse între femei i brbai. Institutul european pentru
egalitatea de anse între femei i brbai îi propune s ofere expertiz, s difuzeze informaii
i s sensibilizeze cetenii fa de egalitatea de anse între femei i brbai.
¾ Reeaua pentru promovarea femeilor în funcii de conducere. În iunie 2008, a fost lansat
Reeaua european pentru promovarea femeilor în funcii de conducere în politic i
economie. Reeaua constituie o platform la nivel european destinat schimbului de bune
practici i de strategii de succes menite s asigure o reprezentare echilibrat a femeilor i
brbailor în posturi de conducere.
2.1 Legislaia referitoare la discriminare i egalitatea de gen la nivel european
Datorit faptului c Uniunea European a fost creat mai întâi ca o comunitate de interese economice,
reglementarea relaiilor de munc a fost prioritar. Astfel, Curtea European de Justiie (instituia
însrcinat cu asigurarea respectrii prevederilor legislaiei comunitare în rile membre) a fost
confruntat cu cazuri în care s-a pus în discuie respectarea i aplicarea principiului egalitii de anse
pentru femei i brbai în raporturile de munc (de pild asigurarea plii egale pentru munc de
valoare egal). Aceste cazuri au determinat dezvoltarea legislaiei europene pe tema discriminrii de
gen, prin directivele privind egalitatea de anse pentru femei i brbai i cele antidiscriminare, legate
de o alt etap important în dezvoltarea legislaiei europene, respectiv introducerea, prin Tratatul de
la Amsterdam (1997) i Tratatul de la Nisa (2000), a articolului 13, care integreaz termenul de
discriminare.
La ora actual, la nivelul Uniunii Europene, problematica egalitii de anse pentru femei i brbai
cuprinde urmtoarele teme:
¾ principiul non discriminrii pe baz de gen;
¾ egalitatea de tratament între femei i brbai în afara pieei muncii;
¾ sarcina probei în cazurile de discriminare pe baz de gen;
¾ accesul egal la munc i formare profesional;
¾ accesul la munc, formare profesional i promovare;
¾ principiul plii egale;
¾ activitile liber profesioniste, inclusiv munca în agricultur;
¾ femeile i tiina;
¾ protecia social;
¾ reconcilierea vieii de familie cu viaa profesional (participarea echilibrat a femeilor i
brbailor în ambele sfere ale vieii);
¾ concediul parental i concediul pentru probleme familiale;
¾ protecia femeilor însrcinate, a femeilor care au nscut recent i a celor care alpteaz;
¾ servicii de îngrijire a copilului (cree, grdinie etc.);
¾ scheme de asisten social ocupaionala;
¾ asisten social;
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¾ haruire sexual;
¾ prevenirea hruirii sexuale la locul de munc;
¾ protecia demnitii femeilor i brbailor la locul de munc;
¾ egalitatea de anse pentru femei i brbai la nivel instituional;
¾ integrarea componentei de gen la nivelul tuturor politicilor UE (gender mainstreaming);
¾ participarea echilibrat a femeilor i brbailor la procesul de luare a deciziilor;
¾ integrarea componentei de gen la nivelul fondurilor structurale;
¾ prevenirea i combaterea violenei împotriva femeilor;
¾ prevenirea i combaterea traficului cu femei;
¾ drepturile sexuale i reproductive;
¾ alte teme de interes.
Implementarea directivelor în legislaia statelor membre ale Uniunii Europene este obligatorie, totui
autoritile naionale pot opta în privina formei i metodelor de realizare a obiectivelor cuprinse în
directivele UE. Directivele pot fi adresate individual unui stat, mai multor state sau tuturor statelor
membre.
Pentru ca obiectivele stabilite în directive s poat deveni aplicabile pentru ceteni, autoritile
naionale legislative trebuie s realizeze un act de transpunere, prin care legislaia naional s fie
adaptat obiectivelor prevzute în directive. Dup transpunerea directivei în legislaia naional,
cetenii statului trebuie s respecte prevederile respective i pot beneficia de drepturile cuprinse în
legislaie.
Având în vedere c statele membre au obligaia de a respecta doar
obiectivele prevzute în directive, acestea dispun de o anumit libertate
atunci când transpun directivele în legislaia naional, în funcie de
circumstanele naionale specifice. Transpunerea trebuie s fie efectuat
în termenul prevzut în directiv. În transpunerea directivelor, statele
membre trebuie s selecteze formele naionale cele mai potrivite pentru a
asigura eficacitatea dreptului comunitar. Directivele europene trebuie s fie transpuse în legi naionale
cu caracter obligatoriu. Legislaia naional adaptat la directivele UE nu poate fi modificat ulterior în
contradicie cu obiectivele acestor directive.
23.1.1 Actele normative referitoare la discriminare i egalitatea de gen în UE
Legislaia european pentru egalitatea de anse între femei i brbai a contribuit la combaterea
discriminrii la locul de munc, aducând beneficii lucrtorilor din cadrul Uniunii Europene deoarece
ofer o protecie mai extins împotriva discriminrii pe criterii de gen i definete mai clar tipurile de
discriminare.
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Directiva 2002/73/EC din 23 septembrie 2002, care modific directiva consiliului 76/207/EEC cu privire
la implementarea principiului de tratament egal pentru brbai i femei în privina accesului la
ocuparea locurilor de munc, formare profesional i promovare i condiii de munc a adus noi
standarde în acest domeniu, moderne i în conformitate cu legislaia Comunitii Europene,
interzicând discriminarea pe alte motive.
Organismele naionale pentru egalitate au un rol-cheie în promovarea egalitii de anse, în special în
asistarea victimelor discriminrii, care prefer de obicei s se adreseze unui astfel de organism pentru
egalitate decât s se adreseze direct sistemului de justiie tradiional.
În ceea ce privete rolul partenerilor sociali în promovarea egalitii de anse, exist o mare
diversitate de abordri în rândul statelor membre.
Directiva 2002/73/CE a modernizat legislaia comunitii europene privind egalitatea de anse între
femei i brbai în mai multe direcii:
- a extins sfera de aplicare a proteciei prin interzicerea discriminrii privind accesul la munc
pe cont propriu i aderarea la organizaii profesionale i
- a definit mai clar diferite tipuri de discriminare (discriminarea direct i indirect, hruirea i
hruirea sexual, instigarea la discriminare), precum i excepii de la principiul egalitii de
tratament.
- hruirea sexual a fost interzis pentru prima dat în legislaia UE în cadrul acestei directive.
- directiva protejeaz lucrtoarele gravide sau aflate în concediu de maternitate - femeile au
dreptul de a reveni la locul lor de munc sau la un post echivalent în condiii care nu le sunt
mai puin favorabile i beneficiaza de orice îmbuntire a condiiilor de munc la care ar fi
avut dreptul în timpul absenei.
- un aspect inovator cuprins în directiv este obligaia fiecrui stat membru de a desemna un
organism naional de egalitate, care s ajute victimele discriminrii i astfel s promoveze, s
analizeze, s monitorizeze i s susin egalitatea de tratament.
- directiva încurajeaz dialogul social i dialogul cu partenerii sociali pe probleme de tratament
egal.
- include ca obligaie pentru statele membre s prevad proceduri judiciare i/sau
administrative pentru punerea în aplicare a obligaiilor prevzute în directiv, pentru a oferi
victimelor posibilitatea de a solicita despgubiri i s introduc sanciuni pentru înclcarea
principiului egalitii de tratament.
- include interzicerea victimizrii unui angajat dac acesta a facut o plângere.
Ocuparea forei de munc i conditiile de munc sunt elemente-cheie în garantarea egalitii de
anse pentru toi. Ele contribuie puternic la deplina participare a cetenilor la viaa economic,
cultural i social, precum i la dezvoltarea potenialului lor. Timp de aproape 50 de ani statele
membre europene au conlucrat pentru realizarea unui nivel ridicat al ocuprii forei de munc i
proteciei sociale, creterea standardelor de via i a calitii vieii, coeziune economic i social i
solidaritate. S-au strduit, de asemenea, s creeze un spaiu de libertate, securitate i justiie.
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Discriminarea poate submina în mod serios aceste realizri, provocând daune în integrarea social, în
cadrul forei de munc i în general.
Înc de la început, Tratatul CEE coninea dispoziii de interzicere a discriminrii pe baz de
naionalitate i dispoziii garantând libera circulaie a lucrtorilor în cadrul Uniunii Europene. Aceste
dispoziii au fost consolidate prin Tratatul de la Amsterdam (articolele 12 i 39). Curtea European de
Justiie a interpretat aceste dispoziii într-un numr mare de cazuri. În ceea ce privete persoanele cu
handicap, Uniunea European a adoptat o strategie al crei scop este de a integra problemele
persoanelor cu handicap în politicile comunitare relevante i de a dezvolta aciuni concrete în domenii
eseniale pentru a mri gradul de integrare a persoanelor cu handicap.
In anul 2000, Comunitatea European (CE) a promulgat dou legi (în terminologia CE, Directive), care
interzic discriminarea persoanelor din UE pe motive de ras i origine etnic (pe scurt: Directiva
privind egalitatea rasial), precum i pe motive de religie sau convingeri, handicap, vârst sau
orientare sexual (pe scurt: Directiva-cadru privind ocuparea forei de munc). Cele dou directive
definesc un set de principii care ofer tuturor cetenilor din UE un nivel minim de protecie legal
împotriva discriminrii. Toate statele membre au transpus directivele în legislaia naional pân la
sfâritul anului 2003. Cele dou directive nu acoper discriminarea pe motiv de sex.
Începând cu 1957, Tratatul CEE coninea o dispoziie care interzicea plata inegala pentru brbai i
femei, ce a fost revizuit în Tratatul de la Amsterdam. Din 1975, UE a emis mai multe directive privind
discriminarea pe criterii de sex i Curtea European de Justiie a dat un mare numr de hotrâri cu
privire la cazurile de discriminare pe motiv de sex. Comisia European numete discriminarea sexual
"discriminare de gen" i o trateaz separat de alte forme de discriminare menionate în directivele
privind egalitatea rasial i de ocupare a forei de munc.
Timp de muli ani Uniunea Europeana i-a concentrat aciunile din domeniul non-discriminrii pe
prevenirea discriminrii pe motive de naionalitate i sex. În 1997, statele membre au aprobat în
unanimitate Tratatul de la Amsterdam care, prin Articolul 13, acorda puteri noi Comunitii Europene
vizând combaterea discriminrii pe motive de sex, ras sau origine etnic, religie sau convingeri,
handicap, vârst sau orientare sexual. Având în vedere c Tratatul de la Amsterdam a intrat în
vigoare în 1999, noile legi ale Comunitii Europene (respectiv directivele) care au fost adoptate în
domeniul anti-discriminrii sunt:
¾ Directiva Consiliului 2000/43/CE din 29.06.2000, cu privire la implementarea principiului
tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasial sau etnic - pune în aplicare
principiul egalitii de tratament între persoane, fr deosebire de ras sau origine etnic
¾ Directiva Consiliului 2000/78/CE din 27.11.2000 de creare a unui cadru general în favoarea
tratamentului egal privind ocuparea forei de munc i condiiile de munc - stabilete un cadru
general pentru tratamentul egal în ocuparea forei de munc i condiiile de munc
Directiva Consiliului 2000/43/CE, cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între
persoane indiferent de originea rasial sau etnic conine urmatoarele idei eseniale:
• pune în aplicare principiul egalitii de tratament între persoane, fr deosebire de ras sau
origine etnic.
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• ofer protecie împotriva discriminrii la locul de munc i formare profesional, educaia,
protecia social (inclusiv securitatea social i asisten medical), avantaje sociale, calitatea
de membru i implicarea în organizaii ale lucrtorilor i ale angajatorilor, precum i accesul la
bunuri i servicii, inclusiv locuine.
•conine definiiile discriminarii directe i indirecte i a hruirii i interzice instigarea la
discriminare i victimizare.
• permite adoptarea msurilor de aciune pozitiv, pentru a se asigura egalitatea deplin în
practic.
• da victimelor discriminrii dreptul de a face o reclamaie printr-o procedur judiciar sau
administrativ, asociate cu sanciuni corespunztoare pentru cei care discrimineaz.
• permite excepii limitate de la aplicarea principiului egalitii de tratament, de exemplu în
cazurile în care diferena de tratament pe motiv de ras sau origine etnic reprezint o cerin
ocupaional real.
• imparte sarcina probei între reclamant i pârât, în cauze civile i administrative, astfel încât
odat ce o presupus victim stabilete fapte din care se poate presupune c a existat o
discriminare, pârâtul are sarcina de a dovedi c nu a existat o înclcare a principiului egalitii
de tratament.
• stipuleaz obligaia pentru fiecare stat membru de a infina o organizaie care s promoveze
egalitatea de tratament i s furnizeze asisten independent victimelor discriminrii rasiale.
Legislaia stabilete cerine minime. Statele membre pot stabili un nivel mai ridicat de protecie
împotriva discriminrii în legislaia naional.
Directiva Consiliului 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind
ocuparea forei de munc i condiiile de munc cuprinde urmatoarele prevederi:
• pune în aplicare principiul egalitii de tratament în ocuparea forei de munc i formare
profesional, indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârst sau orientare sexual în
ocuparea forei de munc, de formare i de calitatea de membru i implicarea în cadrul
organizaiilor lucrtorilor i angajatorilor.
• Include dispoziii identice ca cele din cadrul Directivei privind egalitatea rasial, asupra
definiiilor discriminrii i hruirii, interdicia de instigare la discriminare i victimizarea, pentru
aciuni pozitive, drepturi la cile de atac i împrirea sarcinii probei.
• solicit angajatorilor s fac amenajri rezonabile pentru a permite unei persoane cu
handicap, care este calificat pentru locul de munc în cauz, s participe la formare
profesional sau munc pltit.
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• permite excepii limitate de la aplicarea principiului egalitii de tratament, de exemplu în
cazul în care obiceiurile unei organizaii religioase trebuie s fie conservate sau în cazul în
care angajatorul pretinde în mod legitim ca un angajat sa fie recrutat dintr-un anumit grup de
vârst.
2.1.2 Mecanismele de protecie a egalitii drepturilor în UE
La nivel european, fiecare dintre cele trei instituii principale ale Uniunii Europene are mecanisme
instituionale pentru promovarea egalitii de anse între femei i brbai. Cu toate acestea, cu toate
c ar fi mai bine s existe instituii care se ocup numai cu egalitatea de anse între femei i brbai,
atât în Consiliul de Minitri cât i în cadrul Comisiei Europene, egalitatea de anse între femei i
brbai intr în competena unui organism responsabil cu afacerile sociale, în general.
Parlamentul European
Comitetul privind Drepturile Femeii i Egalitatea de Gen din cadrul Parlamentului European poate
aciona din proprie iniiativ, realizând rapoarte sau uzând de rolul su legislativ, pentru adoptarea
legislaiei în domeniul egalitii de anse între femei i brbai. Cu toate acestea, existena acestui
Comitet privind drepturile femeilor este pus în discuie în mod frecvent.
În 2004 a fost creat Grupul la Nivel Înalt privind Egalitatea de Gen în cadrul Parlamentului European,
în scopul de "a se asigura c Parlamentul European ia în considerare problemele legate de integrarea
perspectivei de gen i egalitii de anse în toate domeniile politice care sunt dezbtute în cadrul
comisiilor sale".
Consiliul de Minitri
In cadrul Consiliului de Minitri al UE, Consiliul de Minitri al Afacerilor Sociale este responsabil pentru
problemele legate de egalitatea de anse între femei i brbai. Nu exist un Consiliu de Minitri
pentru egalitatea de anse între femei i brbai, în ciuda ateniei de care bucura în legislaia
european i a cererilor repetate din partea organizaiilor de femei. Cu toate acestea, majoritatea
preediniilor UE au organizat reuniuni ministeriale informale privind egalitatea de anse între femei i
brbai.
Comisia Europeana
În cadrul Comisiei Europene, politicile de egalitate între sexe sunt în principal responsabilitatea unui
Comisar i a Directoratului General pentru Ocuparea Forei de Munc, Afaceri Sociale i Egalitate de
anse.
Comisia a instituit un Grup de Comisari pentru Egalitatea de anse în 1996. Iniial, grupul se ocupa în
mod special cu egalitatea de anse între femei i brbai, dar începând cu anul 2005, este numit
Grupul de Comisari pentru Drepturi Fundamentale, Nondiscriminare i Egalitate de anse, iar
misiunea sa cuprinde combaterea discriminrii i promovarea egalitii de anse, în general.
Grupul Interservicii privind Integrarea Perspectivei de Gen a fost înfiinat în 1996 ca un mecanism de
sprijin i pentru a îmbunti cooperarea interdepartamental în cadrul Comisiei Europene, în ceea ce
privete egalitatea de gen i integrarea perspectivei de gen. Cu toate acestea, activitatea acestui grup
nu este fcut public i nici nu include contribuii din partea societii civile.
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Comitetul Consultativ pentru Egalitatea de anse între Femei i Brbai este compus din reprezentani
ai administraiilor statelor naionale i partenerilor sociali, precum i ai Lobby-ului European al
Femeilor, ca observator. Mandatul su este de a ajuta Comisia European s formuleze i s pun în
aplicare msuri comunitare care vizeaz promovarea egalitii de anse pentru femei i brbai i
pentru a încuraja schimbul permanent de informaii între membrii si.
Unitatea pentru Egalitate între Femei i Brbai, cuprins în cadrul Direciei Generale pentru Ocuparea
Forei de Munc i Afaceri Sociale a Comisiei Europene se ocup de punerea în aplicare a politicilor i
strategiilor europene privind egalitatea de gen. Unitatea Egalitate, Aciune împotriva Discriminrii:
Probleme juridice se ocup, printre altele, cu legislaia european privind egalitatea între sexe
(monitorizare, punerea în aplicare, etc).
În 2006 a fost înfiinat o reea permanent de cooperare între organismele naionale pentru
egalitatea de gen i Comisia European. Scopul reelei este de a promova aplicarea uniform a
dreptului comunitar în domeniul egalitii de tratament între femei i brbai, îns puine informaii sunt
disponibile cu privire la activitatea acestei reele.
A fost înfiinat de asemenea, o Reea European a Organismelor pentru Egalitate, numit EQUINET,
cu rolul de a dezvolta cooperarea i de a facilita schimbul de informaii între organismele pentru
egalitate în Europa, pentru a sprijini aplicarea uniform a legislaiei UE anti-discriminare (dar nu i a
legislatiei privind egalitatea de gen) i aducerea la acelai nivel a proteciei legale pentru victimele
discriminrii.
Înfiinarea unui Institut European pentru Egalitatea de Gen a fost decis tot în 2006. Consiliul de
administraie al institutului a fost numit în 2007 i s-a decis ca Institutul s fie localizat în Vilnius
(Lituania). Institutul va oferi ajutor în materie de expertiz, pentru a îmbunti cunotinele i pentru a
mri vizibilitatea egalitii de anse între brbai i femei. Institutul va contribui la consolidarea i
promovarea egalitii de anse între femei i brbai, inclusiv a integrrii perspectivei de gen în toate
politicile comunitare i în politicile naionale rezultate din cele comunitare, precum i la lupta împotriva
discriminrii bazate pe sex, i va sensibiliza opinia public în ceea ce privete egalitatea de gen.
Recomandrile pentru consolidarea mecanismelor instituionale de promovare a femeilor la
nivel european, includ:
• Consolidarea mandatului i resurselor umane i financiare ale Unitatii pentru Egalitate de
anse între Femei i Brbai, aflat în prezent în cadrul Directoratului pentru Ocuparea Forei
de munc i Afaceri Sociale i transformarea sa într-un Directorat privind Egalitatea de anse
între Femei i Brbai, care ar putea fi inclus în Secretariatul General al Comisiei Europene,
pentru a dobândi capacitatea de a influena politica i a
monitoriza în mod corespunztor punerea în aplicare a
legislaiei.
• Consolidarea i alocarea de resurse corespunztoare
Comisiei Grupului Interservicii pentru Integrarea Perspectivei
de Gen i creterea vizibilitii acestei comisii, atât în interiorul
cât i în afara Comisiei Europene.
• Cel puin una dintre reuniunile anuale ale Grupului Comisarilor pentru Egalitate de anse ar
trebui s fie dedicat doar egalitii de anse între femei i brbai.
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• Un capitol privind integrarea perspectivei de gen în activitile fiecrui Directorat General al
Comisiei ar trebui s fie inclus în Raportul Anual al Comisiei Europene privind egalitatea de gen.
• Realizarea în fiecare an a unei evaluari separate a impactului genului pentru bugetul Uniunii
Europene i introducerea unei linii bugetare pentru activiti privind egalitatea de anse între
femei i brbai în bugetul fiecrei uniti a Comisiei Europene.
• Crearea unui serviciu de informaii pentru femei în cadrul Comisiei Europene care s
abordeze activiti de sensibilizare i de informare public i dezvoltarea website-ului Comisiei
Europene pentru egalitatea de anse între femei i brbai, în toate limbile oficiale.
Mecanismele instituionale pentru egalitatea de anse între femei i brbai în statele membre
ale UE
Natura, statutul, scopul i alocarea de resurse mecanismelor instituionale pentru egalitatea de anse
între femei i brbai variaz foarte mult între statele membre. Toate rile din UE au numit funcionari
publici responsabili pentru egalitatea de anse între femei i brbai. Majoritatea mecanismelor
naionale pentru egalitatea de anse între femei i brbai au forma unor departamente, divizii,
servicii, comisii, grupuri de lucru, în cadrul unui anumit minister sau a Secretariatului de Stat.
În cateva state membre ale UE exist ministere, minitri, minitri adjunci sau secretari de stat, care se
ocup în special de egalitatea de anse între femei i brbai. Cu toate acestea, ministerele au alte
responsabiliti, cum ar fi întreprinderile sociale, sntate i familie, sau justiie i/sau afaceri interne.
O alt form de mecanism naional pentru egalitatea de anse între femei i brbai o reprezint
Institutele sau Centrele specifice, aflate în subordinea guvernului, dar cu un anumit grad de
independen.
Jurisprudena Curii Europene de Justiie reprezint un alt element cheie. Curtea European de
Justiie are în principal doua funcii: interpretarea legislaiei comunitare i urmrirea implementrii
acesteia potrivit dispoziiilor tratatelor comunitare. Soluiile pronunate de Curte în diverse cazuri
(jurisprudena) detaliaz, prin interpretare, dispoziiile coninute în dreptul comunitar. Aceste soluii de
intepretare constituie, în anumite cazuri, baza modificrii i modernizrii legislaiei comunitare.
Legislaia european oblig statele membre s le dea victimelor discriminrii dreptul de a înainta o
plângere printr-o procedur judiciar sau administrativ. Îns înainte de a face un astfel de demers
trebuie cunoscute dispoziiile i procedurile prevzute de sistemul juridic naional. De asemenea, este
bine s fie cunoscute informaii cu privire la organizaiile oficiale care ofer sprijin victimelor
discriminrii, procedurile judiciare i administrative la care se poate apela, sprijinul financiar disponibil
pentru aciuni în justiie, cile de atac posibile, strângerea probelor care dovedesc c s-a produs o
discriminare, sursele de consiliere i asisten.
Cunoaterea sistemului juridic naional este imperios necesar deoarece instanele naionale sunt
primul nivel la care se recurge în cazurile referitoare la Directiva privind egalitatea rasial i Directiva
privind egalitatea în ocuparea forei de munc. Dac este necesar, ca parte a unei proceduri
"preliminare" se poate solicita - în cadrul unei proceduri în faa unei instane naionale – ca judectorul
instanei naionale s cear Curii Europeane de Justiie (CEJ) interpretarea directivelor. La cererea
judectorului, CEJ va decide dac cazul respectiv va fi admis sau nu.
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CEJ poate respinge o cerere de la o instan naional în cazul în care:
•

problema nu este relevant, în sensul c rspunsul la acea problem (indiferent care ar
fi acest raspuns) nu poate afecta rezultatul cauzei;

•

interpretarea solicitat a dreptului comunitar nu are nici o legtur cu faptele;

•

problema este ipotetic;

•

CEJ nu a primit materialele factuale sau de drept necesare pentru a da un rspuns util
cu privire la întrebrile adresate.

Trebuie menionat faptul c o instan nu este obligat din punct de vedere legal s urmeze proceduri
preliminare, cu excepia menionat în articolul 234 alineatul (3) din Tratatul CE, unde se vorbete
despre cazul în care apare o problem referitoare la interpretarea sau valabilitatea dreptului
comunitar, într-o cauz adusa în faa unei instane sau tribunal dintr-un stat membru, împotriva
deciziilor creia nu exist nici o cale de atac juridic, de exemplu Curte Suprem de Justiie.
Directivele nu sunt direct aplicabile. Cu toate acestea, Curtea European de Justiie, a hotrât c, în
mod excepional, dispoziiile individuale ale unei directive pot fi direct aplicabile într-un stat membru,
fr a necesita un act de transpunere în prealabil, în cazul în care:
1. perioada de transpunere a expirat i directiva nu a fost transpus sau a fost transpus în
mod necorespunztor;
2. dispoziiile directivei sunt imperative datorit coninutului acestora;
3. dispoziiile din directiv confer drepturi cetenilor individuali.
În consecin, în cazul în care aceste condiii sunt îndeplinite, persoanele fizice pot cita dispoziiile
directivei împotriva tuturor ageniilor în care puterea de stat este investit (de obicei denumit "efect
direct vertical" al directivelor). Astfel de agenii includ organizaii i instituii subordonate statului (de
exemplu administraii publice) sau crora statul le confer drepturi ce le depesc pe cele care decurg
din legislaia cu privire la relaiile dintre persoane private.
Pe de alt parte, un individ care consider c a fost discriminat pentru un motiv enunat în Directiva
Consiliului 2000/43/CE, cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane
indiferent de originea rasial sau etnic sau în Directiva Consiliului 2000/78/CE de creare a unui cadru
general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea forei de munc i condiiile de munc, nu
poate invoca în instan prevederile nici uneia dintre Directive împotriva angajatorului în cazul în care
angajatorul este o companie cu capital privat. Cu toate acestea, Curtea European de Justiie solicit
în aceste cazuri ca judectorii naionali s interpreteze legislaia naional în conformitate cu
dispoziiile legislaiei UE.
La acest aspect particular al legii s-a fcut referire în mod special în cazul Marleasing (Cauza 106/89
Marleasing SA împotriva La Comercial Internacional de Alimentacion SA [1990] ECR 1839), când CEJ
a luat în considerare consecinele care decurgeau din neimplementarea unei directive într-un conflict
dintre dou "persoane individuale". În timpul judecrii cazului, CEJ a reiterat c în temeiul articolului
249 CE, "este de datoria tuturor elementelor de stat, inclusiv a instanelor i a instanelor naionale
competente, ca atunci când aplic legislaia naional, indiferent dac a fost adoptat înainte sau dup
directiv, s interpreteze acea lege inând seama de sensul i scopul directivei".
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În mod automat, ageniile trebuie s respecte dispoziiile direct aplicabile ale directivei. Dar, chiar i
atunci când dispoziia în cauz nu urmrete acordarea nici unui drept pentru individ, jurisprudena
CEJ spune c autoritile din statele membre au obligaia legal de a se conforma cu directiva
netranspus.
În conformitate cu jurisprudena Curii Europene de Justitie, un cetean individual poate solicita
despgubiri de la un stat membru, care nu a transpus o directiv sau a fcut acest lucru în mod
necorespunztor, în cazul în care:
1. directiva este destinat s confere drepturi indivizilor;
2. substana drepturilor poate fi stabilit pe baza directivei;
3. exist o legtur de cauzalitate între înclcarea obligaiei de transpunere a directivei i
pierderile suferite de individ.
Vina statului membru nu este menionat în scopul de a stabili o rspundere, cu toate c înclcarea
de ctre statul membru trebuie s fie "suficient de grava".
2.2 Legislaia româneasc privind discriminarea i egalitatea de anse
Cu toate c legislaia naional în domeniul egalitii de anse i a
combaterii discriminrii deriv din legislaia european în materie
(deoarece transpoziia las o oarecare libertate cu privire la detaliile
aplicrii în statele membre) totui genereaz destul de multe probleme
de principiu i conine dispoziii specifice sau excepii complexe, fiind
necesare clarificri cu privire la principiile de baz într-o msur mai
mare decât în multe alte domenii de drept. Legislatia anti-discriminare
este diferit de alte forme de drept întrucât intenioneaz s exprime i
s dea efect unor principii i valori fundamentale, nu doar s stabileasc o serie de norme tehnice
specifice.
Incertitudinea cu privire la conceptul de egalitate i modul în care principiile antidiscriminrii ar trebui
s fie aplicate pot genera confuzie în atitudinile publice fa de legislaia referitoare la egalitatea
anselor i antidiscriminare. Lipsa claritii în ceea ce privete principiile care stau la baza legislaiei a
însemnat de asemenea, c interpretarea judiciar a variat considerabil, producând rezultate
difereniate i generând incertitudine.
3.2.1 Legislaia referitoare la discriminare i egalitatea de gen la nivel naional
Implementarea prevederilor europene în legislaia româneasca a condus la apariia a dou pachete
legislative, care reglementeaz în cadrul normativ românesc:

-

egalitatea de anse pentru femei i brbai;

-

discriminarea.

Factorii de decizie din România (guvernul i parlamentul) au dat dovad de o oarecare inconsecven
în implementarea în legislaia naional a acestor capitole din acquis-ul comunitar, astfel încât
problematica discriminrii de gen se intersecteaz în cele dou pachete legislative. Practic,
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discriminarea de gen este reglementat atât de legislaia anti-discriminare cât i de pachetul legislativ
privind egalitatea de anse pentru femei i brbai. Prin urmare, în ara noastr sunt instituii i
proceduri care funcioneaz oarecum în paralel, având la baz acte normative diferite pentru aceeai
problematic. Inconsecvena s-a resimit i în stabilirea criteriilor pe baz crora este interzis
discriminarea, acte normative diferite menionând criterii diferite, unele fiind mai cuprinztoare, altele
mai puin. Listarea cea mai cuprinztoare a criteriilor pe baza crora este interzis discriminarea în
România apare în definiia discriminrii din pachetul legislativ anti-discriminare. Confuziile decurg i
din modificrile succesive ale legislaiei antidiscriminare în privina descrierii criteriului de gen. Dac în
actele normative iniiale se face referire la discriminarea pe baz de sex, în modificrile ulterioare se
introduce noiunea de gen. Exist prin urmare, unele articole din legislaia antidiscriminare care se
refer la discriminare pe baz de sex i altele în care se face referire la discriminarea pe baz de gen,
ambele noiuni acoperind aceeai problematic. Aadar, legislaia trebuie interpretat ca fcând
referire la aceeai problem, chiar dac se folosesc termeni diferii (fie discriminare pe baz de sex,
fie discriminare pe baz de gen).
Cunoaterea legislaiei i introducerea unor noi amendamente - dac este cazul (în mod ideal, în
urma consultrilor cu partenerii sociali) - poate asigura aplicarea eficient a legislaiei i prevenirea
cazurilor de discriminare i nerespectare a principiului egalitii de anse.
Principiul egalitii de anse pentru femei i brbai este cuprins în legislaia româneasca în mai multe
acte normative, pornind chiar de la Constituia României. Totodat, prevederi referitoare la egalitatea
de anse se gsesc în Codul Penal (hrtuirea sexual) i în Codul Muncii (egalitatea de anse i de
tratament pe piaa muncii).
Constituia României, Art. 16. Egalitatea în drepturi
(1) Cetenii sunt egali în faa legii i a autoritilor publice, fr privilegii i fr discriminri.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Funciile i demnitile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiiile legii, de persoanele
care au cetenia român i domiciliul în ar. Statul român garanteaz egalitatea de anse între femei
i brbai pentru ocuparea acestor funcii i demniti.
(4) În condiiile aderrii României la Uniunea European, cetenii Uniunii care îndeplinesc cerinele
legii organice au dreptul de a alege i de a fi alei în autoritile administraiei publice locale.

Codul Muncii. Art. 5.
(1) În cadrul relaiilor de munc funcioneaz principiul egalitii de tratament fa de toi salariaii i
angajatorii.
(2) Orice discriminare direct sau indirect fa de un salariat, bazat pe criterii de sex, orientare
sexual, caracteristici genetice, vârsta, apartenena naional, ras, culoare, etnie, religie, opiune
politic, origine social, handicap, situaie sau responsabilitate familial, apartenena ori activitate
sindical, este interzis.
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(3) Constituie discriminare direct actele i faptele de excludere, deosebire, restricie sau preferin,
întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect
neacordarea, restrângerea ori înlturarea recunoaterii, folosinei sau exercitrii drepturilor prevzute
în legislaia muncii.
(4) Constituie discriminare indirect actele i faptele întemeiate în mod, aparent pe alte criterii decât
cele prevzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminri directe.
Art. 6.
(1) Orice salariat care presteaz o munc beneficiaz de condiii de munc adecvate activitii
desfurate, de protecie social, de securitate i sntate în munc, precum i de respectarea
demnitii i a contiinei sale, fr nici o discriminare.
(2) Tuturor salariailor care presteaz o munc le sunt recunoscute dreptul la plat egal pentru
munc egal, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecia datelor cu caracter personal, precum i
dreptul la protecie împotriva concedierilor nelegale.
(3) Pentru munc egal sau de valoare egal este interzis orice discriminare bazat pe criteriul de
sex cu privire la toate elementele i condiiile de remunerare.
Actul normativ cel mai important privind egalitatea de anse pentru femei i brbai este Legea nr.
202/2002 privind egalitatea de anse între femei i brbai (republicat în Monitorul Oficial din 1 martie
2007). Aceast lege reglementeaz msurile pentru promovarea egalitii de anse între femei i
brbai i eliminarea discriminrii directe i indirecte dup criteriul sexului, în toate sferele vieii publice
din România. Aceast lege definete principalii termeni care se refer la egalitate i la discriminare
dup criteriul sexului:

-

discriminarea direct;

-

discriminarea indirect;

-

plat egal pentru munc de valoare egal;

-

hruire;

-

hruire sexual;

-

msuri stimulative sau de discriminare pozitiv;

Domeniile vizate de msurile pentru promovarea egalitii de anse între femei i brbai i pentru
eliminarea discriminrii directe i indirecte dup criteriul de sex sunt:

-

munca,

-

cultura i informarea,

-

educaia,

-

participarea la decizie,

-

sntatea,

-

alte domenii, reglementate prin legi specifice
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Legea asigur angajailor care se consider discriminai dup criteriul sexului, dreptul

-

de a formula sesizri i reclamaii (ctre angajator sau împotriva lui) i

-

de a solicita sprijinul organizaiei sindicale sau a reprezentanilor salariailor din unitate pentru
rezolvarea situaiei prin mediere, la locul de munc.

Dac acest lucru nu se realizeaz, persoana angajat poate fie s transmit sesizarea/reclamaia
Ageniei Naionale pentru Egalitatea de anse între Femei i Brbai (ANES), fie s se adreseze
instanei judectoreti competente, potrivit cauzei. De cele mai multe ori, instan competent este
instan specializat pentru conflicte de munc i litigii de munc. Persoana angajat care se
consider discriminat dup criteriul sexului are dreptul s solicite în instan despgubiri materiale
i/sau morale, precum i/sau înlturarea consecinelor faptelor discriminatorii de la persoana care le-a
svârit. Agenia Naional pentru Egalitatea de anse (ANES), sindicatele, organizaiile
neguvernamentale care urmresc protecia drepturilor omului, precum i alte persoane juridice
interesate de respectarea egalitii de anse i de tratament între femei i brbai au, la cererea
persoanelor discriminate, calitate procesuala activ în justiie (adic pot merge în instan cu cazurile
de discriminare) i pot acorda asisten acestor persoane, în cadrul procedurilor administrative.
De asemenea, legislaia naional prevede c în regulamentele de organizare i funcionare i în cele
de ordine interioar ale unitilor s existe dispoziii referitoare la interzicerea discriminrilor.
Legea pentru anse egale pentru femei i brbai este textul juridic care stipuleaz i asigurarea
principiului remunerrii egale pentru munc de valoare egal. Legea se refer la urmtoarele domenii:
-

msuri de protecie (plat egal pentru femei i brbai pentru munc de valoare egal;
tratamement egal pentru femei i brbai în ceea ce privete accesul la ocuparea unui loc de
munc; formare profesional i promovare i condiii de munc, etc);

-

sarcina de a proba cazurile de discrimare bazate pe sex;

-

lucrtori în regim de lucru part-time;

-

lucrtori independeni;

-

concediu parental;

-

regim de securitate social,

-

securitatea i sntatea la locul de munc a lucrtoarelor gravide i a celor care au nscut de
curând sau care alpteaz.

Legea cu privire la egalitatea de anse între femei i brbai ofer cadrul legal pentru a rezolva
anunuri, reclamaii i denunrile în ceea ce priveste discriminare pe baza de sex. Angajaii au
dreptul de a depune notificri, plângeri sau denunri privind discriminarea între sexe fa de angajator
sau împotriva lui, în cazul în care este implicat direct i de a solicita sprijinul organizaiei sindicale sau
al angajatilor reprezentative din unitate, pentru a rezolva situaia în termen de locul de munc
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Legislaia antidiscriminare se aplic îndeosebi pentru a garanta egalitatea de tratament i de protecie
pentru toi cetenii din România. Aceste dispoziii vizeaz garantarea aplicrii unui tratament egal
pentru toi, indiferent de origine rasial sau etnic, religie i convingeri, handicap, orientare sexual,
vârst. Egalitatea de tratament se refer la numeroase aspecte ale vieii de zi cu zi, atât la locul de
munc cât i în diverse sectoare precum educaia, asistena medical i accesul la bunuri i servicii.
În temeiul art. III. alin. (1) din Legea nr. 324/2006 pentru modificarea i completarea Ordonanei
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea i sancionarea tuturor formelor de discriminare, Colegiul
director al CNCD a adoptat Procedura intern de soluionare a petiiilor i sesizrilor în faa Consiliului
Naional pentru Combaterea Discriminrii. Procedura a fost aprobat prin Ordinul nr. 144 din 11 aprilie
2008 al Preedintelui CNCD. Procedura de soluionare a plângerilor de ctre CNCD a fost publicat în
Monitorul Oficial nr. 348 din 6 mai 2008.
Principiile de soluionare a autosesizrilor i a petiiilor privind acte sau fapte de discriminare sunt:
a)transparena procedurii; b)celeritatea; c)contradictorialitatea; d)asigurarea dreptului la aprare;
e)protecia datelor personale; f)disponibilitatea.
Numrul plângerilor adresate CNCD în anul 2008 a fost de 837. Comparativ cu anii 2003-2006 se
observ o dublare evident a numrului de petiii, de la o medie de 410 petiii (2003-2006) la 836
(2007-2008) i, totodat, constant în raport cu anul 2007.
Discriminare este orice deosebire, excludere, restricie sau preferin pe baz de ras, naionalitate,
etnie, limb, religie, categorie social, convingeri, sex, orientare sexual, vârst, handicap, boal
cronic necontagioas, infectare cu HIV sau apartenen la o categorie defavorizat i care are ca
scop sau efect restrângerea sau înlturarea recunoaterii, folosinei sau exercitrii, în condiii de
egalitate, a drepturilor omului i a libertilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute prin lege, în
domeniul politic, economic, social i cultural sau în orice alte domenii ale vieii publice (Conform Legii
nr. 27/ 2004 privind aprobarea OG nr. 77/2003 pentru modificarea i completarea OUG nr. 137/2000
privind prevenirea i sancionarea tuturor formelor de discriminare.)
Discriminarea pe criteriul sexului este orice difereniere, excludere sau restricie bazat pe sex, care
are ca efect sau scop împiedicarea sau anularea recunoaterii, beneficiului sau exercitrii de ctre
femei, indiferent de statutul lor matrimonial, a drepturilor omului i libertilor fundamentale, în
domeniile politic, economic, social, cultural, civil sau în orice alt domeniu (Conform Conveniei privind
eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor).
Esti discriminat/ pe criterii de sex atunci când:

-

Nu ai acces la un loc de munc pentru c oferta de angajare este adresat doar brbailor sau
femeilor.

-

Eti hruit/ sau hruit/ sexual la locul de munc.

-

Ai fost concediat pentru c eti însrcinat.

-

Nu ai fost angajat pentru c eti însrcinat.
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-

Nu ai fost angajat/ pentru c doreti s ai copii în viitorul apropiat.

