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Egalitatea de şanse 

 

 

 

Egalitatea de şanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viaţa economică şi 
socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilităţi sau orientare sexuală. 

Din această perspectivă, egalitatea de şanse reprezintă o valoare politică fundamentală a Uniunii 
Europene, transcrisă în toate actele juridice de bază ale acestei comunităţi, un obiectiv politic cheie şi 
totodată o piesă centrală a strategiei nediscriminatorii. 

Respectarea principiului egalităţii de şanse parcurge în orice societate o etapă de pionierat, a cărei 
durată depinde de contextul istoric, social, economic şi politic. România a depus un efort considerabil, 



 
într-un timp relativ redus, pentru adoptarea acquis-ului comunitar în procesul de integrare în Uniunea 
Europeană, inclusiv transpunerea cadrului legislativ european de garantare a egalităţii de şanse. 

Cu toate acestea, situaţiile de încălcare a principiului egalităţii de şanse sunt foarte numeroase. Starea 
de fapt actuală în materie de respectare a principiului egalităţii de şanse în România reprezintă premisa 
esenţială de la care s-a năcut iniţiativa parteneriatului nostru. 

În mod inevitabil, atunci când vorbim despre principiul egalităţii de şanse, atingem, din păcate, 
fenomenul discriminării ca şi conduită socială. Discriminarea reprezintă în fapt una dintre cauzele pentru 
care egalitatea de şanse nu este respectată ca principiu călăuzitor. Multiplele definiţii ale discriminării ne 
arată că aceasta presupune diferenţierea, excluderea, restricţionarea şi tratamentul preferenţial între 
persoane, grupuri şi comunităţi în dezavantajul unora dintre acestea, însă cel mai relevant aspect este 
faptul că toate aceste alegeri, decizii, acţiuni sunt făcute în baza unor criterii neobiective. 

Prin egalitate de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se înţelege luarea în considerare a 
capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de gen masculin şi, respectiv, feminin şi 
tratamentul egal al acestora. Totusi, discriminarile pe baza de gen exista atat la niveulul Uniunii 
Europene, cat si la Nivelul Romaniei. 

În 2004, 66,4% dintre femei au avut un castig mai mic decat salariul mediu, detinand locuri de muncă in 
"sectoarele feminine". In zonele predominant "masculine" (poliție, armată și transport), se practica slarii 
mai mari decât cele din "sectoarele feminine" (sănătate, educație și administrație publică). La nivelul UE 
există în continuare o diferență de remunerare între femei și bărbați (în anul 2007 - 17,6%) , in timp ce în 
România, acest decalaj a fost în schimbare intre 2002 și 2008 (2002-16%, 2006 - 7.8% 2007 - 12,7%, iar 
2008-9%).   

Acest decalaj intre salarizari a fost mai mare în domeniul intermedierilor financiare (32,2%), precum și 
de sănătate și asistență socială (24,3%) și mai mic în transport și comunicații (9,9%) și construcții (5,5%). 
În sectoarele cu cel mai mari decalaje, salariatii sint predominant femei, în timp in ce sectoarele cu 
decalaje mia mici, salariatii sunt in principal bărbați.  

Cele mai mici spații de salarizare fost în 2008, în Italia (4,9%), Slovenia (8,5%), Belgia (9%) și România 
(9%); De asemenea, Portugalia, Polonia și Malta au avut diferențele de salarizare mici. Pe de altă parte, 
țările Au fost cele mai înalte diferențele de salarizare cu Republica Cehă (26,2%), Austria (25,5%), 
Germania (23,2%) și Grecia (22%). 

 

 

 



 
 

Schimbarea demografica precum si concentrarea mai puternica asupra serviciilor si industriilor pe 
cunostinte intensive va conduce la un deficit de aptitudini (calificate) in Europa. Pentru a putea umple 
viitorul deficit dintre cererea de munca si oferta de munca companiile trebuie sa-si imbunatateasca 
accesul la multimile de talente prin a asigura egalitate sexelor. 

Momentan, companiile romane nu profita din plin de potentialul fortei de munca feminina existenta. 
Cinci grupe de indicatori arata starea actuala in 2011: 

 Rata de ocupare a femeilor pe piata fortei de munca din Romania (52.0%) este sub media UE-27 
(58.5%). In plus, numarul de femei care isi cauta activ un loc de munca in Romania (7.1%) este 
sub media UE-27 (9.8%). 

 Rata de angajati part-timeeste cu mult sub media UE-27. 10.1% din femeile romane lucreaza 
part-time comparativ cu 31.6% al mediei UE-27. De asemenea, media orelor de lucru part-time 
pentru femei in Romania (22 de ore) depaseste media UE-27 (20 de ore). 

 Invatamantul tertiar dobandit de femei in Romania a screscut la 13.4% care tot este cu mult sub 
media UE-27 de 24,8%. Existenta domeniilor de studii tipice pentru un anumit sex este 
observabila, dar doar in unele domenii mai putin accentuate fata de media UE-27. 

