
 

 
 
EGALITATEA DE SANSE SI DISCRIMINAREA. CE AVEM DE FACUT? 

 
 

 
 
1. Ce este discriminarea 

Prin discriminare se intelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta pe baza 
urmatoarelor criterii prevazute de legislatia romaneasca: 
- rasa 
- nationalitate 
- etnie 
- limba 
- religie 
- categorie sociala 
- convingeri 
- sex 
- orientare sexuala 
- varsta 
- handicap 
- boala cronica necontagioasa 
- infectare HIV 
- apartenenta la o categorie defavorizata 
- precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea 

recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a 



 

libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, 
economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice. 

Discriminarea poate fi de doua feluri: 
 directa, cand tratamentul defavorabil se indreapta direct impotriva unei anumite 

persoane, pe motive de sex (graviditate, nastere), rasa, etnie, categorie sociala 
(persoanele cu handicap sunt una dintre cele mai discriminate categorii sociale), etc. 

 indirecta, cand tratamentul defavorabil este indreptat impotriva unui grup de persoane 
de un anumit sex, etnie, rasa, categorie sociala etc. 

Discriminarea ca forma de marginalizare de orice fel si in orice situatie este, din pacate, un 
fenomen inca prezent in societatea democratica, fiind atat de obisnuit incat e considerat normal 
de catre foarte multi romani.  

Romania are o lege care sanctioneaza discriminarea, Legea nr. 48, adoptata in anul 2002, 
un Consiliul National de Combatere a Discriminarii care functioneaza din anul 2003 si o Hotarare 
de Guvern nr. 1.258/2004 privind aprobarea Planului national de actiune pentru combaterea 
discriminarii. In ultima perioada un interes special este acordat discriminarii la locul de munca a 
femeilor, minoritatilor sexuale si a persoanelor cu handicap. 
 
2. Discriminarea pe piata muncii 

Pe piata muncii ,accesul trebuie sa fie nediscriminatoriu la alegerea sau exercitarea libera 
a unei profesii sau activitati, angajarea in toate posturile sau locurile de munca vacante si la 
toate nivelurile ierarhiei profesionale, veniturile egale pentru munca de valoare egala, informare 
si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si 
recalificare profesionala, promovarea la orice nivel ierarhic si profesional, conditii de munca ce 
respecta normele de sanatate si securitate in munca. 

Discriminarea in relatiile de munca poate aparea la recrutare si la angajare, la stabilirea 
sau majorarea salariului, la stabilirea sau schimbarea conditiilor de munca, la formarea 
profesionala si la oportunitatile de promovare, precum si la concediere. 

 
 



 

 
A. Discriminarea la recrutare şi angajare 

„Angajam tinere necasatorite, fara obligatii familiale, cu studii superioare, pentru postul 
de secretara. Aspect fizic placut, disponibilitate pentru program prelungit. Numai persoanele 
selectate vor fi contactate.” 

Un astfel de anunt de angajare precum cel de mai sus, care  face referire la varsta, sex, 
aspect fizic sau statut marital este  ilegal deoarece, conform legislatiei romanesti, este  
considerat discriminatoriu? 

In anunturile de recrutare, nu trebuie sa existe urmatoarele criterii: 
a. Sexul 

Cele mai multe reglementari referitoare la prevenirea, combaterea si sanctionarea 
discriminarii pe criteriul sexului se gasesc in domeniul muncii. 

”Angajam tinere”, “Angajam persoane de sex feminin”, “Cautam doar persoane de sex 
masculin” sunt formulari ce nu trebuie sa isi aiba locul in anunturile de recrutare. 

Potrivit art. 9 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati 
“Este interzisa discriminarea prin utilizarea de catre angajator a unor practici care 
dezavantajeaza persoanele de un anumit sex in legatura cu relatiile de munca, referitoare la (…) 
anuntarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor pentru ocuparea 
posturilor vacante din sectorul public sau privat;” 

Nu sunt insa considerate discriminari cerintele de calificare pentru activitati in care 
particularitatile de sex constituie un factor determinant datorita specificului conditiilor si 
modului de desfasurare a activitatilor respective. 