Discriminarea direct i indirect, discriminarea pozitiv
Discriminarea direct
Conform Directivei Consiliului 2002/73/EC, discriminarea direct se manifest atunci când o persoana
este tratat mai putin favorabil decât alta într-o situaie comparabil, pe temeiul apartenenei sale la
un anumit sex.
În legislaia româneasca discriminarea direct este definit în mai multe acte normative ca fiind ”orice
deosebire, excludere, restricie sau preferin pe baz de ras, naionalitate, etnie, limb, religie,
categorie social, convingeri, sex, orientare sexual, vârst, handicap, boal cronic necontagioas,
infectare HIV sau apartenen la o categorie defavorizat care are ca scop sau efect restrângerea sau
înlturarea recunoaterii, folosinei sau exercitrii, în condiii de egalitate, a drepturilor omului i a
libertilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute prin lege, în domeniul politic, economic, social i
cultural sau în orice alte domenii ale vieii publice”.
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de anse i de tratament între femei i brbai:
Art. 4. - a) prin discriminare direct se înelege situaia în care o persoan este tratat mai puin
favorabil, pe criterii de sex, decât este, a fost sau ar fi tratat alt persoan într-o situaie comparabil;
Art. 6. - (3) Este interzis orice form de discriminare bazat pe criteriul de sex.
(5) Nu sunt considerate discriminri:
a) msurile speciale prevzute de lege pentru protecia maternitii, naterii i alptrii;
b) aciunile pozitive pentru protecia anumitor categorii de femei sau brbai;
c) o diferen de tratament bazat pe o caracteristic de sex când, datorit naturii activitilor
profesionale specifice avute în vedere sau a cadrului în care acestea se desfoar, constituie o
cerin profesional autentic i determinant atât timp cât obiectivul e legitim i cerina proporional.
Exemplu de discriminare direct dup criteriul sexului. Anun în pres pentru ofert de serviciu:
”Angajm ef de magazin în urmtoarele condiii: experien minim 5 ani în comer, autoritar,
organizat. Vârst pân în 35 de ani. Aspect fizic plcut, fr responsabiliti familiale. Seriozitate
maxim. Acesta este un caz de discriminare pe criterii de sex si de vârst.
Discriminarea indirect
În legislaia Uniunii Europene, conform Directivei Consiliului 2002/73/EC, discriminarea indirect se
manifest atunci când o prevedere, un criteriu sau o practic aparent neutr ar pune persoanele de un
anumit sex într-o situaie dezavantajoasa în comparaie cu o persoan de un alt sex, cu excepia
cazului în care prevederea, criteriul sau practica sunt justificate în mod obiectiv de un scop legitim, iar
posibilitile de atingere a acestuia sunt adecvate i necesare.
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Aspectul cel mai important care trebuie subliniat în legtur cu maternitatea este c aceasta nu poate
constitui motiv de discriminare pentru femei. În acest sens, Legea nr. 202/2002 pentru egalitatea de
anse între femei i brbai stabilete faptul c ”este interzis s i se solicite unei candidate, în
vederea angajrii, s prezinte un test de graviditate”. În spiritul legii, nu este justificat c interviul
pentru angajare s conin întrebri privind planurile de viitor ale unei femei care solicita angajarea, în
ceea ce privete dorina sau intenia de a avea copii într-un interval de timp determinat, ulterior
angajrii. Astfel de întrebri dezavantajeaz femeile i nu au relevan pentru criteriile care ar trebui
s stea la baza evalurii persoanei dorite într-un anumit post.
Exemplu de discriminare indirect dup criteriul sexului. Anun în pres pentru ofert de serviciu:
”Angajm persoana pentru vânzare confecii, fr experien, cu permis de conducere auto pentru
profesioniti. Responsabiliti: primirea i verificarea mrfii, evidena registru vânzri, vânzarea mrfii.”
Acest caz implic o discriminare indirect dup criteriul sexului. Brbaii, în mai mare msur decât
femeile, au carnet de conducere profesionist. Întrucât cerinele fisei postului nu justifica necesitatea
acestei condiii, anunul poate fi considerat ca fiind indirect discriminatoriu, pentru c dezavantajeaz
femeile.
Discriminarea pozitiv
Msurile de discriminare pozitiv sau msurile afirmative au drept scop promovarea principiului
tratamentului egal pentru o anumit categorie de persoane, care la un moment dat sunt dezavantajate
în comparaie cu majoritatea. Scopul lor este s ofere categoriei defavorizate o serie de avantaje
pentru stabilirea unor anse reale de a avea acces la anumite drepturi. Una din caracteristicile
msurilor de discriminare pozitiv (msuri afirmative) este aceea c sunt determinate în timp, adic
sunt stabilite pe o durat limitat, presupunându-se c, la finalul acestei perioade, cauzele
dezavantajelor au fost eliminate. Baza
legal a definirii i adoptrii unor msuri
de
discriminare
pozitiv
este
urmtoarea: ”Art. 4 (1) Adoptarea de
ctre statele pri a unor msuri
temporare
speciale,
menite
s
accelereze instaurarea egalitii în fapt
între brbai i femei, nu este
considerat un act de discriminare în
sensul definiiei din prezena Convenie,
dar nu trebuie ca aceasta s aib drept
consecin meninerea unor norme
inegale sau difereniate; aceste msuri
trebuie abrogate de îndat ce au fost
realizate obiectivele în materie de egalitate de anse i tratament.”, ”Art. 2 (7) Msurile luate de
autoritile publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea unei persoane, unui grup de
persoane sau a unei comuniti, vizând asigurarea dezvoltrii lor fireti i realizarea efectiv a
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egalitii de anse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comuniti,
precum i msurile pozitive ce vizeaz protecia grupurilor defavorizate nu constituie discriminare.”,
”Art. 4 (d) Prin msuri stimulative sau de discriminare pozitiv se îneleg acele msuri speciale care
sunt adoptate temporar pentru a accelera realizarea în fapt a egalitii de anse între femei i brbai
i care nu sunt considerate aciuni de discriminare.” (Convenia asupra eliminrii tuturor formelor de
discriminare fa de femei)
Exemple de msuri de discriminare pozitiv: Introducerea sistemului cotelor de reprezentare a
femeilor (pe perioad determinat) în diferite domenii:
- politic: introducerea cotelor de reprezentare pentru femei în alegerile parlamentare i locale
(cel puin 30% femei pe listele electorale, una la fiecare a treia poziie, pentru a beneficia i de
locurile eligibile);
- poziii de decizie: un procent obligatoriu de femei la diverse niveluri politice ale administraiei
publice centrale i locale, pentru asigurarea reprezentativitii;
- piaa muncii: un procent obligatoriu de femei integrate pe piaa muncii;
- educaie: un numr de locuri special rezervate femeilor în colile militare.
2.2.2 Mecanismele instituionale i cele legale pentru implementarea drepturilor egale între
femei i brbai în România
În România, instituia responsabil cu implementarea legislaiei privind egalitatea de gen este
Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale (MMFPS).
Instituiile care se ocup de problema egalitii de anse i de tratament pentru femei i brbai i
combaterea discriminrii sunt urmtoarele:
a. Agenia Naional pentru Egalitatea de anse între Femei i Brbai (ANES). Aceasta este instituia
însrcinat cu implementarea principiului egalitii de anse între femei i brbai i a politicilor în
domeniu. Obiectivele ageniei sunt promovarea egalitii de anse i de tratament între femei i
brbai i asigurarea integrrii perspectivei de gen în toate politicile i programele naionale. ANES are
urmtoarele atribuii:
-

coordoneaz aplicarea strategiei i politicilor Guvernului în domeniul egalitii de anse între
femei i brbai;

-

propune Ministerului Muncii, Familiei i Egalitii de anse proiecte de acte normative, planuri
naionale de aciune pentru egalitatea de anse între femei i brbai si asigur aplicarea
acestora;

-

avizeaz proiectele de acte normative iniiate de alte autoriti, în vederea integrrii i
respectrii principiului egalitii de anse i de tratament între femei i brbai;

-

elaboreaz rapoarte, studii, analize i prognoze privind aplicarea principiului egalitii de anse
i de tratament între femei i brbai în toate domeniile de activitate;
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-

elaboreaz, propune i implementeaz proiecte i programe de parteneriat cu finanare intern
i/sau extern;

-

coordoneaz i/sau implementeaz programele Comisiei Europene privind egalitatea de gen;

-

este reprezentat în structurile de coordonare sau gestionare a fondurilor si programelor
derulate în România de ctre Uniunea European, în vederea respectrii principiului egalitii
de gen la alocarea resurselor;

-

reprezint Guvernul României în organismele europene i internaionale din domeniu i
colaboreaz cu structuri similare din alte ri;

-

primete reclamaii/plângeri privind înclcarea dispoziiilor normative referitoare la principiul
egalitii de anse i tratament între femei i brbai i al discriminrii dup criteriul de sex;

-

coopereaz cu autoriti centrale i locale, cu instituii de învmânt i de cercetare, cu
organizaii neguvernamentale;

-

sprijin formarea funcionarilor publici i a salariailor instituiilor sau organismelor publice ori
private în domeniul aplicrii principiului egalitii de anse i de tratament între femei i brbai;

-

elaboreaz tematica anual a studiilor, cercetrilor i analizelor referitoare la egalitatea de
anse i tratament între femei i brbai, cu scopul de a elimina discriminarea pe criteriul sex;

-

particip la elaborarea programelor de educaie, formare i perfecionare profesional;

-

supravegheaz respectarea conveniilor internaionale referitoare la egalitatea de anse între
femei i brbai ratificate de România, precum i respectarea întregului pachet legislativ
comunitar în domeniu;

-

ofer consiliere, coordoneaz i monitorizeaz modul în care structurile teritoriale, persoanele
i instituiile implicate în acest domeniu aplic legislaia aferent;

-

transmite cazurile de discriminare pe criteriul de sex ctre Consiliul Naional pentru
Combaterea Discriminrii;

-

reprezint i ofer consiliere persoanelor victime ale discriminrii la nivel administrativ i în
justiie.

Pentru a-i îndeplini atribuiile, Agenia poate solicita informaii de la autoriti ale administraiei publice
centrale i locale, alte instituii i autoriti publice, societi comerciale la care statul este acionar su
asociat, organizaii patronale i sindicale reprezentative la nivel naional, acestea având obligaia de a
furniza datele solicitate.
b. Consiliul Naional pentru Combaterea Discriminrii (CNCD) este autoritatea de stat autonom, sub
control parlamentar, care îi desfoar activitatea în domeniul discriminrii. Consiliul este garant al
respectrii i aplicrii principiului nediscriminrii, în conformitate cu legislaia intern în vigoare i cu
documentele internaionale la care România este parte. Consiliul Naional pentru Combaterea
Discriminrii funcioneaz în baza Ordonanei Guvernului nr.137/2000 republicat, privind prevenirea
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i sancionarea tuturor formelor de discriminare. Este autoritatea de stat autonom, sub control
parlamentar, care îi desfoar activitatea în domeniul discriminrii. Consiliul îi exercit atribuiile în
urmtoarele domenii:
• Prevenirea faptelor de discriminare prin realizarea de campanii de informare, de contientizare
privind drepturile omului, efectele discriminrii, principiul egalitii, cursuri de formare, de informare,
proiecte i programe la nivel local, regional i naional, realizarea de studii, rapoarte etc;
• Medierea faptelor de discriminare a prilor implicate în cazul de discriminare, în prezena
reprezentanilor Consiliului Naional pentru Combaterea Discriminrii. Consiliul Naional pentru
Combaterea Discriminrii urmrete reducerea i eliminarea faptelor de discriminare i nicidecum s
aplice amenzi;
• Investigarea, constatarea i sancionarea faptelor de discriminare. Pentru analizarea cât mai corect
a cazurilor i pentru luarea deciziilor în cazul petiiilor primite sau autosesizarilor, Colegiul Director
dispune de msuri pentru a investiga cazurile, în urma crora acesta constata existena sau nu a
faptei de discriminare i dup caz, sancionarea acesteia;
• Monitorizarea cazurilor de discriminare în urma constatrii unor cazuri de discriminare de ctre
CNCD, prin supravegherea ulterioar a prilor implicate;
• Acordarea de asistena de specialitate victimelor discriminrii prin explicarea legislaiei celor
interesai de ctre consilierii juridici ai CNCD, prin îndrumarea asistata în ceea ce privete activitatea
de depunere a petiiei i informaii suplimentare ce decurg din aceast procedur.
Atribuiile CNCD sunt urmtoarele:

-

propune instituirea unor aciuni sau msuri speciale pentru protecia persoanelor i categoriilor
defavorizate care fie se afl pe o poziie de inegalitate în raport cu majoritatea cetenilor
datorit originii sociale ori a unui handicap, fie se confrunt cu un comportament de respingere
i marginalizare;

-

are rolul de a implementa principiul egalitii între ceteni, prevzut în Constituia României, în
legislaia intern în vigoare i în documentele internaionale la care România este parte;

-

primete petiii i sesizri privind înclcarea dispoziiilor normative referitoare la principiul
egalitii i nediscriminrii, de la persoane fizice, organizaii nonguvernamentale care au ca
scop protecia drepturilor omului, alte persoane juridice i instituii publice, le analizeaz,
adopt msurile corespunztoare i comunic rspunsul în termenul prevzut de lege;

-

constat i sancioneaz contraveniile prevzute de OUG nr. 137/2000 privind prevenirea i
sancionarea tuturor formelor de discriminare;

-

propune Guvernului proiecte de acte normative în domeniul su de activitate;

-

avizeaz proiectele de acte normative care au ca obiect exercitarea drepturilor i a libertilor,
în condiii de egalitate i nediscriminare;
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-

colaboreaz cu autoritile publice competente în vederea armonizrii legislaiei interne cu
normele internaionale în materia nediscriminarii;

-

colaboreaz cu autoritile publice, persoanele juridice i persoanele fizice pentru asigurarea
prevenirii, sancionrii i eliminrii tuturor formelor de discriminare;

-

urmrete aplicarea i respectarea, de ctre autoritile publice, persoanele juridice i
persoanele fizice, a dispoziiilor normative ce privesc prevenirea, sancionarea i eliminarea
tuturor formelor de discriminare.

c. Inspecia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munc – controleaz aplicarea msurilor pentru
respectarea egalitii de anse i tratament între femei i brbai în domeniul stabilirii relaiilor de
munc i al securitii i sntii în munc, atât în sectorul public, cât i în cel privat.
d. Comisia Naional în domeniul egalitii de anse între femei i brbai (CONES) este o comisie
consultativ interministeriala în domeniul egalitii de anse pentru femei i brbai. Activitatea
CONES este coordonat de preedintele Ageniei Naionale pentru Egalitatea de anse între Femei i
Brbai. CONES va asigura coordonarea activitii Comisiilor judeene i a municipiului Bucureti în
domeniul egalitii de anse între femei i brbai (COJES).
e. Comisiile Judeene i a municipiului Bucureti în domeniul egalitii de anse între femei i brbai
(COJES) constituite pentru îndeplinirea prevederilor Hotrârii Guvernului nr. 285/2004 privind
aplicarea Planului naional de aciune pentru egalitatea de anse între femei i brbai.
Instituii consultative:
- Consiliul Economic i Social (CES) este un organism independent cu structur tripartit, constituit în
scopul realizrii dialogului social între guvern, sindicate i patronat. CES are un rol consultativ în
stabilirea politicii economice i sociale. În cadrul CES funcioneaz Comisia pentru egalitatea de
anse i de tratament, care sprijin integrarea principiului egalitii de anse i tratament între femei i
brbai în actele normative.
Autoriti publice autonome:
Avocatul Poporului este autoritate public autonom i independent fa de orice alt autoritate
public. Avocatul Poporului este asistat de adjunci, numii de ctre birourile permanente ale Camerei
Deputailor i Senatului, specializai pe domeniile de activitate stabilite prin Legea nr. 35/1997,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare: drepturile omului, egalitate de anse între
brbai i femei, culte religioase i minoriti naionale;
- drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap;
- armat, justiie, poliie, penitenciare;
- proprietate, munc, protecie social, impozite i taxe.
Avocatul Poporului îi exercit atribuiile fie din oficiu, fie la cererea persoanelor lezate în drepturile i
libertile lor, în limitele stabilite de lege. Constituia oblig autoritile publice s asigure Avocatului
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Poporului sprijinul necesar în exercitarea atribuiilor sale. Avocatul Poporului rspunde numai în faa
Parlamentului, având obligaia de a prezenta acestuia rapoarte. În aceste rapoarte, poate face i
recomandri privind legislaia sau luarea unor msuri pentru ocrotirea drepturilor i a libertilor
cetenilor. Colaboreaz cu Ministerul Muncii pentru soluionarea plângerilor privind egalitatea de
anse i tratament între femei i brbai, pentru combaterea discriminrii pe baz de sex.
Biroul Avocatului Poporului are responsabilitatea de a apra drepturile i libertile persoanelor în
relaia lor cu autoritile publice. În structura sa exist departamente specializate:

-

drepturile omului, egalitatea de anse între brbai i femei, culte religioase i minoriti
naionale;

-

drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap;

-

armat, justiie, poliie, penitenciare;

-

proprietate, munc, protecie, protecie social, impozite i taxe.

Biroul Avocatului Poporului lucreaz în colaborare cu Ministerul Muncii i Proteciei Sociale pentru a
investiga reclamaiile referitoare la egalitatea de ansa i tratament între femei i brbai i pentru a
lupta împotriva discriminrii între femei i brbai în domeniile reglementate prin lege.
Parlament. În ambele camere ale Parlamentului (Camera Deputailor i Senat) exista câte o Comisie
pentru egalitate de anse între femei i brbai, format din deputai i senatori, care au c principal
atribuie promovarea egalitii de anse între femei i brbai în legislaia naional. Funciile principale
ale Comisiilor sunt:

-

eliminarea oricrei forme de discriminare între sexe i îmbuntire a condiiei femeilor în
societate;

-

integrarea principiului egalitii de anse între femei i brbai în iniiative legislative, în politici
i programe, inclusiv pentru femei i brbai;

-

monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor referitoare la egalitatea de anse i de
tratament între femei i brbai în documentele internaionale ratificate de România.

Organizaii nonguvernamentale:
- Confederaiile sindicale desemneaz, în cadrul organizaiilor sindicale din uniti, reprezentani cu
atribuii pentru asigurarea respectrii egalitii de anse i tratament între femei i brbai la locul de
munc. Reprezentanii sindicali desemnai primesc sesizri de la persoanele care se consider
discriminate, aplic procedurile de soluionare a acestora i solicit angajatorului rezolvarea cererilor
angajailor. De asemenea, opinia reprezentanilor sindicali, cu atribuii pentru asigurarea respectrii
egalitii de anse i de tratament între femei i brbai la locul de munc se menioneaz în mod
obligatoriu în raportul de control privind respectarea prevederilor Legii nr. 202/2002, raport întocmit de
Agenia Naional pentru Egalitatea de anse, la solicitarea instanei judectoreti.
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- Organizaiile nonguvernamentale care au ca scop protecia drepturilor omului sau au un interes
legitim în combaterea discriminrii pot reprezenta în instan persoanele fizice discriminate, la cererea
acestora.
Modaliti de sesizare i reclamare privind discriminarea de gen
Legislaia româneasca pune la dispoziie cetenilor urmtoarele mijloace de sesizare, plângere i
reclamare:
Folosind Legea nr. 202/2002, discriminarea de gen pe piaa muncii:

-

sesizarea, plângerea i reclamarea ctre angajator;

-

medierea cu ajutorul organizaiilor sindicale sau a reprezentanilor angajailor;

-

sesizarea instanei judectoreti competente, la seciile sau completele specializate pentru
conflicte de munc i litigii de munc, ori de asigurri sociale în a cror raz teritorial de
competena îi desfoar activitatea angajatorul sau fptuitorul. Sesizarea instanei
judectoreti nu trebuie s fie fcut mai târziu de un an de la data svâririi faptei.

Persoana angajat care se consider discriminat pe criterii de gen are dreptul s solicite despgubiri
materiale i/sau morale, precum i/sau înlturarea consecinelor faptelor discriminatorii de la persoana
care le-a svârit.
Pe lâng introducerea cererii de chemare în judecat ctre instana judectoreasc compentent,
persoana care se consider discriminat în relaiile de munc dup criteriul sexului are i dreptul s
transmit sesizarea/reclamaia formulat ctre angajator sau împotriva lui la Agenia Naional pentru
Egalitatea de anse între Femei i Brbai (ANES).
În aceast situaie, preedintele ANES emite, în termen de 10 zile, un aviz consultativ privind
sancionarea faptei de discriminare sesizate. În continuare, potrivit dispoziiilor legii, ANES transmite
avizul su, în termen de 10 zile, Consiliului Naional pentru Combaterea Discriminrii (CNCD), care
poate dispune aplicarea sanciunii prevzut de lege în cazuri de discriminare pe baz de sex.
Sarcina probei revine persoanei împotriva creia s-a formulat cererea de chemare în judecat, care
are obligaia, potrivit legii, s fac prob c nu a înclcat principiul tratamentului egal pentru femei i
brbai pe piaa muncii.
Folosind legislaia anti-discriminare: sesizare la CNCD.
CNCD-ul primete petiii i sesizri care pot fi trimise prin pot, pot electronic, fax sau pot fi
depuse la sediul CNCD.
Tot la sediul CNCD sunt disponibile instruciuni despre cum trebuie completat o petiie i
funcioneaz un serviciu de consiliere juridic.
Termenul de soluionare al petiiilor este de 30 de zile de la data înregistrrii acestora, termen care
poate fi prelungit cu 15 zile prin decizia preedintelui instituiei, în situaia în care cazul prezentat are
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un grad de complexitate mai ridicat. În cazul refuzului nejustificat al CNCD de a rezolva cererea sau în
cazul neprimirii nici unui rspuns în termen de 30 de zile de la trimiterea petiiei, petiionarul poate
ataca în contencios administrativ acest refuz, conform Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ.
Având în vedere modificrile de anvergur din legislaie cerute într-un numr semnificativ de state
membre, precum i progresul substanial inregistrat de majoritatea statelor membre în punerea în
aplicare a dispoziiile sale, transpunerea Directivei 2002/73/CE poate fi considerat în general
satisfctoare. Cu toate acestea, la noi în ar cel puin este înc necesar un efort pentru a realiza
transpunerea sa complet i corect. Directiva reprezinta o etap important în dezvoltarea dreptului
comunitar în domeniul egalitii de gen, în msura în care a modernizat normele privind egalitatea de
tratament între brbai i femei în raport cu ocuparea forei de munc si alte aspecte conexe. Cu toate
acestea, având în vedere persistena
inegalitilor i a discriminrii, este
important ca legislaia UE, precum i
cea naional s fie pus în aplicare i
respectat.
Rolul organismelor de egalitate, care
nu doar monitorizeaz evoluiile la
nivel naional i ofer asisten
victimelor
discriminrii
ci
de
asemenea, contribuie la promovarea
egalitii de anse pe termen lung prin
activitile desfurate, este deosebit
de important. Implicarea tuturor
actorilor (autoriti, parteneri sociali,
ONG-uri, organismele pentru egalitate
i societatea în general) este esenial
pentru creterea gradului de informare
i utilizarea eficient a instrumentelor
pentru eradicarea discriminrii care sunt prevzute în legislaie.
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Capitolul 3
POLITICI ANTIDISCRIMINARE I MODALITI EFICIENTE DE IMPLEMENTARE – EXEMPLE DE
BUNE PRACTICI
3.1 Politici i responsabiliti ale angajatorilor fa de personal i modaliti în care sindicatele
pot interveni în protecia eficient a persoanelor discriminate
Crearea unor politici eficiente la locul de munc. Indiferent dac este vorba despre o întreprindere
mic având aproximativ 10 angajai sau de una mare, cu mii de angajai, este vital ca personalul s
cunoasc informaiile de care are nevoie pentru a-i putea îndeplini atribuiile cât mai bine. Acelai
lucru este valabil i pentru a asigura locuri de munc în care s existe
coeziune i productivitate, în care s nu apar cazuri de discriminare
sau intimidri.
Un pas iniial important const în dezvoltarea unei politici din care s
reias foarte clar c la respectivul loc de munc nu sunt tolerate
discriminarea i intimidarea. Este important ca toi angajaii (inclusiv
contractori i alte categorii de personal, pltit sau nepltit) s fie
familiarizai cu respectivele politici. Politica unei companii sau instituii
poate fi afiat:

-

pe avizierele din spaiile de lucru;

-

inclus cu “fluturai” de salarii;

-

discutata la edinele cu personalul;

-

postate pe intranetul companiei.

Dac este vorba de o companie care furnizeaz bunuri sau servicii, politica acestei companii ar trebui
s precizeze clar faptul c este ilegal discriminarea sau hruirea clienilor sau a persoanelor cu care
exist relaii de afaceri. În aceste cazuri atât compania cât i individul în cauz ar putea fi rspunztori
din punct de vedere legal pentru orice act de discriminare sau de hruire.
În cele ce urmeaz vom prezenta câiva pai ce trebuie urmrii pentru implementarea unui program
eficient pentru eliminarea discriminrii i hruirii la locul de munc:
• dezvoltarea unei politici i proceduri pentru a furniza informaii i soluii în vederea evitrii apariiei
unor situaii de hruire i discriminare la locul de munc;
• difuzarea politicii i a procedurilor în mod regulat;
• asigurarea condiiilor ca managerii i supraveghetorii s discute fa în fa cu personalul pentru
diseminarea politicii i a procedurilor;
•
asigurarea instruciei pentru manageri i supraveghetori pentru a-i ajuta în identificarea
comportamentului ilegal sau inacceptabil la locul de munc;
• asigurarea faptului c managerii i supraveghetorii vor comunica i vor rspunde adecvat în situaia
în care observ sau li se raporteaz astfel de comportamente;
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• promovarea corect a practicilor de la locul de munc în rândul tuturor categoriilor de personal.
Managerii vor avea multe beneficii în cazul în care particip la sesiuni interactive de instruire, cu
materiale scrise furnizate ca documente de suport, îns accentul trebuie pus pe comunicarea fa în
fa. Orice program de succes are nevoie de experi instruii s intervin atunci când managerii i
supraveghetorii nu au nivelul de expertiz necesar pentru a întreprinde aciuni de remediere a situaiei
sau când sunt ei înii implicai fiind vinovai de comportament inadecvat. Procedurile care vor fi
adoptate trebuie s in cont de acest lucru.
Rezultatele politicilor i procedurilor eficiente:
•

reducerea posibilitii de a exista neînelegeri sau confuzii cu privire la politica i procedurile de
la locul de munc;

•

reducerea posibilitii c angajatorul s fie acuzat sau considerat rspunztor;

•

asigura un mediu de munc mai armonios, fapt ce duce la productivitate crescut.

Trebuie îneles c discriminarea nu este neaprat ilegal. Legislaia i msurile antidiscriminare pot
permite un tratament mai favorabil pentru membrii grupurilor dezavantajate. De asemenea, nu orice
fel de discriminare este neaprat imoral. De exemplu, rezervarea poziiei de preot pentru persoane
de sex masculin poate fi considerat discriminare pe motive de sex, îns este justificat pe motive
religioase.
Ce este discriminarea ilegal
Conform legislaiei europene i naionale discriminarea ilegal apare atunci când o persoan sau un
grup de persoane este tratat mai puin favorabil decât o alt persoan sau grup, din cauze precum
rasa, culoarea, originea naional sau etnic, sex, stare civil sau sarcin, vârst, handicap, religie;
preferine sexuale; calitatea de membru/membr de sindicat sau o alt caracteristic specificat în
legislaia anti discriminare.
Discriminarea la locul de munc poate avea loc în:
• recrutarea i selecia de personal;
• termenii, condiiile i beneficiile oferite la locul de munc;
• selecia celor care beneficiaz de formare (inclusiv tipul de instruire oferit);
• selecia celor luai în considerare i selectai pentru transfer, promovare, suprimare sau
concediere.
Ce este hruirea
Conform legislaiei hruirea se produce atunci când o persoan se simte intimidata, insultata sau
umilita dintr-o cauz precum rasa, culoarea, originea naional sau etnica, sex; handicap; preferine
sexuale; sau o alt caracteristic specificat în legislaia anti discriminare sau din domeniul drepturilor
omului. De asemenea, poate exista i dac cineva lucreaz într-un mediu ostil sau intimidant.
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Hruirea poate include comportamente precum:
• adresarea de glume insulttoare despre anumite etnii sau grupuri rasiale sau despre un
anumit gen, grup religios, etc.;
• trimiterea de e-mail-uri cu coninut sexual explicit sau sugestiv, mesaje ofensatoare, etc.;
• afiarea unor fotografii, afie sau screen saver cu coninut ofensator sau pornografic;
• comentarii denigratoare sau peiorative despre etnia, rasa sau religia cuiva;
• adresarea de întrebri nepotrivite în legtur cu viaa personal, inclusiv despre viaa
sexual.
Comportamentul ce implic hruirea poate fi de natura mai mult sau mai puin grav, îns i
incidentele rare pot constitui cazuri de hruire. De asemenea, în cazul în care un astfel de
comportament are o form continu la locul de munc, poate submina confortul persoanei sau a
grupului vizat i poate conduce la scderea general a performanelor personalului.
Lipsa plângerilor nu reprezint neaprat un indiciu pentru faptul c nu au loc cazuri de discriminare
sau hruire deoarece persoana supus hartuirii sau comportamentului discriminatoriu nu se plânge
întotdeauna. Acest lucru nu este neaprat pentru c actul este considerat trivial, ci pentru c
persoanei îi poate lipsi încrederea pentru a vorbi în nume propriu sau se simte prea intimidata sau
jenat s fac plângere.
Angajatorii trebuie s fie contieni de responsabilitile lor pentru a se asigura de faptul c mediul de
lucru sau cultura locului de munc nu este ostil din punct de vedere sexual, etnic sau rasial. Exemple
de poteniale medii de munca ostile sunt acele locuri de munca unde sunt expuse materiale cu
caracter pornografic, au loc conversaii în limbaj grosolan sau unde aluziile i glumele ofensatoare fac
parte din cultura acceptat. O persoan are dreptul de a se plânge de efectele unui mediu de lucru
ostil din punct de vedere sexual sau rasial, chiar dac respectiva conduit nu viza în special
respectiva persoan.
Ce NU este hruire/discriminare
Haruirea sau discriminarea la locul de munc nu trebuie confundat cu comentariile i sfaturile
îndreptite (chiar dac includ comentarii sau feedback negativ) de la conducere i efi, cu condiia ca
aceste comentarii s fie relevante i s se refere la activitatea persoanei sau la comportamentul de la
locul de munc a unei persoane sau a unui grup.
Procesul prin care se furnizeaz observaii personalului - în timpul unei evaluri oficiale a performanei
profesionale - sau când personalul este sftuit cu privire la activitatea profesional nu va fi
întotdeauna lipsit de tensiuni. Managerii trebuie s gestioneze aceste situaii delicate îns nu ar trebui
s evite responsabilitatea lor de a oferi personalului observaiile lor sincere.
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Intimidarea (haruirea) profesional
Este vorba despre un fenomen caracterizat de repetiia constant, pe o perioad îndelungat, a unor
comportamente (acte, vorbe) ostile sau umilitoare ce aduc atingere securitii, demnitii sau
integritii fizice sau psihologice a unuia sau mai multor lucrtori, care sufer în general consecine
defavorabile atât în plan personal cât i profesional.
Hruitorii se folosesc de obicei, de puterea dat de statutul lor, de calificri sau de poziia la locul de
munc. Atât brbaii cât i femeile pot fi inte sau hruitori i intimidarea la locul de munca poate avea
loc fie între un lucrtor i un manager sau supraveghetor fie între lucrtori cu acelai statut.
Comportamentul de intimidare poate varia de la atacuri fizice sau verbale evidente pân la abuzuri
psihologice foarte subtile. Astfel de comportament poate include:
• abuz fizic sau verbal;
• adresri cu ton foarte ridicat, ipete sau limbaj ofensator;
• excluderea sau izolarea angajailor;
• intimidare i hruire psihologic;
• atribuirea de sarcini care nu au legtur cu locul de munc sau fr rost;
• atribuirea unor sarcini imposibil de realizat;
• modificarea deliberat a sarcinilor de la locul de munc pentru a crea probleme anumitor
angajai;
• subminarea performanelor profesionale prin ascunderea deliberat a unor informaii vitale
pentru realizarea eficient a muncii.
Implementarea unor strategii eficiente antidiscriminare i anti-hruire la locul munc
Locurile de munc cu o bun reputaie au de câtigat sub mai multe aspecte. Existena strategiilor anti
discriminare reprezint un exemplu de bune practici i atenie acordat tuturor aspectelor, economice
i sociale. Astfel de locuri de munca au mai multe anse de:
• a atrage mai muli poteniali angajai – putând alege cea mai potrivit persoan pentru
angajare;
• a consolida moralul i productivitatea angajailor;
• a reduce numrul de reclamaii, întreruperi i probleme legale - astfel încât activitatea sa se
desfoare fr probleme;
• a crete i consolida buna reputaie în comunitate.
Pentru eliminarea discriminrii i hruirii la locul de munc se pot avea în vedere urmtoarele
aspecte:
• evidenierea responsabilitilor angajatorului fata de angajai;
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• punerea în practic la locul de munc a unor politici eficiente anti-discriminare i a unui ghid
de bune practici;
• stabilirea i punerea în aplicare a procedurilor de reclamaii.
Factori pe care trebuie s îi aib în vedere angajatorul
Când se decide nivelul aciunilor preventive pe care le va adopta, un angajator trebuie s ia în
considerare urmtoarele:
• mrimea i structura organizaiei;
• resursele disponibile;
• natura activitii întreprinse;
• dezechilibrele dintre sexe la locul de munc;
• numrul de femei angajate în munci atipice pentru ele;
• numrul persoanelor nou angajate;
• cultura organizaional;
• diversitatea cultural la locul de munc;
• orice istorie legat de hruire;
• programul de lucru;
• nivelul de supraveghere;
• orice alt factor relevant, cum ar fi izolarea geografic a locaiei de munc, sarcini care impun
munca în proximitate fizic, regim de locuit la locul de munc, etc.
Recomandri pentru prevenirea discriminrii i hruirii
• obinerea sprijinului la nivel înalt (de la managerul general i conducerea companiei) pentru punerea
în aplicare a unei strategii cuprinztoare pentru abordarea discriminrii i hruirii;
• realizarea unui document scris – obinut în urma consultrilor cu personalul sau cu sindicatul reprezentând politica prin care se interzice discriminarea i hruirea;
• consultarea prilor interesate, inclusiv a personalului, organizaiilor patronale, a sindicatelor,
asociaiilor profesionale, a ageniilor naionale anti discriminare, pentru realizarea politicilor anti
discriminare sau anti hruire;
• distribuirea i promovarea regulat a acestei politici la toate nivelurile organizaiei sau companiei;
• traducerea respectivei politici în limbile strine relevante, acolo unde este necesar, pentru a fi
accesibil pentru toi angajaii;
• discutarea i aplicarea respectivei politici de manageri i supraveghetori la edinele cu personalul
(comunicarea verbal este deosebit de important mai ales în locurile de munc în care nivelul de
educaie a personalului este sczut);
• includerea informaiilor despre aceast politic (i alte informaii relevante cu privire la discriminare
i hruire la locul de munc) ca parte standard a introducerii la noul loc de munc a personalului nou
angajat;
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• revizuirea periodic a politicii pentru a se asigura c funcioneaz în mod eficient i conine
informaii actualizate;
• afiarea la avizier în zonele de lucru i distribuirea de brouri relevante (acestea pot fi obinute de la
ageniile de stat i / sau organizaii sindicale);
• organizarea de cursuri pentru toi managerii cu privire la rolul lor în asigurarea unui loc de munc
fr discriminare i hruire;
• asigurarea c managerii adopta o conduit profesional adecvat, în orice moment;
• includerea unor mecanisme de responsabilitate în descrierile posturilor
pentru manageri;
• asigurarea faptului c în criteriile de selecie pentru posturile de
conducere este inclus cerina ca managerii s posede o înelegere
demonstrata i capacitatea de a face faa problemelor legate de
discriminare i de hruire, ca parte a responsabilitii în ceea ce privete
resursele umane – competenele în acest domeniu pot fi testate la
interviurile de selecie;
• verificarea faptului c managerii îi îndeplinesc responsabilitile prin scheme de evaluare a
performanelor;
• organizarea pentru personal a unor sesiuni de cretere a gradului de contientizare a problemelor
legate de discriminare i hruire;
• eliminarea de la locul de munc a oricror calendare, publicaii, afie i alte materiale ofensatoare,
de natur explicit tendenioase sau pornografice;
• dezvoltarea unei politici prin care s fie interzis utilizarea necorespunztoare a tehnologiei
informatice, cum ar fi e-mail, imagini pe ecranul PCului sau pe Internet.
Msuri pentru rezolvarea plângerilor referitoare la discriminare i hruire
Este recomandabil ca angajatorii s ia urmtoarele msuri legate de discriminare i hruire pentru a
reduce posibilele acuzaii de responsabilitate:
•

punerea în aplicare a unui sistem intern pentru cazul când se fac reclamaii de
discriminare/hruire sau s fie adaptate în acest scop procedurile de plângere deja existente;

•

asigurarea faptului c politica organizaiei cu privire la discriminare i hruire ofer angajailor
sfaturi legate de ceea ce trebuie s fac în cazul în care sunt discriminai sau hruii. Angajaii
trebuie s fie informai cu privire la:
o

Modul în care angajaii pot s se ocupe de discriminare sau intimidare ei înii – îns
angajaii nu trebuie s fie presai s dea curs acestei opiuni i ar trebui s aib o
confruntare direct cu persoana care îi hruiete doar dac se simt suficient de
încreztori pentru a face acest lucru;

o

Faptul c pot vorbi cu supraveghetorul, managerul sau alt persoan de contact, care
are responsabiliti legate de discriminare sau hruire;
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o

Faptul c pot depune o plângere formal, urmând procedurile de plângere din
companie;

o

Faptul c poate contacta o organizaie extern, cum ar fi Consiliul Naional pentru
Combaterea Discriminrii.

• în funcie de mrimea organizaiei, ar trebui numite persoane de contact pentru probleme de
discriminare i hruire, acestea fiind de ambele sexe, la diferite niveluri. Aceste persoane trebuie
s fie responsabile pentru:
- furnizarea de informaii cu privire la discriminare i hruire ctre toi angajaii i
clarificarea oricror întrebri sau nelmuriri pe care le-ar putea avea;
- ofer sfaturi confideniale cu privire la opiunile care sunt disponibile în legtur cu
discriminarea/ hruirea;
- ofer sfaturi pentru persoanele care doresc s se confrunte cu persoana care le supun
discriminrii/hartuirii.
•

Oferirea accesului la servicii de consiliere sau de asisten pentru angajaii care au fost
discriminai sau hruii (costurile trebuie s fie în totalitate suportate de ctre angajator);

•

Oferirea de informaii i instruire angajailor care i-au hartuit pe ali angajai pentru a preveni
noi situaii de discriminare sau hruire.

Lista de verificare
Aciuni ce trebuie puse în practic pentru prevenirea i combaterea cazurilor de discriminare i
hruire la locul de munc
- Pregtirea i promovarea unei politici referitoare la discriminarea i hruirea la locul de munc;
- furnizarea de instruire pentru personal în vederea identificrii i prevenirii discriminrii i hruirii la
locul de munc;
- Instituirea unor proceduri interne de reclamaii care s fie eficiente;
- Desemnarea unor persoane de contact instruite cu privire la hruire;
- Tratarea tuturor reclamaiilor cu seriozitate i investigarea lor prompt;
- Asigurarea faptului c se iau msuri adecvate pentru a aborda i rezolva reclamaiile;
- Monitorizarea mediului i culturii locului de munc, cum ar fi realizarea unor anchete în rândul
personalului sau revizuirea practicilor de recrutare;
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3.2 Linii directoare pentru dezvoltarea politicilor eficiente antidiscriminare la locul de munc
Cum se scrie o politic eficient antidiscriminare i hruire.
Unul dintre aspectele eseniale în prevenirea discriminrii i hruirii la locul de munc este
dezvoltarea i promovarea unei politici prin care s se evidenieze faptul c acest fel de aciuni nu vor
fi tolerate în nici un caz.
¾ Unii angajatori au o politic general la locul de munc, care acoper toate formele de
discriminare i hruire ilegale (cum ar fi hruirea i discriminarea pe motive de ras,
invaliditate, de preferine sexuale, vârst, etc).
¾ Alii consider c este nevoie de adoptarea unei politici doar pentru hruire sexual, în special
acolo unde au mai aprut cazuri de hruire sexual la locul de munc.
Ambele opiuni sunt recomandate, angajatorii fiind cei care decid ce este mai potrivit pentru ei. Dac
se opteaz pentru adoptarea unei politici generale, este important ca diferitele tipuri de discriminare i
de hruire s fie clar definite i s fie alese msurile cele mai bune. În cazul în care politica este prea
ampl sau prea general, impactul i claritatea pot fi compromise.
Promovarea politicii antidiscriminare i hruire
Se recomand c politica respectiv s fie lansat oficial la o edin cu întregul personal. Dac acest
lucru nu este posibil, faptul c a fost aprobat de directorul executiv i management trebuie s fie
difuzat, subliniindu-se faptul c tot personalul trebuie s se conformeze acestei politici.
Un mijloc eficient de a se asigura promovarea constant a respectivei politici este acela de a înmâna
periodic o copie, odat cu “fluturaii” de salariu ai angajailor. Politica poate fi promovat prin e-mailuri trimise angajailor i prin includerea sa pe Intranetul companiei. De asemenea, politica poate fi
afiat pe aviziere, inclus în manualele pentru personal, s fie accesibil pe reele de calculatoare i
promovat la briefinguri i întâlniri cu personalul, acolo unde este cazul.
Angajatorii trebuie s prezinte politica personalului nou angajat, ca parte standard a procesului de
introducere a acestora la noul loc de munc. Se poate stabili chiar ca angajaii s semneze pentru o
copie a politicii respective, recunoscând astfel c au primit-o i au îneles-o.
Pentru a se asigura c politica este intens promovat i actualizat periodic, responsabilitatea pentru
circulaia i revizuirea sa ar trebui s fie alocata unei anumite poziii sau zone (de exemplu cuiva din
departamentul de resurse umane). Acolo unde este posibil i relevant, politica ar trebui s fie i
tradus pentru persoanele care nu vorbesc limba rii unde se desfoar activitatea companiei.
Ce trebuie s conin o politic antidiscriminare i hruire
Politica antidiscriminare i hruire trebuie s includ:
 O declaraie ferm în deschidere, referitoare la atitudinea companiei/organizaiei fa de
discriminare i hruire.
Aceast declaraie trebuie s menioneze c:
• organizaia se angajeaz s asigure un mediu de lucru fr discriminare i hruire
• discriminarea i hruirea nu vor fi tolerate sub nici o form
• se vor lua msuri disciplinare împotriva oricrui angajat (sau agent contractat), care încalc
aceast politic.
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Pentru a oferi politicii credibilitate i un impact maxim, declaraia de la început trebuie s apar
sub semntur directorului general.
 O descriere a obiectivelor organizaiei în ceea ce privete discriminarea i hruirea.
Acest lucru demonstreaz c organizaia se angajeaz s aplice o strategie cuprinztoare
pentru a elimina discriminarea i hruirea. În aceast politic se poate meniona c
organizaia are în vedere:
• crearea unui mediu de lucru lipsit de discriminri i de hruiri, în care toat lumea s fie
tratat cu demnitate, curtoazie i respect
• realizarea unor cursuri de formare i a unor strategii pentru creterea gradului de
sensibilizare faa de aceste aspecte, pentru a se asigura c toi angajaii îi cunosc drepturile
i responsabilitile
• stabilirea unor proceduri de plângeri eficiente, în baza principiilor dreptului natural • tratarea
tuturor reclamaiilor într-o manier sensibil, corect, rapid i confidenial
• garantarea proteciei fata de orice represalii sau victimizare
• încurajarea raportrii cazurilor sau comportamentelor care încalc politica anti discriminare i
hruire
• promovarea unor standarde adecvate de conduit, în orice situaie.
 O definiie formulata în mod clar a discriminrii i hrtuirii
 Cine este responsabil s nu aib loc nici o hruire sau discriminare la locul de munc
Trebuie subliniat rolul principal pe care îl joac atât conducerea cât i supraveghetorii i
organizaia sindical pentru a se asigura c nici personalul i nici clienii nu sunt hruii sau
discriminai atât la locul de munc cât i atunci când intr în legtur cu persoane din
organizaie. De asemenea, trebuie pus accent pe responsabilitatea fiecrui angajat de a nu
participa la aciuni de hruire sau discriminare la locul de munc.
 Consecine posibile ale discriminrii sau hruirii ilegale
Personalul trebuie s fie contient de consecinele pe care le va suporta dac se angajeaz în
acte de discriminare sau hruire ilegal. Politica trebuie s cuprind o serie de msuri, cum ar
fi scuze, transfer sau concediere.
 De unde se poate obine ajutor în cazul situaiilor de discriminare sau hruire
Avei grij ca personalul s cunoasc numele i numerele de contact ale persoanei
(persoanelor) instruite pentru a asista în mod formal sau informal soluionarea plângerilor la
locul de munc.
 Cum funcioneaz procedurile de reclamaii
Avei grij ca personalul s îneleag cum funcioneaz procedurile de reclamaii în cadrul
organizaiei.

