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EGALITATEA DE ŞANSE
DEFINITII
Egalitatea de şanse (equal opportunities) – conceptul conform căruia toate
fiinŃele umane sunt libere să-si dezvolte capacităŃile personale şi să aleagă fără limitări
impuse de roluri stricte; faptul că diferitele comportamente, aspiraŃii şi necesităŃi ale
femeilor şi bărbaŃilor sunt luate în considerare, evaluate şi favorizate în mod egal
înseamnă că femeile şi bărbaŃii se bucură de aceeaşi libertate de a-şi realiza aspiraŃiile
RelevanŃa în problemele de gen (gender relevance) – punerea în discuŃie a
relevanŃei unei politici sau a unei acŃiuni cu privire la relaŃiile de gen, a egalităŃii dintre
femei şi bărbaŃi.
Abordarea integratoare a egalităŃii de gen (gender mainstreaming) – elementul
esenŃial utilizat în definiŃia abordării integratoare a egalităŃii de gen este punerea
accentului pe procesele de elaborare a politicilor. Abordarea integratoare se referă la
(re)organizarea
procedurilor
şi
reglementărilor
uzuale,
(re)organizarea
responsabilităŃilor şi capacităŃilor în scopul integrării perspectivei de gen în toate aceste
proceduri, reglementări, responsabilităŃi, capacităŃi, etc. Se referă, de asemenea, la
utilizarea expertizei de gen în elaborarea şi planificarea politicilor, utilizarea analizei
privind impactul de gen în acest proces, includerea consultărilor şi participării
grupurilor şi organizaŃiilor relevante. Numai când toate aceste (pre)condiŃii sunt
îndeplinite se poate afirma că procesul abordării integratoare este în curs de realizare.
Dizabilitatea(disability) – termenul general pentru pierderile sau devierile
semnificative ale funcŃiilor sau structurilor organismului, dificultăŃile individului în
executarea de activităŃi şi problemele întâmpinate prin implicarea în situaŃii de viaŃă,
conform Clasificării InternaŃionale a FuncŃionării DizabilităŃii şi SănătăŃii.
Discriminare (discrimination) – a diferenŃia sau a trata diferit două persoane sau
două situaŃii, atunci când nu există o distincŃie relevantă între acestea sau de a trata întro manieră identică situaŃii care sunt în fapt diferite. Directive UE anti-discriminare
interzic atât discriminarea directă, cât şi discriminarea indirectă şi dau aceeaşi definiŃie
a discriminării.
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CONSIDERAłII GENERALE
Egalitatea între femei şi bărbaŃi este un drept fundamental, o valoare comună a
UE, şi o condiŃie necesară pentru realizarea obiectivelor UE de creştere economică,
ocuparea forŃei de muncă şi a coeziunii sociale. Cu toate că inegalităŃile încă există, în
prezent UE a făcut progrese semnificative în ultimele decenii în realizarea egalităŃii
între femei şi bărbaŃi. Aceasta este – în principal – datorită legislaŃiei de tratament egal,
integrarea dimensiunii egalităŃii de gen şi măsurile specifice pentru avansarea femeilor;
Aceste aspecte vizează accesul la ocuparea forŃei de muncă, egalitatea salarială,
protecŃia maternităŃii, concediul parental, de asigurări sociale şi profesionale,
securitatea socială, sarcina probei în cazurile de discriminare şi de auto-ocupare a forŃei
de muncă.
Principiul egalităŃii de şanse intre femei si bărbaŃi a început sa fie transpus in
legislaŃia şi în politicile UE, urmărindu-se reglementarea vieŃii sociale a Statelor
Membre din perspective economice. Astfel, egalitatea între femei şi bărbaŃi pe piaŃa
muncii s-a dovedit de importanŃă crucială în spaŃiul comunitar, plasând problematica
egalităŃii de şanse în centrul Strategiei Europene pentru Ocupare. Strategia Comunitara
urmăreşte să combine integrarea perspective de gen în toate politicile şi programele
ComunităŃii Europene concomitent (complementar) cu promovarea acŃiunilor specifice
în favoarea femeilor.
În plus faŃă de dispoziŃiile legale referitoare la egalitatea de tratament dintre
bărbaŃi şi femei, legislaŃia UE anti-discriminare a fost înlocuita de asigurarea unui nivel
minim de protecŃie şi un tratament egal pentru toată lumea de viaŃă şi de muncă în
Europa. Aceste legi sunt proiectate pentru a asigura un tratament egal, indiferent de:
● rasă sau origine etnică
● religie si credinŃă
● dizabilităŃi
● orientare sexuală
● vârstă
Aceste legi au scopul de a asigura egalitatea de tratament, în multe aspecte legate
de viaŃa de zi cu zi - de la locul de muncă, care acoperă probleme de educaŃie, asistenŃă
medicală şi de acces la bunuri şi servicii.