Nu pot fi insa considerate discriminatorii anunturile ce contin substantive ce denumesc 
meserii sau profesii de genul masculin ce nu permit adaptarea la genul feminin. Exemplu: 
doctor, arhitect, inginer, decan, ministru, mecanic, etc. 

b. Etnia 



 

”Angajam personal pentru menaj, exclus romi” este o formulare care nu trebuie sa apara 
in anunturile de angajare, pentru ca sunt excluse din start persoanele rome. 

c. Varsta 
Discriminarea de varsta se refera la orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta pe 

acest criteriu, in conformitate cu legislatia in vigoare. 
Impunerea unei varste limita de 35 ani persoanelor care vor sa lucreze pe postul de 

vanzatoare este discriminatorie. Dar, impunerea unei varste limita persoanelor care doresc sa 
practice meseria de pilot nu este discrimare, ci este o dispozitie justificata si legitima. 

Discriminarea pe criterii de varsta poate sa apara si prin inserarea in anunturi a anumitor 
cuvinte precum: „tineri”, „tinere”, „fete”, „baieti”. 

Anunturile de recrutare nu trebuie sa contina prevederi precum cele de mai jos: „Angajam 
bona. Varsta maxima 35 ani”, „Angajam tineri motivati pentru postul de barman”, s.a. 

d. Statutul marital 
Statutul marital este un alt criteriu discriminatoriu ce apare frecvent in anunturile de 

angajare. Unul dintre motivele pentru care persoanele casatorite sunt discriminate la angajare 
este ca, in perceptia angajatorilor, ele nu sunt dispuse sa lucreze peste program, acest lucru 
putand afecta calitatea muncii prestate. Un alt motiv este maternitatea si graviditatea. 

Chiar daca nu sunt clar specificate in anunturile de recrutare, anumite pozitii sunt 
concepute in asa fel incat accesul persoanelor casatorite sa fie ingradit. 

In orice situatie, ingradirea accesului la munca a persoanelor casatorite/cu copii/care 
intentioneaza sa aiba copii este contrara legislatiei romanesti. 

Sintagme precum “fara obligatii familiale”, “necasatorit/a”  “disponibilitate pentru 
program prelungit” ar putea fi considerate discriminatorii, chiar daca ele pot fi justificate de 
catre angajator prin  natura postului scos la concurs. 

e. Aspectul fizic 
Solicitarea unei fotografii in anuntul de angajare poate fi considerata discriminatorie 

deoarece o fotografie inglobeaza aspecte ce tin de varsta persoanei respective si de aspectul 
fizic iar angajatorul poate decide sa cheme la interviu persoane doar pe baza fotografiei. 

Anumite cerinte legate de imaginea unei persoane (aspect fizic placut, stabilirea anumitor 
limite de greutate sau inaltime) sunt justificate doar daca se poate demonstra ca aceste 
caracteristici sunt strict legate de indeplinirea cu succes a responsabilitatilor specifice postului. 



 

 
 

 

B. Discriminarea in stabilirea, schimbarea condiţiilor de muncă, a sarcinilor la locul de 
muncă 

’’Un angajat despre care şefii săi cred că este homosexual este mutat din acest motiv pe 
un post inferior.’’ 

Condiţiile şi sarcinile de munca sunt stabilite prin fişa postului ataşată contractului 
individual de muncă. Schimbarea lor se face cu consimţământul angajatului sau ca sancţiune 
disciplinară cu respectarea întregii proceduri prevăzute de Codul Muncii. 
 

C. Discriminarea la Remunerare – plată egală pentru muncă egală şi pentru muncă de 
valoare egală 

„Muncă de valoare egală” = „activitatea remunerată care, în urma comparării, pe baza 
aceloraşi indicatori şi a aceloraşi unităţi de masură, cu o altă activitate,reflectă folosirea unor 
cunoştinţe şi deprinderi profesionale similare sau egale şi depunerea unei cantităţi egale ori 
similare de efort intelectual şi/sau fizic”. 
 