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

UNIUNEA EUROPEAN

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

BLOCUL NAIONAL SINDICAL

ͷʹ

Lista de verificare
Ce trebuie s includ politica antidiscriminare i hruire la locul de munc
- declaraie ferma referitoare la atitudinea organizaiei fata de discriminare i hruire;
- definiie formulat în mod clar a discriminrii i hruirii;
- declaraie c discriminarea i hartuirea pentru oricare din motivele enumerate în legislaie, este
împotriva legii;
- circumstanele în care pot aprea discriminri;
- declaraie stipulând c toat lumea are responsabilitatea de a preveni haruirea i discriminarea la
locul de munc;
- informaii despre modul cum se poate obine ajutor în cazul discriminrii sau hruirii;
- consecinele posibile ale discriminrii sau hruirii ilegale.
Proceduri pentru reclamaii
Unul dintre aspectele importante din cadrul obligaiilor angajatorilor îl reprezint instituirea unui proces
de soluionare a plângerilor de discriminare i de hruire, într-un mod echitabil, rapid i confidenial.
Reclamaiile pot fi fcute în interior la un reprezentant sindical, la un supraveghetor, persoanei numite
s se ocupe de astfel de probleme, managerului de resurse umane sau extern, la Consiliul Naional
pentru Combaterea Discriminrii, etc.
Formularea unei plângeri este o problem important i ambele pri implicate pot fi îngrijorate pentru
ceea ce le ateapt. Indiferent dac reclamaia se face intern sau extern, trebuie s existe persoane
instruite i disponibile pentru a se asigura c toate aspectele generate de reclamaii sunt pe deplin
înelese, astfel încât reclamanii s poat lua decizii pertinente pe parcurs.
Strategii pentru dezvoltarea i implementarea procedurilor interne de reclamaii
Angajatorii ar trebui s stabileasc proceduri interne pentru reclamaii pentru a mri ansele de
rezolvare în cadrul organizaiei a plângerilor de hruire sau discriminare. Întrucât nu exist un singur
model de procedur intern pentru reclamaii, angajatorii au posibilitatea de a proiecta un sistem
propriu, adecvat pentru mrimea, structura i resursele organizaiei. Pentru c exist multe variabile în
cazurile de discriminare i de hruire (de exemplu, gravitatea i complexitatea acuzaiilor, vechimea
i raportul ierarhic dintre pri, dac acuzaiile sunt recunoscute sau negate, etc), se recomand
stabilirea unor proceduri de reclamaii atât formale cât i informale.
Se poate stabili o procedur special pentru plângeri de discriminare i hruire sau se pot utiliza
procedurile deja în vigoare pentru alte tipuri de plângeri legate de locul de munc. Cu toate acestea,
reclamaiile pentru discriminare i hruire pot fi complexe, sensibile i potenial volatile. Cei care sunt
responsabili pentru aceste probleme trebuie s beneficieze atât de expertiz juridica cât i o pregtire
corespunztoare specific.
Proceduri informale de reclamaii
Procedurile informale sunt îndreptate mai degrab spre rezolvarea situaiei decât spre dovedirea sau
justificarea unei plângeri.
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Modalitile informale de abordare a plângerilor pentru discriminare i hruire pot include urmtoarele
aciuni:
• persoana care a fost discriminata sau hruit ar vrea s se ocupe de aceast situaie
singur, dar poate solicita consiliere cu privire la posibile strategii de la reprezentantul sindical,
de la supraveghetor, manager de resurse umane sau de la persoana numit s se ocupe de
situaiile de discriminare
• persoana care consider c a fost discriminata sau hruit poate solicita altcuiva
(reprezentantul sindical, supraveghetor, manager de resurse umane sau persoana numit s
se ocupe de situaiile de discriminare, etc) s stea de vorb cu persoan acuzat de hruire
sau discriminare, în numele su. Persoana care a fost rugat s transmit celui/celei acuzat/e
plângerea persoanei discriminate, va discuta cu respectiva persoan acuzat de discriminare,
în mod privat, despre problemele cauzate persoanei discriminate i va reitera politica
organizaiei fr a analiza fondul cauzei
• se face o reclamaie, iar persoan acuzat îi admite vina, nefiind necesar o anchet;
astfel, plângerea poate fi rezolvat prin conciliere sau consiliere
•
un reprezentant sindical, un supraveghetor sau un manager observ o conduit
inacceptabila i acioneaz, chiar dac nu a fost fcuta nici o plângere.
Aciunile informale sunt potrivite, de obicei, când :
• acuzaiile sunt de natur mai puin grav, dar persoana care e supus comportamentului
discriminator vrea ca acesta totui s înceteze;
• persoana care e supus comportamentului discriminator dorete rezolvarea situaiei în cadru
informal;
• prile implicate în respectivul caz trebuie s lucreze sau s rmân în contact împreun, iar
reclamantul dorete s se rezolve situaia într-un cadru informal, astfel încât relaia de lucru s
poat continua.
Procedurile de reclamaii formale
Procedurile de reclamaii formale s se concentreze asupra constatrii dac o plângere poate fi
justificat sau cel puin, dac prile pot fi reunite pentru a încerca s ajung la un rezultat
satisfctor.
De obicei, procedurile de reclamaii formale implic:
• investigarea acuzaiilor;
• aplicarea principiilor dreptului natural;
• o constatare dac respectiva discriminare sau hruire a avut loc sau dac este probabil ca acesta
s fi avut loc;
• prezentarea unui raport cuprinzând un curs de aciune recomandat factorului de decizie
(conducere);
• punerea în aplicare a unei msuri.
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Reclamaiile formale sunt potrivite, de obicei, când :
• încercrile informale de soluionare a situaiei au euat;
• persoana care invoc discriminarea sau hruirea a fost victimizat;
• plângerea implic acuzaii grave de conduit inadecvata i soluionarea informala ar putea
compromite drepturile prilor;
• plângerea este împotriva unei persoane cu o poziie ierarhica mai înalta - procedurile formale
pot ajuta în asigurarea c reclamantul/a nu va fi victimizat/ sau dezavantajat/;
• acuzaiile sunt negate, iar persoana care susine c a fost hruit nu dorete s renune la
acuzaii i este necesar o anchet pentru a fundamenta plângerea;
• persoana care invoc discriminarea sau hruirea dorete s fac o plângere formal de la
început.
Paii ce trebuie urmai în cazul unei reclamaii formale
Pentru a asigura coerena i corectitudinea, etapele implicate într-o plângere formal trebuie s fie
bine stabilite i documentate.
Succesiunea obinuit a evenimentelor este urmtoarea:
• reclamantul este intervievat i acuzaiile sunt particularizate în scris;
• acuzaiile îi sunt aduse la cunotin în totalitate presupusului autor;
• presupusului autor i se d ocazia s rspund i s se apere împotriva acuzaiilor;
• dac exist un litigiu referitor la fapte, se iau declaraii ale martorilor i se obin alte probe
relevante;
• se face o constatare dac plângerea este probat;
• li se prezint celor îndreptii s ia o decizie (conducerii) un raport care documenteaz
procesul de investigare a cazului, probele, ceea ce s-a constatat i o recomandare privind
msurile ce trebuie luate;
• factorii de decizie pun în aplicare msurile recomandate sau decid o alternativ de aciune.
Prile trebuie s aib voie s fie însoite la orice interviuri sau întâlniri de un reprezentant al
sindicatului, o persoan de sprijin, avocat sau alt reprezentant.
Considerarea probelor
O plângere formal nu trebuie s fie respins pe motiv c nimeni nu a vzut sau auzit când a avut loc
respectivul incident. inând cont de natura cauzei, de multe ori nu exist martori direci la presupusele
acte de discriminare i hruire. Cei responsabili de investigarea plângerilor trebuie s ia în
considerare toate dovezile disponibile, inclusiv orice dovezi din mediul înconjurtor.
Urmtoarele tipuri de probe pot fi relevante:
• documente justificative furnizate de ctre un medic, consilier, membru al familiei, prieten sau
colaborator;

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

UNIUNEA EUROPEAN

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

BLOCUL NAIONAL SINDICAL

ͷͷ

• rapoarte întocmite de supraveghetori i dosare de personal (de exemplu, cereri inexplicabile
de transfer sau de schimbare de tur, cretere brusc a numrului de concedii de boal);
• plângeri sau informaii furnizate de ali angajai despre comportamentul persoanei acuzate;
• înregistrri fcute de persoana care pretinde c a fost discriminata sau hruit;
• dac probele au fost prezentate de ctre pri într-un mod coerent i credibil;
• lipsa probelor în cazul în care acestea ar fi trebuit, logic, s existe.
Msuri adoptate
Msurile adoptate în asemenea cazuri pot include urmtoarele:
• consiliere;
• prezentarea de scuze oficiale;
• conciliere/mediere efectuat de o ter parte, impariala, în cazul în care prile implicate în
reclamaie sunt de acord cu o rezolvare reciproc acceptabil;
• recreditarea oricrui concediu luat ca urmare a discriminrii sau hruirii;
• avertismente sau mustrri formale, trecute în dosarul de personal al persoanei acuzate;
• msuri disciplinare împotriva persoanei care a reclamat, dac exist dovezi clare c plângerea a fost
fcut cu reacredin.
Msurile adoptate vor depinde de factori precum:
• gravitatea i frecvena actelor de discriminare i hruire;
• consistena probelor existente;
• dorina persoanei care a fost discriminat sau hruit;
• dac persoana acuzat de hruire ar fi putut s tie c un astfel de comportament constituie o
înclcare a politicii organizaiei;
• dac au mai existat anterior incidente sau avertismente.
Dac nu exist suficiente dovezi pentru a decide dac discriminarea sau hruirea a avut loc, totui
angajatorii trebuie:
• s reaminteasc persoanelor implicate care sunt standardele de conduit aplicabile;
• s organizeze cursuri de training i sesiuni de sensibilizare asupra acestor situaii pentru personal
• s monitorizeze situaia cu atenie;
Angajatorii trebuie s se asigure c msurile adoptate în urma unei plângeri dovedite nu vor aduce în
nici un fel dezavantaje persoanei care a fost discriminat sau hruit.

Lista de verificare
Procedurile de reclamaii interne trebuie:
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- S fie documentate în mod foarte clar i accesibile pentru toi angajaii;
- S furnizeze atât opiuni formale cât i informale;
- S garanteze reacii rapide, confidenialitate i obiectivitate;
- S fie administrate de persoane instruite cu privire la aceste probleme;
- S cuprind orientri clare cu privire la procedurile de investigare i de pstrare a dosarelor;
- S ofere garanii c nici un angajat nu va fi victimizat sau dezavantajat dac face o plângere;
- S fie revizuite regulat pentru a-i pstra eficiena.
Rezolvarea informal a reclamaiilor de ctre reprezentanii sindicali sau persoana numit s
se ocupe de aspecte i plângeri legate de hruire i discriminare
Mai jos gsii câteva sugestii pentru reprezentanii sindicali sau persoana numit s se ocupe de
aspecte i plângeri legate de hruire i discriminare când sunt abordai de cineva în legtur cu o
conduit discriminatorie sau de hruire:
• Nu uitai faptul c persoanele care v abordeaz cu privire la hruire pot resimi o serie de
emoii: furie, teama, vulnerabilitate, intimidare, frustrare, lipsa de putere;
• Fii solidar cu reclamantul, linitindu-l c a fcut ce trebuia cerându-v ajutorul;
• Ascultai cu seriozitate, manifestai înelegere i nu facei acuzaii;
• Informai persoana respectiv despre faptul c nici o form de hruire nu este acceptabil i
are dreptul s fac o plângere astfel încât comportamentul ofensator s înceteze;
• Prezentai politica i procedurile din cadrul organizaiei;
• Întrebai reclamantul/a despre modul în care dorete s fie abordat situaia respectiv;
• Discutai despre opiunile i msurile posibile;
• Discutai cu reclamantul/a despre confidenialitate.
Msuri practice pentru rezolvarea pozitiv a situaiei
• dac este necesar, solicitai consiliere i/sau asistena de la departamentul de resurse umane în
privina modului de abordare a situaiei;
• încurajai persoana care face plângerea s îi spun ofensatorului c acea conduit o supr i c
dorete s înceteze, discutai despre modul în care poate face acest lucru sau propunei-i i
recomandai-i o alt persoan care s îi ofere sfaturi pertinente;
• acionai imediat dac putei (de exemplu, tergei graffiti-urile sau aruncai afiele cu imagini sau
texte ofensatoare);
• dac este necesar, abordai persoana împotriva creia s-a fcut plângere;
• scopul principal ar trebui s fie eliminarea comportamentului perceput ca intimidant, atât în prezent
cât i în viitor;
• monitorizai situaia i asigurai-v c nu se repeta acel tip de comportament i nici persoana care a
fcut reclamaia nu este victimizat;
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• orice însemnri referitoare la acest caz trebuie s fie sub forma unor simple note;
• discutai despre problemele care sunt grave i/sau dificile, care nu înceteaz, cu conducerea sau cu
departamentul de resurse umane cât mai curând posibil, fiindc este posibil ca persoana care face
reclamaia s nu poat rezolva problema singur i conducerea s fie nevoit s fac o anchet
formal;
• conducerea poate fi nevoit s adopte alte msuri pentru a proteja tot personalul. Discutai cu
persoana care a fcut reclamaia informând-o cu privire la orice aciune întreprins (opiune formal
intern).
Discuii informale cu persoana împotriva creia a fost fcut o reclamaie
• ascultai punctul su de vedere;
• informai persoana cu privire la politica i procedurile relevante;
• informai persoana c dac respectiva situaie pentru care a fost acuzat a avut loc, aceasta
reprezint o înclcare nu numai a politicii organizaiei ci i a legii;
• informai persoana c i în cazul când nu a avut intenia s ofenseze prin comportamentul su,
acest comportament a fost totui considerat a fi ofensator i situaia trebuie s fie rezolvat;
• clarificarea ce înseamn comportament acceptabil i inacceptabil;
• discutai despre orice aciune necesar pentru a rezolva aceast plângere i transmitei acest
lucru i persoanei care a fcut reclamaia;
• insistai s obinei o promisiune a persoanei acuzate c nu va mai avea un asemenea
comportament în viitor, indiferent dac persoan acuzat a recunoscut sau nu respectivul
comportament;
• informai persoana acuzat despre potenialele penaliti în cazul în care comportamentul su
continu, despre nevoia de confidenialitate i interzicerea represaliilor faa de persoana care a
fcut plângerea.
Reclamaii depuse la agenii externe
În unele situaii nu este posibil soluionarea unei plângeri de discriminare sau hruire în cadrul
procedurilor interne de la locul de munc. În astfel de situaii persoana discriminat se poate adresa
unor ageni externi, respectiv:
¾ Instane de judecat. Dac exista efecte rezultate din aciuni de discriminare ce pot fi
cuantificate sau nite drepturi ce pot fi precis identificate într-un act legislativ (lege,
hotrâre, norma legal, etc) persoana discriminat se poate adresa direct unei instane de
judecat (de exemplu, o persoan salariat ce se considera discriminat se poate adresa
unui tribunal al muncii) pentru a cere ca persoana/persoanele care a/au svârit
discriminarea s înceteze discriminarea i plata unor prejudicii.
De exemplu, o femeie care nu primete un salariu egal cu un brbat, pentru munca de valoare
egal sau pentru aceeai poziie poate cere instanei obligarea angajatorului s îi dea un
salariu egal cu cel al persoanei în raport cu care a fost discriminat. Persoana discriminat
poate solicita în instana de judecat înlturarea consecinelor faptelor de discriminare i
restabilirea situaiei anterioare faptei de discriminare.
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Se poate apela direct la o instan de judecata fr a se face plângere la locul de munc sau la
CNCD.

¾ Consiliului Naional pentru Combaterea Discriminrii.

Consiliul Naional pentru
Combaterea Discriminrii (CNCD) este autoritatea de stat autonom, sub control
parlamentar, care îi desfoar activitatea în domeniul discriminrii. Consiliul este garant
al respectrii i aplicrii principiului non discriminrii, în conformitate cu legislaia intern în
vigoare i cu documentele internaionale la care România este parte. Consiliul Naional
pentru Combaterea Discriminrii funcioneaz în baza Ordonanei Guvernului
nr.137/2000 republicat, privind prevenirea i sancionarea tuturor formelor de
discriminare.

Cei care doresc s se adreseze acestui organism pentru a face o reclamaie trebuie s depun
o petiie.
Ce trebuie s conin o petiie la CNCD?
Petiia trebuie s conin urmtoarele date obligatorii:
 numele i prenumele persoanei care face sesizarea;
 adresa pe care dorete s primeasc rspunsul CNCD, adresa de contact pentru c CNCD
s poat lua legtura cu reclamantul, pentru informaii suplimentare, necesare soluionrii
cazului;
 numr de telefon, pentru a se putea contacta reclamantul, pentru informaii suplimentare;
 coninutul plângerii, în care se vor descrie detaliat faptele considerate discriminatorii.
Aceast parte trebuie scris cât mai detaliat i s cuprind cât mai multe argumente în
favoarea cazului sesizat, pentru demonstrarea faptei de discriminare, împrejurrile în care s-a
petrecut fapta, martorii care au asistat la aceast fapt etc;
 datele de identificare ale persoanei acuzate de discriminare (adresa, eventual telefon etc),
necesare pentru contactarea acesteia, în vederea audierii de ctre Colegiul director al CNCD
sau pentru investigaii suplimentare.
Ce se întâmpl dup depunerea petiiei?
CNCD va analiza cazul i va rspunde. În urma primirii petiiei, aceasta va fi înregistrat i dat spre
soluionare Colegiului director. Pot fi fcute sesizri în termen de un an de la data svâririi faptei de
discriminare sau de la data la care s-a luat cunotin de ea. Important este ca petiia s fie
transmis cât mai repede de la momentul svâririi faptei sau de când s-a luat act de ea, deoarece, cu
trecerea timpului, probele i mrturiile se pierd. Termenul de soluionare a petiiei este de 90 de zile.
Colegiul director va cerceta existena faptei de discriminare prin citarea obligatorie a prilor.
Neprezentarea prilor nu împiedica soluionarea petiiei. Pentru luarea unei decizii corecte, se pot
face investigaii suplimentare sau se cheam prile la sediul CNCD, pentru audieri.
Persoana care face plângerea are obligaia s dovedeasc existena faptelor, iar persoana acuzat
are obligaia s dovedeasc c acestea nu constituie discriminare.
Soluia (Hotrârea Colegiului director) va fi comunicat în scris, ambelor pri, în termen de 15 zile de
la luarea deciziei în edina Colegiului director. De la data primirii Hotrârii Colegiului director, tot în
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termen de 15 zile, prile (reclamantul i cel pe care îl acuz), dac sunt nemulumite de soluionarea
cazului, o pot contesta în instan. Taxa judiciara de timbru este gratuit pentru ambele pri.
Consilierii juridici din cadrul Compartimentului de Asistenta a Colegiului director ofer asisten
juridica i informaii suplimentare.
Care sunt sanciunile pentru faptele de discriminare?
Faptele de discriminare se sancioneaz contravenional:
• cu avertisment;
• cu amend de la 400 lei la 4 000 lei dac discriminarea vizeaz o persoan fizic;
• cu amend de la 600 lei la 8 000 lei dac discriminarea vizeaz un grup de persoane sau
comunitate;

Capitolul 4
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LINII DIRECTOARE REFERITOARE LA APLICAREA PRINCIPIULUI
EGALITII DE ANSE ÎN ADMINISTRAIA PUBLIC
Administraia public reprezint o categorie de autoritate public care - potrivit Constituiei i legilor în
vigoare - este chemat s execute legea sau s presteze servicii publice, în limitele legii, uzând în
acest scop de prerogativele specifice puterii publice.
Cu alte cuvinte, administraia public este parte integrant a puterii executive care, pe lâng faptul c
execut legile, le pune în practic i presteaz servicii publice în beneficiul cetenilor. Autoritatea
administraiei publice const în faptul c este o putere public, respectiv o autoritate care dei nu este
aleas, este numit de persoanele alese de popor s îi reprezinte. Asigurarea binelui public prin
consolidarea societii civile, precum i a unor servicii publice funcionale, corecte i eficiente sunt
câteva dintre obiectivele urmrite.
Prin urmare, în conformitate cu legislaia în vigoare, sectorul public presupune:

¾ Orice aspect legat de guvernul naional (inclusiv toate ministerele i departamentele)
¾ Aciuni efectuate de ctre persoane sau organizaii care îndeplinesc o funcie public ce le
este conferita prin lege (cum ar fi colile publice, autoritile emitente de diverse licene sau
autoritile locale care furnizeaz ap sau canalizare, etc).
Administraia public se desfoar cu funcionari publici, care lucreaz în serviciile publice i agenii,
la toate nivelurile guvernamentale i efectueaz o gam larg de activiti. Funcionarii publici pot
îndeplini roluri diverse, de la poziii prin care deservesc publicul (de exemplu, agenii de poliie de
frontier, angajaii din transportul public, poliie i pompieri, serviciul public de sntate, administratori,
manageri i directori de regii naionale i agenii).
Unul dintre domeniile în care este prezent adesea discriminarea este sfera serviciilor sociale publice
(de exemplu servicii de asisten social, serviciile de sntate, serviciile educaionale, instituiile
destinate s menin ordinea public). Discriminarea este prezent aici datorit puterii discreionare
de care dispun funcionarii acestor instituii. Analizând relaiile dintre funcionarii instituiilor publice i
clienii acestora se poate identifica o serie de situaii în care pot s apar tratamente difereniate la
adresa clienilor i anumite grupuri de clieni care sunt potenial favorizai. Astfel, funcionarii vor fi
tentai s îi favorizeze în distribuirea resurselor pe clienii care par s aib cele mai multe anse de
eligibilitate conform criteriilor birocratice. De asemenea, funcionarii din administraiile publice vor avea
tendina s îi favorizeze pe cei din interaciunea cu care pot obine o anumit gratificaie. Tratamentul
difereniat apare mai ales atunci când exist muli solicitani pentru resursele respective i nu exist un
control pentru felul în care au fost atribuite acestea, precum i în situaia în care funcionarii trebuie s
hotrasc dac unii clieni rspund mai bine decât alii. În condiiile în care munca funcionarilor publici
implic un stres destul de mare, acetia vor face apel la stereotipuri pentru a îi simplifica munca i
vor aciona în conformitate cu acestea.
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 La nivelul administraiei locale pentru perioada 2004 – 2008
¾ la nivelul consiliilor judeene - 15,37% poziii ocupate de femei ( 213 din 1385 de consilieri
locali sunt femei. Judeele cu cea mai slabã reprezentare sunt Cara-Severin (3,2%), Bistria
Nsud ( 5,7%).

¾ la nivelul consiliilor locale - 11,55% poziii ocupate de femei ( 4634 din 40083 de consilieri
locali sunt femei). Judeele cu cea mai slab reprezentare sunt Cara-Severin (6,8%), Bistria
Nsud ( 7,2%), Bihor ( 7,5%)

¾ la nivelul Instituiei Prefectului - 9,5% poziii de prefect deinute de femei i 12% poziii de
subprefect deinute de femei.

 La nivelul administraiei locale pentru perioada 2008 – 2012

¾ la nivelul consiliilor judeene - 12,6% poziii ocupate de femei ( 178 din 1402 de consilieri locali
sunt femei. Judeele cu cea mai slab reprezentare sunt Neam (0 %), Braov (2,8%), CaraSeverin ( 3,3%).

¾ la nivelul consiliilor locale - în 37 din totalul judeelor 10,8% poziii ocupate de femei (4011 din
36825 de consilieri locali sunt femei). Judeele cu cea mai slab reprezentare sunt Bistria
Nsud (6,5%), Suceava ( 6,9%)

¾ la nivelul Instituiei Prefectului – 4,7% (2 femei din 42 de funcii) poziii de prefect deinute de
femei i 10,7% (9 femei din 84 de funcii) poziii de subprefect deinute de femei.
Prin comparaie cu perioada 2004-2008, se poate observa o scdere a gradului de
participare a femeilor la procesul decizional din administraia local, atât în ceea ce privete
prezena acestora în consiliile judeene i în cele locale, dar i la nivelul Instituiei
Prefectului.

¾ la nivelul consiliilor judeene - 12,6% poziii ocupate de femei (178 din 1402 de consilieri locali
sunt femei. Judeele cu cea mai slabã reprezentare sunt Neam (0 %), Braov (2,8%), CaraSeverin ( 3,3%).

¾ la nivelul consiliilor locale - în 37 din totalul judeelor 10,8% poziii ocupate de femei (4011 din
36825 de consilieri locali sunt femei). Judeele cu cea mai slab reprezentare sunt Bistria
Nsud (6,5%), Suceava ( 6,9%)

¾ la nivelul Instituiei Prefectului – 4,7% (2 femei din 42 de funcii) poziii de prefect deinute de
femei i 10,7% (9 femei din 84 de funcii) poziii de subprefect deinute de femei.
Prin comparaie cu perioada 2004-2008, se poate observa o scdere a gradului de
participare a femeilor la procesul decizional din administraia local, atât în ceea ce privete
prezena acestora în consiliile judeene i în cele locale, dar i la nivelul Instituiei
Prefectului.

 La nivelul primriilor pentru perioada 2008-2012
•

Numai 114 femei au reuit s obin un post de primar la ultimele alegeri locale. Aceast
situaie este, în opinia specialitilor, consecina faptului c România este înc o societate
patriarhal, puternic ancorat în tradiionalism si misogin.

•

Din totalul celor 3.184 de primari alei la alegerile locale din 2008, numai 3,5% sunt femei.
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•

Supremaia la nivelul municipiilor si oraelor din cele 41 de judee si în municipiul Bucureti
aparine în exclusivitate brbailor.

•

Femeile au obþinut fotolii de primar numai în comune. Bacul deine în acest sens
recordul, cu apte femei primar.

•

Exist îns i judee în care nu a fost aleas nici o femeie ca edil local. Printre acestea se
numr Braov, Bistria-Nsud, Covasna, Mehedini, Olt i Municipiul Bucureti.

Cu toate c serviciile publice reprezint o sfer protejat, fiind ilegal tratamentul difereniat datorit
rasei, culorii, opiniilor, religiei, originii etnice, sexului, orientrii sexuale, handicapului, statutului de
persoana asistat sau altor situaii, exist totui i excepii reglementate prin legi, iar acele cazuri nu
reprezint discriminare ilegal.
În sistemul administraiei publice situaiile discriminatorii capta dou aspecte:

-

Discriminare în rândul personalului angajat sau care dorete s se
angajeze în sectorul public;

-

Discriminare aplicat cetenilor de ctre funcionarii din sectorul public.

Din punct de vedere economic, discriminarea poate fi definit ca aplicarea unui
tratament difereniat între dou persoane ale cror caracteristici sunt similare. În
piaa forei de munc, se observa trei forme:

-

prima dintre ele apare în procedurile de angajare,

-

a doua se refer la nivelul de responsabilitate de la locul de munc i

-

ultima cuprinde discrepanele salariale dintre brbai i femei i/sau dintre populaia majoritara
i minoriti. Aceasta din urm este mai uor de msurat pentru c sunt disponibile date
statistice relevante

Consideratã un fenomen social controversat nu doar în România, ci mai în toat Europa,
discriminarea este o trist realitate a vremurilor în care trim. Recunoscute fi de unii, condamnate
vehement de alii, sau chiar transformate în poveti profitabile de etnicii minoritari, atitudinile
discriminatorii sunt curente în ara noastr. Etnia, srcia si vârsta continu s reprezinte adevrate
"etaloane" de evaluare pe plaiurile mioritice. Cel puin aceasta este concluzia Ageniei Naionale
pentru Egalitate de anse între Femei i Brbai (ANES), care apreciaz c femeile din aceste
categorii sunt cel mai des tratate difereniat, iar zonele în care se produc cele mai multe acte de
discriminare sunt instituiile din administraia public, locul de munc sau spitalele.
Exemple de discriminare ilegal în serviciile publice

-

Funcionarii publici (inspectorii, poliitii, etc) pedepsesc mai des i/sau mai aspru persoanele
de anumit etnie, culoare, stare social pentru abateri sau înclcri de reglementri în
vigoare, decât o fac pentru alte persoane.

-

O unitate public de îngrijire a sntii nu ofer un asistena medical unei persoane fr
adpost, dei le-a fost solicitat.

-

oferul unui mijloc de transport public nu coboar rampa la oprirea în staie pentru a permite
accesul unui om cu dizabiliti aflat în crucior i/ sau nu ateapt ca aceast persoan s se
urce în mijlocul de transport cu ajutorul altor cltori.
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-

Un funcionar public nu îi îndeplinete atribuiile i nu rspunde la solicitarea unui cetean
sub pretextul c acesta nu vorbete i limba utilizat în acea regiune

-

Poliia realizeaz “profiluri rasiale”. Aceasta înseamn ca poliia se raporteaz la ras, etnie
sau origine social când suspecteaz pe cineva c a fcut ceva ilegal i nu au nici un alt motiv
s cread c acea persoan a înclcat legea. Când este vorba de arestarea i acuzarea unor
oameni sau de alte lucruri pe care organismele private nu le pot face, poliia este guvernat de
regulile privind organismele publice.

-

Cazarea în locuine. Autoritile sau asociaiile publice care furnizeaz servicii de cazare cu
titlu de locuina trebuie s nu fac nici o diferen în funcie de sex, vârsta, etnie, origine
social, religie, etc. (de exemplu acceptarea femeilor de la vârsta de 60 de ani i a brbailor
de la vârsta de 65, cminele studeneti în cazul când sunt mixte).

-

Furnizarea anumitor servicii publice de sntate. Nu este considerat discriminare ilegal
screeningul pentru cancer de prostata doar la brbai sau screeningul pentru cancer mamar
doar la femei. În aceste cazuri exista diferene cert documentate între femei i brbai.

-

Departamentele guvernamentale trebuie s previn i discriminarea aplicat persoanelor cu
hepatit C în ocuparea unui loc de munc i furnizarea de servicii. S-a constatat c amploarea
discriminrii fa de persoanele cu hepatit C e rezultatul unui complex de temeri legate de
transmiterea bolii i de faptul c infectarea cu hepatit C este în general atribuita celor care îi
injecteaz droguri, persoane stigmatizate.

-

Eecul sistemului nostru public (inclusiv transportul public i cldirile publice) de a deveni
accesibil persoanelor cu anumite dificulti de mobilitate reprezint o mare problem în efortul
de combatere a discriminrii.

-

Rata infracionalitii în rândul minoritii de rromi este destul de important îns aceast
situaie este rezultatul mai multor factori ce includ discriminri rasiale i etnic împotriva lor în
ocuparea unor locuri de munc, accesul la locuine, educaie i servicii

-

Meninerea discrepanelor salariale între femei i brbai ce presteaz munc de valoare egal
sau comparabila este rezultatul – pe lâng ali factori – prtinirii adânc înrdcinate care
persist în modul i metodele de evaluare a muncii.

-

în sectorul public, proporia mai mare (în comparaie cu brbaii) a femeilor aflate în poziii mai
prost pltite i mai nesigure rezult dintr-o serie de factori ce includ bariere structurale care
continu s limiteze participarea femeilor pe piaa forei de munc.

Discriminare pozitiv. Anumite msuri speciale nu sunt considerate discriminatorii dac sunt luate
cu bun credin i cu scopul de a ajuta categoriile dezavantajate s beneficieze de drepturi egale cu
ceilali ceteni.
Discriminare acoperit de legislaie. Dac anumite situaii discriminatorii sunt autorizate prin lege,
nu se pot face plângeri la organismele care se ocupa de cazurile de discriminare. De exemplu,
persoanele sub 18 ani nu au drept de vot. O plângere a unei persoane sub 18 care nu a fost lsat s
îi exercite dreptul de vot nu va fi considerat caz de discriminare.
Ce trebuie s facei în cazul în care credei c sunt o victim a discriminrii:
• Notai ceea ce s-a întâmplat cu dvs., dac credei c ai fost nedreptit ().
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• Notai datele când a avut loc respectiva situaie de tratament nedrept.
• Scriei numele altor persoane care au fost de fa.
• Scriei ce au spus celelalte persoane care au fost de fa.
Nu ateptai!
Uneori este greu s stabilim ce este discriminare i ce nu este - fiecare situaie este diferit. În cazul
în care credei c sunt o victim a discriminrii, nu mai ateptai i acionai.
Un studiu realizat de Agenia Naional pentru Egalitatea anselor (ANES) în 2007 releva faptul c
atât în spaiile publice, cât i în cele cu acces la educaie i sntate, femeile rrome, srace sau cu
handicap sunt cel mai adesea supuse la acte de discriminare.
Studiul mai relev faptul c 32% din victimele discriminrii evit s mai mearg în acele locuri în care
sunt puse în situaii de discriminare. Practic, cei care discrimineaz în România sunt brbai de vârst
medie în poziii de funcionar public (în 28,9% din cazuri), ef sau coleg (23,8%) i personal medical
(18,4%).
Rezultatele studiului mai arat i faptul c aproape un sfert dintre cei chestionai nu tiu c exist un
cadru legal care îi pedepsete pe cei care comit acte de discriminare, iar aceste persoane sunt cel
mai probabil femei, persoane cu vârsta peste 50 de ani i persoane de etnie rrom.
Potrivit unei alte cercetri privind comportamentele, persoanele participante au identificat ca fiind
discriminatorii tratamentele incorecte privind evaluarea în instituii de învmânt liceal i superior,
violena domestic sau lipsa de faciliti pentru persoanele cu dizabiliti locomotorii. Totodat, cei
chestionai au întâlnit comportamente discriminatorii i din partea angajatorilor, la locul de munc.

Una dintre temele adoptate de guvernele lumii în cadrul Platformei de Aciune de la Beijing (1995) se
refer la faptul c toate ageniile publice i toi funcionarii publici (brbai i femei) au o
responsabilitate comun pentru progresul egalitii între femei i brbai.

-

Situaia i nevoile femeilor i brbailor difer din multe puncte de vedere, acestea fiind
relevante pentru alegerea unor anumite politici. Capacitatea de a rspunde nevoilor femeilor si
brbailor, precum i a altor categorii vulnerabile reprezint o msur important în
eficientizarea instituiilor publice. Experiena din Europa Central i de Est i din alte regiuni
demonstreaz c acest lucru nu se realizeaz în mod automat ci necesit angajament, abiliti
analitice i informaii adecvate.

-

În majoritatea rilor, femeile sunt sub-reprezentate la nivelul decizional în cele mai multe
domenii ale administraiei publice. Participarea echitabil la procesul de luare a deciziilor de
ctre femei i brbai în toate instituiile guvernamentale este atât un obiectiv cât i un indicator
al egalitii între sexe.

-

De vreme ce instituiile publice sunt angajatori importani pe piaa forei de munc, aciunile lor
influeneaz egalitatea în ceea ce privete oportunitile de angajare.

-

Partenerii sociali, mai cu seam sindicatele din sistemul public pot oferi asisten în
consolidarea capacitii instituiilor publice i pot avea un impact pozitiv asupra gradului de
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contientizare si abilitare a acestor instituii pentru a pune în aplicare angajamentele adoptate
de guvern.
Cât de relevante sunt iniiativele pentru egalitate de gen în administraia public
Cea mai important problem a egalitii între sexe relevant pentru administraia public este
capacitatea instituiilor publice de a formula politici i programe care:
- s recunoasc i s rspund diferitelor situaii i nevoi ale femeilor i brbailor;
- s acioneze în vederea reducerii inegalitilor.
Guvernele stabilesc i pun în aplicare legi care afecteaz drepturile oamenilor i oportunitile lor.
Instituiilor guvernamentale influeneaz comunitile, familiile i persoanele fizice prin politicile i
programele lor.
Aciunile (sau inaciunile) guvernului au de cele mai multe ori impact diferit fa de sexe din cauza
diferenelor dintre femei i brbai în raport cu responsabilitile lor în gospodrie, tipul de munc care
îl presteaz pe piaa forei de munc, precum i accesul acestora la resurse cheie, cum ar fi resurse
de capital, proprieti i credit.
În unele cazuri, impactul diferit (în funcie de sex) pe care îl genereaz o msur adoptat este uor
de identificat. De exemplu, în majoritatea rilor, o iniiativ îndreptat spre crearea de locuri de munc
în sectorul construciilor va oferi mai multe locuri de munc pentru brbai decât pentru femei (dat fiind
numrul redus de femei care lucreaz în acest sector). În alte cazuri, analiza este mult mai complex.
Politicile comerciale, de exemplu, sunt în general considerate neutre din punct de vedere al genului.
Cu toate acestea, politicile schieaz modele de activitate economic. Extinderea sau contracia
anumitor sectoare sau industrii poate avea consecine de gen ca urmare a diferitelor moduri în care
femeile i brbaii sunt distribuii pe piaa forei de munc. O provocare în formularea politicilor
echitabile este de a determina cine va fi afectat i asigurarea unor msuri de ajustarea care s
permit tuturor accesul la noi oportuniti.
Alt problem major este participarea femeilor la procesul de luare a
deciziilor de ctre instituiile publice care au un impact major în
modelarea economiei i societii.
Eforturile de a redresa
reprezentarea redus a femeilor în procesul de luare a deciziilor la nivel
înalt este un aspect ce trebuie luat serios în considerare pentru a face
aceste instituii mai reprezentative în raport cu publicul în faa cruia
sunt responsabile.
Msura în care instituiile publice – în calitate de angajatori - asigur anse egale pentru femei si
brbai i pentru persoane din categorii vulnerabile este un alt aspect sensibil care privete
administraia public. Acest aspect este important nu numai din cauza numrului si spectrului de locuri
de munc disponibile în sectorul public (inclusiv de management, profesional, etnic i de suport), dar
i pentru c practicile guvernamentale de ocupare a unui loc de munc reprezint o oportunitate de a
demonstra i altor angajatori standardele care ar trebui s fie puse în aplicare.
Sprijinirea egalitii de gen în iniiativele
Consolidarea capacitii politice i de planificare.

de

reform

ale

administraiei

publice

Zonele crora trebuie s li se aloce atenie deosebit în procesul de identificare a strategiilor pentru
asisten tehnic, proiectarea programelor de formare sau de schimburi de experien includ:
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-

abiliti ale analitilor politici i planificatorilor - abiliti i experiena în evaluarea impactului în
funcie de gen a opiunilor politice i a programelor;

-

datele i sistemele de informare care sprijin procesul de luare a deciziilor - abilitatea
sistemelor de date existente de a genera date defalcate pe sexe, necesare pentru politici i
planificare în acest sector, precum i capacitatea de a îndeplini cerinele referitoare la gen care
ar trebui s fie cuprinse în orice sistem nou de gestionare a sistemelor de informaii;

-

mecanisme de consultare - dezvoltarea unor procese de consultare cu publicul, care s
includ organizaiile de femei i cutarea deliberat, pentru a se asigura c punctele de vedere
ale femeilor i ale brbailor sunt exprimate în ceea ce privete prioritile i opiunile politice;

-

Cercetarea - capacitatea de a realiza cercetri empirice i politice cu privire la egalitatea între
femei i brbai relevante pentru mandatul instituiei;

-

Politici echitabile pentru ambele sexe - consolidarea reelelor în cadrul i între instituiile
publice (la toate nivelele, inclusiv cel de adoptare a deciziilor), i cu partenerii sociali, care
sprijin formularea unor politici echitabile pentru ambele sexe.

Reforma managementului resurselor umane. O atenie special trebuie alocat anumitor aspecte
în cadrul iniiativelor de reform a serviciilor publice:

-

evaluarea echilibrului dintre brbai i femei în ocuparea diferitelor locuri de munc i în
diverse categorii de venituri (de management, profesional, tehnice, de suport, etc) i factorii
care contribuie la existena dezechilibrelor;

-

dezvoltarea unor strategii echitabile de management a resurselor umane, inclusiv a unor
obiective de reprezentare a femeilor în procesul de luare a deciziilor la nivel înalt;

-

strategii care s faciliteze i s monitorizeze accesul femeilor la oportuniti de formare, în
special de formare legat de restructurare i de management.

Nu se poate nega faptul c s-au fcut progrese semnificative în sectorul public, aplicându-se unele
msuri menite s creasc participarea femeilor în poziii profesionale i manageriale în serviciul
public, îns e evident persistena a patru cauze principale de discriminare, patru mari probleme:

¾ contientizare/socializare,
¾ educaie formal,
¾ acces i
¾ promovare
Aceste obstacole pot fi combtute prin patru tipuri de ci de atac:

¾ legi
¾ educaie formal
¾ training i
¾ networking (reele) i strategii organizatorice.
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De exemplu, în România, la nivel guvernamental în 2008 nici o femeie nu deinea funcia de
ministru, dar în 2009 exist 4 femei ministru (19%). Media european în rândul minitrilor din
guvernele naionale arat c proporia brbailor în raport cu cea a femeilor este de aproximativ 3
la 1 (25% femei, 75% brbai).
Participarea femeilor la primul nivel decizional în cadrul ministerelor (secretar de stat i subsecretar de
stat) e sczut, respectiv în 12 din cele 19 ministere existente în 2009 femeile nu sunt deloc
reprezentate.
În ceea ce privete situaia participrii femeilor la primul i al doilea nivel de luare a deciziei în cadrul
ministerelor, în ceea ce privete posturile publice de conducere care nu sunt politice, în anul 2009,
situaia se prezint astfel:
Nivelul 1 (secretar general, secretar general adjunct*, înalt funcionar public, director
general*):
Femei – 5 (25%)
Brbai -15 (75%)
Nivelul 2 (secretar general adjunct*, secretar adjunct, director general*, director)
Femei – 36 (46,2%)
Brbai -42 (53,8%)
Se observ c procentul funciilor ocupate de femei crete odat cu scderea nivelului de
decizie. În funcie de organigram, secretarul general adjunct i directorul general pot fi la nivelul 1 de
decizie într-un minister sau la nivelul 2 de decizie în altul.
În pofida afirmrii susinerii pentru principiul egalitii de anse, existena discriminrii – perceputa
direct sau indirect - pentru unul din motivele interzise de lege, rmâne o realitate. Acesta este motivul
pentru care Serviciul Public trebuie s îi menin vigilena necesar pentru a preveni discriminrile ce
ar putea rezulta, direct sau indirect, în timpul recrutrilor de personal si în gestionarea carierelor
personalului, fie c sunt funcionari publici sau personal contractual. Serviciul Public trebuie s încerce
s dezvolte toate talentele, luând în considerare atât varietatea meritelor luate în considerare cât i a
nevoilor serviciului public. Promovarea egalitii de tratament i a egalitii de anse este prin urmare,
un obiectiv esenial pe care Serviciul public trebuie s îl urmreasc, în conformitate cu exigentele
promovrii sociale, ale integrrii i coeziunii prin munc, pentru a deveni cât mai reprezentativ pentru
societatea pe care o servete.
În acest scop, organismele guvernamentale trebuie s se angajeze în lupta pentru promovarea
egalitii în toate funciile publice i pentru prevenirea tuturor formelor de discriminare în ceea ce
privete accesul la servicii publice, în diversele sale forme, dezvoltarea carierei, dreptul la formare sau
de încetare definitiv a funciilor sau activitilor. Aceast lupt trebuie s urmreasc unele aspecte
specifice :

¾ Aciuni realizate înainte de a începe procesul de recrutare, pentru a asigura acces egal
tuturor la funciile publice:
• prin rspândirea unor informaii cu privire la meseriile i metodele de recrutarea în
serviciul public, în special prin intermediul colilor, al campaniilor, etc
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• prin crearea de materiale informative i oferirea de servicii de asisten pentru a facilita
pregtirea pentru concursurile organizate în vedera ocuprii unui post în serviciul public;
• creterea oportunitilor de sprijin financiar pentru a încuraja înscrierile la concursurile
organizate pentru ocuparea unui post în serviciul public;
• desfurarea unor aciuni specifice de informare destinate persoanelor din grupuri
vulnerabile (persoane cu handicap, persoane de etnie rroma, persoane vârstnice,
persoane cu dependeni, etc).