Ca si cetăŃeni cu drepturi depline, persoanele cu handicap au drepturi egale şi au
dreptul la demnitate, egalitate de tratament, de viaŃă independenta şi de participarea
deplină în societate. Activarea persoanelor cu handicap de a beneficia de aceste
drepturi este principalul scop al UE de strategie pe termen lung pentru includerea lor
activă. Până în 2010, Comisia Europeană doreşte să vadă îmbunătăŃiri în perspectivele
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de ocupare a forŃei de muncă, accesibilitatea şi de viaŃă independentă. Persoane cu
handicap sunt implicate în proces, pe baza principiului european: "Nimic despre
persoane cu handicap fără persoane cu handicap".
UE promovează incluziunea activă şi participarea deplină a persoanelor cu
handicap în societate, în acord cu abordarea europeana a drepturilor omului referitoare
la problemele de handicap. Drepturile persoanelor cu handicap este o problemă şi nu o
problemă de discreŃie.
Fondul Social European (FSE) este o sursă importantă de finanŃare pentru
activităŃi destinate dezvoltării capacităŃii de ocupare a forŃei de muncă şi a resurselor
umane. Este folosit ca o completare pentru politicile introduse în scopul realizării
obiectivului de a promova oportunităŃile de ocupare a forŃei de muncă pentru toŃi
cetăŃenii, în cadrul unei societăŃi incluzive.
Scopul principal al FSE este acela de a sprijini măsurile care previn şi combat
şomajul, care contribuie la dezvoltarea resurselor umane şi prevăd integrarea socială pe
piaŃa muncii, astfel încât să promoveze un nivel ridicat al ocupării forŃei de muncă,
egalitate de şanse pentru femei şi bărbaŃi, dezvoltare durabilă şi coeziune economică şi
socială. În mod special, trebuie să sprijine măsurile luate în conformitate cu Strategia
Europeană şi Liniile Directoare privind Ocuparea ForŃei de Muncă.
EGALITATEA DE SANSE IN LEGISLATIA NATIONALA SI
COMUNITARA
Potrivit prevederilor OUG nr. 61/2008 privind implementarea principiului
egalităŃii de tratament între femei şi bărbaŃi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi
servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, prin principiul egalităŃii de tratament se
înŃelege că nu va exista nicio discriminare directă bazată pe criteriul de sex, inclusiv
aplicarea unui tratament mai puŃin favorabil femeilor pe motive de sarcină şi
maternitate şi că nu va exista nicio discriminare indirectă bazată pe criteriul de sex.
În sensul Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între
femei şi bărbaŃi, republicată, prin egalitate de şanse între femei şi bărbaŃi se înŃelege
luarea în considerare a capacităŃilor, nevoilor şi aspiraŃiilor diferite ale persoanelor de
sex masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora.
În art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al
Consiliului privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1784/1999 se stipulează faptul că Statele Membre se asigură că
programele operaŃionale cuprind o descriere a modului în care se încurajează egalitatea
între bărbaŃi şi femei şi egalitatea de şanse în elaborarea, punerea în aplicare,
supravegherea şi evaluarea programelor operaŃionale. Statele Membre încurajează o
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participare echilibrată a femeilor şi bărbaŃilor la gestionarea şi executarea programelor
operaŃionale la nivel local, regional şi naŃional, după caz.
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziŃii
generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi
Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, prin art. 16
privitor la egalitatea între bărbaŃi şi femei şi nediscriminarea, prevede că Statele
membre şi Comisia asigură promovarea egalităŃii între bărbaŃi şi femei şi integrarea
principiului de egalitate de şanse în domeniul respectiv în fiecare dintre diferitele etape
ale aplicării Fondurilor. Statele membre şi Comisia iau măsurile adecvate pentru
prevenirea oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau
convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în fiecare dintre diferitele etape ale
aplicării Fondurilor şi în special în ceea ce priveşte accesul la Fonduri. În special,
accesibilitatea persoanelor handicapate este unul dintre criteriile care trebuie respectate
la definirea operaŃiunilor cofinanŃate din Fonduri şi de care trebuie să se Ńină seama în
fiecare dintre diferitele etape ale aplicării Fondurilor.
Art. 21 alin. (1) din Carta UE privind Drepturile fundamentale statutează că orice
discriminare bazată pe orice criteriu precum sex, rasă, culoare, etnie sau origine socială,
trăsături genetice, limbă, religie sau credinŃă, opinie politică sau de altă natură,
apartenenŃă la o minoritate naŃională, proprietate, naştere, dizabilitate, vârstă sau
orientare sexuală este interzisă.