D. Discriminare la Formarea şi perfecţionarea profesională 



 

”Impunerea condiţiei „fără obligaţii familiale” pentru a fi acceptat într-un program de 
formare continuă exclude angajatele femei, care au o familie.” 

Angajatorii organizează diferite sesiuni de formare continuă, la locul de muncă. 
Criteriile de participare la astfel de programe vor fi neutre din punct de vedere al 

discriminării. 
 

E. Discriminarea la Promovare 

”A prefera în vederea promovării într-un post de conducere candidaţii bărbaţi faţă de 
candidatele femei cu pregătire şi experienţă similară sau mai bună.” 

Promovarea se realizeză pe criterii de competenţă profesională, fără discriminare. 
 

F. Discriminarea la Concediere 

Sunt greu de imaginat situaţii în care angajatorul recunoaşte că a dorit să excludă un 
angajat pentru că era rom sau homosexual sau în vârstă etc.Este însă posibil ca persoana în 
cauză să aducă dovezi că în fapt este vorba despre excluderea sa în mod discriminatoriu. 
 

D. G. Discriminarea in Relaţiile dintre angajaţi 

”Colegii află că unul dintre ei are un copil infectat HIV, motiv pentru care îl evită pe 
părintele în cauză”. 

Discriminarea poate interveni şi în relaţiile dintre colegi. 
Legislatia romaneasca interzice clar situatiile de discriminare. Pentru discriminare poti fi 

sanctionat cu amenda de la 400 lei la 4.000 lei, daca discriminarea vizeaza o persoana fizica, sau 
amenda de la 600 lei la 8.000 lei, daca discriminarea vizeaza un grup de persoane sau o 
comunitate. 
 
 

 
3. Ce se poate face in cazul discriminarii 



 

Pentru cele mai multe victime ale discriminarii, experienta tratamentului diferentiat nu 
este facuta publica, fiind pastrata in spatiul domestic (personal). 

Doar jumatate din populatie stie ca exista mecanismele legale si institutionale de 
interventie impotriva discriminarii. 

Persoana angajata care justifica o lezare a drepturilor sale in domeniul muncii, daca 
sesizarea sau reclamatia sa nu a fost rezolvat la nivelul unitatii prin mediere, are dreptul sa 
introduca plangere catre instanta judecatoreasca competenta, la sectiile sau compltele 
specializate pentru conflictele de munca si litigii de munca ori de asigurari sociale in a caror raza 
teritoriala de competenta isi desfasoara activitatea angajatorul sau faptuitorul ori, dupa caz, la 
instanta de contencios administrativ, dar nu mai tarziu de un an de la data savarsirii faptei. 

Persoana care se considera discriminata poate adresa o sesizare catre Consiliul National 
pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), in termen de 1 an de la data savarsirii faptei sau de la 
data la care putea sa ia cunostinta de savarsirea ei.  

Date de contact Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii: 
 

Adresa: Piata  Valter Maracineanu nr 1-3, sector 1, 010155 Bucuresti 
Telefon: +4 021 312.65.78 ; +4 021 312.65.79  
Fax:       +4 021 312.65.85 
Email:     support @ cncd.org.ro 

 
Solutionarea se face in termen de 90 de zile de la data sesizarii, prin Hotarare a Colegiului 

director al CNCD, ce poate fi atacata in instanta. De asemenea, persoana care se considera 
discriminata se poate adresa direct instantei de judecata, neconditionat de sesizarea CNCD, in 
termen de 3 ani de la data savarsirii faptei sau de la data la care persoana interesata putea sa ia 
cunostinta de savarsirea ei. Instanta poate dispune retragerea sau suspendarea de catre 
autoritatile emitente a autorizatiei de functionare a persoanelor juridice care, printr-o actiune 
discriminatoare, cauzeaza un prejudiciu semnificativ sau care, desi cauzeaza un prejudiciu redus, 
incalca in mod repetat prevederile legale cu privire la discriminare. 

Victimele discriminarii se pot adresa si organizatiilor neguvernamentale care au dreptul sa 
reprezinte aceste cazuri in instanta. 
 
 

 