¾ Monitorizarea condiiilor de recrutare astfel încât s nu induc discriminri:
• prin diversificarea componenei juriilor, a membrilor comisiilor de selecie, astfel încât
acetia s aleag candidaii în funcie de capacitile lor i de nevoile administraiei
publice;
• prin sensibilizarea juriilor i a membrilor comisiilor de selecie astfel încât ei s nu in
seama de prejudeci, stereotipuri i s fie evitate riscurile de discriminare;
• s se asigure c toate persoanele implicate în procesul de recrutare, indiferent de modul
prin care se realizeaz acesta, sunt rspunztoare de evaluarea lor;
• prin analizarea concursului din punct de vedere a programei i naturii testelor, pentru a
se putea selecta candidaþii pe baza aptitudinilor i competentelor relevante pentru locurile
de munca disponibile, nu numai pe baza cunotinelor lor

¾ Reînnoirea carierei profesionale a personalului si garantarea egalitii de tratament în toate
actele de management:
• s se asigure faptul c nici un motiv de discriminare, direct sau indirect, nu poate fi
luat în considerare în cadrul procedurilor de evaluare profesional a personalului i nici în
deciziile care rezult din evaluarea profesional;
• prin încurajarea organizrii unor cursuri pentru persoanele care sunt responsabile de
evaluarea profesional i atenionarea acestora cu privire la prejudeci, stereotipuri i
riscuri de discriminare;
• prin extinderea accesului la formare, în special în cadrul dispoziiilor referitoare la
instruire pe tot parcursul vieii;
• asigurarea c toate criteriile i procedurile de promovare i remunerare nu induc o
defavorizare pentru vreun angajat/ pentru motive interzise prin lege;
• promovarea reconcilierii dintre viaa personal, familiala i cea profesional;
• facilitarea procesului de adaptare a locurilor de munc pentru a ine seama de
invaliditate sau de starea de sntate a personalului;
• promovarea egalitii i prevenirea discriminrii în cadrul dialogului social.
¾ Educarea i instruirea funcionarilor din administraia public:
• prin coaching, se va favoriza instruirea responsabililor de resurse umane si a
reprezentanilor sindicatelor, cu privire la prevenirea discriminrii si promovarea egalitii
de anse;
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• organizarea unor module de instruire referitoare la prevenirea i combaterea discriminrii
i promovarea egalitii de anse în cadrul programelor de formare iniial i a celor de
formare continu a funcionarilor i agenilor publici.
¾ Informarea autoritilor pentru a disemina exemple de bune practici în prevenirea
discriminrii:
• prin schimbul de bune practici, în special cu privire la soluii pentru a preveni
discriminarea, aciuni pozitive, campanii etc.
• prin stabilirea de proceduri de informare în cadrul serviciilor dintr-o administraie cu
privire la faptele i practicile discriminatorii observate i la rspunsurile aduse;
• prin identificarea si diseminarea instrumentelor menite s schimbe atitudinile si s
schimbe comportamentul profesional în prevenirea discriminrii;
• prin implicarea personalului la iniiative i aciuni locale întreprinse de ctre autoritile
locale cu privire la prevenirea discriminrii i promovarea egalitii de anse;
The Gallup Organization a msurat în anul 2003 dispoziia publicului de a vota o femeie pentru funcia
de preedinte al rii printr-un sondaj realizat în perioada 18-30 iunie 2003, pe un eantion de 975
persoane în vârsta de 18 ani i peste, reprezentativ pentru populaia adult neinstituionalizata a
României.
Potrivit sondajului, aproape trei sferturi dintre românii în vârsta de 18 ani i peste ar vota o femeie
competent pentru funcia de preedinte al rii. Tinerii între 18-24 ani ar vota într-un procent chiar
mai ridicat o femeie, îns nu se constat vreo diferen semnificativ între femei i brbai, între
categoriile cu diferite nivele de educaie, respectiv mediul de rezidena.
Motivele cel mai des invocate pentru a nu vota o femeie in de prerea c femeile nu ar face fa
situaiei de a fi preedinte, nu sunt capabile s conduc - opinie menionat de fiecare al cincilea
respondent care nu ar dori o femeie preedinte. Alte dou motive menionate în aceeai msur de
brbai i femei sunt autoritatea / puterea mai mare a brbailor, respectiv faptul c preedinia nu este
treaba de femeie. Unii brbaii au fost îns mult mai categorici, afirmând c femeile pur i simplu nu
au ce cuta în politica (13% dintre brbai, fa de 4% din femei), precum i c nu ar avea încredere
într-o femeie preedinte (11%, fa de 4%).
În cazul în care o femeie competent ar candida la funcia de primar al localitii în care locuiete
respondentul, 80% dintre persoane afirma c ar vota aceea femeie. Susinerea unei femei pentru
funcia de primar este mai mare în rândul celor cu educaie peste medie (90%), al tinerilor în vârsta de
18-34 ani (84%), în rândul femeilor (83%) i în mediul urban (86%). Jumtate dintre cei care resping
ideea unui preedinte femeie ar vota un primar femeie.
Majoritatea românilor - aproape ase din zece - considera c sunt prea puine femei pe scen politica
româneasca. Trei sferturi dintre români (74%) sunt de prere c femeile ar trebui s fie susinute i
încurajate mai mult s participe la viaa politic din România. Cei mai entuziati susintori sunt
persoanele cu studii peste medie (87%), cele în vârsta de 45-54 ani (81%), precum i orenii (82%).
Din datele sondajului Gallup rezult c 42% din populaia adult a României consider c femeile ar
trebui sprijinite mai mult s participe la viaa politic i c prezena mai multor femei în politic ar duce
la îmbuntirea situaiei din România.
Abordarea integratoare a egalitii de anse ("Gender mainstreaming") implic includerea aspectelor
de gen în toate politicile, programele, practicile i procesul lurii deciziei astfel încât la orice stadiu al
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elaborrii sau implementrii s se fac o analiz a efectelor asupra femeilor i brbailor i s se
acioneze în consecin. Aceast abordare este extrem de necesar i util cu precdere în
administraiile publice, astfel încât s fie prevenite orice forme de discriminare.
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Capitolul 5
PARTENERII SOCIALI - MAI BINE PREGTII PENTRU A IMPLEMENTA EGALITATEA DE
ANSE LA LOCUL DE MUNC
5.1 Implicarea sindicatelor în dezvoltarea i monitorizarea politicilor antidiscriminare
Sondajele realizate de-a lungul ultimilor ani – inclusiv în România - arat c exist numeroase
persoane care nu percep situaia în care se regsesc ca fiind o situaie de discriminare sau abuz,
reglementat legal, sancionabil i prin urmare, neavând informaii concrete i corecte în legtur cu
drepturile pe care le au pe piaa muncii, fie continu s lucreze în medii ostile i degradante fie
prsesc locul de munc. Exist i alte categorii de persoane, refuzate în mod constant la angajare,
fiind astfel silite s triasc în srcie, marginalizate i excluse social.
Din pcate, sunt destul de puine persoanele care cunosc existena prevederilor legislative i a
instituiilor care au ca responsabilitate s le protejeze împotriva situaiilor de discriminare, mult mai
puine persoane fiind decise s ia atitudine i s depun reclamaii la structurile abilitate.
Tocmai de aceea, în combaterea discriminrii pe piaa muncii, rolul actorilor sociali este extrem de
important. Exist dou mari categorii de actori sociali implicai activ în combaterea discriminrii pe
piaa muncii i în promovarea drepturilor omului:

¾ Organizaiile sindicale (în special confederaiile i federaiile sindicale) i
¾ Organizaiile non-guvernamentale.
Aceste structuri posed atât resursele necesare cât i sustenabilitate i vizibilitate, de multe ori
unindu-i eforturile în aciuni concertate care vizeaz îmbuntirea situaiei i vieii persoanelor
discriminate, defavorizate i marginalizate.
În ianuarie 2007 au fost publicate rezultatele unui Eurobarometru special ce a avut ca tem
central discriminarea în Uniunea European.
- 40% din populaia Uniunii Europene percepe discriminarea de gen (Italia (56%), Spania (55%), iar
Germania i Letonia resimt în cea mai mic msur acest tip de discrminare (21%)
- femeile sunt mai înclinate decât brbaii s declare existena discriminrii pe baz de gen (43% fa
de 36%). S-a observat, de asemenea, ca cei care consider c discriminarea de gen este des întâlnita
sunt de prere i c a fi femeie este un dezavantaj. - 72% dintre europeni considera c este necesar
ca mai multe femei s fie prezente în Parlament.
Referitor la rezultatele cercetrii în România, 32% dintre români considera c exist
discriminare de gen. 72% dintre români cred c e nevoie de mai multe femei în poziii de conducere
(cu 5 procente sub media UE), 64% cred c ar trebui s fie mai multe femei în Parlament,(acum fiind
cu 8 procente sub media UE).
Pe lâng faptul c este ilegal, discriminarea la locul de munc face mediul de lucru extrem de ostil,
atât pentru persoana discriminat cât i pentru toi ceilali angajai. În mod ideal, angajatorii ar trebui
s aib în vigoare politici anti-discriminare pentru a-i ajuta angajaii, dar dac exist comportamente
discriminatorii subtile (nu flagrante), politicile pot fi cu greu puse în aplicare. Cu toate acestea,
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angajatorii i angajaii deopotriv pot lua msuri pentru a lupta împotriva discriminrii la locul de
munc.
Reprezentanii lucrtorilor, organizaiile sindicale sunt în msur s vin în ajutorul victimelor
discriminrii, oferind consiliere i suport. Egalitatea în drepturi reprezint o valoare esenial pentru
organizaiile sindicale, alturi de alte valori fundamentale precum echitate, solidaritate i democraie.
Sindicatele organizeaz, poarta negocieri i deruleaz campanii pentru:

-

lucrtorii i cetenii care au suferit diverse forme de discriminare i dezavantaje,

-

lucrtorii cu salarii i venituri mici,

-

sraci,

-

persoane marginalizate sau excluse social, indiferent de motiv.

Acest lucru implic organizaiile sindicale în combaterea tuturor formelor de discriminare la locul de
munc i în societate, inclusiv cele bazate pe vârst, ras, religie, handicap, stare civil, orientare
sexual, precum i discriminarea în funcie de gen. Organizaiile sindicale lupta de asemenea, pentru
combaterea altor cauze de inegalitate i de nedreptate, cum ar fi srcia, omajul i excluziunea
social.
Cu toate c ponderea femeilor pe piaa muncii este semnificativ, iar procentul membrelor de sindicat
este în cretere - în pofida unor realizri evidente - inegalitile la locul de munca înc persist, mai cu
seam în:
- accesul femeilor în structurile decizionale
- egalitatea veniturilor pentru munc de valoare egal
Negocierea contractelor colective de munc la nivel de întreprindere completeaz reglementrile
legale pentru promovarea i consolidarea egalitii de anse atât pentru membrii de sindicat cât i
pentru ceilali lucrtori, deoarece contractele colective de munca au efecte asupra tuturor angajailor.
Reprezentanii sindicatelor la nivel naional, sectorial i la nivel de companii poarta negocieri cu
guvernul i cu angajatorii pentru a obine progrese privind egalitatea de anse pentru membri.
Departamentele de anse egale din cadrul confederaiilor i federaiilor sindicale lucreaz
îndeaproape cu organizaiile de femei din sindicate, dezvoltând la nivel naional programe i activiti
de promovare i campanii pentru egalitatea de anse. Una din temele prioritate o reprezint
sensibilizarea tuturor lucrtorilor fa de inechitile i dezavantajele pe care le aduce inegalitatea de
anse în primul rând în familii i în nivelul de trai, repercusiunile asupra copiilor, etc. De asemenea, nu
în ultimul rând
se desfoar campanii de informare în rândul membrilor de sindicat, al lucrtorilor migrani, a
reprezentanilor minoritilor etnice pentru ca tot mai muli ceteni s cunoasc formele pe care le
îmbrac discriminarea, precum i modalitile în care poate fi combtuta, instrumentele prin care se
poate riposta legal, formal i informal.
De asemenea, au loc numeroase i intense colaborri la nivel internaional între centralele sindicale
naionale sau sectoriale i structurile sindicale similare, precum Confederaia European a
Sindicatelor (ETUC), Confederaia Internaional a Sindicatelor (ITUC), Consiliul Regional Pan
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European (PERC) sau cu diferite organisme internaionale, ca Organizaia Internaional a Muncii
(ILO), Comisia European (EC), etc. Aceste aciuni de cooperare se concretizeaz în derularea de
campanii internaionale, seminare i conferine, realizarea de suporturi de cursuri pentru membrii de
sindicat sau de interes general, brouri informative pe anumite tematici, realizarea de studii i
cercetri, aciuni de solidaritate internaional în cazul înclcrii drepturilor umane sau sindicale a
lucrtorilor dintr-o ar sau dintr-o companie, etc.
La locul de munc, politicile i practicile pentru egalitatea de anse pot fi dezvoltate i puse în aplicare
prin acorduri între organizaiile sindicale sau reprezentanii lucrtorilor i angajatori.
Câteva exemple de probleme potrivite pentru a fi luate în considerare la locul de munc:
• Codul de bune practici/Declaraia de principii i programul de promovare a egalitii de anse;
• Programul de politici i aciuni pozitive pentru combaterea hruirii sexuale, hruirii i intimidrii la
locul de munc;
• Crearea de oportuniti pentru accesul la locuri de munc a persoanelor cu handicap;
• Politici de promovare a egalitii rasiale, etnice, etc;
• Linii directoare pentru punerea în aplicare a unor mecanisme de sprijin la locul de munc pentru
victimele violenei domestice.
Egalitatea anselor reprezint un principiu fundamental pentru organizaiile sindicale, dar mai mult
decât atât, este parte a practicii noastre zilnice. Sindicatele sunt organizaii hotrâte s combat
discriminarea, în toate formele sale i au de partea lor mecanisme i ci de aciune eficiente. Ele
joac de muli ani un rol important în desfurarea campaniilor pentru egalitatea de remunerare i
oportuniti de angajare a persoanelor din categoriile defavorizate – atât prin contribuii substaniale la
îmbuntirea legislaiei cât i prin monitorizarea i evaluarea permanent a situaiei la nivel naional
i internaional.
Sindicatele au început s ia msuri de combatere a discriminrii fa de multe alte grupuri
defavorizate din cadrul societii pe motive de ras sau origine etnic, religie, handicap, orientare
sexual, stare civil sau chiar calitatea de membru a unui sindicat! În prezent se înregistreaz
succese în asigurarea respectrii drepturilor pentru lucrtorii din aceste categorii care au fost
exploatai de ctre angajatori fr scrupule, care au sczut salariile lucrtorilor pe motive aberante,
ilegale sau au încercat s îi foreze s lucreze excesiv, înclcând normele de securitate i sntate la
locul de munc. Combaterea discriminrii este o parte din activitatea de mainstreaming pentru
problemele de gen i egalitate a sindicatelor. Unele msuri specifice adoptate de sindicate pentru a
sprijini aceast activitate o reprezint crearea departamentelor de egalitate de anse, a comitetelor de
femei i de tineret, care ofer o gam variat de servicii pornind de la consiliere de specialitate i
informaii cu privire la toate aceste domenii, pân la coordonarea reaciilor sindicale fata de aceste
probleme la nivel naional. Comitetele naionale ale femeilor i ale tineretului din cadrul organizaiilor
sindicale dezvolt aciuni i programe specifice pentru lucrtoare i tineri.
Organizaiile sindicale sunt de asemenea, implicate într-o serie de proiecte referitoare la aspecte cum
ar fi rasismul, incluziune social, dezvoltare transfrontalier, sprijinirea comunitilor dezavantajate,
precum i a persoanelor cu handicap i omere. Totodat, ofer o gam larg de cursuri de formare
profesional pentru membrii care se ocup de diverse aspecte de egalitate - inclusiv probleme de gen,
drepturile persoanelor cu handicap i combaterea rasismului.
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În ultimul timp, partenerii sociali din România pot beneficia i de sprijinul Fondului Social European
(FSE) pentru a combate discriminarea la recrutare i în relaiile de munc. FSE finaneaz activitile
din statele membre care combat discriminarea la accesul pe piaa muncii i la locul de munc, inclusiv
proiecte care:
- creeaz modele de reintrare i de reintegrare pe piaa muncii a grupurilor discriminate;
- consolideaz acceptarea diversitii la locul de munc pentru a combate discriminarea i pentru a
sensibiliza;
- încurajeaz sprijinul pentru îmbtrânirea activ i reintegrarea lucrtorilor în vârst;
- stimuleaz participarea migranilor la piaa muncii i prin urmare, întrete integrarea lor social.
Micarea sindical joac un rol crucial în lupta împotriva discriminrii i în favoarea egalitii de anse
i ar trebui s profite pe deplin de rolul special care le-a fost conferit în conformitate cu articolele 7 i
11 din Directiva Consiliului 2000/43/CE, cu privire la implementarea principiului tratamentului egal
între persoane indiferent de originea rasial sau etnic, precum i cu articolele 9 i 13 din Directiva
Consiliului 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea
forei de munc i condiiile de munc. Sindicatele sunt în mod evident importante pentru dezvoltarea
locurilor de munca organizate dup criterii panice, democratice, bine gestionate, sntoase i
prospere, care promoveaz egalitatea de anse.
În calitate de canale ale dialogului social, sindicatele pot combate discriminarea prin diverse mijloace:

-

prin negocieri purtate cu angajatorii,

-

prin sprijinirea victimelor discriminrii i ajutându-le s ajung la o înelegere cu angajatorii,

-

prin promovarea egalitii i diversitii la locul de munc,

-

prin monitorizare i documentarea formelor i cazurilor de discriminare.

De asemenea, sindicatele pot s coopereze cu organismele naionale de egalitate, pot susine
campanii prin care s genereze schimbri benefice i pot responsabiliza i provoca guvernele i
angajatorii, atunci când sunt promovate politici contrare obiectivelor sindicale i drepturilor umane i
sociale.
Actorii sociali pot conlucra pentru schimbarea atitudinii tuturor cetenilor. Multe centre sindicale
naionale îi asum responsabilitatea de a promova un mediu de lucru fr discriminare i de a ajuta
victimele discriminrii. De exemplu, Unison din Marea Britanie desfoar o campanie pentru
respectarea drepturilor la locul de munc a persoanelor transsexuale. În România, Blocul National
Sindical desfoar campanii de combatere a rasismului în sport i fa de lucrtorii migrani.
De vreme ce anul 2007 a fost Anul European al Egalitii de anse i numeroase iniiative au creat un
curent solid de promovare a egalitii de tratament, micarea sindical european fructific acest
trend, continuând aciunile de promovare a egalitii de anse între brbai i femei, ocupându-se
împreun cu ceilali actori sociali, cu:
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-

creterea gradului de sensibilizare i contientizare cu privire la legile pentru egalitate între
brbai i femei în rândul populaiei i a factorilor de decizie i combaterea prejudecilor i a
stereotipurilor;

-

promovarea beneficiilor pe care le presupune diversitatea la locul de munc;

-

continuarea i consolidarea la nivel european i naional a dialogului între toi cei implicai în
lupta împotriva discriminrii, pentru a optimiza mecanismele de reglementare;

-

dezvoltarea unei mai bune înelegeri a aciunilor pozitive i a aspectelor de discriminare
multipl;

-

dezvoltarea unor programe de incluziune i integrare a persoanelor din categoriile
defavorizate, vizând în principal participarea lor deplin pe piaa forei de munc.

Confederaiile sindicale româneti trateaz cu tot mai mult atenie i seriozitate probleme precum
egalitatea salarial pentru munc de valoare egal, hruirea sexual sau moral, politici simpatetice
fa de persoanele cu responsabiliti familiale, promovând totodat egalitatea de gen prin contractele
colective. De asemenea, se încearc gsirea unor modaliti eficiente de a organiza lucrtorii din
sectorul serviciilor, din sectorul informal, aflat
în cretere, în care femeile reprezint o proporie semnificativ, fiind implicate în diferite forme de
munc atipic sau precar. Sarcina aceasta nu este îns uoar, de vreme ce însi sindicatele
funcioneaz în condiii tot mai grele sau chiar ostile. Globalizarea, schimbrile rapide de pe piaa
muncii i avansul tehnologic ce duce la dispariia locurilor de munc ridica suficient de multe probleme
i provocri strategiilor sindicale tradiionale.
Principalele i cele mai eficiente strategii de promovare a egalitii de gen, folosite i de structurile
sindicale din ara noastr, se pot sintetiza astfel:

-

Creterea gradului de contientizare sau sensibilizare, în rândul propriilor membri i a
societii în general, pentru a îmbunti înelegerea i aprecierea problemelor legate de
egalitatea anselor, precum i a provocrilor cu care se confrunt sindicatele. Astfel,
reprezentanii sau reprezentantele organizaiilor sindicale din România particip în mod
frecvent la discuii, mese rotunde sau campanii de promovare a diverselor aspecte privind
egalitatea de anse. De exemplu, un proiect desfurat de un ONG românesc, Centrul
Parteneriat pentru Egalitate, a analizat includerea perspectivei de gen în sistemul de pensii din
România, proiect în care i Blocul Naional Sindical (BNS) a fost cooptat ca partener datorit
expertizei pe care o deine.

-

Advocacy i publicitate, ca o modalitate de a informa ali actori sociali sau publicul larg
despre rolul sindicatelor i noi iniiative în eliminarea discriminrii i a promovrii egalitii. De
exemplu, BNS a publicat în 2001 broura ‘Drepturile femeii angajate’ i ‘Forme de Discriminare
a Femeilor în Romania’.

-

Adoptarea unor strategii i planuri practice de aciune. La nivel confederal cât i la nivelul
mai multor federaii organizate dup sectorul de activitate, exist astfel de documente,
revizuite sistematic i aflate în concordan cu strategiile organizaiilor internaionale la care
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sunt afiliate, respectiv Confederaia Internaional a Sindicatelor (ITUC), i Confederaia
European a Sindicatelor (CES). Toate confederaiile sindicale româneti au adoptat cu
prilejul congreselor câte o rezoluie referitoare la egalitatea de anse i implicit, la combaterea
discriminrii de orice fel, au structuri de femei confirmate de statutul confederaiilor crora le
aparin, precum i câte un departament funcional care se ocup de egalitatea de anse. De
exemplu, în cazul BNS, organizaia de femei (înfiinat în 1995) a adoptat un regulament de
organizare i funcionare (încorporat în ROF-ul BNS), precum i o strategie pe termen mediu i
lung.

-

Cursuri de formare sindical încorporând aspecte de gen. De menionat ce toate
centralele sindicale reprezentative la nivel naional desfoar astfel de cursuri, fie în
parteneriat fie individual. Cursurile sunt fie adresate în mod particular membrelor de sindicat,
atunci când este vorba despre informarea i consolidarea structurilor organizaionale ale
femeilor, fie atât brbailor cât i femeilor când tematica este general, integrându-se în
structura cursurilor (mai cu seam când tematica se refer i la negocieri colective) aspecte
referitoare la egalitatea de anse. Trebuie spus c din pcate, participarea femeilor la cursurile
ce nu le sunt adresate specific este înc slab, participarea masculin fiind în continuare
preponderent.

-

Crearea i meninerea unor reele care s monitorizeze consecvent înglobarea perspectivei
de gen în toate aspectele i politicile. Acest tip de reele reprezint o baz de discuii sau
interaciune între lucrtori i actorii sociali, fie c e vorba de sindicate, patronate sau ONG-uri,
promovând solidaritatea în cadrul structurilor sindicale i formarea de aliane.

Organizaiile sindicale reprezentative din România au formulat rezoluii i declaraii politice adoptate la
congrese, consilii naionale sau birouri executive, au elaborat publicaii, studii i sondaje, planuri de
aciune, strategii pe probleme de gen i programe de formare. Implementarea politicilor privind
egalitatea de anse poate fi eficient doar dac este tratat ca o problem semnificativ creia i se
ataeaz importana adecvat, îns de multe ori se consider c este o problem care privete doar
femeile. Colegii brbai nu îneleg de ce ar avea femeile anumite nevoi i prioriti, diferite de cele ale
brbailor, de ce ar fi nevoie de locuri rezervate sau buget aparte pentru activitile ce promoveaz
egalitatea de anse, ba uneori întâlnim i femei lidere care nu îneleg importana integrrii perspectivei
de gen. Sensibilizarea este deosebit de important acolo unde stereotipiile i atitudinile tradiionale în
privina rolurilor i a capacitii intelectuale a femeilor sunt înc puternic resimite, unde lipsa sprijinului
sau chiar ostilitatea reprezint o barier.
Organizaiile sindicale pot fi credibile pentru membrele poteniale doar dac femeile sunt vizibile în
interiorul i în afara sindicatelor – implicându-se în toate aspectele vieii sindicale ca membre, activiste
i lideri. Ele ar trebui s fie reprezentate adecvat în toate strucurile, la toate nivelurile i în toate
activitile.
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Stabilirea unor obiective, declaraiile politice sau rezoluiile se dovedesc adeseori insuficiente sau
inadecvate pentru integrarea perspectivei de gen, mai cu seam dac discriminarea direct sau
indirect este puternic înrdcinat în practic.
Prin urmare, organizaiile sindicale româneti au adoptat programe de aciuni pozitive sau strategii
având ca puncte centrale creterea gradului de implicare a femeilor în cadrul sindicatelor, promovarea
femeilor în structurile de conducere i în echipele de negocieri colective:
•

Locuri rezervate sau adiionale pentru femei în structurile executive i decizionale;

•

Reprezentarea proporional a participrii femeilor la congrese, în comitete, echipe de
negocieri colective, programe de educaie i formare, etc.;

•

Înfiinarea i susinerea structurilor de femei la nivel de ramur sau întreprindere, precum i
asigurarea funcionrii reelelor intra-oganizaionale;

•

Cooperarea cu alte structuri i organizaii ce împrtesc obiective similare, realizarea unor
reele inter-organizaionale la nivel naional, regional i internaional în vedera realizrii unor
aciuni în parteneriat, schimb de experiene i informaii, etc.

•

Asigurarea resurselor materiale, umane i financiare pentru activitatea structurilor de egalitate
de anse sau de femei;

•

Opiniile reprezentantelor femeilor s nu aib doar rol consulatativ în structurile executive i
decizonale;

•

Respectarea principiului proporionalitii în participarea femeilor la programele de educaie i
formare;

Structurile sindicale democratice, prin mandatul lor de a promova i respecta drepturile lucrtorilor,
sunt actori eseniali în lupta împotriva discriminrii la locul de munc, la toate nivelurile. Dei numrul
femeilor care muncesc în afar propriilor cmine este din ce în ce mai mare, se constat i o
alarmant cretere a discriminrii lor pe piaa de munc, ele fiind adeseori discriminate sau victimizate
datorit sexului, etniei, educaiei, vârstei, strii civile i responsabilitilor familiale. În plus, dac se
înscriu în sindicate, pot fi discriminate de patroni i din aceast cauz. În multe cazuri, discriminarea
pe fa sau direct este înlocuit de forme mai subtile de discriminare sau victimizare, forme ce pot fi
combtute doar prin reacii ferme i categorice la nivel legislativ dar mai ales social.
5.2 Principalele motive de discriminare pe piaa muncii - modaliti de a le contracara
5.2.1 Discriminarea pe baz de gen
Cea mai eficient modalitate de a combate discriminarea pe baz de gen o reprezint negocierea i
aplicarea unor acorduri încheiate cu angajatorii pentru promovarea tratamentului egal pentru toi
lucrtorii. Muli angajatori susin c ofer anse egale angajailor, dar de multe ori exist o mare
diferen între ceea ce e scris pe hârtie i ceea ce apare în practic. În mod ideal, nu ar trebui s
existe locuri de munc fr politici i acorduri care s abordeze aspecte precum:

•

recrutare, selecie i promovare;

•

formare profesional, creterea calificrilor i dezvoltarea competenelor;
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•

condiii la locul de munc, care rspund anumitor preocupri ale femeilor, cum ar fi concediile
de maternitate i de paternitate;

•

reguli de rezolvare a situaiilor de hruire i intimidare;

•

aciuni pozitive i monitorizarea progreselor.

Recrutare i selecie - bune practici
Urmtoarele puncte constituie aspecte importante de bune practici în procesul de recrutare i selecie:

¾ toate locurile de munc vacante trebuie s fie publicate în ziare i agenii de resurse umane,
inclusiv în publicaiile citite de migrani, grupuri etnice etc.

¾ afirmarea aplicrii egalitii de anse trebuie inclus în toate reclamele i informaiile
referitoare la locurile de munc.

¾ meninerea contactelor realizate la nivel local, în coli, colegii i universiti va contribui la
informarea femeilor cu privire la oportunitile de angajare disponibile.

¾ cerinele legate de educaie trebuie s fie adecvate locului de munc i s nu favorizeze
anumite grupuri.

¾ materialele de recrutare trebuie s includ descrierea clar a locului de munc, iar specificaiile
despre persoana necesar trebuie s fac referire la anumite competene, calificri sau cerine
specifice necesare postului, cum ar fi lucrul pân târziu în noapte sau în condiii deosebit de
ostile.

¾ testele i criteriile care nu sunt relevante pentru locurile de munc trebuie s fie evitate.
¾ persoanele responsabile de intervievarea candidailor trebuie s fie instruite cu privire la
aspectele de egalitate.
Monitorizarea progreselor înregistrate
Existena unei politici i aplicarea ei sunt lucruri total diferite. Tocmai de aceea, o practic bun pentru
reprezentanii sindicali este monitorizarea a ceea ce se întâmpl cu adevrat la locul de munc,
observând ceea ce se întâmpl în jurul lor sau asigurându-se c angajatorii urmresc gradul de
implementare a politicilor de egalitate i diversitate. Acest monitorizare se poate realiza prin:

¾ colectarea i analizarea informaiilor privind sectorul economic/participarea membrilor,
participarea la traininguri, câtiguri, ore lucrate, origine etnic, sex, dizabiliti, ierarhizarea
locurilor de munc i beneficiile aplicabile.

¾ revizuirea întrebrilor, criteriilor, procedurilor i practicilor în materie de recrutare, selecie i
promovare;

¾ monitorizarea incidentelor de hruire sexual sau intimidare i modul în care acestea sunt
rezolvate
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¾ monitorizarea modului în care sunt analizate i rezolvate reclamaiile de discriminare sexual
Aceste informaii vor furniza negociatorilor o imagine asupra situaiei de la locul lor de munc i
asupra modului în care diferite persoane din grupuri vulnerabile sunt tratate.
Fr îndoial, situaia femeilor în piaa muncii s-a mai îmbuntit i o mare parte din acest merit
trebuie atribuit acelor femei care au avut tenacitatea s treac prin îndelungate proceduri legale
pentru a-i câtiga cazurile.
În Statele Unite, femeile pot declana procese“de clas”. Acest lucru înseamn c dac un caz va fi
câtigat, orice femeie din aceast categorie poate pretinde aceleai drepturi. În Europa, fiecare individ
trebuie s lupte pentru propriul loc. În anul 2002, în Marea Britanie au fost peste 24000 de reclamaii
la tribunalele muncii cu privire la discriminare sexual sau înclcarea dreptului la plat egal, cu o
medie a sumelor dobândite în valoare de 19,279 Lire sterline.
Femeile sunt discriminate în recrutare i selecie datorit unor motive extrem de variate, de multe ori
fiind chiar victime ale discriminrii multiple: pentru sarcin, pentru responsabiliti fa de persoane
dependente, pentru c au nevoie de timp pentru îngrijirea copiilor i solicit concedii mai des, etc.
Ce pot face sindicatele
Reprezentanii sindicali nu au o sarcin uoar atunci când li se solicit asistent în cazuri legate de
prejudeci, sexism i discriminare. De asemenea, cei care se confrunt cu limbaj, comportamente i
practici sexiste sau martorii acestor situaii, pot resimi dificulti nefiind siguri de modul în care ar fi
mai bine s abordeze subiectul în faa colegilor sau a managementului.
Legislaia are o interpretare particular, referindu-se la situaiile în care oamenii sunt supui în mod
nejustificat unui tratament mai puin favorabil decât alii, din motive care nu pot fi justificate. Dac o
persoan pretinde c a fost supus unui tratament mai puin favorabil, trebuie s poat dovedi c a
suferit din cauza acestui tratament, nu c o persoan doar s-a gândit s o trateze astfel.
Tratament mai puin favorabil. Conceptul de tratament mai puin favorabil, este utilizat în legislaia
european i preluat de tribunalele muncii i de alte tribunale. Chiar dac nu este perceput ca atare,
astfel de cazuri sunt din pcate des întâlnite.
Un brbat care necesit servicii de îngrijire medical i cruia i-a fost alocat o asistent a refuzat
serviciile acesteia din cauza prejudecilor împotriva femeilor. Considerând c trebuie s i se fac pe
plac pacientului, eful asistentei a înlturat-o pe femeie - nu din motive legate de abiliti, cunotine i
experien ci din motive de sex. Acesta este un caz tipic când o angajat este tratat nedrept în mod
nejustificat.
Discriminare direct. Discriminarea pe motiv de sex const în aplicarea unui tratament mai puin
favorabil, pe motive sexuale, iar exemplele includ situaii precum:

¾ împiedicarea accesului la anumite locuri de munc a lucrtoarelor pentru c alii nu cred c ele
pot s-i îndeplineasc atribuiile de serviciu la fel de bine c brbaii;
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¾ o situaie în care se solicit candidai pentru un loc de munc, se desfoar interviuri, dar
femeile nu sunt intervievate;

¾ hruirea persoanelor (de cele mai multe ori atunci când nu sunt martori prezeni).
Discriminare indirect. Legea condamn i discriminarea indirect. Discriminare indirect poate
include situaii când un angajator prevede cerine sau condiii dificil de atins de majoritatea femeilor i
care nu sunt justificabile din punct de vedere al intereselor legitime ale angajatorului i sunt în
detrimentul individului. Exemplele includ:

¾ insistena rigid pentru anumite calificri educaionale care nu sunt eseniale pentru respectivul
locul de munc;

¾ hotrâri ale angajatorului legate de îmbrcminte sau uniforme, care ar putea împiedica
angajarea unor femei, cum ar fi femeile musulmane, care nu-i pot arta picioarele din motive
religioase sau culturale;

¾ solicitarea unui standard de limbaj mai elevat decât cel necesar pentru îndeplinirea atribuiilor
de serviciu sigur i eficient;

¾ recrutare prin întiinare verbal, excluzând astfel potenialii candidai care nu sunt "la curent".
Victimizarea. Victimizarea pe motive sexuale include tratarea oamenilor mai puin favorabil, pentru c
acetia i-au folosit de dreptul de a se plânge de discriminare, au adus dovezi în acest sens sau au
adus acuzaii celor vinovai. Astfel de exemple sunt:

¾ reclamaiile fcute de ctre clieni referitoare la utilizarea unui limbaj sexist de ctre un angajat
sunt refuzate sau celor care au fcut reclamaia li se ofer servicii de calitate inferioar;

¾ angajaii care s-au plâns de practici sau comportamente discriminatorii sunt ameninai cu
transferul, concedierea sau nu mai sunt promovai;
Lucrtorii cu regim de lucru parial sunt protejai de aceleai legi antidiscriminare ca i ceilali lucrtori.
Aceti lucrtori nu pot fi tratai mai puin favorabil decât lucrtorii cu regim full-time în cea ce privete
termenii i condiiile de munc. Acest lucru înseamn c lucrtorii part-time au dreptul de a fi pltii în
mod proporional cu cei ce lucreaz full-time, pentru orele muncite, au drept la concediu de odihn,
concediu de maternitate sau paternal i concediu medical, în mod proporional cu munca desfurat.
Reprezentanii sindicali joac un rol central datorit încrederii oamenilor în poziia ocupat de acetia.
Ei sunt primul punct de contact atunci când lucrtorii doresc s fac o plângere sau s discute despre
ceva care îi deranjeaz la locul de munc, fiindc sunt în legtur cu angajatorul prin procesul de
negociere a contractelor colective de munc.
Este important ca reprezentanii sindicatului s-i sprijine pe membrii care solicit depunerea unei
reclamaii pentru discriminare în funcie de sex. Abordarea unor astfel de probleme poate fi o situaie
foarte complex, în special în cazul în care predomin în acel loc de munc atitudinile i practicile
sexiste. În astfel de locuri de munc reprezentanii sindicatului se pot confrunta i cu ceilali colegi de
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munc, nu numai cu managementul, acolo unde practicile sexiste sunt acceptate sau ignorate.
Reprezentanii sindicatelor au un rol cheie în:

¾ realizarea unui sindicat accesibil tuturor;
¾ monitorizarea lucrurilor care se întâmpl la locul de munc i asigurarea practicilor corecte la
locul de munc i în promovare;

¾ implicarea membrilor în activitile sindicatului i asigurarea c sindicatul ofer anse egale
pentru toat lumea de a fi activ în cadrul diferitelor structuri i activiti.
Lupta împotriva discriminrii i sexismului nu este niciodat uor, necesitând încrederea oamenilor.
Încrederea este influenat de:

¾ nivelul de cunotine i experien;
¾ sprijinul primit de la ceilali;
¾ cultura organizaiei;
¾ rolul i statutul reperzentantului sindical;
¾ experienele anteriorare legate de combaterea discriminrii;
Combaterea culturii sexiste este extrem de dificil dac lupta e purtat de o singur persoan. De
aceea, atragerea i obinerea sprijinului altor perosoane este esenial. O abordare eficient const în
oferirea de sprijin prin explicaii cât mai clare i detaliate, care s ajute persoana în procesul de
înelegere. Aceast abordare presupune s recunoatem c aproape toat lumea, la un moment dat,
a fcut o remarc nejustificat, a râs la o glum discriminant sau a luat o decizie bazat pe o
prejudecat.
Muli lucrtori de sex masculin nu sunt contieni de barierele puse colegelor lor. Sindicatele dein un
rol cheie în creterea gradului de contientizare cu privire la discriminare în funcie de sex realizând
materiale educaionale i de formare care combat discriminarea între brbai i femei. Chiar dac întrun anumit mediu se poate obine doar sprijinul câtorva persoane (una sau dou) pentru a lupta
împotriva limbajului, comportamentului i procedurilor discriminatorii, tot este mai bine decât nimic i
ofer o baz de pornire. De aici se poate începe planificarea pas-cu-pas a unei strategii care implic
diferite tipuri de activiti, chiar dac schimbrile nu vor surveni peste noapte. Planurile pot s includ:

¾ abordarea în primul rând a persoanelor care nu sunt de acord cu asemenea practici;
¾ plasarea în locuri vizibile la locul de munc a unor afie cu informaii ce combat prejudecile
legate de gen i explic diferie aspecte legate de egalitatea anselor i discriminare;

¾ prezentarea unor teme care promoveaz diversitatea, de exemplu, prezentarea unor
documentare sau invitarea unor persoane care s vorbeasc despre cancerul de col uterin i
cel testicular, despre efectele hruirii i intimidrii sau despre implicarea ambilor parteneri în
creterea copiilor;
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¾ rspândirea informaiilor despre cazuri de succes care apar la locul de munc sau în alt sector
în companie;

¾ organizarea unui program de formare pentru reprezentanii sindicatului i membrii de sindicat;
¾ asigurarea implicrii concrete a angajatorului pentru combaterea sexismului i discriminrii la
locul de munc;
Muli reprezentani sindicali vor trebui s se ocupe de reclamaii de discriminare sexual sau de alt
natur, hruire, intimidarea. Multe femei înc vd sindicatele ca fiind organizaii preponderent
masculine, ostile sau indiferente fa de preocuprile lor, unde plângerile nu sunt luate în serios i nu
va fi contactat managementul pentru a combate discriminarea. De aceea, nu trebuie s se sugereze
c:

¾ reclamantul este prea sensibil;
¾ reclamantul dorete lupta fr motive bine întemeiate;
¾ persoan acuzat c a provocat incidentul este foarte onorabil i e greu de crezut c aceast
persoan ar face/spune aa ceva;

¾ probabil, a fost doar o glum;
Orice rspuns din partea reprezentantului sindicatului sau al managementului trebuie s fie rapid i
pozitiv. Acest lucru va ajuta de asemenea, în cazul în care exist politici i proceduri care permit
angajatului s se simt încreztor c va fi susinut de ctre sindicat i management.
Ar fi de preferat ca femeile s aib posibilitatea de a solicita sprijin de la o alt femeie. Chiar dac nu
sunt întrutotul convini de existena acestor probleme, reprezentanii sindicali trebuie s fac ceva
pentru a ajuta angajatul ce le-a solicitat ajutorul. Aadar, este necesar s fie cunoscut persoana la
care se poate apela pentru ajutor i sfaturi în cadrul sindicatului i procedurile care trebuie folosite.
Dac nu exist proceduri specifice pentru plângeri de discriminare, angajaii nu trebuie s fie
descurajai de la depunerea plângerilor. Cei care sufer discriminri vor ca aceast situaie s
înceteze. În cazul în care metodele informale eueaz, prin aplicarea procedurilor formale acuzatul ar
trebui s fie suspendat sau mutat într-un alt departament sau cldire, dup caz i gravitatea faptei
comise.
5.2.2 Plat egal pentru munc de valoare egal

-

Femeile au câtigat în medie cu 100 de lei mai puin decât brbaii în octombrie 2008, arat o
publicaie realizat de Institutul Naional de Statistic (INS).

-

Câtigul salarial mediu brut realizat de salariaii care în octombrie 2008 au lucrat cel puin 23
de zile, cu program complet, a fost de 1.806 lei, femeile câtigând în medie cu 7,3% mai puin
decât brbaii (1.868 lei pentru brbai fa de 1.732 lei pentru femei.
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-

Peste o cincime dintre români au avut venituri din salarii mai mici de 1.000 lei în octombrie
2008. Aproape un sfert dintre femei i peste o cincime dintre brbai câtigau între 651 i 1.000
lei.

-

21,1% dintre brbai i 21,2% dintre femei - aveau în octombrie 2008 salarii între 1.001 i
1.500 lei, iar 15,3% dintre brbai i 14,1% dintre femei au avut un salariu între 1.501 i 2.000
lei, potrivit datelor INS.

-

Salariul minim brut era câtigat de 4,6% dintre brbai i 4,7% dintre femei.

-

Sub salariul minim de baz câtigau 0,2% dintre brbai i 0,3% dintre femei.

-

Doar 1,1% dintre brbai i 0,7% dintre femei au câtigat peste 8.000 lei.