ABORDAREA INTEGRATOARE
Abordarea integratoare implică, de obicei, o reorganizare a proceselor de
elaborare şi planificare a politicilor (programelor, proiectelor), pentru că, de cele mai
multe ori, procedurile existente nu Ńin seama de diferenŃele de gen sau conŃin
prejudecăŃi legate de gen. În general, experŃii în strategii din instituŃiile/organismele
care elaborează politici afirmă că rezultatul muncii lor nu avantajază/dezavantajază nici
unul dintre sexe (sunt neutre din punctul de vedere al genului) dar, în contradicŃie cu
această supoziŃie, de multe ori a fost dovedit faptul că diferenŃele de gen nu sunt
recunoscute ca atare şi că deciziile se iau Ńinând cont de prejudecăŃi care favorizează
perpetuarea inegalităŃilor de gen deja existente. Abordarea integratoare ca strategie are
drept scop contracararea în mod activ a acestui fapt şi folosirea rolului factorilor
decizionali în elaborarea politicilor tocmai pentru a promova relaŃii echitabile între
femei şi bărbaŃi
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EGALITATEA DE GEN
În societate, femeile şi bărbaŃii nu au aceleaşi roluri, resurse, nevoi şi interese.
Nu participă în mod egal la luarea deciziilor. Valorile atribuite “muncii femeilor” şi
“muncii bărbaŃilor” nu sunt aceleaşi; aceste diferenŃe variază de la o societate la alta, de
la o cultură la alta şi sunt denumite “diferenŃe de gen”.
Genul se referă la diferenŃele sociale dintre femei şi bărbaŃi care sunt învăŃate şi
care se schimbă în timp. Aceste diferenŃe variază mult în interiorul unei culturi şi de la
o cultură la alta. Genul este un instrument conceptual cu ajutorul căruia sunt analizate
rolurile, responsabilităŃile, constrângerile, şansele şi nevoile bărbaŃilor şi femeilor în
orice context. Rolurile şi nevoile de gen sunt influenŃate de clasă, vârstă, rasă şi etnie,
cultură şi religie şi de mediul geografic, economic şi politic. În orice context social,
rolurile de gen pot fi flexibile sau rigide, asemănătoare sau diferite, complementare sau
în conflict. Pe lângă diferenŃele dintre femei şi bărbaŃi, mai pot exista diferenŃe în
cadrul aceleiaşi categorii în ceea ce priveşte nivelul socio-economic, puterea de decizie
şi vârstă.
Termenul de “gen” nu îl înlocuieşte pe cel de “sex” care se referă doar la
diferenŃele biologice (de exemplu, datele statistice sunt diferenŃiate pe sexe).
PERSOANELE CU DIZABILITĂłI
În vederea garantării conformării cu principiul egalităŃii de tratament în legătură
cu persoanele cu dizabilităŃi, art. 5 din Directiva Consiliului privind relaŃiile de muncă
2000/78/CE prevede ca, în cazurile particulare în care e impune, angajatorii trebuie să
ia măsurile necesare pentru a permite unei persoane cu dizabilităŃi să aibă acces, să
participe sau să promoveze la locul de muncă sau să beneficieze de instruire, cu
excepŃia cazului în care astfel de măsuri ar presupune un efort disproporŃionat din
partea angajatorului. Acest efort nu va fi disproporŃionat când este suficient acoperit de
măsurile existente în cadrul politicilor privind dizabilitatea ale statului în cauză.
Aceasta presupune că, ori de câte ori este nevoie, trebuie luate măsuri adecvate
pentru persoanele cu dizabilităŃi tocmai pentru garantarea egalităŃii de tratament cu
excepŃia situaŃiei în care se poate demonstra că o astfel de acomodare ar reprezenta o
dificultate nefiresc de mare pentru cealaltă parte. Un exemplu în acest sens poate fi
adaptarea orelor de lucru pentru persoanele cu dizabilităŃi.
MASURI MINIME PRIVIND EGALITATEA DE SANSE
În calitate de solicitant, trebuie să respectaŃi prevederile legislaŃiei în vigoare cu
privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaŃi în domeniul muncii,
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egalitate de şanse şi nediscriminare1 şi să luaŃi în considerare în implementarea
proiectului toate politicile şi practicile prin care să nu se realizeze
1 ConstituŃia României, art. 4 alin. 2 şi art. 16 alin. 1; Codul Muncii, art. 3-9; OG
137/2000 republicată privind prevenirea şi sancŃionarea tuturor formelor de
discriminare; Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaŃi; OUG
96/2003 pentru protecŃia maternităŃii şi Legea 210/1999 privind concediul paternal
nicio deosebire, excludere, restricŃie sau preferinŃă, indiferent de: rasă, naŃionalitate,
etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă,
handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenŃă la o categorie
defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea,
înlăturarea recunoaşterii, folosinŃei sau exercitării, în condiŃii de egalitate, a drepturilor
omului şi a libertăŃilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul
politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieŃii publice.