La 31 octombrie 2008 lucrau 4,82 milioane de persoane, brbaii reprezentând 54,3% din totalul
salariailor.
Din totalul femeilor salariate, 68,9% lucrau în sfera serviciilor, iar brbaii munceau în proporie de
50,8% în sectorul serviciilor i de 46,4% în industrie i construcii.
Brbaii predomin în rândul meteugarilor-meseriai (79,9%), operatorilor de instalaii, maini i
echipamente (70%), conductorilor i funcionarilor din administraia public i din unitile economicosociale (62,2%), agricultorilor (61,4%) i a muncitorilor necalificai (58,1%).
Femeile sunt majoritare în cazul ocupaiilor de funcionari administrativi (68,4%), lucrtori operativi
în servicii, comer (62,0%), tehnicieni, maitri (61,1%), specialiti cu ocupaii intelectuale (57%).
Cele mai mari ponderi ale sporurilor i adaosurilor în câtigurile salariale se regsesc în industria
extractiv (41,7%), sntate i asisten social (39,3%), producia i furnizarea de energie.
În cele mai bine pltite locuri de munc femeile sunt slab reprezentate, ele fiind prezente în numr
mare în locuri de munc mai prost pltite. Câteva dintre motivele pentru aceast situaie sunt:
• atitudinile culturale fa de rolul jucat de femei i brbai în societate – stereotipurile legate de sex i
segregarea în funcie de gen persist în instituiile de învmânt, formare profesional i în opiunile
legate de echilibrarea vieii profesionale cu cea privat;
• subestimarea i subevaluarea anumitor locuri de munc ocupate în special de femei, mai ales
îngrijirea de persoane i munca în magazine – multe din acestea sunt locuri de munc pltite prost;
• impactul inegal asupra salariilor i a pensiilor femeilor este cauzat de responsabilitile lor de familie,
care presupun timp în afara pieei muncii sau/i lucru în regim part-time;
• discriminarea femeilor de ctre angajatori lipsii de scrupule, în special a celor care lucreaz parttime, fiindu-le afectate plata, accesul la ore suplimentare i prime, promovare, instruire, timpul de lucru
i pensii;
• discriminare indirect în sistemele de plat bazate pe evaluarea postului i în locurile de munc din
anumite sectoare în care proporia femeilor este mai mare;
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Consecinele diferenelor din remunerare
O campania derulat în Uniunea European în 2001 a prezentat o list cuprinzând consecinele
rezultate din diferenele de remunerare:
• srcie personal i excluziune social, în special pentru mamele singure;
• copii crescui în srcie i condiii precare;
• srcie dup pensionare deoarece pensia este mica i insuficient traiului decent;
• mai puine oportuniti pentru învare continu pe tot parcursul vieii din cauza lipsei de fonduri;
• demotivare;
• angajatorii care nu asigur egalitate în remunerare sunt mai puin competitivi i nu sunt capabili s
recruteze i s rein angajaii valoroi;
• creterea numrului de persoane care necesit asisten social.
Ce pot face sindicatele
Pentru atenuarea acestor situaii se recomand abordarea unui parteneriat multilateral pentru
abordarea problemei:
• creterea gradului de contientizare i de înelegere a ceea ce înseamn diferenele de remunerare;
• modernizarea i monitorizarea strict a aplicrii legislaiei privind egalitatea de remunerare;
• asigurarea c angajatorii i sindicatele tiu cum s pun în aplicare principiul plii egale pentru
munca de valoare egal;
• dezvoltarea responsabilitii pentru asigurarea egalitii de remunerare.
Evaluarea postului este un sistem prin care sunt comparate diferite locuri de munc în cadrul unei
companii sau organizaii, de obicei, ca baz pentru o structur de pli. Obiectivul su este de a aplica
un set comun de reguli, consecvent i echitabil pentru toate locurile de munc în vederea:
• elaborrii unei ordini în ierarhia locurilor de munc;
• posibilitii de a realiza o comparaie între locurile de munc într-o organizaie, cu un mecanism de
apel;
• posibilitii de a realiza o comparaie între locuri de munc individuale sau pe grupuri, în diferite
organizaii, cu scopul de a compara salariile;
Pentru a asigura egalitatea, sindicatele ar trebui s fie consultate la verificarea criteriilor de evaluare a
posturilor, pentru a stabili dac anumite abiliti nu sunt subevaluate i astfel s afecteze valoarea
locurilor de munc în care sunt angajate mai multe femei (de exemplu, efortul fizic este evaluat mai
mult decât alte aptitudini).
Sindicatele pot oferi consultan în cazurile de discriminare legate de diferene de plat pentru munca
de valoare egal. Cele mai eficiente modaliti de a asigura plata egal la locul de munc sunt
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negocierile colective i analizarea regulat a salariilor angajailor, realizat de management împreuna
cu sindicatele.
"La condiii de munc egale ar trebui s existe salarii egale"
Cristian Nistoreasa, general manager al companiei de consultan Wilson Learning: "Pentru acelai tip
de job, nu sunt diferene semnificative - exist îns joburi pltite mai bine (cum ar fi cel de director
financiar sau contabil-ef.) pentru care sunt preferai, în general, brbaii. În companiile mai mici i în
mediile mai active sunt preferai brbaii, care au un sim al afacerii mai dezvoltat i se adapteaz mai
repede la schimbri, în timp ce în multinaionale sunt preferate femeile, în special pentru activitile
care implic munca de birou susinut, care necesit mai mult contiinciozitate. Pentru acelai tip de
job îns, diferenele salariale între brbai i femei ar fi de circa 10%. Din perspectiva angajatorului,
important e ca cel care execut jobul respectiv s aib abilitile i competenele necesare.”
5.2.3 Femeile i pensiile
Pensiile reprezint un subiect important pentru toat lumea i nimeni nu ar trebui s îl ignore. Prinii
notri au îmbtrânit tiind c plata contribuiei la sistemul naional de pensii le va asigura o pensie cu
care vor putea tri odat ce vor fi prea în vârst s mai poat lucra. Totui, deoarece brbaii i
femeile primesc pensii de stat la vârste diferite, discriminare în funcie de sex în acest domeniu este o
problem complex care genereaz de mult timp dezbateri. Cu toate c, în conformitate cu legea
pentru combaterea discriminrii, orice persoan are dreptul de a nu fi discriminat în funcie de gen,
plata pensiilor i beneficiile aferente la vârste diferite pentru femei i brbai nu ine cont de aceste
aspecte. Ca urmare a reducerii câtigurilor de-a lungul vieii i a pensiilor femeilor, diferenele de
salarizare cauzeaz srcie în rândul femeilor în vârst.
21% dintre femeile în vârst de 65 de ani sau mai mult sunt expuse riscului de srcie, în timp ce
numai 16% dintre brbai se afl în aceast situaie.
Reforma sistemului de pensii în România
Începând cu 2008 contribuia la un fond de pensii private a devenit obligatorie pentru toate persoanele
sub 35 de ani i opional pentru persoanele cu vârsta cuprins între 35 i 45 de ani (acestea din
urm putând decide dac doresc sau nu s participe la un astfel de fond de pensii private). Pensia
privat obligatorie nu are aplicabilitate în cazul persoanelor cu vârsta peste 45 de ani.
Reforma pensiilor înseamn extinderea bazelor sistemului de pensii prin adugarea a înc 2 surse
(piloni) de pensie, numite pensii private, pe lâng pensia public (de stat). Noile fonduri de pensii nu
sunt administrate de stat, ci de companii private. Acestea administreaz contribuiile individuale ale
participanilor (angajai înscrii la fond) în beneficiul direct al acestora.
Tipuri de pensie.
• Pensia public (de stat) este aa-numitul pilon 1 al sistemului de pensii. Legea pe baza creia
funcioneaz este Legea nr. 19 din 2000 cu modificrile i completrile ulterioare. Acest tip de pensie
se bazeaz pe solidaritatea între generaii: pensia actualilor pensionari se constituie din contribuiile
persoanelor active pe piaa muncii, în acest moment.
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• Pensia privat obligatorie reprezint aa-numitul pilon 2 al sistemului de pensii. Legea pe baza
creia funcioneaz este Legea nr. 411 din 2004 modificat i completat, intrat în vigoare în 2008.
Poate fi considerat un tip de economisire forat, bazat pe o contribuie individual obligatorie: suma
cu care contribuie obligatoriu o persoan de-a lungul vieii active va sta la baza constituirii pensiei
sale. La aceast sum se adaug (sau se scade, dac este negativ) rata de capitalizare a fondului
acumulat i se scad comisioanele de administrare ale respectivului fond.
• Pensia privat facultativ reprezint aa-numitul pilon 3 al sistemului de pensii. Legea pe baza
creia funcioneaz este Legea 204 din 2006. Constituie un sistem de economisire voluntar, bazat
pe o contribuie individual voluntar. Mecanismul de constituire a pensiei este acelai ca în cazul
pensiilor private obligatorii.
În prezent 9,5% din venitul lunar al oricrui angajat este contribuie la bugetul de pensii i asigurri
sociale din partea angajatului i 19,75% din venit este contribuie din partea angajatorului. De aceti
bani beneficiaz actualii pensionari, prin ceea ce se numete „pensia de stat” (pensia public).
Schimbarea adus de reform const în faptul c persoanele care particip la un fond de pensii
private, contribuie cu 2% din venit în primii ani, acest procent urmând s creasc, treptat, la 6% din
venit (pân în 2016). Procentele se vor scdea din actuala contribuie la sistemul de pensii publice, de
9,5%.
Pentru persoanele cu vârsta peste 45 de ani i pentru cele care în 2008 aveau vârsta cuprins între
35 i 45 de ani i nu au optat pentru contribuia la un fond de pensii obligatorii, pensia pe care o vor
primi va fi calculat conform Legii nr.19 din 2000, astfel:
• Valoarea pensiei se determin prin înmulirea punctajului mediu anual, realizat de angajat în
perioada de cotizare, cu valoarea unui punct de pensie.
• Punctajul mediu anual se determin prin împrirea numrului de puncte, realizat prin însumarea
punctajelor anuale realizate în perioada de cotizare, la numrul de ani corespunztori stagiului
complet de cotizare, prevzut de lege.
• Punctajul anual se determin prin împrirea la 12 a punctajului
anul respectiv din însumarea numrului de puncte realizate în fiecare lun.

rezultat

în

• Numrul de puncte realizat în fiecare lun se calculeaz prin raportarea salariului brut individual,
inclusiv sporurile i adaosurile, la salariul mediu brut lunar din luna respectiv, comunicat de Institutul
Naional de Statistic.
Pentru persoanele cu vârsta sub 35 de ani (în 2008) i pentru cele cu vârsta între 35 i 45 de ani care
aleg s contribuie i la un fond de pensii private obligatorii, pe lâng contribuia la bugetul de pensii i
asigurri sociale, pensia lor se va constitui din:
Pensia public + Pensia privat obligatorie
Dac aceste persoane decid s participe i la un fond de pensii private facultative,
pensia lor va fi compus din 3 surse:
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Pensia public + Pensia privat obligatorie + Pensia privat facultativ
Diferena dintre persoanele care vor contribui la un fond de pensii private i cele care nu vor contribui
este c primele vor avea o pensie public mai mic decât persoanele care contribuie doar la sistemul
public, la care se va aduga, îns, pensia privat obligatorie.
Impactul diferit al reformei sistemului de pensii asupra femeilor i brbailor.
Studiile
realizate
în
diferite
state
care
i-au
reformat
arat c exist diferene care în general, defavorizeaz femeile:

sistemul

de

pensii

• În general, femeile au rate de participare mai mici pe piaa muncii, participând mai mult la munca
domestic – în medie,
femeile lucreaz în sistem de
munc
salarizat
doar
jumtate din anii pe care îi
lucreaz brbaii (aceasta i
din
cauza
întreruperilor
legate de concediile de
maternitate i de cretere i
îngrijire a copiilor);
• Salariile mai mici, datorate
valorizrii mai slabe a muncii
femeilor
i
apartenenei
lor la domenii economice mai
slab pltite – pân la vârsta
adult femeile câtig în
medie 2/3 din cât câtig
brbaii;
• Beneficiile de pensie depind de contribuiile fcute de-a lungul timpului, contribuiile depind de
salarii, tipul de munc i numrul de ani de munc, prin urmare, femeile primesc beneficii de pensie
mai mici;
•
Problemele demografice
amplific diferenele:

i

reglementrile

referitoare

la

pensionarea

anticipat

– Femeile triesc în medie cu 3-5 ani mai mult decât brbaii i sunt mai tinere decât
soii/partenerii lor;
– Femeile pot s se pensioneze cu 5 ani mai devreme decât brbaii. Acest lucru înseamn c
ele acumuleaz mai puin pentru perioada de pensie;
– Se estimeaz c femeile triesc mai mult decât soii/partenerii lor, aadar riscul de srcie
este mai mare, dat fiind c triesc o perioad mai lung de timp din rezerve mai mici.
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Rolul speranei de via este important în stabilirea beneficiilor de pensie pentru femei i brbai,
conform sistemului de pensii private. Dac sistemul va copia practicile asigurrilor private de a folosi
tabele diferite pentru sperana de via a femeilor i a brbailor, atunci, în noul sistem, femeile pot
ajunge s primeasc doar 57% din cât primesc brbaii, spre deosebire de sistemul pensiilor publice
unde primesc în medie 75% din cât primesc brbaii (conform simulrilor fcute pentru Polonia, în
cadrul studiului “Dimensiunea de gen a reformei pensiilor în Europa Central i de Est: Cazurile
Republicii Cehe, Poloniei i Ungariei”, realizat de ILO-CEET.)
Pentru România, estimrile fcute în legtur cu impactul de gen al reformei pensiilor, indic faptul c
numrul mai mic de ani de munc, câtigurile mai mici i sperana de via mai mare pot duce la o
reducere a pensiei medii a femeilor cu aproximativ 34% în comparaie cu cea din sistemul public, dac
situaia rmâne neschimbat (raportul Dimensiunea de gen a reformei sistemului de securitate social
din România”, ILO-CEET).
Femeile cu vârsta peste 45 de ani se vor confrunta cu problema creterii vârstei de pensionare.
Schimbarea nu este bine cunoscut i în msura în care este cunoscut, aceast schimbare nu este
deloc agreat. Acest lucru se întâmpl pentru c:
• femeile au în general o dubl zi de munc: acas i la serviciu, ceea ce devine i mai
obositor i stresant odat cu înaintarea în vârst;
• femeile se confrunt mai frecvent cu discriminarea pe criterii de vârst i le este mai dificil
s-i menin i s-i dezvolte un loc de munc sau s-i gseasc unul nou;
• pentru c facilitile de cretere i îngrijire a copiilor sunt limitate, multe femei din aceast
categorie de vârst îi asum rolul de bunic i in locul prinilor. Acest lucru le determin s
ias mai devreme de pe piaa muncii sau le este mai dificil s reintre dup o perioad mare de
absen.
Femeile cu vârsta între 35 i 45 de ani vor trebui s fac fa celor mai multe
dificulti, aflându-se în poziia cea mai complex, de a decide dac vor rmâne
doar la pensia public sau vor direciona o parte a contribuiei lor ctre o pensie
privat.
Avantajele pentru decizie în favoarea contribuiei mixte sunt:
• diminueaz dependena fa de o singur surs de venit, cea din pensia public;
• vor putea alege de cine s fie administrai banii.
Dezavantajul unei astfel de decizii este c perioada de contribuie la un astfel de fond este destul de
mic.
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Astzi sistemul de pensii din România este pus în dificultate. La sfâritul lunii mai 2009, numrul de
pensionari urcase la peste 4,7 milioane, în timp ce efectivul de salariai era de doar 4,58 milioane de
persoane. Cetenii sunt sftuii s fac provizii adiionale, unul din argumente fiind c numrul
persoanelor care muncesc i contribuie la sistemul de pensii al statului devine din ce în ce mai mic
pentru c numeroi oameni se pensioneaz.
În prezent în ara noastr, vârsta standard de pensionare este de 60 ani pentru femei i 65 ani pentru
brbai, pornindu-se de la 58 de ani i apte luni pentru femei i de la 63 de ani i apte luni pentru
brbai, potrivit prevederilor din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii.
Reforma sistemelor de pensii nu include planuri care s împiedice
pierderile femeilor datorit responsabilitilor lor de îngrijire, în ciuda
faptului c venitul mediu al femeilor pensionate este mai mic
semnificativ decât venitul brbailor. Veniturile femeilor mai în vârst
reprezint puin peste jumtate din veniturile brbailor mai în vârst.
Deseori ele pierd din contribuii atunci când îi asum responsabiliti
de îngrijire i de asemenea, câtig în medie mai puin decât brbaii
pe parcursul vieii. Prin urmare, economiile lor pentru pensie sunt
îngrijortor de mici.
Dei legea prevede c trebuie s existe un tratament egal între brbai
i femei, deoarece femeile triesc în medie mai mult ca brbaii, exist anumite excepii importante.
Lucrtorii cu contract pe perioad determinat nu trebuie s fie dezavantajai în comparaie cu
lucrtorii cu contract pe perioad nedeterminat în termenii contractuali i condiiile de angajare,
inclusiv salariul i pensiile.
Lucrtorii au nevoie de un sistem de pensii care poate fi îneles uor, stabil - pentru ca oamenii s-l
poat planifica - capabil s rspund tuturor modelelor de munc ale populaiei, nu doar a unei pri.
5.2.4 Drepturi pentru maternitate
În trecut sarcina era considerat un impediment, o stare ce punea femeile în imposibilitatea de a mai
lucra. Spre deosebire de femeile de condiie bun, femeile însrcinate care munceau triau cu frica
pierderii locului de munc i deseori ele continuau s lucreze pân aproape de termenul sarcinii,
intrând în concediu (fr plat) numai pe un timp foarte limitat în perioada imediat înainte i dup
natere. Din pcate i în societatea civilizat se mai întâlnesc cazuri în care angajatorii nu accept ca
angajatele lor s îi ia concediu pentru natere i îngrijirea copilului, recurgând la practici incredibile
de antaj i intimidare. Cu toate c în zilele noastre femeile au dreptul s nu fie concediate din motive
legate de sarcin, ideea ca sarcin este o condiie care slbete performana persist în atitudinile
discriminatorii, fapt ce conduce la dezavantajarea multora.
Protecia maternitii la locul de munc
Una din legile aprute cu destul de mult timp în urm este Legea nr. 25 din 5 martie 2004, pentru
aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 96/2003 privind protecia maternitii la locurile de
munc.
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Aceasta ordonan de urgen reglementeaz msuri de protecie social pentru:
a) salariate gravide i mame, luze sau care alpteaz, de cetenie român ori a unui stat membru al
Uniunii Europene i din Spaiul Economic European, care au raporturi de munc sau raporturi de
serviciu cu un angajator;
b) ceteni ai altor state i apatrizi, care au, conform legii, domiciliul sau reedina în România, dac
fac parte din categoriile de salariate prevzute la lit. a).
Conform acestei ordonane salariata gravid este femeia care anun în scris angajatorul asupra strii
sale fiziologice de graviditate i anexeaz un document medical eliberat de medicul de familie sau de
medicul specialist care s îi ateste aceast stare.
Conform art.8, angajatorul are obligaia s pstreze confidenialitatea asupra strii de graviditate a
salariatei i nu va anuna ali angajai decât cu acordul scris al acesteia i doar în interesul bunei
desfurri a procesului de munc, când starea de graviditate nu este vizibil.
În cazul în care o salariat se afl în una dintre situaiile prevzute la art. 2 lit. c)-e) (salariata gravid,
salariata care a nscut recent, salariata care alpteaz) i desfoar la locul de munc o activitate
care prezint riscuri pentru sntatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii i alptrii,
în sensul celor prevzute la art. 5 alin. (1), angajatorul este obligat s îi modifice în mod corespunztor
condiiile i/sau orarul de munc ori, dac nu este posibil, s o repartizeze la alt loc de munc fr
riscuri pentru sntatea sau securitatea sa, conform recomandrii medicului de medicina muncii sau a
medicului de familie, cu meninerea veniturilor salariale.
De asemenea angajatorii au obligaia de a acorda salariatelor gravide dispens pentru consultaii
prenatale în limita a maximum 16 ore pe lun, în cazul în care investigaiile se pot efectua numai în
timpul programului de lucru, fr diminuarea drepturilor salariale.
În baza recomandrii medicului de familie, salariata gravid care nu poate îndeplini durata normal de
munc din motive de sntate, a sa sau a ftului su, are dreptul la reducerea cu o ptrime a duratei
normale de munc, cu meninerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al
angajatorului, potrivit reglementrilor legale privind sistemul public de pensii i alte drepturi de
asigurri sociale.
În cazul în care o salariat care desfoar în mod curent munca cu caracter insalubru sau greu de
suportat se încadreaz în prevederile art. 2 lit. c)-e) (salariata gravid, salariata care a nscut recent,
salariata care alpteaz), angajatorul are obligaia ca, pe baza solicitrii scrise a salariatei, s o
transfere la un alt loc de munc, cu meninerea salariului de baz brut lunar.
Este interzis angajatorului s dispun încetarea raporturilor de munc sau de serviciu în cazul:
a) salariatei prevzute la art. 2 lit. c)-e) (salariata gravid, salariata care a nscut recent, salariata care
alpteaz), din motive care au legtur direct cu starea sa;
b) salariatei care se afl în concediu de risc maternal;
c) salariatei care se afl în concediu de maternitate;
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d) salariatei care se afl în concediu pentru creterea copilului în vârst de pân la 2 ani sau, în cazul
copilului cu handicap, în vârst de pân la 3 ani;
e) salariatei care se afl în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârst de pân la 7 ani sau, în
cazul copilului cu handicap, în vârst de pân la 18 ani.
Interdicia prevzut la lit. b) se extinde, o singur dat, cu pân la 6 luni dup revenirea salariatei în
unitate.
Dispoziiile acestui aliniat nu se aplic în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a
reorganizrii judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiiile legii.
În august 2009 un articol din Business Standard susinea ideea c una din soluiile angajailor din
România speriai c ar putea fi disponibilizai este de a cere concediu pentru creterea copilului,
angajatorii plângându-se c solicitrile pentru concediu de maternitate au crescut cu pân la 50% fa
de 2008. Ei consider c acest lucru se întâmpl i pe fondul creterii indemnizaiei pentru creterea
copilului de la 600 de lei la 85% din valoarea veniturilor câtigate în anul anterior naterii.
Peste 15.000 de persoane i-au reluat activitatea profesional dup concediul legal de maternitate,
preferând s se întoarc la serviciu contra unui stimulent lunar de 100 de lei, arat datele Ageniei
Naionale pentru Prestaii Sociale (ANPS)
Legislaia prevede ca prinii care opteaz pentru un concediu de doi ani pentru îngrijirea copilului s
primeasc lunar 85% din veniturile realizate în anul anterior naterii, dar nu mai puin de 600 de lei i
nu mai mult de 4.000 de lei. De concediu pentru creterea copilului pot beneficia atât mamele cât i
taii, pân când copilul împlinete doi ani.
Graviditatea i maternitatea sunt perioade de timp în care femeia este în mod deosebit vulnerabil din
punctul de vedere al sntii i în care nevoile de protecie la locul de munc sunt mai complexe. Din
acest punct de vedere, legislaia naional cuprinde standarde bine definite i în acord cu legislaia
comunitar privind protecia femeii care lucreaz i este gravid, a nscut recent sau alpteaz.
Aspectul cel mai important care trebuie subliniat în legtur cu maternitatea este c aceasta nu poate
constitui motiv de discriminare.
Actele normative care reglementeaz protecia maternitii la locul de munc în România sunt:
- OUG nr. 96/2003 privind protecia maternitii la locurile de munc, publicat în Monitorul Oficial
Partea I, nr.750 din 27 octombrie 2003;
- Legea nr. 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea OUG nr. 96/2003 privind protecia maternitii la
locurile de munc, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 214 din 11 martie 2004;
- H.G. nr. 537 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
OUG nr. 96/2003.
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Drepturile femeii care lucreaz i este gravid
Potrivit legii, salariata gravid este femeia care anun în scris angajatorul asupra strii sale de
graviditate i care anexeaz la aceast cerere certificatul medical ce atest starea de graviditate,
eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist. Din momentul în care cererea este formulat
ctre angajator în scris i este însoit de actele cerute de lege, femeia angajat care este gravid
trebuie s beneficieze de toate msurile de protecie prevzute de lege. Dac aceste msuri nu sunt
îndeplinite de angajator, acesta va fi sancionat contravenional. Constatarea contraveniilor i
aplicarea amenzilor contravenionale se face de ctre inspectorii de munc din cadrul Inspectoratelor
Teritoriale de Munc pe a cror raz teritorial se afl sediul sau domiciliul angajatorului i, dup caz,
de personalul împuternicit al Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici.
Pentru protecia sntii i a siguranei sale la locul de munc, salariata gravid, în condiiile în care
în mod legal a informat angajatorul asupra strii sale de graviditate, are în principal urmtoarele
drepturi:
- S îi desfoare activitatea în condiii care s nu pun în pericol sntatea i securitatea sa în
munc i s nu aib consecine negative asupra strii de sntate a sarcinii;
- S fie informat asupra calitii condiiilor de munc i a eventualelor riscuri pe care acestea le
genereaz asupra sntii sale sau a sarcinii;
- S fie transferat, în condiiile legii, într-un loc de munc fr riscuri, cu
meninerea veniturilor salariale; dac acest transfer nu este posibil, s
beneficieze, în condiiile legii, de concediu de risc maternal;
- S beneficieze de reducerea cu o ptrime a duratei normale a zilei de
munc, în baza recomandrii medicului de familie, în condiiile în care nu
poate îndeplini durata normal a zilei de munc din motive de sntate, a sa
sau a ftului. Reducerea cu o ptrime a duratei normale a zilei de munc se
face cu meninerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii
al angajatorului;
- În situaia în care salariata gravid îi desfoar activitatea numai în poziia ortostatic sau aezat,
angajatorul are obligaia s îi modifice condiiile de munc i/sau programul de munc astfel încât
salariata gravid s beneficieze de pauze regulate de timp pentru repaus în poziia ezând sau
pauze de micare. În situaia în care amenajarea condiiilor de munc i/sau a programului de munc
nu sunt posibile din motive obiective, angajatorul este obligat s schimbe locul de munc al salariatei
gravide.
În ceea ce privete protecia sntii i securitii în munc a angajatei gravide, angajatorii sunt
obligai, potrivit legii:

¾ S previn prin msuri specifice expunerea salariatelor gravide la riscuri ce le pot afecta
sntatea i securitatea în munc, i s nu constrâng salariatele gravide s efectueze o
munc duntoare pentru starea lor de graviditate. Angajatorul este obligat s evalueze
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anual gradul i durata expunerii salariatelor gravide la activiti susceptibile s prezinte risc
de expunere la ageni, procedee i condiii de munc ce pot avea consecine negative
asupra sarcinii. Evalurile trebuie realizate de angajator cu participarea obligatorie a
medicului de medicin a muncii. Rezultatele acestor evaluri sunt consemnate în rapoarte
scrise, care trebuie înmânate de angajator, obligatoriu, sindicatului sau reprezentanilor
salariailor, în termen de 5 zile lucrtoare de la data realizrii lor. Pe de alt parte,
angajatorul este obligat ca în termen de 10 zile lucrtoare de la data la care a fost anunat
în scris de ctre o angajat asupra strii sale de graviditate, s informeze medicul de
medicin a muncii i Inspectoratul Teritorial de Munc pe raza cruia îi desfoar
activitatea. Atât medicul de familie, cât i Inspectoratul Teritorial de Munc sunt obligai s
verifice condiiile de munc ale salariatei gravide.

¾ S modifice condiiile i/sau orarul de munc ale salariatei gravide, dac activitatea pe care
aceasta o desfoar prezint riscuri pentru sarcin. Dac aceste modificri nu sunt
posibile, angajatorul este obligat s repartizeze angajata într-un alt loc de munc, cu
meninerea veniturilor salariale. În situaia în care repartizarea la un alt loc de munc nu
este posibil din motive obiective, salariata gravid are dreptul la concediu de risc
maternal. Concediul de risc maternal poate fi acordat în baza unui certificat medical
eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist, dar nu simultan cu alte concedii
prevzute de lege. Pe durata concediului de risc maternal, salariata gravid are dreptul la
indemnizaia de risc maternal pltit de angajator, care se suport din bugetul asigurrilor
sociale de stat. Calculul i plata indemnizaiei de concediu de risc maternal se fac de ctre
angajator, cel mai târziu la data lichidrii drepturilor salariale pentru luna în care este
acordat acest concediu.
Potrivit legii, salariatele gravide nu pot fi obligate s desfoare munc de noapte. Dac medicul de
familie sau medicul specialist, constat, printr-un certificat medical, c pentru o anumit perioad de
timp gravid nu poate desfura munc de noapte, în baza unei cereri scrise a salariatei, angajatorul
este obligat s o transfere la un loc de munc de zi, cu meninerea veniturilor salariale. În ipoteza în
care acest transfer nu este posibil din motive obiective, salariata are dreptul la concediu i
indemnizaie de risc maternal.
Legea interzice ca angajatele gravide s munceasc într-un mediu insalubru sau greu de suportat. De
aceea, în baza solicitrii scrise a salariatei, angajatorul are obligaia s o transfere într-un alt loc de
munc, cu meninerea salariului de baz brut lunar. Conform legii, munca în condiii insalubre sau
greu de suportat poate fi:
- spatul anurilor;
- încrcatul sau descrcatul cu lopata al diverselor produse;
- ridicarea unor greuti mai mari de 10 kilograme;
- munca în condiii de expunere la temperaturi extreme etc.
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Potrivit legii, este interzis încetarea unilateral de ctre angajator a raporturilor de munc sau
de serviciu în cazul salariatei gravide, pentru motive care au legtur direct cu starea sa, sau în
cazul salariatei gravide aflat în concediu de risc maternal. Excepie de la aceast interdicie face
concedierea ca urmare a reorganizrii judiciare sau a falimentului angajatorului.
Angajata gravid care consider c încetarea raporturilor de munc s-a realizat din cauza strii sale,
are dreptul s conteste decizia angajatorului la instana judectoreasc, în termen de 30 de zile de la
data comunicrii încetrii raporturilor de munc. Sarcina probei, în astfel de litigii, revine angajatorului,
care trebuie s fac dovad c actul unilateral de încetare a raporturilor de munc nu este legat în
mod direct de starea de graviditate a salariatei.
Femeia însrcinat sau care a nscut are dreptul la 126 de zile calendaristice de
concediu de maternitate, înainte i dup natere. Cele 126 de zile pot fi luate în
dou etape: 63 de zile înainte de natere i 63 de zile dup natere. Concediile
pentru sarcin i luzie se pot compensa între ele, în funcie de recomandarea
medicului i de opiunea persoanei beneficiare. Persoanele cu handicap
beneficiaz, la cerere, de concediu de sarcin începând cu luna a 6-a de
sarcin. Pe durata concediului de maternitate, femeile au dreptul la o
indemnizaie de maternitate. Angajatorii nu pot desface contractele de munc
ale angajailor care beneficiaz de concediu de maternitate, de concediu de risc
maternal, concediu parental sau concediu de îngrijire a copilului bolnav. Interdicia de concediere se
extinde o singur dat, cu pân la 6 luni dup revenirea angajailor în unitate. În cazul în care nu au
fost respectate aceste prevederi, angajatul are dreptul s conteste decizia angajatorului la instana
judectoreasc, în termen de 30 de zile de la data comunicrii deciziei de concediere.
Concediul postnatal obligatoriu - este concediul obligatoriu de 42 de zile pe care salariata mam
trebuie s îl efectueze dup natere. Cu alte cuvinte, din cele 126 de zile ale concediului de
maternitate, femeile sunt obligate s ia 42 de zile dup natere.
Concediul parental (concediul de cretere i îngrijire a copilului) – este concediul acordat, la cerere,
oricruia dintre prini pentru creterea i îngrijirea copilului în vârsta de pân la 2 ani sau, în cazul
copilului cu handicap, pân la împlinirea vârstei de 3 ani. Prin urmare, i brbaii pot beneficia de
concediul parental (concediul de cretere i îngrijire a copilului)
De aceleai drepturi se bucur i persoanele asigurate care au adoptat copii, sunt tutorii unor copii
sau crora le-au fost încredinai copii spre cretere i educare sau în plasament familial.
Concediul de risc maternal este concediul de care beneficiaz salariatele gravide, care au nscut
recent sau care alpteaz. Concediul de risc maternal se acord pe o perioad care nu poate depi,
cumulat, 120 de zile calendaristice i este indemnizat. Angajatorii sunt obligai s acorde salariatelor
care alpteaz, în cursul programului, dou pauze pentru alptare de câte o or fiecare, pân la
împlinirea vârstei de un an a copilului. Pauzele includ i timpul deplasrii dus-întors de la locul de
munc la locul unde se gsete copilul. La cererea mamei, pauzele pentru alptare pot fi înlocuite cu
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reducerea duratei normale a timpului su de munc cu dou ore zilnic, fr diminuarea veniturilor
salariale.
Concediul paternal este reglementat în legislaia româneasca pentru a asigura ”participarea efectiv
a tatlui la îngrijirea nou-nscutului” i poate fi acordat tatlui care lucreaz cu contract individual de
munc. În acord cu dispoziiile legii, concediul paternal trebuie solicitat de tatl copilului printr-o cerere
scris, în primele 8 sptmâni de la naterea copilului. Cererea trebuie însoit de o copie a
certificatului de natere al copilului, din care s rezulte calitatea de tat a petiionarului. Durata
concediului paternal este de 5 zile lucrtoare. În situaia în care tatl copilului nou-nscut obine de la
medicul de familie un atestat de absolvire a unui curs special destinat dobândirii cunotinelor de
îngrijire a nou-nscutului (curs de puericultur), durata concediului paternal se majoreaz cu 10 zile
lucrtoare, o singur dat. Tatl care satisface serviciul militar obligatoriu are dreptul, la naterea
copilului su, la o permisie de 7 zile calendaristice.
Amendamente la legea drepturilor de maternitate sunt aduse continuu i sunt destul de complexe.
Exist unele drepturi de baz, dar este bine s verificai informaiile dumneavoastr cu sindicatul sau
cu o surs de consiliere competent pentru a verifica dac informaiile sunt actualizate.
Drepturile materne în practic
Dei au drepturi legale de baz, femeile însrcinate continu s aib diferite experiene în
circumstane similare. În unele locuri de munc angajatorii sunt perfect contieni de valoarea femeilor
i au stabilit politici la locul de munc pentru a se asigura c nu le determin s plece din companie.
Aceti angajatori nu vd sarcina i prinii care muncesc ca pe o ameninare la productivitate, ci au
observat din experien c susinerea lor are un impact pozitiv asupra afacerii.
Banca HSBC a triplat numrul angajatelor care se întorc la munc dup concediul maternal,
economisind astfel milioane de lire sterline reprezentând costuri cu recrutarea.
În Frana, dac o femeie este concediat de angajator atunci când se afl în concediu maternal,
angajatorul trebuie s plteasc o compensaie minim: salariul pe 6 luni. Nu exist limit cu privire la
aducerea unei reclamaii la tribunal, dac o femeie simte c a fost discriminat.
În Suedia prinii primesc 480 de zile concediu cu plat, zile care pot fi împrite (pân s împlineasc
8 ani copilul), cu o lun de concediu dedicat fiecrui printe.
Fundaia pentru Munca a realizat un raport conceput pentru a stimula o dezbatere pe aceast tem.
Acest raport relev c oportunitile de carier ale femeilor i alegerile lor sunt frecvent limitate de
responsabilitile fa de creterea copiilor i chiar dac o femeie nu are copii, presupunerea c va
avea la un moment dat o face mai puin atractiv în faa angajatorilor. Asemenea gândire le d
angajatorilor un motiv ‘raional’ s-l aleag pe ‘Bob înaintea lui Mary’ i sigileaz majoritatea forei de
munc în capcana ‘femeie=mam= îngrijitor’.
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Ce pot face sindicatele
În timp ce sindicatele au încurajat ultimele iniiative de a face viaa mai uoar pentru prinii care
muncesc, experiena concret a femeilor care muncesc denot c reacia angajatorilor lor la
maternitate poate fi dezavantajoas.
Teama c îi vor submina cariera profesional, c nu vor fi promovate sau chiar c îi vor pierde locul
de munc precum i reducerea veniturilor în timpul îngrijirii copilului le face pe multe femei s se
gândeasc îndelung înainte de a decid s aib un copil. Nu în ultimul rând, faptul c nu conteaz pe
sprijinul partenerilor la îngrijirea copilului deoarece în societatea noastr persist idea c mamele
trebuie s se ocupe “de tot” ceea ce e legat de un copil, aduce argumente în plus în favoarea deciziei
de a amâna momentul maternitii sau chiar de a renuna la a mai avea copii.
Organizaiile sindicale susin:

•

Creterea alocaiei maternale ca perioad i cuantum;

•

Dreptul de a lucra cu program flexibil pentru prini i îngrijitori ai
rudelor care depind de ei;

•

Creterea numrului de faciliti de îngrijire a copiilor în cadrul
comunitilor i a locurilor de munc

5.2.5 Îngrijirea copiilor
În ultimele decenii problemele asociate cu gsirea unor servicii de îngrijire a copilului de bun calitate
i la preuri accesibile au crescut într-o asemenea msur încât sindicatele, guvernul i angajatorii
recunosc c absena unor servicii decente de îngrijirea copiilor poate:

-

avea un impact social negativ asupra indivizilor i a comunitii.

-

reduce atât productivitatea individual i colectiv cât i moralul angajailor.

-

reduce participarea în activitile sindicale, formare profesional i chiar implicarea pe piaa
muncii.

Furnizarea de servicii de îngrijire a copilului nu se refer numai la îngrijirea în pe tot parcursul zilei
pentru copii precolari ci poate include:

-

îngrijirea colarilor înainte i dup coal;

-

sprijin pentru copiii bolnavi sau asisten în cazuri de urgen;

-

îngrijirea copiilor în timpul serii, la sfârit de sptmân i în zilele libere legal i atunci când
prinii lucreaz în alt interval orar decât cel standard.

Sindicatele au subliniat i au adus în discuie adeseori importana îngrijirii copilului ca urmare a
problemelor ridicate de membrii de sindicat. Realitatea arat c trebuie aduse foarte multe
îmbuntiri în acest domeniu.
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Conform unui raport prezentat în octombrie 2008 de Comisia European, în pofida unor progrese
timide, serviciile de îngrijire a copiilor din rile UE nu rspund nevoilor prinilor. Raportul constat c
cele mai multe ri nu au îndeplinit obiectivele privind oferta de servicii de îngrijire a copiilor - pentru
90% din copiii între vârsta de trei ani i vârsta colar i 33% pentru copiii sub trei ani - stabilite de
liderii UE la Barcelona în 2002. „Obiectivele de la Barcelona” sunt o parte integrant a strategiei UE
pentru cretere i creare de locuri de munc ce urmrete s ajute prinii tineri – în special femeile –
s se angajeze în munc.
Exist o legtur direct între oferta de servicii de îngrijire a copiilor i accesul prinilor la locuri de
munc pltite:
- În UE, mai mult de 6 milioane de femei cu vârsta cuprins între 25 i 49 de ani afirm c sunt
constrânse s nu lucreze sau se pot angaja doar cu fraciune de norm, din cauza responsabilitilor
de familie;
- Pentru mai mult de un sfert dintre acestea, lipsa facilitilor de îngrijire a copiilor – sau costul
acestora – este principala problem;
Accesul la servicii de îngrijire a copiilor de bun calitate i accesibile ca pre, i care s funcioneze
conform unor orare care s convin atât prinilor, cât i copiilor, este, aadar, cheia facilitrii
accesului femeilor la piaa muncii.
Acordând prinilor ansa de a lucra, se poate evita fenomenul de srcire i se poate reduce srcia
în gospodriile cu un singur printe, care sunt afectate de o rat mult mai mare a srciei (32%) decât
cea a gospodriilor cu un copil (17%).
Având în vedere actuala încetinire a creterii demografice din Europa, oferirea de servicii adecvate de
îngrijire a copiilor constituie un stimulent pentru planificarea unei familii. Statele membre cu cele mai
mari rate ale natalitii sunt chiar cele care au fcut cel mai mult pentru a îmbunti raportul dintre
activitatea profesional i viaa personal pentru prini i care au o rat mare de femei încadrate în
munc. Raportul din 2008 prezint cifre ce arat c cererea pentru servicii de îngrijire a copiilor este
departe de a fi satisfcut în majoritatea rilor UE, fiind un impediment serios pentru prini (în
special femei) s-i gseasc un loc de munc. Cu toate c a existat un oarecare progres, rmân
multe de facut pentru a atinge niveluri satisfctoare ale ofertei de servicii de îngrijire a copiilor, în
special pentru copiii cu vârsta sub trei ani.
Situaia poate fi îmbuntit atât prin:
- deschiderea de noi faciliti de îngrijire a copiilor,
- prin profesionalizarea serviciilor informale de îngrijire a copiilor, de exemplu prin stabilirea de
standarde de calitate,
- prin ameliorarea condiiilor de angajare i remunerare i
- prin instruirea personalului.
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- nevoile mai specifice ale prinilor care lucreaz conform unor orare atipice sau ale copiilor bolnavi
trebuie, de asemenea, s fie satisfcute.
Toate prile implicate, în special autoritile naionale i locale, dar i sindicatele, angajatorii i
angajaii, trebuie s joace un rol activ în dezvoltarea ofertei de servicii de îngrijire a copiilor care s fie
accesibile - inclusiv c pre - i de calitate.
În Marea Britanie, numai unul din 10 angajatori îi ajut angajaii cu îngrijirea copilului, numai 5% din
locurile du munc ofer cre, 5% din angajatori ajut în privina costurilor de îngrijire a copiilor, 58%
din femeile cu un copil sub cinci ani muncesc, aproape 40% din angajai au copii pe care îi întrein,
78% din femeile care au copii cu vârste cuprinse între 6 i 13 ani lucreaz în afara domiciliului, 61%
din familiile care muncesc sunt constituite din prini care lucreaz în schimburi sau lucreaz
dimineaa devreme, sear sau în weekenduri, din 7000 de cree din Anglia doar 600 sunt cree la
locul de munc.
Nici în România nu stau lucrurile mai bine, tot mai muli români renunând la ideea întemeierii unei
familii deoarece ar fi nevoii s renune la serviciu pentru a-i putea crete copii. i la noi în ar, lipsa
facilitilor de îngrijire a copiilor sau costul acestora este principal problem. Cu toate c Legea
nr.202/2002 privind egalitatea de anse între femei i brbai prevede ca la încetarea concediului de
cretere i îngrijire a copilului, salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de munc
sau la un loc de munc echivalent, având condiii de munc echivalente, de a beneficia de orice
îmbuntire a condiiilor de munc la care ar fi avut dreptul în timpul absenei, reîntoarcerea pe piaa
muncii dup doi ani (timpul maxim prevzut de lege pentru îngrijirea copiilor) este dificil i nu de
puine ori devine chiar imposibil.
Potrivit Ministerului Muncii, Familiei i Egalitii de anse, în anul 2007, din totalul de 189.900 de
beneficiari ai indemnizaiei pentru creterea copilului, 41.226 au fost brbai, reprezentând 20% din
numrul total de beneficiari. Din numrul de beneficiari ai acestui program, în anul 2007 la nivel
naional, 8% s-au reîntors pe piaa muncii.
Prognozele demografice suscit îngrijorare în legtur cu asigurarea forei de munc pentru viitor,
inând cont de obligaiile privind pensiile i sntatea public pentru populaia în vârst, tot mai
numeroas. Autoritile cred c unul din motivele fertilitii sczute este determinat de dorina tinerilor
de a-i termina studiile i a dobândi stabilitatea în cariera profesional.
Costurile estimate ale creterii copiilor, atât costurile directe, legate de îngrijirea propriu-zis a
copilului, cât i cele indirecte, legate de cariera mamei, nu sunt motivante pentru decizia de a avea
copii. În plus, srcia i dezavantajele educaionale se manifest în cazul unui procent semnificativ de
copii de vârsta mic: incidena srciei la copiii cu vârsta sub 15 ani era de 29,9% în 2003.
Srcia infantil este cauzat i de:
- problemele de ocupare profesional ale prinilor,
- inegalitile în privina veniturilor,
- indemnizaiile insuficiente i,
- în unele cazuri, de lipsa accesibilitii unor servicii de îngrijire a copilului.
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În special prinii singuri i familiile cu venituri mici sunt vulnerabile atunci când serviciile de îngrijire a
copilului lipsesc, sunt prea scumpe sau de proast calitate. Mamele singure, în special, sunt obligate
s prseasc piaa muncii, ceea ce duce la situaii în care ele i copiii lor abia reuesc s subziste
din ajutorul social. Pe de alt parte, copiii provenind din astfel de familii sunt expui eecului
educaional.
Serviciile de îngrijire pe timpul zilei a copiilor ai cror prini muncesc sunt insuficiente sau, în unele
situaii, sunt aproape inexistente.
Principalele faciliti de îngrijire a copiilor de vârsta precolar din România sunt creele i grdiniele,
îns numrul creelor a sczut dramatic dup 1989.
Dac în 1990 erau 840 de cree, în 2005 mai existau 291 cree (toate proprietate de stat) cu un
numr total de 14.310 de paturi, iar numrul total al copiilor cu vârste sub 3 ani era de 632.573.
În prezent, în România, sistemul educaional cuprinde copii începând cu vârsta de 3 ani în
învmântul precolar.
Numrul grdinielor a descrescut constant, de la 12.159 în 1990, la 9.547 în 2002, i la 5.514 în
2004, urmând tendinele demografice. În anul colar 2004-2005, numrul grdinielor de stat a fost de
5514, plus 173 de grdinie private, cu program normal (de 5 ore) sau prelungit (de 10 ore), iar unele
au grupe sptmânale. În anul colar 2005- 2006, numrul total al grdinielor era de 3769.
Pe lâng declinul demografic, scderea numrului de grdinie este dat i de dificultile legate de
întreinerea spaiilor i de finanare sau de lipsa personalului calificat. În plus, prinii pltesc pentru
rechizite, mese (în cazul grdinielor cu program prelungit sau sptmânal), ore opionale (limbi
strine, muzic, dans, informatic) sau pentru
materiale igienice. Costurile suportate de prini
pentru mese pot varia între 100 i 200 lei, în funcie
de costul zilnic al unei mese per copil agreat de
prini i conducerea grdiniei. Facilitile de
transport sunt destul de rare în cazul grdinielor
publice. Costurile îngrijirii i educaiei furnizate în
grdiniele private cu program prelungit poate depi
300 euro pe lun.
S-a observat c în prezent, modelele tradiionale de
cretere a copilului - în care tatl era cel ce aducea
banii în cas, iar grija fa de copii rmânea în cea
mai mare msur îndatorirea mamei ajutat i de ali
membri ai familiei - s-au schimbat din cauza contextului actual, mai precis datorit creterii economiei
bazate pe servicii i influxul de femei în cadrul forei de munc salariate. Numai c astfel, soluiile
private ca angajarea unei îngrijitoare (aproape exclusiv o femeie!) pentru satisfacerea nevoilor
copilului devin insuficiente sau nu sunt accesibile tuturor. Mai mult, un program încrcat acas poate
obliga femeile s îi ia doar slujbe cu jumtate de norm, în general prost pltite, în domenii
considerate specifice femeilor: femeie de serviciu, îngrijitoare, casiera sau lucrtoare în domeniul
alimentar, meserii care nu pun accent pe nivelul de educaie sau pe calificri. În toate rile, sondajele
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arat clar c femeile cu slujbe cu norm întreag tot dedic mult mai mult timp creterii copiilor i
muncilor casnice decât brbaii.
Lucrtorii care îngrijesc copiii sunt exemplul perfect a modului în care munca prestat de femei este
mai prost pltit i subevaluat. Aceti lucrtori, în proporie covâritoare femei, furnizeaz un serviciu
vital pentru copii, îns sunt pltii mult mai puin decât cei care ne îngrijesc mainile sau banii.
Îngrijirea copilului este înc vzut ca o munc pentru femei: 95 % dintre lucrtorii care îngrijesc copii
din Europa sunt femei, numai 5% fiind brbai.
Rata de ocupare a forei de munc pentru prinii singuri este legat direct de prezena i
accesibilitatea facilitilor pentru îngrijirea copiilor.
Ce pot face sindicatele

¾ Politici

prietenoase
pentru
familie.
Sindicatele cer neîncetat calitate, servicii de
îngrijire a copiilor disponibil i accesibil,
pentru a se asigura c prinii, în special
femeile, pot combina responsabilitile de
îngrijire cu formarea profesional, educaia
i munc pltit, potrivite pentru ele i copii.
Iniiativele pentru crearea facilitilor de
îngrijire a copiilor fac viaa mai uoar
pentru prinii care muncesc, fiind binevenite
i pentru c ajut la crearea unui climat în
care angajatorii sunt mai pregtii s
introduc scheme de munc flexibile i s accepte aranjamentele pentru concediul familial.

Sindicatele consider de asemenea, c viziunea pentru îngrijirea copiilor este un factor esenial în
lupta împotriva srciei în rândul copiilor, reducând decalajul dintre salarii datorit genului i oferindule oamenilor posibilitatea s scape de srcie muncind. Multe alte iniiative sunt necesare pentru a
veni în întâmpinarea nevoilor prinilor care muncesc, în special în familiile monoparentale, a celor
care muncesc în alte intervale orare decât cele standard, a celor ai cror copii au dizabiliti de
învare sau fizice i a celor care au venituri mici.

¾ Centre pentru copii. Astfel de centre de îngrijire a copiilor ar trebui s existe în fiecare
comunitate, beneficiind de un aport substanial de finanare public, pentru asigurarea
abordrii integrate a serviciilor pentru copii (educaie precolar, îngrijirea copiilor, îngrijirea
sntii i sprijin pentru familii). Aceste centre pot fi organizate în cadrul colilor, furnizând
servicii precum: educaie precolar integrat i îngrijire pe tot parcursul zilei, incluzând
identificarea din timp i adoptarea celor mai bune soluii pentru copiii cu nevoi educaionale
speciale i cei cu dizabiliti; consiliere i sprijin pentru prini, inclusiv pentru cei ai cror
copii au nevoi speciale; servicii de sntate; baza de date a persoanelor ce pot oferi
servicii de îngrijire a copiilor pentru prini i furnizorii de servicii de îngrijire a copiilor în
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cadrul comunitilor; legturi strânse cu centrele de plasament pentru angajare i furnizorii
de formare profesional, precum i cluburile after-school.

¾ Servicii de îngrijire a copiilor la domiciliu. Întreprinderile sociale pot furniza astfel de servicii
în cadrul comunitilor, fiind cunoscut faptul c muli prini se bazeaz pe aranjamente
informale pentru a-i îngriji copiii la domiciliu. Furnizarea de bone i îngrijitori autorizai ar
putea fi sprijinit prin faciliti fiscale acordate atât companiilor care furnizeaz astfel de
servicii cât i celor care le utilizeaz. Aceste aranjamente ar fi deosebit de utile pentru
prinii care lucreaz într-un orara atipic sau pentru familiile ai cror copii au nevoi
speciale.
În viziunea sindicatelor, finanarea îngrijirii copiilor ar trebui s fcut printr-un parteneriat între
stat, printe i angajator. În special angajatorii ar trebui încurajai s joace un rol mai activ în
sprijinul nevoilor angajailor în cadrul comunitilor unde funcioneaz.
5.2.6 Lucrtorii în regim de lucru cu timp parial (part-time)
Înc din anii 1980, programul de munc part-time s-a extins rapid în raport cu programul de munc
full-time, femeile reprezentând majoritatea lucrtorilor part-time. În multe ri din europa occidental
femeile ocup 80% sau mai mult din locurile de munc part-time.
Exist dezbateri dac munca în regim part-time reprezint un ‘pod’ sau o ‘capcan’ pentru participarea
femeilor pe piaa muncii. Munca în regim part-time poate fi un ‘pod’ când ajut pe cineva s intre pe
piaa muncii sau pentru femeile mai în vârst, atunci când este folosit pentru a reduce din orele de
munc i le ajut s îi pregteasc retragerea de pe piaa muncii. Flexibilitatea oferit de aceast
form de angajare este de asemenea folosit în facilitarea muncii pentru femeile însrcinate, atât
înainte cât i dup naterea copilului. Programul part-time este preferat de multe femei i poate fi
foarte important pentru c permite femeilor s-i împart timpul între munc pltit, creterea copilului
i responsabilitile gospodreti.
Cu toate acestea, în multe sectoare economice munca în regim part-time poate fi i o surs de munc
ieftin, care-i ine pe lucrtori prini ca într-o capcan în locuri de munc precare i nesigure. Acest
lucru se întâmpl în special în cazul în care femeile aleg munca în regim part-time pentru c nu au
alternative i nu sunt disponibile locuri de munc full-time. Faptul c nu beneficiaz nici de formare
profesional nici de posibiliti de promovare împinge aceti muncitori într-o poziie dezavantajoas pe
piaa muncii din punct de vedere al calificrilor, veniturilor i drepturilor de pensie.
Lucrtorii part-time sunt inc privii adeseori c ceteni de clasa inferioar pe piaa muncii - primind
salarii mai mici, beneficii mai puine i în general, termeni i condiii mai proaste decât muncitorii în
regim full-time. Dei situaia nu este nici pe departe perfect în prezent, presiunile exercitate asupra
autoritilor i angajatorilor de ctre sindicate au adus unele îmbuntiri în legislaie i în contractele
colective de munc, prin care încep s se atenueze discriminrile suferite de muli lucrtori part-time
femei.
Creterea numrului celor care lucreaz în regim part-time este un element abordat de guverne i
angajatori în cadrul strategiilor de flexibilizare a pieei muncii i trebuie subliniat c multe femei
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angajate sunt favorabile muncii în regim part-time pentru c aceast form se potrivete stilului lor de
via, aranjamentelor sociale sau domestice. Din aceste motive legislaia permite ca atât angajaii cât
i angajatorii s acceseze oportuniti de lucru în regim part-time. Restriciile legislative i realitile
economice cu care se confrunt multe femei angajate face ca discriminarea împotriva lucrtorilor cu
regim part time s fie o form de discriminare indirect a femeilor.
Lucrtorii în regim part-time sunt discriminai dac, de exemplu:

-

exist o cerin sau o condiie care se
aplic: de exemplu, muncitorii part
time pleac primii în caz de reduceri
de personal;

-

cerina afecteaz mai mult femeile
decât brbaii. În aceast situaie
trebuie luat în considerare defalcarea
pe sexe a muncitorilor în regim fulltime i part-time. Dac majoritatea
muncitorilor în regim full-time sunt
brbai se poate argumenta c femeile
sunt mai mult afectate decât brbaii
de anumite cerine.

-

sufer o pierdere, care poate locul de
munc, o promovare su timp liber pltit pentru a urma cursuri de formare profesional.

-

cerina nu este într-adevr necesar. Angajatorul trebuie s arate dac este într-adevr
necesar discriminarea lucrtorilor în regim part-time pentru realizarea unei necesiti legitime
a afacerii sale.

Organizaiile sindicale pot oferi consiliere i sprijin dac lucrtorii în regim parial de munc se simt
discriminai. Lucrtorii în regim part-time nu trebuie s fie tratai mai puin favorabil, în condiiile de
angajare, decât lucrtorii angajai în regim full-time, în afar de cazul când acest lucru este justificat
de motive obiective. Aceasta înseamn c lucrtorii part-time trebuie s primeasc (proporional, unde
este cazul) acelai tratament ca angajaii în regim full timerii, acolo unde este posibil o comparaie.
Tratamentul mai puin favorabil fa de un lucrtor part-time se poate justifica drept ‘motiv obiectiv’
dac poate fi demonstrat faptul c este necesar i potrivit în atingerea unui obiectiv legitim al afacerii.
Cum poate deveni munca part-time mai accesibil
Din când în când lucrtorii pot solicita mrirea sau diminuarea numrului de ore pe care le muncete.
Mai jos sunt prezentai câiva factori care ar trebui luai în considerare pentru o astfel de propunere.
Lucrtorii care solicit o schimbare a orelor de lucru ar trebui s încerce s aduc argumente
favorabile prezentând beneficiile acestei schimbri pentru organizaie. Munca în regim part-time ar
putea s nu fie mereu adecvat situaiei, aadar ar putea fi situaii în care angajatul s fie refuzat,
dac nu exist un motiv întemeiat, sau situaii în care va trebui s caute alte moduri de remodelare a
postului.
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Când angajaii cer s lucreze în regim part-time este util c angajatorul s aib în vigoare o procedur
de rezolvare a unor astfel de cereri (aceasta poate include unii factori listai mai jos). Chiar i când
exist o procedur recunoscut, poate fi necesar o discuie axat pe sarcinile i responsabilitile
angajatului i modul în care poate fi aplicat schimbarea în orar. Aceasta poate necesita c
angajatorul, angajatul i sindicatul s investeasc timp i efort pentru a putea realiza un aranjament
convenabil tuturor.
Câiva factori care trebuie luai în considerare la solicitarea reducerii numrului de ore lucrate sunt
urmtorii:
- Trebuie s fie prezent cineva în acest post pe toat durata de lucru?
- Acest post poate fi ocupat ca loc de munc împrit (job share)? Exist un candidat pentru împrirea
sarcinilor de serviciu ? Poate fi recrutat ?
- Pot fi îndeplinite sarcinile impuse de post în timpul orelor cerute ?
- Exist deja un post de nivel similar în care titularul a putut lucra în
regim part time?
- Schimbarea este pe o perioad definit?
- Cât ar costa recrutarea i pregtirea unui înlocuitor dac titularul ar renuna la post?
- Ce beneficii ar aduce un astfel de aranjament organizaiei? De exemplu, dedicare într-un grad mai
mare, pstrarea unui angajat valoros, câtigarea unui angajat mai calificat dac timpul este folosit
pentru training sau educaie, cheltuieli pentru salariu mai mici, etc.
- Efectul asupra moralului i druirea celorlali angajai.
Dei unele femei pot fi mulumite s lucreze în regim part time, multe altele vor de fapt o cretere a
orelor lucrate. Factorii ce trebuie luai în considerare pentru cererile de cretere a numrului orelor de
lucru sau pentru lucru în regim full time sunt:
- exist suficient munc pentru acele ore ?
- ar putea fi folosite orele în plus pentru a reorganiza unele posturi mai eficient?
- organizaia îi permite creterea de salariu ?
- cretere salariului va aduce economii la banii cheltuii cu recrutarea?
Atât organizaiile mari cât i cele mici ar putea lua în consideraie introducerea formelor flexibile de
munc, de exemplu contracte pe perioade determinate, lucrul în timpul orelor de prânz, timp de
munc flexibil i lucrul de acas, concediu parental i lucrul cu ore reduse.
Lucrtorii în regim pârotine nu ar trebui s piard oportunitile de a participa la cursuri de formare
profesional din cauza statutului lor. În cazurile în care angajatorii nu pot aranja perioad i locaia
cursului astfel încât s fie accesibil atât lucrtorilor cu regim pârotine cât i celor cu regim fulltime, ar
trebui luate în calcul alte opiuni.
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Msurile care pot fi considerate un suport pentru dezvoltarea carierei lucrtorilor în regim part-time
includ:

-

plata lucrtorului în regim part-time pentru orele suplimentare folosite pentru a participa la
cursuri de formare în afara orelor normale de munc

-

oferirea unui curs echivalent, de la un furnizor alternativ, la o or i într-un loc convenabil
pentru lucrtorul cu regim part-time.

-

oferirea unui curs de formare de nivel i calitate comparabil, într-un alt domeniu; i

-

oferirea altor metode de formare, de exemplu cursuri deschise sau de învmânt la distan.

Într-o pia a muncii unde intervin schimbri rapide este important atât pentru muncitorii part-time cât
i pentru muncitorii full-time s-i pregteasc viitorul.
5.2.7 Violena la locul de munc
Violena, hruirea i orarul de munc prelungit împovreaz personalul din multe
sectoare de activitate, în special acele sectoare care au contact cu publicul
general. Multe femei muncesc în sectoare în care relaiile cu publicul reprezint o
mare parte a muncii lor. Profesorii, vânztorii din magazine, asistenii medicali,
oferii vehiculelor publice, lucrtorii care ofer consiliere, sunt supui unor astfel
de pericole.
Un raport al Comisiei de Asisten Medical din Marea Britanie, care a analizat rspunsurile a 200 000
persoane din cadrul sistemului de sntate britanic arat c 15 % s-au confruntat cu violena în 2002,
49% fiind hruii sau abuzai la locul de munc. Cea mai mare ameninare a venit din partea
pacienilor i a rudelor acestora. Aproape jumtate au suferit o ran sau o boal în urma acestor
abuzuri. USDAW, un sindicat al lucrtorilor din magazine, afirm c lucrtorii sunt atacai sau abuzai
în fiecare minut al fiecrei zile, aceast situaie reprezentând o regul. Sindicatul susine c muli
lucrtori ai unor magazine nici nu le mai raporteaz, pentru c, din pcate, privesc deja aceste atacuri
ca pe o parte din job. USDAW a iniiat o campanie numit “Eliberare de Fric” pentru a face publice
efectele violenei în industria de vânzri.
Violena nu este i nu trebuie s devin o “parte din job”. Nici o persoan nu ar trebui s suporte
ameninarea sau abuzurilor publicului sau clienilor ca rezultat al muncii prestate. Fiecare angajator
trebuie s evalueze riscul violenei în acelai mod în care evalueaz i alte riscuri i s ia msurile
necesare pentru înlturarea sau diminuarea riscului.
Un Plan de aciune pentru înlturarea violenei împotriva personalului poate cuprinde urmtoarele:
¾ Aflarea naturii problemei legate de violent. Personalul trebuie întrebat dac se simte
ameninat sau stresat i s i se comunice apoi rezultatul acestui sondaj.
¾ Înregistrarea tuturor incidentele implicând violen, pentru a avea o imagine de ansamblu
asupra problemei. Înregistrrile ar trebui s includ ce s întâmplat, unde, când, cine a fost
implicat i cauzele posibile. Angajaii trebuie încurajai s raporteze toate incidentele.
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¾ Clasificarea incidentelor. Trebuie înregistrate detalii despre loc, timp, tipul violenei, cine a
fost implicat i alte cauze posibile, astfel încât s poat fi identificate anumite tipare.
¾ Cutarea unor msuri preventive. Modul în care sunt concepute posturile poate reduce
riscurile de violena, dar msurile pot fi diferite pentru fiecare loc de munc.
¾ Decizia cu privire la ce trebuie fcut. Angajaii trebuie s fie implicai, îns trebuie pus în
balan riscul pentru angajai i posibilele efecte secundare pentru public.
¾ Punerea msurilor în aplicare i includerea acestora în politica de siguran, astfel încât
personalul s aib cunotin de acestea.
¾ Verificarea eficienei msurilor i dac violena persist trebuie identificate alte msuri.
Violena domestic poate fi definit drept orice form de violen între actuali sau foti parteneri,
oriunde i oricând se produce violena. Violena poate include abuz fizic, sexual, emoional sau
financiar. Violena domestic nu se oprete în ua casei, iar efectele ei devastatoare nu se opresc
când cineva îi începe munca. Angajatele, sindicatele i angajatorii pot juca un rol important în
identificarea situaiilor în care un coleg se confrunt cu o situaie de violen în familie i pot s îi ofere
sprijin.
Victimele violenei domestice sufer pe mai multe planuri - sntate, adpost i educaie printre altele
- i pierd libertatea de a-i tri viaa aa cum îi doresc, fr fric. Dei majoritatea cazurilor rmân
neraportate, violena domestic:


Omoar dou femei în fiecare sptmân



Reprezint un sfert din toate crimele violente



Victimele sunt agresate de repetate ori în comparaie cu alte crime (în medie
vor fi 35 de asalturi înainte ca victima s se decid s sune la poliie.)

Ce pot face sindicatele
Sindicatele pot sprijini membrii negociind politici pentru locul de munc care s îi sprijine i s îi asiste
pe acei lucrtori care sunt supui violenei domestice. Unele sindicate au liste de verificare pentru a
putea dezvolta coninutul politicilor menionate. Aceste politici pot include:
¾ Concediu special, pltit sau nepltit;
¾ Furnizarea de informaii privind acordarea de sprijin local;
¾ Asigurarea proteciei confidenialitii angajatului, atunci când se discut aceast problem
la locul de munc;
¾ Creterea gradului de contientizare cu privire la violena domestic în cadrul locului de
munc i asigurarea cunoaterii detaliilor politicilor de la locul de munc de ctre toi
angajaii;
¾ Asigurarea ajutorului de urgen din partea angajatorului sau a sindicatului;

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

UNIUNEA EUROPEAN

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

ͳͲ

BLOCUL NAIONAL SINDICAL

¾ Afiarea la locul de munc a numerelor de la linii de ajutor, numere de urgen ale
serviciilor sociale locale sau ale poliiei;
La nivel de sector sau naional, sindicatele pot:


s organizeze campanii pentru a îmbunti serviciile
pentru victimele violenei domestice, inclusiv training
pentru muncitori;



s lucreze alturi de diverse organizaii non
guvernamentale pentru campanii publice de
contientizare;



s fac lobby pentru aciuni guvernamentale referitoare la
aceast problem i îmbuntirea serviciilor.

5.2.8 Hruirea i ameninrile
Intimidarea/hruirea este o secven psihologic folosit de cineva care nu este prea mulumit de el
însui. Când o asemenea persoan se simte nesatisfcuta de ceva, se enerveaz i exprim acest
lucru prin control i subjugare. Aceasta poate lua forma unor critici, excluziunii, izolrii i a utilizrii
unor tactici de intimidare i subminare pentru care persoan ce exercit intimidarea nu vrea s-i
asume responsabilitatea.
Intimidarea o exercit deseori cineva aflat pe o poziie de putere. Deoarece femeile sunt adesea într-o
poziie mai joas decât brbaii, ele se expun riscului de a fi în locul nepotrivit la momentul nepotrivit.
Trebuie notat faptul c intimidarea este o inabilitate de a face fa în mod adecvat mâniei i
sentimentului de nepotrivire, nefiind o caracteristic preponderent masculin sau feminin ci mai ales
un comportament pe care oamenii îl înva inc din copilrie.
Intimidarea, hruirea i violena împotriva femeilor submineaz drepturile i sntatea lucrtoarelor i
nu pot fi acceptate explicaii ca “m distram i eu un pic”, “era ceva nostim i nevinovat” sau “se face
prea mult caz pentru nimic”. Definiia curent a hruirii (valabil în raport cu orientrile sexuale,
religie, ras i etnie sau origine social sau naionala) este aceea de conduit nedorit i
inacceptabil, ce violeaz demnitatea uman i creeaz un mediu de lucru intimidant, ostil, degradant
i umilitor. Acesta poate include abuzul verbal, ameninri referitoare la locul su condiiile de munc
i comportament denigrant sau umilitor.
Locurile de munc în care personalul este insuficient i managementul nu este foarte bun pot contribui
la apariia intimidrilor i hruirii la locurile de munc. Protecia i grij fa de personal au devenit tot
mai relevante pe msur ce organizaiile cer ca fora de munc s devin tot mai adaptabil i
flexibil. Bunstarea personalului este o problem de interes comun pentru angajatori, manageri i
fora de munc deopotriv.
Chiar dac nu este posibil s se fac plângeri directe la un tribunal pe motiv de intimidare, reclamaii
pot fi fcute pe baza legilor care cuprind discriminarea i hruirea. Legislaia ofer protecie împotriva
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discriminrii i victimizrii pe motive de sex, mariaj, etnie, naionalitate, credina i convingeri politice
ori religioase, handicap, vârsta, etc.
Hruirea intenionat este o practic grav i are loc dac o persoan hruiete, înspimânt sau
chinuiete o alt persoan cu intenie:

•

folosind un limbaj sau un comportament amenintor, abuziv sau insulttor sau având un
comportament tulburtor

•

prezentarea sau afiarea fie în scris fie prin semne sau prin alte reprezentri vizibile de natura
amenintoare, abuziv sau insulttoare, astfel încât persoana vizat s se simt hruit de
ctre angajator su coleg(i).

Identificarea i reducerea intimidrii i hruirii la locul de munc
¾ Angajatorii ar trebui s identifice în primul rând cauzele - poteniale sau reale - de stres la locul
de munc. Un prim pas ar putea consta în realizarea unei liste adaptate specificului
organizaiei.
¾ Dup ce au fost identificate potenialele surse de stres din cadrul organizaiei, angajatorii ar
trebui s determine nivelul de stres perceput de angajai. Singura metod pentru a afla acest
lucru este s întrebi chiar angajaii. Acest lucru poate fi fcut cu ajutorul unui chestionar
completat de toi angajaii sau doar de ctre angajaii care îi iau concediu medical, acetia
fiind întrebai dac ei consider c boala lor este legat de stres.
Angajatorii ar trebui de asemenea, s compare politicile organizaiei lor cu alte politici relevante,
pentru a vedea dac acestea sunt adecvate sau dac trebuie fcut mai mult. De exemplu, angajatorii
ar trebui s verifice dac politicile pentru prevenirea violenei i hruirii sunt într-adevr implementate
i dau rezultate.
Angajatorii trebuie s se asigure c ofer informaii tuturor angajailor cu privire la munca lor, de
exemplu punându-le la dispoziie manuale pentru personal sau manuale de lucru i buletine
informative. Angajatorii ar trebui s se asigure c au consultri regulate cu reprezentanii sindicatului
cu privire la toate problemele care le afecteaz acestora membrii.
Aciuni de remediere:
Odat ce au fost identificate problemele vor trebui luate msuri. Unele probleme ar putea fi rezolvate
uor, altele pot necesita o strategie pe termen lung. Prioritile de aciune ar trebui acceptate de toate
prile i puse în practic în conformitate cu un orar stabilit, fiind stabilit foarte clar cine are
responsabilitatea pentru implementarea lor.
Lupta împotriva intimidrii i a hruirii – ce pot face sindicatele
O trstur crucial a oricrei strategii pentru a reduce riscul de intimidare i hruire la locul de
munc este procedura de raportare. Cercetrile sugereaz c din motive foarte variate, sunt raportate
numai incidentele grave sau cele cu efecte asupra sntii. Efectele intimidrii i hruirii nu sunt
considerate destul de serioase. Persoana intimidat sau hruit se teme de consecinele pe care
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

UNIUNEA EUROPEAN

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

ͳͲͺ

BLOCUL NAIONAL SINDICAL

crede c le-ar putea avea plângerea de celui care o intimideaz. De asemenea, exist i o convingere
c nu are rost s raporteze despre intimidare i hruire deoarece nu se va face nimic. Oamenii ar
putea avea îndoieli când se pune problema raportrii efectelor intimidrii i hruirii deoarece s-ar
putea s exist o idee în cultur locului de munc sau în viziunea individual c raportarea i
reclamarea unor astfel de situaii implic într-un fel o slbiciune profesional i inabilitatea de adaptare
la condiiile de munc.
Pentru a fi eficiente, procedurile i politicile de la locul de munc ar trebui :

-

s defineasc i s recunoasc intimidarea i hruirea la locul de munc;

-

s identifice problemele în organizarea muncii i problemele personalului
care contribuie la intimidare i hruire (ex. prin evaluarea riscului locurilor
de munc)

-

s îneleag modul în care legislaia muncii sau cea legat de securitate i
sntate în munc se pot aplica în cazurile de intimidare i hruire;

-

s fie contieni angajatorii de ceea ce pot face pentru a elimina intimidarea
i hruirea la locul de munc;

-

s informeze membrii în legtur cu ceea ce trebuie fcut dac sunt
martorii sau victimele intimidrii i hruirii la locul de munc;

-

s dezvolte strategii care s combat intimidarea, hruirea, violena i stresul la locul de
munc.

Sindicatele trebuie s reaminteasc managementului c are obligaia legal de a menine locul de
munc sigur i sntos. O persoan specialist în egalitatea de anse trebuie s fie pregtit s
se ocupe de procedurile i aciunile pentru combaterea intimidrii, hruirii i violenei împotriva
femeilor. O alt modalitate de lupt const în distribuirea de brouri sau transmiterea prin email a
informaiilor privind ci de rezolvare a acestor probleme tuturor membrilor i managementului,
astfel încât s existe o înelegere clar a faptului c:

-

intimidarea, hruirea i violena îndreptat împotriva angajailor nu va fi tolerat

-

raportarea incidentelor este esenial;

-

confidenialitatea va fi meninut;

-

sindicatul i managementul vor aciona prompt împotriva autorilor.

Trebuie solicitat i ajutorul managementului, iar sindicatul din respectiva locaie trebuie s negocieze
politici care acoper aceste probleme i s se asigure c acestea sunt aduse la cunotina
personalului prin discuii i explicaii. Cineva din cadrul sindicatului trebuie s verifice raportarea
incidentelor i le înregistreaz. Trebuie elaborat o strategie care s poat fi folosit în cazul în care
atât autorul cât i persoana care este acuzat ateapt s fie reprezentai de sindicat.
Nu trebuie s suferii în tcere!
Dac o persoan este intimidat sau hruita la locul de munc nu ar trebui s sufere în tcere ci
trebuie s vorbeasc imediat cu un reprezentant sindical sau cu managerul. Nimeni nu trebuie s se
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simt vinovat sau slab sau c este de vin pentru c ar fi putut într-un fel invita un astfel de
comportament.
Exist unele aciuni pe care le poate întreprinde o persoan i care ar putea ajuta sindicatul în
preluarea cazului:
- s afle dac exist la locul de munc o politic împotriva hruirii sau a comportamentului
inacceptabil, care acoper i intimidarea sau hruirea;
- s in o eviden a tuturor incidentelor de intimidare sau hruire – prezentând doar faptele. Se pot
consemna i sentimentele resimite precum i reacia la acel incident;
- persoana care nu se simte capabila sa confrunte agresorul ar putea s ii scrie un mesaj în care s-i
spuna clar de ce obiecteaza împotriva comportamentului acestuia i rebuie sa pstreze copii ale
mesajelor i a eventualelor rspunsuri;
- sa afle dac ese singura persoan intimidat sau hartuita sau dac mai sunt persoane afectate i sa
încerce s faca o plângere colectiv. Trebuie discutat cu toi colegii pentru a afla dac ei isi ofera
sprijinul. Trebuie sa incerce s gseasca martori ai incidentelor de intimidare i hruire, evitand
situaiile în care e singura cu intimidatorul;
- sa pstreze copii ale evalurilor anuale i scrisori/mesaje legate de abilitatea de a-si indeplini
indatoririle de serviciu. Trebuie sa isi cunoasca atributiile de serviciu foarte exact pentru a putea
verifica dac responsabilitile care i se dau se potrivesc cu acestea. Aceste lucruri pot fi foarte
importante dac intimidarea sau hruirea vine din partea unui manager sau dac le este pus la
îndoial abilitatea de a-si indeplini obligatiile de serviciu;
- sa ina la curent reprezentantul sindical cu privire la evoluia situatiei;
- sa ramana ferma i nu se transforme într-o victim.
5.2.9 Sanatate si securitate la locul de munca
Sindicatele consider c legislaia i politicile relevante pentru piata muncii ar trebui s ia intotdeauna
în considerare faptul c exist diferene sociale între brbai i femei. În plus, cele trei funcii biologice
specifice femeilor - menstruaia, sarcina i alptatul - au implicaii importante pentru sntate i
siguran la locul de munca.
“Ce?! Sntatea i sigurana la munca nu sunt aceleai pentru toat lumea?” Acesta este un rspuns
tipic la idea c trebuie s fim contieni de problemele diferite care afecteaz brbaii i femeile care
muncesc. Femeile muncesc dar in acelasi timp sunt i mame, surori, bunici, fiice, partenere,
nepoate... Ele experimenteaz ciclul întreg al vieii în timp ce sunt la munc i fiecare stadiu are
implicaiile sale in ceea ce priveste standardele de sntate i siguran, iar angajatorii i sindicatele
ar trebui s le aplice. Multe din starile prin care trece o femeie nu sunt înc recunoscute ca factori ce
afecteaza munca de zi cu zi pe care trebuie trebuie s-o fac femeile, acestea incluzand:
- sindromul pre-menstrual i durerile de ciclu;
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- efectele diferitelor forme de metode contraceptive;
- depresie pre- i postnatal;
- pregatirea pentru si efectele ulterioare ale histerectomiei;
- efectele tratamentelor cu hormoni sau pentru fertilitate;
- menopauza;
- osteoporoza.
Multe din aceste stari pot face ca femeile s simt anxietate sau depresie i s-i fac griji pentru
munca lor. Calitatea vieii femeilor depinde astfel de suportul pe care îl primesc. Alegerea unor femei
ca reprezentante pentru sigurana si sanatate, din partea sindicatului, poate insemna o diferena
pozitiva.
Probleme de sntate ascunse. Un raport din 2005 al Ageniei Europene pentru Siguran i
Sntate, “Aspecte de gen in sigurana i sntatea la locul de munca” identific modul în care
sigurana i sntatea sunt deseori orientate ctre standarde, practici în domeniul muncii i
echipament care au ca etalon corpul si dimensiunile brbteti, precum si modelul unui schimb de opt
ore.
Problemele specifice si particulare ale lucratoarelor sunt ascunse deoarece:
- muli reprezentani pentru siguran i sanatate sunt brbai;
- nu exist o documentare serioasa sau statistici legate de procentul accidentarilor sau problemelor de
sntate ale femeilor;
- femeile sunt angajate cu precadere în aa numitele industrii ‘de risc scazut’, astfel încât aceste
probleme nu sunt privite ca importante i mediul în care lucreaz este considerat sigur
- brbaii sunt în general mai expui unor riscuri de siguran, riscurilor fizice precum ridicarea unor
lucruri grele, riscuri chimice, etc. Femeile sunt mai expuse riscurilor repetitive i psiho-sociale, cu
efecte pe o perioad mai indelungat.
- multe femei lucreaz de acas i sunt izolate.
Legislatia europeana a dus la cresterea standardelor de munca pentru femei si la recunoasterea
diferentelor dintre sexe din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca. De exemplu, evaluarea
riscurilor pentru orice loc de munca si proces de munca trebuie sa aiba in vedere in mod special
riscurile la care pot fi supuse femeile cu capacitate reproductiva, iar angajatorii sunt obligati sa le
elimine.
Exista in prezent – la nivel european si in statele membre - reglementri care stabilesc metode clare
de reducere a expunerii la chimicale i substane nocive, fiind stabilite niveluri maxime de expunere,
peste care lucratorii nu trebuie s se expun.
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Din nefericire, legislaia nu ine cont de experienele femeilor. Nivelurile maxime sunt bazate pe
limitele corpului brbtesc. Femeile pot fi afectate mai mult deoarece:
- au trupuri mai mici decâ cele ale brbailor, cu un coninut de grsime mai ridicat, lucru care
poate mri efectele i absorbia unor chimicale;
- pot fi expuse de dou ori, atat la lucru cat si acas ;
- toate limitele de expunere sunt raportate la o zi de lucru de opt ore, cinci zile pe sptmân –
insa multe femei fac mai multe munci într-o zi ;
- hainele personale de protecie nu sunt intotdeauna disponibile si pentru lucratorii in regim
part time sau care lucreaza uneori. Deseori echipamentele sunt concepute pentru brbai i nu
se potrivesc femeilor sau trebuie s fie împrite de mai multe persoane.
Femeile sunt expuse în mod special riscului de luxaii deoarece tind s fac anumite munci care
implic actiuni repetitive cum ar fi rsucirea i încordarea mainilor (de exemplu asistentele medicale si
femeile care muncesc în depozite). Angajatorii carora nu le pasa de personal i salariile mici foreaz
femeile s nu fac pauze i s lucreze în medii prost concepute. Multe femei nu se pot odihni când
ajung acas pentru c trebuie s fac munci în gospodrie, ceea ce implic alte micri repetitive.
Strategiile pentru minimalizarea riscurilor de luxaii repetate i de manipulare
manual includ:
- asigurarea faptului c reprezentanii de securitate si sanatate la locul de munca
sunt consultai cu privire la sarcini de natura repetitiva i situatiile de manipulare
manual, achiziia de echipamente;
- evitarea sarcinilor de seviciu repetitive i a manipularii manuale utilizandu-se
mijloace mecanice sau prin alterarea sistemului de munca pentru a permite mai
multe pauze i rotaia la locul de munca ;
- evaluarea riscului pentru sarcini de munca repetitive si manipularea manuala, identificand paii
pentru eliminarea sau minimizarea riscului sau a schimbrii poziiilor sau a micrilor incomode;
- introducerea pauzelor regulate pentru odihn sau schimbarea procesului de munc pentru a
cuprinde sarcini diferite, asigurandu-se ca personalul va respecta aceste masuri ;
- asigurarea de spatiu de munca suficient i a unui mediu de lucru corespunztor, de exemplu nici
prea clduros nici prea friguros ;
- asigurarea c personalul primete informaii i training cu privire la sarcinile de munca repetitive i
riscurile pentru sntate, în special pentru personalul part-time, temporar sau al unei agenii de
plasare a fortei de munca.
- asigurarea c personalul este informat cu privire la procedurile de raportare de accidente sau de
evitare în ultimul moment a unor accidente.
Pericole de imbolnavire pentru femei
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Exist cel puin 200 de substante chimice pentru care exist dovezi publicate c sunt periculoase
pentru reproducerea umana. Unele dintre cele mai cunoscute substante chimice care ar putea
periclita reproducerea umana sunt metalele, solvenii i pesticidele. De asemenea, exista i o serie de
ageni biologici (bacterii, fungi, virui i parazii) care ar putea afecta reproducerea umana, inclusiv
pojarul, HIV, hepatita B, herpesul, chlamydia i toxoplasma. Persoanele expuse unor asemenea
riscuri sunt lucratorii din sntate i oamenii care lucreaz cu animalele i copiii.
Expunerea femeilor la substante chimice care interfereaza cu nivelul hormonilor poate cauza
probleme cu menstruaia, fertilitatea i dezvoltarea ftului. Expunerea la factorii mutageni (chimicale
care perturb reproducerea normal a celulelor) pot duce la avort spontan, malformaii congenitale
sau boli genetice. Aceasta poate cauza moartea, dezvoltarea înceat i probleme mentale.
Chimicalele toxice absorbite de ctre mam pot fi trecute bebeluului prin laptele mamar.
Sindicatele au un rol important în educarea membrilor lor cu privire la HIV i SIDA i lupta împotriva
discriminrii. Virusul Imunodeficienei Umane (HIV) este virusul considerat a fi cauza sindromului
imunodeficienei dobândite (SIDA). Dac o persoana are SIDA, sistemul defensiv al corpului su este
sever slbit, ceea ce face ca trupul s fie extrem de vulnerabil la infecii grave i boli.
Sindicatele i lucratoarele pot creste nivelul de contientizare cu privire la HIV i SIDA:
- nu te poi îmbolnvi de HIV sau SIDA doar lucrând alturi de cineva.
- infectarea cu HIV nu afecteaz neaprat capacitatea cuiva de a-i indeplini sarcinile de munc.
- nu exist vreun motiv pentru care angajatorii s refuze s angajeze oameni sau s concedieze pe
cineva pentru c are HIV/SIDA. Angajaii care sunt concediai pentru c sunt bolnavi sau sunt
supectai c sunt bolnavi de SIDA sunt concediai pe nedrept i pot depune plângere.
- nimeni nu poate fi forat de ctre angajator sau altcineva s fac un test de sânge pentru depistarea
HIV.
- persoanele care sunt infectate cu HIV nu trebuie s declare la locul de munc acest lucru. Dac
totui îi spun angajatorului, informaia trebuie s fie confidenial.
Sindicatele pot negocia cu angajatorii unele faciliti pentru persoanele bolnave de SIDA, cum ar fi
timp liber pentru tratament, precum i faciliti similare pentru partenerii sau îngrijitorii persoanelor
bolnave de SIDA.
Femeile i fumatul
Din pcate din ce în ce mai multe femei tinere fumeaz. Femeile încep s fumeze mai ales când sunt
tinere pentru c asta le face s se simt mai mature i sofisticate. Stresul, cerinele postului i cele de
acas fac ca multe s continue s fumeze. Este cunoscut faptul c fumatul are efecte severe atât
pentru sntatea general cât i pentru reproducere.
tiai c:
- un fumtor din patru se poate atepta s moar din aceast cauz.
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- o treime din decesele de cancer sunt cauzate de fumat
- femeile care fumeaz au risc crescut de infarct sau accidente cerebrale
- fumatul contribuie la creterea riscului de cancer a colului uterin, probleme ale fertilitii i efecte
adverse asupra ftului în timpul sarcinii.
- copiii fumtorilor sunt mai expui bronitelor, pneumoniei i a altor infecii.
Menopauza
Problemele de sntate ale femeilor mai în vârst sunt de obicei trecute cu vederea i rmân invizibile
în consideraiile privind sntatea i sigurana la locul de munc. Atitudinile negative fa de femeile
mai în vârst sunt discriminatorii i duneaz sntii fizice i mentale ale femeilor.
Simptomele menopauzei includ perioade intermitente sau sângerri abundente, dureri de cap, lips de
energie, stare de anxietate, depresie, oboseal i stres, somnolen, ameeli, schimbri de dispoziie,
irascibilitate, stare de grea i vrsturi, palpitaii, infecii urinare i vaginale, probleme de memorie pe
termen scurt. Unele femei necesit consiliere medical i tratamente precum terapia de înlocuire a
hormonilor. Aceste persoane au nevoie de timp liber pentru aceste vizite medicale. Într-un studiu
publicat în 2006 în Marea Britanie “Muncind prin schimbare” sunt prezentate rspunsurile la un sondaj
pentru a evidenia problemele menopauzei. Studiul arat c numai 1/3 din femeile cele care
discutaser cu angajatorii despre probleme legate de menopauz au primit un rspuns pozitiv. Alt
treime au spus c problemele le-au fost rezolvate parial i unei treimi i-au fost refuzate cererile.
Motivele invocate au fost lipsa banilor pentru realizarea unor îmbuntiri, lipsa
de înelegere sau simpatie i faptul c angajatorii nu au luat în serios aceast
problem, considerând c angajatele exagereaz aceste probleme.
Situaiile de acest fel trebuie schimbate! Menopauza trebuie discutat mai mult
pentru a nu deveni un subiect tabu i este recunoscut ca fiind o problem de
sntate i siguran a muncii care afecteaz milioane de femei care muncesc.
Mai mult, femeile ar trebui încurajate s devin reprezentani pentru probleme de
siguran i sntate, iar reprezentanii brbai trebuie s fie informai cu privire
la menopauz, astfel încât s nu fie stânjenii de subiect.
Personalul angajat i managementul trebuie s contientizeze aceste probleme, nu numai cele legate
de menopauz dar i cele privind impactul pe care îl are asupra drepturilor de ocupare a forei de
munc i a politicilor i acordurilor de la locul de munc. Femeile în aceast stare ar trebui s fie
susinute, nu penalizate.
Osteoporoza
Denumirea înseamn literal "os poros" i descrie condiia în care sistemul osos al corpului devine mai
puin dens i mai fragil deoarece sunt produse din ce în ce mai puine celule osoase pentru a le înlocui
pe cele vechi. Estrogenul este un factor în producia celulelor osoase i de aceea osteoporoza
afecteaz în particular femeile aflate la menopauz.
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Osteoporoza afecteaz una din trei femei de peste 50 de ani i poate produce:
- fracturi de oase, în special în zona oldurilor, încheieturilor i a coloanei vertebrale.
- dureri de spate.
- mobilitate redus ca urmare a fracturilor.
Ce pot face sindicatele
Sindicatele pot juca un rol important în sprijinirea sntii i bunstrii femeilor care muncesc i în
creterea gradului de contientizare cu privire la problemele de sntate ale femeilor.
Acorduri la locul de munc. Reprezentanii sindicatelor i cei care se ocup de sntate i siguran la
locul de munc trebuie s se asigure c acordurile de la locul de munc ofer:
- acces la control medical pentru prevenirea cancerului i alte informaii despre sntate.
- concediu pltit pentru control medical, analize, tratament i timp liber dac exist probleme de
sntate.
- lucrtorii cu regim part-time s beneficieze de aceleai asigurri c i cei cu regim full-time.
- training astfel încât departamentele de resurse umane s îneleag cât timp este necesar pentru
recuperare dup histerectomie sau tratament pentru cancer i s fie înelegtori fa de femeile care
se întorc la munc dup absene cauzate de acest gen de probleme.
Campanii pentru creterea gradului de contientizare a problemelor de sntate. Sindicatele pot
organiza conferine i ateliere la care s invite vorbitori pe tema sntii femeilor i campanii la locul
de munc. Pot fi solicitate uniti de analiz mobile care s viziteze locul de munc.
5.3 Echilibrarea vieii profesionale cu viaa de familie. Dreptul la educare i formare
profesional
Pentru multe persoane, relaia dintre locul de munc i viaa de familie st sub presiunea adaptrii
continue la schimbrile din mediul economic i social. Tot mai multe persoane încearc s gseasc
un echilibru între provocrile crescute de la locul de munc i nevoile lor i a familiilor lor. Dorina
prinilor i a familiilor de a-i îmbunti poziia economic i calitatea nivelului de trai trebuie s se
reflecte în modul în care este organizat munca. Angajatorii trebuie s recunoasc i s respecte
faptul c lucrtorii lor au familii fa de care au obligaii i angajamente. Aceste angajamente fac parte
dintr-un mod de via care trebuie s fie susinut în condiii care s corespund nevoilor sociale a
persoanelor într-o societate democratic i corect. Reconcilierea vieii private cu cea profesional i
politicile de ocupare a forei de munc sunt probleme specifice sindicatelor, cu care se confrunt zi de
zi i acestea le trateaz cu mult seriozitate pentru c femeile i brbaii deopotriv s duc o via
mai bun.
Crearea unui mediu propice echilibrrii vieii profesionale cu cea de familie implic o varietate de
factori, îns doi dintre cei mai evideni sunt

-

modul de desfurare a programului de lucru i

-

msurile necesare pentru a ajuta angajaii cu obligaii fa de familie i persoane dependente.
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Circumstanele familiale pot face dificil încadrarea în munca tradiional de 8 ore pe zi, 5 zile pe
sptmân. Prin urmare, sunt necesare noi aranjamente pentru a se asigura accesul tuturor
lucrtorilor la un loc de munc mai bun i mai bine remunerat. Reprezentanii partenerilor sociali
trebuie s exploreze posibilitile pentru o abordare mai flexibil în raport cu numrul i distribuia
orelor de lucru. Acestea pot include:

¾ ore de munc anualizate (opiune de munc flexibil conform creia un angajat este pltit
pentru numrul total de ore lucrate pe parcursul întregului an);

¾ flexi-time - program de lucru variabil în care exist de obicei o perioad de baz (de
aproximativ 50% din totalul timpului de lucru/zilei lucrtoare) din zi când angajaii trebuie s fie
la locul de munc (de exemplu, între 11am i 3pm), în timp ce restul zilei de munc este în
regim "flexi-time", adic angajaii pot alege când lucreaz, cu condiia s îi realizeze numrul
de ore total zilnic, sptmânal sau lunar i s îi îndeplineasc îndatoririle;

¾ program de lucru flexibil (un aranjament prin care angajaii lucreaz full-time dar îi pot varia
ora de începere i de terminare a programului de munc).