În plus, vi se solicită să includeŃi în cadrul proiectului, în funcŃie de specificul
acestuia, a unui modul/ curs/ seminar sau a unei conferinŃe, care să urmărească
conştientizarea importanŃei conceptului de egalitate de şanse.
MIC GHID ORIENTATIV PENTRU ANALIZA DE GEN
Ce întrebări trebuie să puneŃi
Care este grupul Ńintă (direct şi indirect) al proiectului propus?
Cine va beneficia în urma proiectului?
Cine va avea de pierdut în urma proiectului?
Cum vor fi femeile implicate în elaborarea şi implementare?
Desfăşurarea proiectului pune în vreun fel în discuŃie diviziunea de gen a muncii
existente, sarcinile, responsabilităŃile şi oportunităŃile?
Care este impactul pe termen lung în ceea ce priveşte creşterea capacităŃii femeilor de a
se implica?
Ce trebuie să faceŃi
Să aveŃi o înŃelegere asupra relaŃiilor de gen, a diviziunii muncii între femei şi bărbaŃi
(cine ce muncă prestează), precum şi cine are acces şi control asupra resurselor.
Să folosiŃi procesele participatorii şi să includeŃi un număr cât mai mare de femei şi
bărbaŃi care fac parte dintre actorii cu impact social de la nivel guvernamental şi din
societatea civilă, inclusiv organizaŃii de femei şi experŃi în egalitatea de gen
Să identificaŃi barierele în calea participării femeilor (sociale, economice, juridice,
politice, culturale etc.)
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Să aveŃi o înŃelegere a nevoilor practice şi a intereselor strategice ale femeilor şi să
identificaŃi oportunităŃile de a le susŃine pe amândouă
Să luaŃi în considerare impactul diferit al iniŃiativei asupra bărbaŃilor şi femeilor.
Aspecte de gen care trebuie luate în consideraŃie
- definirea problemei şi a grupului Ńintă astfel încât experienŃele diferite ale femeilor şi
bărbaŃilor să fie luate în consideraŃie;
- proiectul nu trebuie să întărească stereotipurile de gen şi discriminările de gen;
- trebuie luat în consideraŃie impactul atât asupra femeilor, cât şi asupra bărbaŃilor;
- femeile şi bărbaŃii trebuie implicaŃi, în egală măsură în identificarea temei: Ce cred
organizaŃiile pentru femei sau experŃii de gen în legătură cu problema? Care este
nivelul de participare al femeilor şi bărbaŃilor la procesul de identificare a problemei?
- vârsta, statutul social şi alŃi factori ce modifică experienŃele diferite ale femeilor şi
bărbaŃilor (de ex. sarcina, responsabilităŃile parentale);
- factorii culturali, economici, politici, juridici, socio-economici care influenŃează
egalitatea de gen în cadrul proiectului
LEGISLATIE NATIONALA APLICABILA
Strategie pentru protecŃia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu
handicap in perioada 2006-2013 "Şanse egale pentru persoanele cu handicap - către o
societate fără discriminări"
Hotărârea Guvernului nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei naŃionale
pentru protecŃia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada
2006-2013
Strategia naŃională pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaŃi pentru
perioada 2006-2009
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaŃi, republicată
OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea
principiului egalităŃii de tratament între femei si bărbaŃi în ceea ce priveşte accesul la
bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii
ConstituŃia României, art. 4 alin. 2 şi art. 16 alin. 1;
Codul Muncii, art. 3-9;
OrdonanŃa Guvernului nr. 137/2000 republicată privind prevenirea şi
sancŃionarea tuturor formelor de discriminare
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Hotărârea Guvernului nr. 967/1999 privind constituirea şi funcŃionarea Comisiei
Consultative Interministeriale în domeniul egalităŃii de şanse între femei şi bărbaŃi
(CODES)
Planul naŃional de acŃiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaŃi (HG.
nr. 1273/2000)
Hotărârea Guvernului nr. 285 din 4 martie 2004 privind aplicarea Planului
naŃional de acŃiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaŃi
Hotărârea Camerei DeputaŃilor privind înfiinŃarea Comisiei pentru Egalitatea de
Şanse între femei şi bărbaŃi (Hotărârea nr.24/18 noiembrie 2003).

Site-uri utile:
-

http://www.undp.org/gender
http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/gender
http://www.wefo.cymru.gov.uk/default.asp?action=sitemap&ID=94
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTGENDER/0,,contentMDK:21358556~
menuPK:3851633~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:336868,00.html
http://www.anes.ro/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=en
http://ec.europa.eu/employment_social/disability/emco010705_en.pdf
http://ec.europa.eu/policies/index_ro.htm
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