¾ partaj de post (job-sharing) - dou persoane dein aceeai funcie, fiecare lucrând jumtate de
norm de exemplu)

¾ lucru în regim part-time
¾ lucru în funcie de trimestre (term time work). Acest tip de program flexibil are legtur cu
programele colare. Pe lâng concediile pltite se poate cere o perioad variabil de concediu
fr plat.
Toate acestea pot fi luate în considerare în funcie de salarizare i condiiile de munc, pentru a
asigura protecie calitii i securitii locurilor de munc.
Indiferent de numrul de ore lucrate, aranjamentele pentru reconcilierea dintre viaa privat i cea
profesional ar trebui s conin cel puin urmtoarele:

¾ întreruperi de carier
¾ faciliti de îngrijire pentru copii
¾ concediu pentru responsabiliti familiale
¾ concediu de maternitate
¾ concediu parental pltit, pentru femei i brbai
¾ concediu paternal
¾ dispoziii pentru îngrijirea copilului
Acestea ar trebui s fac parte din modalitile de lucru curente i s fie acoperite de ctre angajatori,
deoarece reprezint cerine eseniale pentru ca i lucrtorii s beneficieze de creterea economic.
Beneficiile ce decurg din creterea economic i succesul companiilor ar trebui s includ un echilibru
între necesitile companiilor i cele ale lucrtorilor din cadrul acestora. Angajatorii ar trebui s
îneleag c lucrtorii lor nu reprezint doar nite simpli factori în producia de bunuri i servicii, ci sunt
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oameni care au responsabiliti i necesiti. Din pcate nu sunt muli angajatori ce recunosc aceast
realitate i încearc s îmbine i s armonizeze organizarea locului de munc cu viaa personal.
Femeile continu s fie dezavantajate pe piaa muncii în raport cu brbaii, sunt mai prost pltite i
ocup cu preponderen poziii inferioare, dei sunt mai bine pregtite, iar numrul angajrilor lor în
ultimii ani a crescut considerabil, se arat într-un raport recent al Comisiei Europene.
Astfel, mai mult de 7,5 milioane din cele 12 milioane de noi locuri de munc create în UE începând cu
anul 2000 au fost ocupate de femei. Totodat, rata de încadrare în munc în rândul femeilor este de
57,2%, în prezent, cu 3,5 puncte peste nivelul înregistrat în 2000, în timp ce rata angajrilor în rândul
brbailor, în aceeai perioad, a crescut cu mai puin de un punct. De asemenea, rata angajrilor în
rândul femeilor de peste 55 de ani a crescut considerabil mai rapid decât în rândul brbailor, fiind în
prezent de 34,7%, în cretere cu 7,4 procente fa de anul 2000. Cu toate acestea, raportul indic
faptul c mai multe aspecte privind calitatea slujbelor ocupate de femei rmân problematice. Dei 59%
dintre femei sunt absolvente de studii superioare i au o pregtire mai bun, rata de angajare a lor
rmâne inferioar celei a brbailor, cu 14,4%, iar femeile continu s câtige cu 15% mai puin pe o
or lucrat decât brbaii.
Totodat, femeile întâmpina dificulti în ocuparea poziiilor de conducere. Potrivit raportului, prezena
femeilor manager în companii este un proces care se desfoar foarte lent i ajunge la doar 33%. În
acelai timp, echilibrul dintre viaa de familie i cea profesional este un aspect care face diferena
între brbai i femei, rata de angajare în rândul femeilor cu copii mici fiind de numai 62,4%,
comparativ cu 91,4%, în rândul brbailor cu copii.
În 2008, compania Hermes a înregistrat creteri pe burs, de 16,8 procente, 55% din managerii si
fiind femei. Companiile cu un management predominant feminin, precum Sanofi, Sodexo sau Danone
au sczut cu mai puin de 42,7 procente. Pe de alt parte, aciunile companiilor cu management
predominant masculin au sczut cu mai mult de 42,7 procente. De exemplu, Alcatel-Lucent, cu doar
8,6% femei manageri, a pierdut 69,3 procente, Renault (21,7% femei manageri), a sczut cu 81,3
procente, iar Arcelor Mittal (12,3% femei manager), a avut un declin pe burs de 67,4 procente.
În rândul bncilor franceze, BNP Parisbas a reuit s reziste bine crizei, pierzând doar 39 de procente
din valoarea aciunilor în perioada ianuarie - decembrie 2008. Banca are 38,7% manageri femei.
Credit Agricole, cu doar 16% manageri femei, a sczut cu 62,2%.
Raportul subliniaz faptul c trebuie depus un efort mai mare pentru a crea locuri de munc mai multe
i mai bune, iar acest lucru trebuie s aib loc în concordan cu îmbuntirea calitii. Calitatea
slujbelor atrage lucrtorii i le permite s-i exploateze la maxim potenialul, ceea ce contribuie la
îmbuntirea calitii vieii în societate.
Egalitatea între femei i brbai este o component esenial a muncii i trebuie neaprat s fie
acordat o mai mare atenie îmbuntirii serviciilor care s-i ajute pe oameni s echilibreze balana
dintre viaa profesional i cea familial, pentru a permite femeilor i brbailor s intre pe piaa muncii
i s rmân angajai pentru cât mai mult timp.
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Stoparea discriminrii în educaie i acces în toate profesiile i sectoarele de activitate
Proporia de reprezentare a femeilor într-o serie de ocupaii a crescut în ultimele decenii,
înregistrându-se modificri distincte în unele tipuri de locuri de munc (de exemplu, posturile
profesioniste i manageriale). Cu toate acestea, aceast tendin nu poate fi considerate drept pasul
decisiv pentru eradicarea discriminrii pe motive de sex. Situaiile înregistrate în cadrul anumitor sfere
de ocupare relev c în pofida creterii gradului de acces în anumite profesii, femeile nu progreseaz
în acelai ritm cu brbaii în cadrul respectivelor ocupaii.
Este important s se permit femeilor s acceseze slujbe tradiional masculine, cum sunt construciile
sau brigzile de pompieri, dar multe femei spun c nu vor s fie constructori sau pompieri ci doresc
doar plat decent pentru ceea ce fac deja. De asemenea, ele ar vrea s fie calificate. Decalajul dinte
abiliti este critic în sectoarele în care femeile sunt predominante, dar are o prioritate mult mai mic
decât în sectoarele predominant masculine, precum construciile.
Cu toate c fetele i bieii studiaz acum aceleai materii la coal, anumite materii precum fizica,
desenul tehnic i tiinele domestice sunt înc serios segregate. Comisia pentru Egalitate de anse a
descoperit c în timp ce numrul total al tinerilor care se înscriu în programe de practic moderne
sunt acum aproape egale, numrul celor care acceseaz sectoare ocupaionale difer foarte mult, cu
tinere femei mai implicate în stagii de practic în sectoare tradiional feminine i tinerii brbai implicai
în sectoarele tradiional masculine. Tinerii au nevoie de informaii corecte referitoare la dezvoltarea
carierelor pe care doresc s le urmeze în locuri de munc ce nu sunt tradiionale i mai multe
încurajri i sprijin din partea angajatorilor pentru a-i lrgi orizontul profesional.
Discriminarea este înc des întâlnit i în procesul de recrutare i selecie de personal, în training i
educaie. Impactul imediat asupra veniturilor este un factor care contribuie la decalajul de 20% care se
deschide devreme, în jurul vârstei de 20 de ani, între brbaii i femeile care lucreaz în regim full
time. Unele exemple de bune practici includ:
- monitorizarea experienei de munc dup gen i stabilirea de obiective în anumite sectoare.
- includerea atât a brbailor cât i a femeilor în toate materialele de promovare, recrutare i marketing
pentru ocupaiile netradiionale i asigurarea c informaiile sunt disponibile i în rândul unui numr
mare de femei.
- pregtirea unor lectori pe probleme de stereotipuri bazate pe gen i culturale prin crearea unui
material educaional cuprinztor pentru lectori i cursani
- organizarea unor seminare comune cu ageniile i companiile de plasare a forei de munc i ali
furnizori de formare.
- folosirea unor personaliti cunoscute ca mentori în coli.
- sensibilizarea opiniei publice prin publicarea de articole în ziare cu studii de caz privind egalitatea de
anse
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Angajatorii i sindicatele ar trebui s lucreze în parteneriate, iniiind modele pentru formare la locul de
munc i pentru a crete accesul la educaie i instruire. Aceste iniiative de la locul de munc îi
vizeaz pe cei care nu au avut posibilitatea, din cauza experienei srace de la coal, sarcinilor
domestice sau de îngrijire sau a lipsei banilor, de a plti taxe sau cltorii. Astfel, angajatorii pot
înelege mai bine nevoia de a pune la dispoziie traininguri care respect standarde de calitate.
Pentru multe femei care lucreaz noiunea de “leader” sau “leadership” nu are un sens. Este asociat
cu ‘a spune oamenilor ce s fac, s fii dur i nu foarte atent fa de ceilali. Ele tind s nu asocieze
leadershipul cu anumite caliti pe care le-ar putea recunoate în sine - precum abilitatea de a asculta,
de a empatiza, de a le psa de experiena altora, de a avea convingeri cu privire la o situaie sau de a
lucra pentru un rezultat pozitiv.
Totui acestea sunt caliti de leader care sunt necesare atât la serviciu cât i în sindicat. Nevoia de a
recruta femei inclusiv în micarea sindical i de a asigura rolul lor principal în leadership i luarea
deciziilor este un imperativ necesar pentru înnoirea i consolidarea micrii sindicale ca unitate.
Faptul c femeile sunt concentrate în acele zone de munc în care se regsesc provocrile cu privire
la reorganizare – economia informal, part-time i alte munci atipice, sectorul rural - subliniaz
urgena situaiei.
Modelele de lucru s-au schimbat drastic pentru c muncitorii din industrii de service precum bnci,
asigurri i supermarketuri sunt chemai s ofere service 24 de ore pe zi clientului. Similar, în sectorul
public este de ateptat ca lucrtorii s livreze servicii dincolo de cele opt ore pe zi tradiionale. În
acelai timp, un numr din ce în ce mai mare de femei lucreaz. În dou treimi din familii ambii prini
lucreaz în afara domiciliului. Populaia mai în vârst crete i acest lucru înseamn c tot mai muli
lucrtori au responsabiliti de îngrijire. Toi aceti factori adaug presiune pe lucrtorii care se afl
între cererile de acas i cele de la locul de munc, încercând s le integreze.
Sondajele arat c o treime din mamele care muncesc
declar c sunt epuizate încercând s echilibreze
obligaiile de acas cu cele de la serviciu. Apariia
telefoanelor mobile i a emailului a adus femeile într-o
stare de presiune mai mare pentru c trebuie s jongleze
între serviciu i cas. 10% spun c angajatorii sun pe
telefonul mobil i în afara orelor de program. Presiunea de
a reui la locul de munc presupune c femeie s
munceasc în timpul pauzelor de mas, îns nu puine
spun c s-au simit ru i au avut ameeli ca rezultat. Prin
lege prinii îngrijitorii care au copii mici în întreinere au
dreptul de a cere program part time sau ore reduse sau
flexibile i angajatorii trebuie s ia serios în considerare
aceste cereri. Muncitorii au mai mari anse de a avea o cerere aprobat dac sunt membrii unui
sindicat.
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Lucrtoarele migrante
Numeroase femei au plecat din Romania s lucreze în alte state din cadrul Uniunii Europene. Motivele
care le-au determinat s emigreze sunt variate, dar principalele sunt

-

imposibilitatea de a gasi un loc de munc în zona din care provin, indiferent de nivelul de
calificare

-

dorina de a câtiga mai bine, salariile din alte state europene fiind sensibil mai mari decât cele
din România, mai ales pentru munc necalificat sau de calificare medie

-

nivelul de via mai ridicat din alte state

Multi dintre lucrtorii migrani din România s-au îndreptat spre ri latine, precum Italia i Spania, mai
ales datorit asemnrilor lingvistice i culturale. Se estimeaz c numrul de ceteni români care
lucreaz în strinatate depete 2,5 milioane persoane.
Trei sunt activitatile pentru care pieele muncii din rile occidentale sunt mai frecvent apelate de
lucrtorii români:

-

sntatea i asistena social,

-

construciile

-

agricultura.

Organizaiile sindicale fac eforturi s protejeze aceste categorii de lucrtori care de multe ori sufer în
tcere numeroase abuzuri, netiind cum s reacioneze legal, care le sunt dreptruile i obligaiile. O
serie de proiecte dezvoltate de partenerii sociali sunt menite s ii ajute pe aceti lucrtori i lucrtoare,
mai ales c muli i-au reunit familiile pe teritoriile în care au emigrat i întâmpin dificulti în procesul
de integrare social.
Numrul de imigrani în Italia variaz între 3 800 000 i 4.000.000, la o populaie total de aproape 60
000 000 de persoane, (reprzerntând 6,7% - puin peste media din UE, care este a fost 6,0% în 2006).
Ce mai numeroas comunitate, a crei dimensiune s-a dublat în doi ani, este cea a românilor (625
000 rezideni, în funcie de estimrile oficiale, aproape un milion de prezene regulate), urmat de
albanezi (402.000) i marocani (366 000).
Primaria din Roma a realizat, în cadrul dezvoltrii politicilor de integrare, un ghid de orientare colar
pentru familiile lucrtorilor migrani, un instrument ce permite prinilor imigrani s cunoasc sistemul
Italian de educaie i copiii lor s se poat integra mai rapid în comunitate. Ghidul, tradus în opt limbi englez, francez, spaniol, român, polonez, arab, chinez i rus - ofer informaii complete cu
privire la colile italiene i serviciile educaionale, de la grdini la liceu. S-a înfiinat de asemena un
serviciu de sprijin pentru familiile emigranilor la înscrierea copiilor în coli.
Îngrijirea persoanelor vîrstnice, bolnave sau a copiilor este aproape întotdeauna fcut de ctre femei
strine, adesea provenind din ri din Europa de Est, majoritatea acestora lucrând “la negru”.
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În Italia, având în vedere creterea numrului de vârstnic i dificultatea tot mai mare de a avea grij
de ei, zona de "îngrijiri familiale" este o industrie în cretere, intensificându-se activitile de formare a
personalului de îngrijire, inclusiv cu competene lingvistice i referine la dreptul muncii. Scopul este de
a contribui la dispariia muncii nedeclarate. Proiectul Aspásia (un acronim pentru: Îngrijire la Domiciliu
Pentru Vârstnici: Servicii Integrate pentru persoane fizice i întreprinderi) - fcut de un consoriu de
cooperative sociale - sprijin procesul de calificare i includerea profesional a "îngrijitorilor" emigrani,
precum i integrarea lor în reeaua regional a serviciilor. În raport cu acest obiectiv au fost realizate:
un portal web - www.equalaspasia.it actualizat periodic (în mai multe limbi), un curs (23 de uniti de
predare traduse în mai multe limbi strine, uor de utilizat chiar i pe DVD), baz de date cu
persoanele disponibile ca asisteni familiali d) aplicaii concepute pentru a ajuta cererea/oferta.
Dimensiunea emigrarii forei de munc din România ctre piee ale muncii din ri ale Uniunii
Europene reprezint un subiect de actualitate al agendei sindicatelor. Punctele de vedere ale acestora
sunt convergente cu cele ale patronatelor i reprezentanilor guvernului, care acuz apariia unor zone
de deficit pe piaa naional a muncii.
Sindicatele i echilibrul via personal/ via profesional
Campaniile pentru reuita echilibrrii vieii personale cu serviciul sunt elementul cheie în strategia
sindicatelor în promovarea egalitii de anse. Absena echilibrului pentru foarte multe persoane
angajate are repercusiuni asupra vieii de familie i asupra anselor de via ale femeilor în particular.
Axându-se pe realitile dure, practice ale experienelor femeilor care muncesc demonstreaz c
societatea în ansamblul ei a investit interes în oprirea drumului curent via pentru munc. Avem
nevoie s organizm în schimb un model sustenabil a vieii pentru munc.
Sindicatele consider c o echilibrare mai bun între munc i viaa privat presupune o schimbare a
atitudinilor i practicilor generale. De exemplu, prinii i cei care au în îngrijire rude dependente ar
trebui s aib dreptul la un program de munc cât mai flexibil i acces la zile de concediu pltite.
Organizaiile sindicale au artat c aplic din ce în ce mai intensiv o politic ce pune aspectul de gen
pe primul loc. În acelai timp încearc s armonizeze interesele femeilor i cele ale brbailor cu
interesele comune. Aceasta înseamn c sindicatele - înainte de a lua decizii - analizeaz impactul
deciziilor pentru femei i brbai, în acord cu principiul de integrare a perspectivei de gen. Sindicatele
joac un rol cheie în urmtoarele probleme:

¾ Pot defini clar ce pot face organizaiile sindicale pentru femei
¾ Pot implica femeile în toate activitile sindicale, de la întâlniri pân la campanii i activiti
educaionale,

¾ Pot influena agenda negocierilor cu angajatorii, prin discuii cu lucrtoarele, pentru a vedea
care sunt nevoile i doleanele lor,

¾ Pot influena agenda negocierilor prin includerea lucrtoarelor la masa tratativelor,
¾ Pot sprijini femeilor în demersul de a deveni reprezentani sindicali, responsabile pentru
siguran i protecia muncii, formatori, etc
Atât brbaii cât i femeile trebuie s fie deschii la doleanele i necesitile femeilor i s se ocupe
de soluionarea problemele lor, în special acolo unde femeile sunt slab reprezentate în structurile de
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decizie ale sindicatelor la locul de munc. Dac problema respectrii egalitii de anse între femei i
brbai cere toat atenia politic, mai puin atenie i mai puine mijloace financiare se consacr
susinerii altor grupuri vulnerabile, cum sunt cei foarte tineri, cei mai vârstnici, cei fr loc de munc
(omerii), migranii sau persoanele cu deficiene fizice sau mentale.
Sindicatele au fost printre primele entiti care au susinut prin toate mediile
prin care îi fac auzit vocea c lupta împotriva inegalitilor i discriminrii,
bazat printre altele, pe vârst, context migratoriu, activitate economic,
incapacitate fizic sau mental trebuie s beneficieze de aceeai susinere
ca i lupta pentru egalitate între femei i brbai. Numrul crescând de
femei de pe piaa forei de munc i necesitatea ca sindicatele s revizuiasc modul în care se
raporteaz la nevoile lucrtorilor, au fcut prioritar problematica de gen i a aplicrii egalitii în
drepturi i oportuniti. Probleme precum discriminarea în funcie de sex i plata egal pentru munca
de valoare egal au revenit în actualitate în ultimii ani, în timp ce alte probleme, precum hruirea i
ameninrile la locul de munc i-au gsit cu greu legitimitatea ca aspecte pentru combaterea crora e
vital s se acioneze ferm i urgent. Subiectele cuprinse în aceast lucrare ilustreaz efectele
discriminrii i inegalitilor cu care se confrunt în mod curent femeile.
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ANEXA 1
RESURSE GENERALE I CONTACTE, LINK-URI CTRE SITURI UTILE
Instituii guvernamentale
Agenia Naional pentru Egalitatea de anse între Femei i Brbai (ANES)
Bd. Gheorghe Magheru nr. 6-8, Sector 1, Bucureti
Tel: 021/ 316 20 44 Fax: 021/ 316 20 43
www.anes.ro
Consiliul Naional pentru Combaterea Discriminrii (CNCD)
Piaa Valter Mrcineanu nr. 1-3, 010155 Bucureti - Sector 1
Tel.: +40 (21) 312 65 78, 312 65 79, 312 65 85
Fax: +40 (21) 312 65 78, 312 65 79, 312 65 85
contact@cncd.org.ro
www.cncd.org.ro
Agenia Naional pentru Romi
Adresa : Str. Splaiul Independenei, nr. 202, et. 8, Bucureti
Tel. : 021 311.30.48 Fax : 021 311.30.47
info@anr.gov.ro.
http://www.anr.gov.ro/
Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Handicap
Calea Victoriei nr. 194, Bucureti,
Tel: 021-2125438 ; 021-2125439 Fax: 021- 2125443,
registratura@anph.ro,
http://www.anph.ro/
Agenia Naional pentru Protecia Familiei
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, corp D, etaj 6, sector 1, 010026 Bucureti
Tel: 021/313.7124 Fax: 021/313.71.16
relatii.publice@anpf.ro
http://www.anpf.ro/
Autoritatea Naional pentru Protecia Drepturilor Copilului
Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru nr. 7, Sector 1, Bucureti, Cod potal 010322
Tel: 021-315.36.33, 021-315.36.30, 021-310.07.89, 021-310.07.90
Fax: 021-312.74.74
office@anpdc.ro
Autoritatea Naional pentru Protecia Consumatorilor
Str. Georges Clemenceau nr. 5, 010295 Bucureti - Sector 1
Tel.: 0800 080 999 (telefon cu apelare gratuit la care putei adresa direct reclamaii)
reclamatii.bucuresti@opc.ro
www.anpc.ro
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Avocatul Poporului
Str. Eugeniu Carada, nr. 3 sector 3, Bucureti.
Tel: (21-) 312.71.34, (21-) 312.94.62
avp@avp.ro
www.avp.ro
Casa Naional de Pensii i alte Drepturi de Asigurri Sociale (CNPAS)
Str. Latin nr. 8, 020793 Bucureti - Sector 2
Tel: +40 (21) 250 28 94 (Serviciul relaii cu publicul - programri audiene)
Tel.: +40 (21) 250 91 11, 0800 826 727 (Audiene telefonice)
Web: www.cnpas.org
Comisia pentru egalitatea de anse pentru femei i brbai (CAMERA DEPUTAILOR)
Camera Deputailor, Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sectorul 5, Bucureti
Tel: 021 316 0300, 021 414 1111
srp@cdep.ro - putei adresa o petiie, cerere, reclamaie, sesizare sau propunere;
http://www.cdep.ro/
Comisia pentru egalitatea de anse (SENAT)
Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucureti
Tel : 021 316 0300, 021 414 1111
comegal@senat.ro
Consiliul Economic Social
Bd. Magheru 28 - 30, et. 2, sector 1, cod 010336, Bucuresti,
Tel:0040 21.310.23.56, 310.23.57, 316.31.34, 316.31.33
Fax 0040 21.316.31.31
E-mail : ces@ces.ro
www.ces.ro
Guvernul României
Piaa Victoriei nr. 1, sector 1 , Bucureti
Tel: +40-21-314 34 00, 319 15 64 /int 1006 Fax: (021) 313 98 46
drp@gov.ro
http://www.gov.ro/
Inspecia muncii
Str. Matei Voievod nr.14, 021455 Bucureti - Sector 2
Tel.: +40 (21) 302 70 30, 302 70 54
Web: www.inspectmun.ro
Ministerul Culturii i Cultelor, prin Inspectoratele teritoriale pentru cultur i culte
os. Kisseleff nr. 30, 011374 Bucureti - Sector 1
Tel.: +40 (21) 224 25 10, 224 37 23 Fax: +40 (21) 223 49 51
Web: www.cultura.ro
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Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii
Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168, Bucureti
Tel: 4056200; 4056300
http://www.edu.ro/
Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale
str. Dem.I.Dobrescu, nr.2-4 sectorul 1 Bucureti
Tel: 021.313.62.67, 021.315.85.56
Direcia Politici Publice i Comunicare - Serviciul Comunicare
Tel/Fax: 021.315.88.12; 021.313.62.67 int 729, 701
relatiicupublicul@mmuncii.ro
http://www.mmuncii.ro/ro/
Ministerul Sntii Publice, prin Direciile de sntate public, judeene i a Municipiului
Bucureti
Intr. Cristian Popiteanu nr. 1-3, 010024 Bucureti - Sector 1
Tel. central: +40 (21) 307 25 00, 307 26 00
Fax: +40 (21) 314 15 26
Web: www.ms.ro
Consiliul Europei
Avenue de l’Europe
F - 67075 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 41 20 00
http://www.coe.int/t/ro/com/about%5Fcoe/
Comisia European
27 Rue Joseph II, B-1000 Bruxelles, Belgio
Tel: 00800 6 7 8 9 10 11
http://ec.europa.eu/social
Organizaia Internaional a Muncii
4 route des Morillons, CH-1211 Genève 22, Switzerland
Tel: +41 (0) 22 799 6111
Fax: +41 (0) 22 798 8685
Website: http://www.ilo.org
E-mail: ilo@ilo.org
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
Fax: 41 22 799 6061 - E-mail: europe@ilo.org

Italia:
Ministero per le pari opportunità
Largo Chigi, 19 – 00187 Roma
Tel. 06/6779
http://www.pariopportunita.gov.it/
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Dipartimento per le pari opportunità
Largo Chigi, 19 – 00187 Roma
Tel. 06/67792440

– Fax 06/67792471

http://www.pariopportunita.gov.it/
Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna
Largo Chigi, 19 – 00187 Roma
Tel. 06/67792494 – Fax 06/67792466
www.dirittiepariopportunita.it
COMITATO NAZIONALE DI PARITÁ E PARI OPPORUNITÁ NEL LAVORO
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
tel. 06 36751 - 36754303 fax 06 36754305
UFFICIO CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÁ
http://www.consiglieranazionaleparita.it/
Numero verde Antiviolenza Donna - 1522
Numero Verde Antidiscriminazioni Razziali - 800 90 10 10
Numero Verde Antitratta - 800 290 290
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Organizaii sindicale
B.N.S. - BLOCUL NAIONAL SINDICAL;
Splaiul Independenei, nr. 202 A, etaj 4, sector 6, Bucureti;
Tel/Fax: 021 - *40 21 316.27.98, *40 21 316 27 99
bns@bns.ro
www.bns.ro;
C.N.S.L.R. - Confederaia Naional a Sindicatelor Libere din România - Fria;
Str. Cristian Popiteanu nr. 1-3, sector 1, Bucureti
Tel: 021 - 315.16.32
biroupresa@cnslr-fratia.ro
www.cnslr-fratia.ro
C.N.S.C.A. - Confederaia Naional Sindical Cartel Alfa;
Splaiul Independenei, nr 202A, etaj 2, sect. 6, Bucureti;
Tel 021-317.10.40;
alfa@cartel-alfa.ro
www.cartel-alfa.ro;
C.S.D.R. - Confederaia Sindicatelor Democratice din România;
Piata: Walter Mrcineanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureti
Tel: 021-315.65.42; 021-315.65.26;
csdr@b.astral.ro
C.S.N. Meridian - Confederaia Sindical Naional Meridian.
Str. D. I. Mendeleev, nr. 36-38, sector 1, Bucureti;
Tel: 021-316.80.17; 021-;
csnmeridian@csnmeridian.ro
www.csnmeridian.ro
ETUC – European Trade Union Confederation
International Trade Union House (ITUH), Boulevard Roi Albert II, 5
B-1210 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0)2-224 04 11, Fax: +32 (0)2-224 04 54 or +32 (0)2-224 04 55
etuc@etuc.org
http://www.etuc.org/
ITUC – International Trade Union Confederation
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5 Boulevard du Roi Albert II, Bte 1 1210 Brussels Belgium
Phone: +32 (0)2 224 0211
Fax: +32 (0)2 201 5815
E-mail: info@ituc-csi.org
European Federation of Public Service Unions (EPSU)
45 rue Royale, Box 1, 1000 Brussels, Belgium
Tel: 32 2 250 10 80 Fax: +32 2 250 10 99
epsu@epsu.org
http://www.epsu.org
Public Service International (PSI)
BP 9, F-01211 Ferney-Voltaire Cedex, France
Tel: +33 (0)4 50 40 64 64 Fax: +33 (0)4 50 40 73 20
psi@world-psi.org
http://www.world-psi.org/
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Organizaii non-guvernamentale
Centrul Parteneriat pentru Egalitate
Bdul Naiunile Unite nr.4, bl. 106, sc.A, ap. 11, sector 5, Bucureti, România
Tel: 021 335 4175; 021 335 4180 Fax: 021 335 4176
info@cpe.ro
http://www.cpe.ro/
Asociaia Femeilor din România
http://www.afr2010.ro/
Tel. : +4 021.315.98.59 Mobil: +4 0744.561.431
afr@afr.ro
Asociaia pentru anse Egale
Târgu Jiu, str. Svineti nr. 50
Tel: +40722 553 332 Fax: +40353 814 061
office@sanseegale.eu
http://www.sanseegale.eu
Fundaia Pro Women
Aleea Copou nr. 3, 700460, Iasi
Tel./Fax: 0232 210 824 0232 260 154
E-mail: office@prowomen.ro
Web: www.prowomen.ro
Fundaia anse Egale pentru Femei
Str. Împcrii/Petre uea nr. 19, bl. 913, tr. 1, et. 1, ap. 3
Iai, 700731, România
Tel: +40 232 211713; +40 332 425455 Fax: +40 332 401005
email: sef@sef.ro
http://www.sef.ro/
Centrul de Dezvoltare Curricular i Studii de Gen-FILIA
http://www.centrulfilia.ro/
Strada Povernei, nr. 6-8, sector 1, Bucureti
Tel/fax: 318.08.96
E-mail: centrul_filia@centrulfilia.ro, centrul_filia@yahoo.com
www.centrulfilia.ro
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Asociaia pentru Promovarea Femeii din România
http://www.apfr.ro/
Str. Letea 46 Cod 300 501, Timioara, România
Tel/fax: 40 256 293 183
E-mail: apfr@mail.dnttm.ro
Societatea de Analize Feministe AnA
http://www.anasaf.ro/ro/index.html
Bd. Ferdinand nr. 24, ap. 11, Bucureti 021391, Sector 2
www.anasaf.ro
email: ana_saf@ansaf.ro
Romani CRISS
http://www.romanicriss.org/
Strada Buzeti, nr. 19, sector 1, Bucureti, cod 011011
Tel: 021 310 70 70 / 021 310 70 60
Fax : 031 815 7623
office@romanicriss.org
Asociaia pentru Libertatea i Egalitatea de Gen-ALEG
http://www.aleg-romania.eu/
Str. Uzinei, Nr. 14, Bl. 17, Et. 2, Ap. 9 Sibiu
Tel : 0269 242 078
Asociaia Femeilor Întreprinztoare din România
http://www.afir.ro/
Tel.: (+4)(021) 242 00 60; Fax: (+4)(021) 242 00 61;
Email: office@afir.ro
European Women's Lobby
18, rue Hydraulique B-1210 Bruxelles
Tel. +32 2 217 90 20 Fax +32 2 219 84 51
Email: ewl@womenlobby.org
Website: http://www.womenlobby.org

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

UNIUNEA EUROPEAN

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

ͳ͵Ͳ

BLOCUL NAIONAL SINDICAL

Link-uri utile
http://www.insse.ro/cms/rw/pages/index.ro.do (Institutul Naional de Statistic)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ (Eurostat )
http://www.incsmps.ro/ (Institutul Naional de Cercetare tiinific în Domeniul Muncii i Proteciei
Sociale)
http://www.inpm.ro/ (Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecia Muncii)
http://europa.eu.int-comm-emplozment?social-fundamental?rights-index?en.htm
http://www.stop-discrimination.info
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/GAP_FR_09.pdf
www.stop-discrimination.org.cy
http://www.lwvnj.org/womensguide/discrimi.htm
http://www.hreoc.gov.au/disability_rights/dda_guide/dda_guide.htm
http://www.discriminationattorney.com/
http://www.ageconcern.org.uk/AgeConcern/age_discrimination_guide.asp
http://www.eeoc.gov/policy/docs/best_practices_religion.html
http://www.labour.gov.za/legislation/acts/basic-guides/basic-guide-to-unfair-discrimination
http://www.eordirect.co.uk/default.aspx?id=407215
http://www.stop-discrimination.info/
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ANEXA 2
GLOSAR DE TERMENI
SPECIFICI ASPECTELOR LEGATE DE EGALITATEA DE ANSE

A
Abordarea integratoare a egalitii de gen (gender mainstreaming). Elementul esenial utilizat în
definiia abordrii integratoare a egalitii de gen este punerea accentului pe procesele de elaborare a
politicilor. Abordarea integratoare se refer la (re)organizarea procedurilor i reglementrilor uzuale,
(re)organizarea responsabilitilor i capacitilor în scopul integrrii perspectivei de gen în toate
aceste proceduri, reglementri, responsabiliti, capaciti, etc. Se refer, de asemenea, la utilizarea
expertizei de gen în elaborarea i planificarea politicilor, utilizarea analizei privind impactul de gen în
acest proces, includerea consultrilor i participrii grupurilor i organizaiilor relevante. Numai când
toate aceste (pre)condiii sunt îndeplinite se poate afirma c procesul abordrii integratoare este în
curs de realizare.
Accesibilitate. Posibilitatea ca oricine s poat accede, utiliza i înelege oricând, egal i în deplin
securitate, toate locurile, serviciile, produsele i activitile oferite de societate.
Aciune afirmativ/pozitiv. Orice politic instituional menit s deschid domenii tradiional
dominate de o anumit categorie de persoane (ex: brbai) altor grupuri sociale excluse anterior (ex:
femei). Reprezint o expresie generic pentru programele care aplica iniiative (în mod voluntar sau
obligate prin lege) pentru a crete, menine sau pentru a îmbunti statutul unui anume grup de
persoane definit de obicei prin ras sau gen, din cadrul unui grup mai mare. Aciunile pozitive sunt
permise în conformitate cu legislaia privitoare la sex i la ras pentru a ajuta la eliminarea
obstacolelor din calea unei egaliti complete a anselor.
Adultism. Adultismul se refer la comportamente i atitudini bazate pe presupunerea c adulii sunt
mai buni decât tinerii i îndreptii s acioneze asupra sau în numele lor fr acordul acestora. Este
caracterizat prin lipsa de respect fa de inteligena, judecata, viaa emoional, leadership sau
prsoana fizic a tinerilor.
Ageism. Ageismul este o discriminare pe baz de vârst, îndreptat mai ales împotriva vârstnicilor i
a celor între dou vârste.
Agresiune sexual. Agresiunea sexual se refer la orice tip de contact fizic de natur sexual, ce
nu are consimmânt voluntar.
Amenajri rezonabile. Msuri ce vizeaz ameliorarea sau compensarea efectelor negative ale unui
mediu inadaptat pentru o persoan cu handicap. Aceast noiune nu se limiteaz numai la amenajri
materiale (ramp de acces, adaptarea unui calculator pentru o persoan cu probleme de vedere, etc)
ci i la orele de lucru, distribuia i repartiia sarcinilor de munc, asistena la locul de munc, adaptri
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în limbaj simplu, utilizarea de pictograme, etc. Absena amenajrilor rezonabile pentru persoanele cu
handicap poate fi considerat discriminare cu excepia cazului în care acestea ar impune cheltuieli
disproporionate.
Analiza de gen. Studiul diferenelor între femei i brbai în asumarea rolurilor de gen referitor la:
condiii, nevoi, rata participrii, acces la resurse i dezvoltare, luarea deciziilor etc.
Analiza impactului de gen. Examinarea propunerilor de politici/strategii pentru a vedea dac vor
afecta femeile i brbaii în mod diferit, în scopul de a le adapta pentru a neutraliza efectele
discriminatorii i a promova egalitatea de gen. Este unul din instrumentele folosite în metoda "gender
proofing".
Analiza, evaluarea sistematic a probelor privind includerea dimensiunii de gen - "Gender
proofing". O analiz a unei propuneri de strategie pentru a asigura faptul c s-au evitat poteniale
efecte discriminatorii pentru unul dintre genuri i c se promoveaz egalitatea de gen. Metoda prin
care se asigur faptul c toate politicile i practicile din cadrul unei organizaii au efecte benefice
asupra brbailor i femeilor în egal msur.
Androcentrism. Practica de a considera masculinul i experienele masculine ca norm pentru
comportamentul i realizrile umane. Experienele femeilor, ca de altfel tot ceea ce ine de genul
feminin, sunt vzute ca deviaii sau excepii de la norm universal masculin.
Angajat. Cetenii Uniunii Europene au aceleai drepturi în orice stat membru al UE, ca un cetean
rezident.
Azil. Acordarea de ctre un stat a dreptului de intrare i de edere pe teritoriul su a unei persoane
strine, persecutate în ara sa pentru convingerile sale politice, etnie, ras religie, etc.

B
Bariere invizibile. Atitudini bazate pe prejudeci, norme i valori tradiionale, care împiedic
responsabilizarea i deplina participare a femeilor în cadrul societii.
Bune practici. Bunele practice reprezint proiecte, iniiative sau experiene care au fost puse în
aplicare, noi msuri sau aciuni care vizeaz realizarea obiectivelor în concordan cu politicile de
egalitate de anse. Sunt adesea transferabile altor contexte sau sectoare.
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C
Carta Drepturilor Fundamentale. Carta european a drepturilor fundamentale cuprinde ase
categorii de drepturi: demnitatea, libertile, egalitatea, solidaritatea, cetenia i justiia. Aceste
capitole conin dispoziii care se afl în centrul legislaiei privind relaiile de munc i a relaiilor
industriale în Europa, acoperind drepturile sindicale i sociale. Pentru prima dat de la crearea
Comunitii Economice Europene în 1957, Carta Drepturilor Fundamentale expune, într-un singur text,
ansamblul drepturilor sociale, economice, civile i politice de care pot beneficia toi cetenii europeni,
fiind singurul text de acest tip la nivel internaional. Este vorba de drepturi, de principii i de valori
inalienabile pe care instituiile UE trebuie s le ia în considerare atunci când construiesc i aplic
legislaia european. Cu toate c nu a fost integrat în tratatele UE (care constitue baza juridic dup
care funcioneaz Uniunea European), Carta drepturilor fundamentale (2000) a avut un impact din ce
în ce mai mare asupra tuturor instituiilor UE, inclusiv asupra tribunalelor europene, unde avocaii au
fcut referire la aceasta în mai multe cazuri.
Cele patru liberti. Tratatele UE i ale CE garanteaz patru liberti fundamentale: Libera circulaie a
mrfurilor, Libera circulaie a persoanelor, Libera circulaie a capitalului i plilor, Libertatea de
furnizare a serviciilor . În cadrul pieei unice europene, persoanele, bunurile, serviciile i capitalurile
circul la fel de liber ca i pe teritoriul oricrui stat membru. Cele patru liberti de circulaie – pentru
bunuri, servicii, persoane i capitaluri sunt susinute de o serie de politici conexe. De exemplu,
persoanele se pot deplasa mai liber i îi pot cuta un loc de munc deoarece rile UE îi recunosc
reciproc multe dintre calificrile academice i profesionale.
Cetenie UE. Tratatul de la Maastricht din 1999 stabilete conceptul de cetenie european.
Cetenia UE confer o serie de drepturi, incluzând dreptul la libera circulaie i dreptul la vot local i
în cadrul alegerilor europene din fiecare stat membru.
Concediu de maternitate. Dreptul unei femei, conform legii, la concediu pentru o perioad de timp
determinat. Reprezint un numr de 126 de zile calendaristice de concediu pe care femeia
însrcinat sau care a nscut are dreptul s îl ia, înainte i dup natere. Cele 126 de zile pot fi luate
în dou etape: 63 de zile înainte de natere i 63 de zile dup natere. Concediile pentru sarcin i
luzie se pot compensa între ele, în funcie de recomandarea medicului i de opiunea persoanei
beneficiare.
Concediu de paternitate. Concediul paternal este definit prin lege, putând fi acordat brbailor care
sunt angajai cu forme legale atunci când devin prini, pentru a fi alturi de copil i a ajuta la îngrijirea
lui. De acest drept (la noi în ar fiind de 5 zile libere pltite), taii pot beneficia indiferent dac copilul
este nscut din cstorie, în afara acesteia sau dac este adoptat. Concediul este acordat în primele
8 sptmâni de la naterea copilului, în baza certificatului de natere a copilului din care rezult
calitatea de tat natural.
Concediu parental. Dreptul mamei i al tatlui, care realizeaz venituri profesionale timp de 12 luni
anterioare datei naterii copilului/datei la care s-a realizat încredinarea în vederea adopiei/s-a
instutuit plasamentul sau tutela, de a beneficia de concediu i de indemnizaie pentru creterea
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copilului sau de stimulentul acordat pentru reîntoarcere la serviciu a parintelui aflat în concediu de
cretere i îngrijire a copilului.
Concilierea dintre viaa profesional i viaa privat. Expresia "conciliere" se refer la soluiile
instituionale care ar trebui s ia în considerare necesitile legate de familie i locul de munc.
Acestea includ: concediul pentru creterea copilului, soluii pentru îngrijirea copiilor i a persoanelor în
vârst, dezvoltarea unui mediu optim i organizarea muncii astfel încât s faciliteze concilierea vieii
profesionale i a responsabilitilor familiale atât pentru femei cât i pentru brbai.
D
Date/statistici segregate pe genuri. Culegerea i separarea datelor i informaiilor statistice pe
genuri pentru a uura analizele comparative/de gen. Dei termenul de "date segregate pe sexe" este
mai corect, în terminologia curent i în publicaii se folosete mai des sintagma "date segregate pe
genuri".
Desegregare pe piaa muncii. Politici privind reducerea sau eliminarea segregrii/discriminrii
(verticale/orizontale) pe piaa muncii.
Demnitate la locul de munc. Dreptul la respectarea, în special, la protecia împotriva hruirii
sexuale i a altor forme de hruire la locul de munc (Rezoluia Consiliului 90 / C 157702nd din
29/05/90, JO C 157).
Diferena de remunerare dintre femei i brbai (Gender pay gap). Aceast sintagm reprezint
diferena dintre plata medie pe or pentru femei i cea pentru brbai, înainte de aplicarea impozitelor,
în toate domeniile economiei. Diferena reflect discriminarea i inegalitatea continue care se
manifest pe piaa muncii i care, în practic, afecteaz în principal femeile. De exemplu, frecvent
munca femeilor continu s fie considerat mai puin important decât cea a brbailor i femeile
lucreaz adesea în sectoare în care salariile sunt, în medie, mai joase decât în sectoarele dominate
de brbai (de obicei, în cadrul supermarketurilor, casierele câtig mai puin decât magazionerii).
Diferena dintre genuri (Gender gap). Diferena dintre genuri se refer la diferene sistematice în
rezultatele realizate de brbai i femei pe piaa muncii. Aceste diferene sunt considerate în procente
de brbai i femei ca for de munc, tipuri de ocupaii alese i veniturile sau salariile orare.
Discriminarea pe criteriul sexului este orice difereniere, excludere sau restricie bazat pe sex,
care are ca efect sau scop împiedicarea sau anularea recunoaterii, beneficiului sau exercitrii de
ctre femei, indiferent de statutul lor matrimonial, a drepturilor omului i libertilor fundamentale, în
domeniile politic, economic, social, cultural, civil sau în orice alt domeniu (Conform Conveniei privind
eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor).
Discriminare. Orice deosebire, excludere, restricie sau preferin pe baz de ras, naionalitate,
etnie, limb, religie, categorie social, convingeri, sex, orientare sexual, vârsta, handicap, boal
cronic necontagioas, infectare cu HIV, apartenena la o categorie defavorizat, precum i orice alt
criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlturarea recunoaterii, folosinei sau exercitrii în
condiii de egalitate, a drepturilor omului i a libertilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de
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lege, în domeniul politic, economic, social i cultural sau în orice alte domenii ale vieii publice. Tratatul
Uniunii Europene stabilete c protecia împotriva discriminrii bazat pe naionalitate, sex, ras,
origine etnic, religie, disabiliti, vârsta sau orientare sexual un drept fundamental al ceteniei UE.
Discriminare direct. Discriminarea este direct atunci când o persoanã este tratat mai puin
favorabil decât alt persoan într-o situaie comparabil datorit rasei sau originii sale etnice, religie
sau convingeri, handicap, vârst sau orientare sexual. Un exemplu de discriminare direct este o
ofertã de lucru care menioneazã c persoanele cu handicap nu trebuie s aplice. În general,
discriminarea poate îmbraca forme foarte subtile.
Discriminare indirect. Discriminarea indirect apare atunci când un criteriu sau o practic, aparent
neutre, duc la dezavantajarea indivizilor pe baza rasei sau originii etnice, religiei sau credinei,
dizabilitilor, sexului sau orientrii sexuale, cu excepia cazului în care aceast practic poate fi
justificat în mod obiectiv printr-un scop legitim. Un exemplu de discriminare indirect este ca la
aplicarea pentru o slujb, aplicanilor s li se cear s completeze un test într-o anume limb, chiar
dac aceast limb nu este absolut necesar pentru ocuparea acelui post.
Discriminare orizontal. Tratamentul nedrept fa de persoane din aceeai categorie. De exemplu,
pe piaa muncii brbaii i femeile din acelai grup ocupaional pot avea remuneraii diferite chiar dac
presteaz aceeai munc.
Discriminare pozitiv. Msur care urmrete promovarea accesului în domeniul educaiei sau pe
piaa muncii a unor grupuri sociale nedominante, respectiv favorizarea unei categorii de oameni în
detrimentul altora pentru c sunt actualmente dezavantajai
Discriminare statistic. Discriminarea statistic descrie o teorie economic a inegalitii bazat pe
stereotipuri împotriva persoanelor sau grupurilor ce nu sunt cultural eterogene. Adesea, discriminarea
statistic apare în contextul angajat/angajator. Teoria spune c cei ce îi caut o slujb, i care nu
împrtesc aceleai valori cu potenialii angajatori, nu sunt angajai uor sau vor avea salarii mai
mici.
Discriminare vertical. Acest tip de discriminare se refer la tratamente diferite fa de persoane, la
diverse niveluri din organizaia în care sunt angajate, de exemplu între noii angajai i persoanele cu
poziii înalte. Un alt exemplu este faptul c femeile i persoanele din grupuri minoritare au acces mult
mai uor în locuri de munc necesitând calificri reduse i prost pltite, îns întâmpin mari dificulti
în obinerea unei promovri. Discriminarea vertical este mai puin evident întrucît sunt mai puine
procese intentate în legtur cu promovrile decât cele în legtur cu câtigurile salariale.
Diversitate. Conceptul de diversitate presupune acceptare i respect, adic înelegerea faptului c
fiecare individ este unic, recunoscând diferenele noastre individuale. Acestea pot fi legate de ras,
etnie, sex, orientare sexual, statutul socio-economic, vârst, abiliti fizice, credinele religioase,
convingeri politice, sau de alte ideologii. Conceptul se refer la explorarea acestor diferene în condiii
de siguran, într-un mediu pozitiv i favorizant. Diversitatea este unul din principiile fondatoare ale
Uniunii Europene i a fost una din forele principale din spatele procesului de integrare european.
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Aceasta se refer la un set de practici ce subliniaz i tolereaz diferenele. Valorile UE promoveaz o
mai bun înelegere a beneficiilor diversitii i a luptei împotriva discriminrii în societate.
Disabilitate. Acesta este termenul general pentru pierderi sau devieri semnificative ale funciilor sau
structurii organismului, existena unor dificulti individuale în executarea de activiti i probleme
întâmpinate prin implicarea în situaii de via.
E
Echilibru de gen (Gender balance). Participarea unui numr egal de femei i brbai într-o activitate
sau organizaie.
Echitate de gen. Corectitudinea tratamentului în funcie de gen, care poate fi tratament egal sau un
tratament diferit, dar considerat echivalent în ceea ce privete drepturile, obligaiile i oportunitile.
Efebifobia. Efebifobia este definit ca frica iraional de adolesceni, precum i prejudecile împotriva
acestora.
Egalitate de sex/gen. Conceptul conform cruia toate fiinele umane sunt libere s-i dezvolte
capacitile personale i s aleag fr limitri impuse de roluri stricte de gen; faptul ca diferitele
comportamente, aspiraii i necesiti ale femeilor i brbailor sunt luate în considerare, evaluate i
favorizate în mod egal. Înseamn c femeile i brbaii se bucura de aceeai libertate de a-i realiza
aspiraiile. Acest termen se refer la egalitatea între cele dou sexe în toate privinele, inclusiv
angajarea în munc, educaia i drepturile sociale.
Egalitate între femei i brbai. Principiul drepturilor egale i al tratamentului egal pentru femei i
brbai.
Egalitate. Cetenia UE ofer dreptul la protecie împotriva discriminrii bazat, printre altele, pe sex,
rasa, sau origine etnica, religie sau credina, disabiliti, vârsta sau orientare sexual. Acest drept este
înscris în Carta Drepturilor Fundamentale.
Egalitatea de anse (equal opportunities) – conceptul conform cruia toate fiinele umane sunt libere
s-i dezvolte capacitile personale i s aleag fr limitri impuse de roluri stricte; faptul c
diferitele comportamente, aspiraii i necesiti ale femeilor i brbailor sunt luate în considerare,
evaluate i favorizate în mod egal înseamn c femeile i brbaii se bucur de aceeai libertate de ai realiza aspiraiile.
Emigrant. Din punct de vedere al rii de origine este vorba de o persoan ce prsete ara sa de
origine pentru a se stabili în alt ar.
Empowerment. Acesta e un concept care se dezvolt în cadru psiho-social, indicând dezvoltarea
respectului de sine i a încrederii în forele proprii; conceptul a fost dezvoltat în cadrul conferinei de la
Beijing i a devenit un cuvânt de ordine în cadrul micrii internaionale pentru promovarea femeilor.
Etnia. Etnia este definit de grupuri umane ce susin o credin subiectiv într-o origine comun,
datorit similaritilor de tip fizic sau a obiceiurilor sau a amandorura, datorita memoriei colonizrii sau
migratiei. Etnicitatea se concentreaza asupra elementelor culturale. Membrii unui grup etnic
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împrtesc o motenire cultural comun care include originea naional, limba, religia, portul,
preferinele culinare i un sentiment al unei moteniri istorice comune. Caracteristicile etnice sunt
învate i transmise din generaie în generaie. Oamenilor le este mai uor s evite etichetarea cu
identitatea unui grup etnic decât cu o identitate rasial.
F
Feminizarea saraciei. Incidena i prevalena srciei în rândul femeilor. Feminizarea srciei este o
schimbare a nivelului de srcie ce afecteaz cu precdere femeile sau gospodriile conduse de
femei. Mai precis, este vorba de o cretere a diferenei în nivelurile de srcie în rândul femeilor i
brbailor sau în rândul femilor comparativ cu gospodriile conduse de brbai sau de cupluri.
Sintagma poate însemna, de asemenea, o cretere a rolului inegalitilor de gen ca factor determinant
al srciei, care ar caracteriza o feminizare a cauzelor srciei.
Flexibilitatea orarului de munc. Sisteme de orare care ofer diferite soluii în raport cu numrul de
ore lucrate i cu organizarea muncii.
Fondul Social European (FSE). FSE este un instrument care sprijin msurile de prevenire i
combatere a omajului, dezvoltarea resurselor umane i integrarea social pe piaa muncii, în scopul
de a promova un nivel ridicat al ocuprii forei de munc, egalitatea de anse între brbai i femei,
dezvoltarea durabil i coeziunea economic i social.
G
Gen social (Gender). Concept care se refer la diferenele sociale între femei i brbai care au fost
învate, sunt modificabile în timp i sunt diferite în interiorul culturilor i între culturi (feminitate/
masculinitate). Este ansamblul de caliti, îndatoriri, atribute sociale i roluri definite de o societate
pentru fiecare sex, în funcie de tradiii culturale, norme sociale care definesc poziia unui individ în
funcie de sexul su.
Grup etnic. Un grup etnic este definit ca un grup de oameni ce împrtesc o motenire genealogica
i ancestral. Grupurile etnice ce împrtesc acelai fundament istoric sunt legate între ele prin
practici culturale comune, limb i uneori religie, credina i tradiii.
H
Hruire sexual. Situaia în care un comportament indezirabil cu conotaie sexual se manifest în
mod fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect prejudicierea demnitii unei persoane i
în special crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator; UE lupt împotriva
hruirii sexuale prin programele sale anti-discriminare, iar în 2001 a stipulat o directiv ce interzice
acesta în locurile de munc.
Hruire. Hruirea se refer la violarea demnitii unei persoane pe baz rasial sau origine etnic,
religie sau credin, dizabilitate, vârsta, sex sau orientare sexual. Hruirea se refer de asemenea,
la comportamente amenintoare i deranjante. Un mediu hruitor poate fi considerat intimidant, ostil,
degradant, umilitor i jignitor. Acest fel de comportament este interzis de Drepturile Fundamentale ale
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UE, tratatele UE, directivele europene, jurisprudena european, precum i de drepturile conexe ale
ceteniei UE.
Homofobie. Manifestri de discriminare, respingere, excluziune i violen contra indivizilor, i
practicilor homosexuale.
Homosexualitate. Homosexualitatea se refer la orientarea sexual a dou persoane de acelai sex.
Cetenia UE confer dreptul de protecie împotriva discriminrii bazat, printre altele, pe orientare
sexual.
I
Insensibilitate la gen (Gender blind). Ignorarea sau incapacitatea de a lua în considerare
dimensiunea de gen. Intervenii care par neutre, fiind exprimate prin categorii abstracte, generice dar
care, implicit sunt bazate pe prejudeci masculine.
Islamofobia. Islamofobia este frica iraional sau prejudecile fa de Islam sau musulmani.
Islamofobia a crescut semnificativ în lumea occidental în ultima decad (mai ales de la data
atacurilor teroriste din New York de la 11 septembrie 2001).
J
Jeunism. Jeunismul este preferina ctre persoane tinere, preferin bazat doar pe vârst. Acest
termen este legat de domeniul angajrilor, când anumite sectoare favorizeaz recrutarea candidailor
tineri cu scopul de a proiecta o anumit imagine pe pia.
L
Liber micare a persoanelor. Un drept fundamental al ceteniei UE este dreptul de a cltori, tri
i munci liber pe tot teritoriul UE. Tratatul de la Amsterdam a acordat Comisiei Europene drepturi
sporite în propunerea de iniiative.
Libertate. Toi cetenii UE au dreptul de a se mica, tri i munci liber în cadrul UE.
Liberti fundamentale. Tratatul de la Maastricht precizeaz faptul c unul dintre obiectivele UE este
acela de a consolida protecia drepturilor i intereselor cetenilor statelor membre, dar i de a
menine i dezvolta Uniunea ca un spaiu al libertii, securitii i justiiei. Pentru a înelege esena
UE, acelai Tratat prevede c Uniunea este fondat pe principiile libertii, democraiei, respectrii
drepturilor omului i libertilor fundamentale, precum i pe statul de drept, principii care sunt comune
statelor membre pentru ca cetenii UE s îi poat exercita drepturile fundamentale, cu precdere
dreptul de a tri i munci în cadrul UE. Juritii statelor membre trebuie s conlucreze pentru
standardizarea procedurilor pentru înlturarea barierelor cu care se confrunt cetenii atunci când
desfoar activiti personale sau administrative.
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Limbajul non sexist. Limbaj care prin expresiile i conotaiile sale asigur un tratament lingvistic egal
i nediscriminatoriu atât femeilor cât i brbailor.
M
Mainstreaming. Prin mainstreaming al integrrii se înelege integrarea unei tematici în elaborarea,
conduita i evaluarea politicilor publice, la orice nivel. Obiectivul este acela de a anticipa efectul pe
care îl va avea o politic atunci cand va fi aplicat, definind eventualul impact negativ, analizându-l i
corectându-l.
Migrant. Orice persoan care îi schimb rezidena obinuit dintr-o ar, orice fel de persoan care
se deplaseaz i traverseaz cel puin o frontier este numit migrant. Spre deosebire de emigrant,
care ajunge într-un anumit loc pentru a i rmâne, migrantul este privit, în general, ca o persoan de
tranzit, care vine exclusiv pentru a munci, traverseaz teritoriile noastre, oraele noastre i se întoarce
acas sau pleac mai departe.
Migraie. Actul prin care un individ prsete o ar sau regiune pentru a se stabili în alta.
Minoritate etno-cultural. Grup social care împrtete aceeai origine etnic sau aceeai cultur,
înglobat într-o colectivitate mai mare, cu o cultur i origine etnic diferite.
Mobilitate. Cetenii UE se pot deplasa, tri i lucra liber în orice stat membru. Cooperarea strâns
între statele membre, cu privire la drepturile civile i proceduri intete s fac mobilitatea cu adevrat
posibil.
Munc atipic. Modaliti de lucru diferite de cele ce implic norm întreag i contract pe durat
nedeterminat. În aceast categorie intr lucrul în regim parial, munca de seara, de noapte, de
weekend, munca pe perioad determinat, munca temporar, munca la distan, colaborri, schimbul
de locuri de munc i rotaia de locuri de munc (job sharing i job rotation), etc
N
Naionalitate. Naionalitatea poate fi definit drept conexiunea juridic ce leag o persoan de un
stat, îns exprim i caracterul specific, propriu al unei naiuni. Naionalitate conlocuitoare este o
comunitate de oameni cu aceleai caractere naionale, locuind pe teritoriul unui alt stat. În general,
naionalitatea se transmite de la prini îns exist i alte moduri de obinere a unei naionaliti.
Nediscriminare. Începând din 1999, UE poate legifera combaterea discriminrii bazat pe sex, ras,
religie, dizabilitate, vârsta sau orientare sexual.
Neutru din punct de vedere al genului (Gender neutral). Evitarea referinelor la masculinitate i
feminitate i la asociaiile culturale pe care le implic. Este o situaie care nu are impact diferit - pozitiv
sau negativ - asupra relaiilor de gen sau a egalitii de anse între femei i brbai.
O
Oportuniti egale. Oferirea de anse egale pentru a intra într-un anumit domeniu sau mediu social
indiferent de ras, sex, religie etc. Dou elemente cheie ale principiului general al egalitii de anse
sunt interzicerea discriminrii bazate pe naionalitate (Tratatul CE: art. 12) i dreptul pltii egale pentru
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munca egal, pentru brbai i femei (Tratatul CE: art. 141). Aplicabilitatea este general, cu
precdere în zona economic, social, cultural i în viaa de familie.
Orientare sexual. Orientarea sexual se refer la sexul persoanelor care sunt în centrul dorinelor,
fanteziilor i simurilor erotice sau amoroase ale unui om, sexul fa de care o persoan este
"orientat". Termenii alternativi (preferin sexual sau înclinaie sexual) au înelesuri similare în
majoritatea contextelor. În general, o persoan poate fi identificat ca heterosexual (atracie
principal fa de persoane de sexul opus), homosexual (atracie principal fa de persoanele de
acelai sex), bisexual (atracie fa de ambele sexe) sau asexual (nu are atracie sexual fa de
nici un sex). Exist de asemenea alte încadrri, precum transsexualitatea, pansexualitatea i
intersexualitatea. Tratatul de la Amsterdam împuternicete UE s interzic toate formele de
discriminare bazate pe orientare sexual. Pe acesta baz Comunitatea European a adoptat o
directiv ce interzice discriminarea bazat pe orientare sexual.
P
Persoane cu disabiliti/handicap. Persoanele cu disabiliti (handicap) sunt acele persoane crora,
datorit unor afeciuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitile de a desfura în mod
normal activiti cotidiene, necesitând msuri de protecie în sprijinul recuperrii, integrrii i incluziunii
sociale. În conformitate cu Tratatul Uniunii Europene, persoanele cu disabiliti au dreptul de a fi
tratate fr discriminare, precum i dreptul de a apela la procedurile legale ale UE.
Perspectiva de gen. Atenia i consideraia acordat, în orice activitate sau domeniu, diferenelor de
gen.
Plafonul de sticl (glass ceiling). Barier invizibil care deriv dintr-o interaciune complex a
structurilor din cadrul organizaiilor în care domin brbaii, împiedicând accesul femeilor la poziii de
responsabilitate.
Prejudecat. Prejudecata se poate defini drept o preconcepie asupra unui individ sau grup de
indivizi, format fr cunoaterea sau examinarea faptelor. Prejudecile sunt adesea întrite de
stereotipuri i de obicei se bazeaz pe prezumii, sentimente i credine ce pot influena percepia i
comportamentul.
Prostituie. Persoane care îi procur mijloacele de existen sau principalele mijloace de existen,
practicând în acest scop raporturi sexuale cu diferite persoane.
R
Rasa. Prin ras se înelege un grup de oameni care au o motenire biologic în comun i pe care o
transmit generaiilor urmtoare. Rasa este definit în funcie de anumite caracteristici fizice cum ar fi:
culoarea pielii, structura prului, forma nasului, etc. UE se opune cu fermitate împotriva oricrei
discriminri bazat pe ras. Articolul 13 al Tratatului împuternicete UE pentru a putea legifera
protecia împotriva oricrei discriminri rasiale.
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

UNIUNEA EUROPEAN

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

ͳͶͳ

BLOCUL NAIONAL SINDICAL

Rasism. Rasismul reprezint un grup de atitudini care îi au sursa în convingerea c diferenele
sociale i culturale se explic prin diferene biologice i ereditare. Este procesul de discriminare
datorat credinelor i ideologiilor conform crora rasele omeneti pot fi clasificate de la inferior la
superior în baza caracteristicilor biologice fundamental diferite cu care par a fi înzestrate. Aadar,
rasismul presupune c oamenii sunt inegali în funcie de etnia creia îi aparin sau de culoarea pielii,
cu alte cuvinte, susine c popoarele sunt inegale ca atare. Rasism constitue orice aciune, practic
sau convingere care reflect o viziune despre lume bazat pe conceptul rasial (care definete
convingerea c oamenii sunt împrii în entiti biologice separate i exclusive numite „rase” i c
exist o legtur cauzal între caracteristicile fizice cu care se definete acest concept i
personalitatea, capacitatea intelectual, aptitudinile morale sau alte caracteristici comportamentale
umane, i c anumite rase sunt prin natere superioare altora). Rasismul este în contradicie direct
cu valorile europene. UE acioneaz pentru combaterea rasismului, atât din punct de vedere preventiv
cât i din perspectiva represiv.
Rasism organizat. Se poate vorbi despre rasism organizat atunci când este clar c xenofobia,
islamofobia, antisemitismul i ura fa de strini sunt folosite în mod organizat pentru a amplifica
rasismul i discriminarea în viaa social.
Refugiat. Refugiatul este acea persoana care din cauza temerilor justificate de a fi persecutat pe
motiv de ras, religie, naionalitate, apartenen la un grup social sau opinie politic i-a prsit ara
de origine, nu poate sau nu mai doreste s se întoarc în ara sa.
Relaii de gen (Gender relations). Modalitile în care o cultur sau o societate prescrie drepturile,
rolurile, responsabilitile i identitile femeilor i brbailor în relaia dintre ei.
Relevana în problemele de gen (gender relevance) – punerea în discuie a relevanei unei politici
sau a unei aciuni cu privire la relaiile de gen, a egalitii dintre femei i brbai.
Religie. Sistem de credine (dogme) i practici (rituri) privind sentimentul divinitii i care îi
unete, în aceeai comunitate spiritual i moral, pe toi cei care ader la acest sistem. Toi
rezidenii UE sunt liberi s îi practice propria religie. Aceast libertate este înscris în tratatele UE, în
Convenia European a Drepturilor Omului i în Carta Funtamentala a UE asupra Drepturilor Omului.
Remuneraie. Salariu sau plat obinuit , de baz sau minim i orice alt avantaj, pltite direct sau
indirect, în numerar sau în natur de ctre angajator lucrtorului pe motivul încadrrii în munc a
acestuia din urm.
Roluri de gen. Atitudinile i comportamentele dominante pe care societatea le asociaz cu fiecare
sex. Acestea includ drepturile i responsabilitile pentru brbai i femei într-o anumit societate.
Rolurile de gen presupun un amestec de comportamente psihologice, atitudini, norme i valori pe
care societatea le desemneaz ca fiind masculine sau feminine.
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S
Sanciuni. Referire explicit la sanciunile aplicabile pentru înclcri ale prevederilor naionale
referitoare la discriminare. Aceste referiri se gsesc în art. 15 din Directiva pentru egalitate rasial i în
art. 17 din Directiva pentru egalitate în ocuparea locurilor de munc. Conform acestor articole, statele
membre trebuie s stipuleze sanciuni aplicabile i s ia msurile necesare pentru a asigura aplicarea
lor. Directivele specific faptul c sanciunile - care pot cuprinde i plata de compensaii ctre victime
– trebuie s fie eficiente, proporionate i descurajatoare.
Segregare. Segregarea este separarea persoanelor de rase i clase diferite i se refer de obicei la
aceast practic în coli i alte servicii publice; acesta este o form de discriminare.
Sensibilitate la gen (Gender sensitive). Recunoaterea diferenelor i inechitilor existente între
nevoile, rolurile, responsabilitile i identitile brbailor i ale femeilor.
Sex. Caracteristicile biologice prin care fiinele umane se disting ca femei i brbai. Cetenia UE
confer dreptul de protecie împotriva discriminrii bazate pe sex.
Sexism. Sexismul este o atitudine sau predjudecat privind superioritatea unui reprezentant al unui
sex asupra altui sex i cu discriminarea acestuia din urm. Termenul este considerat un termen
paralel cu rasismul. Ca i rasismul, sexismul are caracteristici paternaliste. Se considera c sexul
superior (ca ras superioar) îi extinde bunvoina fa de fapturile omeneti inferioare (sexul "slab").
Sexismul se manifest în prezent în forma unor discriminri mai "subtile": eliminarea tacit din
profesiile i poziiile cu câtiguri ridicate, educaie practic i sportiv diferit pentru biei i fete,
orientarea fetelor ctre profesii "feminine", desconsiderarea autoritii femeilor în diferite domenii i
chiar în comportamente private (de exemplu desconsiderarea refuzului avansurilor sexuale), utilizarea
imaginilor media care prezint persoane în situaii inferioare (imaginea femeilor nu este cea a
utilizatorilor de minte ci de trup!).
Sisteme profesionale de securitate social. Sistemele care nu sunt reglementate de Directiva
79/7/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind aplicarea principiului egalitii de tratament între
brbai i femei în domeniul securitii sociale, care au ca obiect furnizarea ctre lucrtori - salariai
sau lucrtori care desfoar activiti independente, grupai în cadrul unei întreprinderi sau al unui
grup de întreprinderi, al unei ramuri economice sau sector profesional sau interprofesional - prestaii
destinate s completeze prestaiile sistemelor de securitate social prevzute de lege sau s se
substituie acestora, indiferent dac afilierea la aceste sisteme este obligatorie sau facultativ.
Societatea civil. Societatea civil este compus din grupuri comunitare i de voluntari, organizaii
neguvernamentale (ONG-uri), uniuni sindicale, etc. Uniunea European încurajeaz implicarea
societii civile în procesul decizional.
Stereotip. Stereotipurile sunt opinii sau consideraii asupra membrilor unor anumite grupuri sau
categorii de indivizi bazate în întregime pe apartenena la acest grup. Majoritatea stereotipurilor
exprima puncte de vedere foarte negative, ce implic prejudeci.
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Stereotipurile de gen. Sisteme organizate de credine i opinii consensuale în legtur cu
caracteristicile femeilor i brbailor, precum i despre calitile presupuse ale masculinitii i
feminitii. Stereotipurile ne spun nu numai cum sunt femeile i brbaii, dar i cum ar trebui ei s fie,
fcând parte dintr-un sistem mai larg de credine despre gen care influeneaz percepiile despre cele
dou sexe. Acest sistem de credine se transmite mai ales prin ateptrile societale, incluzând
totodat i atitudinile fa de rolurile adecvate fiecrui sex, percepiile cu privire la cei care încalc
aceste norme precum i percepia de sine, ca persoana de un anumit gen.
Studii de gen. Studii referitoare la problematicile femeilor, la relaiile dintre sexe. Acestea presupun o
abordare academic, de obicei interdisciplinar, privind analiza situaiei femeilor i relaiei între sexe,
precum i dimensiunea de gen a altor discipline.
anse egale pentru femei i brbai. Absena barierelor la participarea economic, politic i
social.
T
Tolerana. Tolerana poate fi definit ca abilitatea de a accepta sau a respecta credinele i valorile
sociale ale altei persoane sau grup de persoane.
Trafic cu fiine umane. Comer cu persoane, în mod special femei i copii, în scopul de a fi folosite
ca sclavi, for de munc ieftin sau exploatare sexual.
Tratament egal pentru femei i brbai. Asigurarea absenei discriminrii de gen, direct sau
indirect este un drept important conferit de cetenia UE. Tratatul de la Amsterdam prin articolul 13,
întrete principiul nediscriminarii. Conform acestui articol, Consiliul Europei este împuternicit s
acioneze în combaterea discriminrii bazat pe sex, ras sau origine etnic, religie sau credin,
disabiliti, vârsta sau orientare serxual.
Tratament preferenial. Tratarea unei persoane sau grup de persoane într-o manier care este
posibil s duc la beneficii, acces, drepturi, oportuniti sau status mai bune decât ale altor persoane
sau grup de persoane. Poate fi folosit într-un mod pozitiv când implic o aciune pozitiv care
intenioneaz s elimine practici discriminatorii anterioare sau într-un mod negativ când intenioneaz
s menin diferenele sau avantajele unei persoane sau grup de persoane.
V
Vârsta. Cetenia UE confer dreptul la protecie împotriva discriminrii bazat, printre altele, pe
vârst.
Victimizarea. Situaia în care o persoan este tratat ru sau diferit pentru c a depus o plângere
referitoare la o discriminare sau a susinut pe cineva care a depus o plângere referitoare la o
discriminare la locul de munc.
Violena domestic. Orice form de violen fizic, sexual sau psihic care supune unui risc
siguran întregii familii sau a unui membru i/sau folosirea forei fizice sau emoionale, inclusiv
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violena sexual în familie, abuzul copilului, incest, abuzul sexual al soiei sau orice abuz asupra unui
membru al familiei.
X
Xenofobie (Frica de strini). Xenofobia este ura resimit fa de strini, în special împotriva
persoanelor de alt origine etnic sau naional, cu alt culoare a pielii sau de alt ras.

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

UNIUNEA EUROPEAN

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
I PROTECIEI SOCIALE
AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

ͳͶͷ

BLOCUL NAIONAL SINDICAL

Anexa 3
LEGISLAIA EUROPEAN I NAIONAL CU PRIVIRE LA EGALITATEA DE ANSE PENTRU
FEMEI I BRBAI I COMBATEREA DISCRIMINRII

UNIUNEA EUROPEAN
Tratatul privind Uniunea European (Tratatul de la Maastricht), 1992, art. 2 i art.3
Tratatul de la Amsterdam, 1997, art. 2, art. 3, art 14, art. 137, art 141
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, 2000, art. 21, art 23
Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în
aplicare a principiului egalitii de anse i al egalitii de tratament între brbai i femei în materie de
încadrare în munc i de munc
Directiva 79/7/EEC din 19 decembrie 1978 pentru implementarea progresiv a principiului egalitii de
tratament între brbai i femei în materie de securitate social
Directiva 86/613/EEC din 11 decembrie 1986 referitoare la principiul tratamentului egal al brbailor i
femeilor angajai în activiti independente, inclusiv în agricultur i protecia femeilor care desfaoar
activiti independente în perioada de sarcin i maternitate
Directiva 92/85/EEC din 19 octombrie 1992 privind introducerea de msuri pentru încurajarea
îmbuntirii sntii i securitii în munc a lucrtoarelor gravide, a lucrtoarelor care au nscut
recent i a celor care alapteaz
Directiva 96/34/EC din 3 iunie 1996 privind contractul cadru referitor la concediul parental, susinut
de UNICEF, CEEP i ETUC
Directiva 97/80/EEC din 15 decembrie 1997 privind sarcina probei în cazurile de discriminare bazate
pe sex
Directiva Consiliului 2000/43/CE din 29 iunie 2000, cu privire la implementarea principiului
tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasial sau etnic
Directiva Consiliului 2004/113/CE din 13 decembrie 2004 privind implementarea principiului egalitii
de tratament între brbai i femei în ceea ce privete accesul la i furnizarea de bunuri i servicii
Directiva Consiliului 2000/78/CE din 27.11.2000 pentru crearea unui cadru general în favoarea
tratamentului egal privind ocuparea forei de munc i condiiile de munc
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ROMÂNIA
Pachetul

de

legi

privind

egalitatea

de

anse

pentru

femei

i

brbai

este

urmtorul:

Legea nr. 202/2002 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de anse i de tratament între femei i
brbai (republicat în 2007)
Hotrârea de Guvern 1025/ 2006 din 9 august 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor OUG 148/2005 privind susinerea familiei în vederea creterii copilului, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Hotrârea de Guvern 244/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 210/1999
Hotrârea de Guvern 484/2007 din 23 mai 2007 privind aprobarea Statutului Ageniei Naionale pentru
Egalitatea de anse între Femei i Brbai
Hotrârea de Guvern nr. 266/2004 privind participarea echilibrat a femeilor i brbailor în cadrul
echipelor de experi trimise în misiune la Comisia European
Hotrârea de Guvern nr.1273/2000 privind planul naional de aciune pentru egalitatea de anse între
femei i brbai
Hotrârea nr.24/18 nov 2003 a Camerei Deputailor privind înfiinarea Comisiei pentru egalitatea de
anse între femei i brbai
Hotrârea de Guvern nr. 285/2004 privind aplicarea Planului naional de aciune pentru egalitatea de
anse între femei i brbai
Hotrârea nr.537 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 96/2003 privind protecia maternitii la locurile de
munc (M.O. nr. 378 din 29 aprilie 2004)
Legea 210/1999 privind concediul paternal
Legea 53/2003 – Codul muncii
Legea nr. 44/19.03.2008 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 67/2007 privind
aplicarea principiului egalitii de tratament între brbai i femei în cadrul schemelor profesionale de
securitate social (M.O. nr. 227/25.03.2008)
Legea nr. 62/01.04.2009 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 61/2008 privind
implementarea principiului egalitii de tratament între femei i brbai în ceea ce privete accesul la
bunuri i servicii i furnizarea de bunuri i servicii (M.O. nr. 229/08.04.2009)
Legea nr.25/5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 96/2003 privind
protecia maternitii la locurile de munc (M.O. nr. 214 din 11 martie 2004)
Ordonana de urgen nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecia maternitii la locurile de munc
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OUG 61/2008 privind implementarea principiului egalitii de tratament între femei i brbai în ceea
ce privete accesul la bunuri i servicii i furnizarea de bunuri i servicii
Strategia naional pentru egalitatea de anse între femei i brbai pentru perioada 2006-2009
Planul general de aciuni pentru implementarea Strategiei naionale pentru egalitatea de anse între
femei i brbai pentru perioada 2006-2009
OUG 67/2007 privind principiul egalitii de tratament între brbai i femei în cadrul schemelor
profesionale de securitate social
Planul Naional de dezvoltare 2007-2013
Programul de guvernare 2009-2012
Legea nr. 217/2003 privind prevenirea i combaterea violenei în familie.
Pachetul de legi anti-discriminare:
Ordonana Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea i sancionarea tuturor formelor de
discriminare, republicata în M.Of. al României, Partea.I, nr. 99 din 8.02.2007, completata i modificat
Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea i sancionarea tuturor
formelor de discriminare, publicat în M.Of. al României, Partea.I, nr. 69 din 31 ianuarie 2002
Hotrârea nr. 1.194 din 27 noiembrie 2001 privind organizarea i funcionarea Consiliului Naional
pentru Combaterea Discriminrii, publicat în M.Of, Partea I, nr. 792 din 12 decembrie 2001
Ordonana Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea O.G. nr. 137/2003, publicat în M.Of. al
României, Partea.I, nr. . 619 din 30 august 2003
Legea nr. 27/2004 privind aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea i
completarea Ordonanei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea i sancionarea tuturor formelor
de discriminare, publicat în M. Of. Al României, Partea I, nr. 216 din 11 martie 2004
Instruciunea CNCD, nr. 1 din 5 martie 2003, publicat în M.Of., Partea I, nr.235 din 7 aprilie 2004
Hotrâre nr. 1.258 din 13 august 2004 privind aprobarea Planului naional de aciune pentru
combaterea discriminrii, publicat în M. Of. Al României, Partea I, nr. 775 din 24 august 2004
Legea nr. 324 din 14 iulie 2006 pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului nr. 137/2000
privind prevenirea i sancionarea tuturor formelor de discriminare, publicat în M. Of. al României,
Partea I, nr. 626 din 20 iulie 2006
Legea nr. 612/2002 pentru formularea unei declaraii privind recunoaterea de ctre România a
competentei Comitetului pentru Eliminarea Discriminrii Rasiale, în conformitate cu art. 14 din
Convenia internaional privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasial, adoptat de
Adunarea general a Organizaiei Naiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965
Hotrârea nr. 1514 din 18 decembrie 2002 pentru modificarea i completarea Hotrârii Guvernului nr.
1.194/2001 privind organizarea i funcionarea Consiliului Naional pentru Combaterea Discriminrii.
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Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de anse între femei i brbai (M.O. nr. 150 din 1
martie 2007, republicat)
Lege nr. 452 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Conveniei Organizaiei Internaionale a Muncii nr.
183/2000 privind revizuirea Conveniei (revizuit) asupra proteciei maternitii din 1952, adoptat la
cea de-a 88-a sesiune a Conferinei Generale a Organizaiei Internaionale a Muncii la Geneva la 15
iunie 2000 (M.O. nr. 535 din 23 iulie 2002)
Actele normative care reglementeaz protecia maternitii la locul de munc în România:
OUG nr. 96/2003 privind protecia maternitii la locurile de munc, publicat în Monitorul Oficial
Partea I, nr.750 din 27 octombrie 2003;
Legea nr. 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea OUG nr. 96/2003 privind protecia maternitii la
locurile de munc, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 214 din 11 martie 2004;
H.G. nr. 537 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
OUG nr. 96/2003.
Legislaia ce reglemdnteaz sntatea i securitatea:
Legea securitii i sntii în munc nr. 319/ 2006
Normele metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii în munc nr. 319/2006
Hotrâri de Guvern:
Hotrârea de Guvern nr. 1136 din 30/08/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate
referitoare la expunerea lucrtorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice
Hotrârea de Guvern nr. 1135 din 30/08/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate în
munc la bordul navelor de pescuit
Hotrârea de Guvern nr. 1093 din 16/08/2006 privind stabilirea cerinelor minime de securitate i
sntate pentru protecia lucrtorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la ageni cancerigeni sau
mutageni la locul de munc
Hotrârea de Guvern nr. 1092 din 16/08/2006 privind protecia lucrtorilor împotriva riscurilor legate
de expunerea la ageni biologici în munc
Hotrârea de Guvern nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
locul de munc
Hotrârea de Guvern nr. 1058 din 09/08/2006 privind cerinele minime pentru îmbuntirea securitii
i protecia sntii lucrtorilor care pot fi expui unui potenial risc datorat atmosferelor explozive
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Hotrârea de Guvern nr. 1051/9.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
manipularea manual a maselor care prezint riscuri pentru lucrtori, în special de afeciuni
dorsolombare
Hotrârea de Guvern nr. 1050 din 09/08/2006 privind cerinele minime pentru asigurarea securitii i
sntii lucrtorilor din industria extractiv de foraj
Hotrârea de Guvern nr. 1049 din 09/08/2006 privind cerinele minime pentru asigurarea securitii i
sntii lucrtorilor din industria extractiv de suprafa sau subteran
Hotrârea de Guvern nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de munc
Hotrârea de Guvern nr. 1028 din 09/08/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate în
munc referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
Hotrârea de Guvern nr. 1007 din 02/08/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate
referitoare la asistena medical la bordul navelor
Hotrârea de Guvern nr. 971/26.07.2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate
i/sau de sntate la locul de munc
Hotrâre de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
antierele temporare sau mobile – modificat i completat
Hotrâre de Guvern nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerinele minime de securitate i sntate
referitoare la expunerea lucrtorilor la riscurile generate de vibraii
Hotrâre de Guvern nr. 1875 din 22 decembrie 2005 privind protecia sntii i securitii lucrtorilor
fa de riscurile datorate expunerii la azbest
Hotrâre nr. 752 din 14/05/2004 privind stabilirea condiiilor pentru introducerea pe pia a
echipamentelor i sistemelor protectoare destinate utilizrii în atmosfere potenial explozive
Hotrâre nr. 493 din 12/04/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la
expunerea lucrtorilor la riscurile generate de zgomot
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ITALIA
La Costituzione italiana, articolo 3, articolo 37, articolo 51, articolo 117
Normative privind egalitatea de anse
D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"
Codicele cuprinde mai multe legi i acte normative:
legge 9/1/1963, n. 7, artt. 1, 2 e 6 (divieto di licenziamento in caso di matrimonio)
legge 9/2/1966, n. 66, art. 1, c. 1 (divieto di discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici)
legge 9/12/1977, n. 903 (divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro)
legge 14/3/1985, n. 132, art. 1 (divieto di discriminazione tra uomo e donna)
legge 13/12/1986, n. 874, artt. 1 e 2 (divieto di discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici)
legge 6/8/1990, n. 223, art. 11 (azioni positive nel settore radiotelevisivo)
legge 10/4/1991, n. 125 ("Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna")
legge 25/2/1992, n. 215 ("Azioni positive per l'imprenditoria femminile")
d.lgs. 30/7/1999, n. 303, art. 5 (promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità)
d.lgs. 31/1/2000, n. 24, art. 1 (divieto di discriminazione nell'arruolamento nelle forze armate e nei
corpi speciali, nonché nelle carriere militari)
legge 8/3/2000, n. 53, art. 9 ("Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto
alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città")
d.lgs. 23/5/2000, n. 196 (Consigliere di parità)
d.lgs 26/3/2001, n. 151 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno
della maternità e della paternità")
legge 4/4/2001, n. 154(contrasto alla violenza nelle relazioni familiari)
d.lgs. 31/7/2003, n. 226 (commissione per le pari opportunità fra uomo e donna)
legge 8/4/2004, n. 90, art. 3 (pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento
europeo)
Legi referitoare la maternitate i paternitate:
Legge 22 maggio 1978, n. 194, "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza"
Legge 8 marzo 2000, n. 53,"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto
alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"
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D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151,"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"
Egalitate de tratament i non discriminare
D.lgs 9 luglio 2003, n. 216, "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro"
Violenza împotriva femeilor
Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza sessuale"
Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"
Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto
alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori". Convertito in legge dalla L. 23 aprile 2009,
n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009”
Codice penale: art. 609-bis (Violenza sessuale), art. 609-ter (Circostanze aggravanti), art. 609-quater
(Atti sessuali con minorenne), art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne), art. 609-sexies
(Ignoranza dell'età della persona offesa), art. 609-septies (Querela di parte), art. 609-octies (Violenza
sessuale di gruppo), art. 609-nonies (Pene accessorie ed altri effetti penali), art. 609-decies
(Comunicazione al tribunale per i minorenni), art. 612 bis - (Atti persecutori)
Bibliografie
1. A roadmap for equality between women and men 2006-2010, European Commission,
Directorate general for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Unit G1, 2006
2. ABC of women workers’ rights and gender equality – International Labor Office, Geneva, 2000
3. Accesul femeilor pe piaa muncii – Marinescu Valentina, Pricopie Valentina, studiu realizat pe
marginea problemelor identificate în cadrul cercetrii “Probleme legate de accesul femeilor pe
piaa muncii”, The Gallup Organization România, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, 2003
4. Achieving gender equality: a trade union manual – International Trade Union Confederation,
2008
5. Breaking through the ceiling glass: women in management – Wirth Linda, ILO Bureau for
Gender Equality, International Labor Office, 2004
6. Egalitatea de anse între femei i brbai:deziderat i realizare - Dimitriu Doina, Semenescu
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