 Sub-/suprareprezentarea femeilor si femei (segregare orizontala)este mai putin accentuat 
cand e vorba dedomeniisi profesii comparative cu UE. 

 Sub-/suprareprezentarea femeilor si a barbatilor la niveluri ierarhice (segregare verticala) este 
mai puternica decat media UE – rata femeilor pe panouri este la 10% si deci sub media UE de 
14.0%, rata de femei pe posturi manageriale este de 29.0% ( media UE-27 33.0%). 

In contrast cu trendul UE, intervalul neajustat de plata pe sex in Romania a crescut dar ramane sub 
media UE-27. In Romania, femeile castigau in medie cu 12.5% mai putin fata de barbate in 2010 (UE-27: 
16.4%). 

 

1. Cum acceseaza companiile romane fondul comun de talente 

In cele ce urmeaza, facem o prezentare generala a situatiei curente de ocupare a fortei de munca a 
femeilor si barbatilor in Romania in comparatie cu media UE-27. 

1.1 Participarea generala a femeilor pe piata fortei de munca 

Rata de angajare a femeilor in Romania in 2011 este cu 52.0% mai mica decat media UE-27 de 58.5%. De 
asemenea, rata de angajare a stat aproximativ constanta cu doar o foarte mica imbunatatire de la 51.8% 
la 52% intre 2002 si 2011. 



 
In plus, in 2011 rata de agajare a femeilor este sub cea a barbatilor de 65.0% .Din 2002 aceasta 
extindere intre cele doua genuri a crescut cu 1.2pp de la 11.8pp la 13.0pp. 

 

Rata somajului a scazut constant de-a lungul anilor, dupa o perioada de restructurare economica 
substantial in Romania. In plus, rata somajului pentru ambele sexe este mai mic decat a multor alte tari. 

De asemenea, statisticile indica un nivel al somajului mai mic la femei decat la barbati. In combinatie cu 
o rata de ocupare a fortei de munca mai mic, acest model ,care este foarte neobisnuit in UE poate fi 
partial explicat de rata mare de femei  care muncesc in economia informala. 

In plus, un aspect critic, care n ueste direct observabil din statistici, este integrarea slaba a minoritatilor: 
populatia rroma de exemplu are o rata estimativa a somajului intre 50 si 90%, care este in special mare 
la femeile rrome. 

 

1.2 Segregarea part-time in Romania 

In 2011, doar 10.1% din femeile angajate in Romania lucreaza part-time, comparative cu media UE-27 de 
31.6%. In plus, femeile angajate part-time muncesc 22.4 ore pe saptamana, in timp ce femeile angajate 
full-time muncesc in medie 40.3 ore pe saptamana. Astfel, femeile angajate part-time muncesc 55.6% 
din orele colegelor lor care muncesc full-time, care este clar deasupra mediei UE-27 de 50.5%. Cu toate 
acestea, aceasta cota a fost intr-o constanta scadere de-a lungul deceniului cu 8.4pp si tinde sa evolueze 
intr-un model part-time mai clasic. 

Avand rata de ocupare a femeilor stagnanta in minte (plus 0.2% intre 2002 si 2011), se poate observa ca 
femeile participa din ce in ce mai putin la economia Romaniei decat acum un deceniu. 



 

 

In momentul actual, doar 3.0% din copiii mai mici de trei ani au un aranjament formal de ingrijire a 
copiilor cu mai mult de 30 de ore pe saptamana si 4.0% cu mai putin de 30 de ore pe saptamana. 
Situatia pentru copiii mai in varsta este mult mai buna fiind 49.0% din toti copiii primind pana la 30 de 
ore de ingrijire pe saptamana. Aceasta cifra este cu mult peste media UE-27 de 39.0% si arata ca 
serviciile de ingrijire a copiilor sunt in special folosite de femeile pe posturile part-time. 

Insa, ar trebui sa fie mentionat faptul ca o buna parte din serviciile de ingrijire a copiilor in Romania este 
asigurat de alti membrii de familie si de aici efectul de o furnizare mai mica a serviciilor de ingrijire a 
copiilor este mai putin substantial decat in alte tari. 

 

 



 
1.3 Nivelul de calificare si preferinta educatiei 

Dobandirea invatamantul secundar de femeile romane a crescut de la 61.0% in 2002 la 67.8% in 2011. In 
mare, valorile pentru invatamantul secundar al femeilor in Romania sunt comparabile cu media UE-27 
de 61.2% in 2002 si 69.8% in 2011. In comparatie cu barbatii romani in 2011, femeile sunt tot in urma cu 
invatamantul secundar (67.8% vs. 73.4%), dar ratele arata o imbunatatire. 

In 2011, 13.4% din femeile romane au obtinut educatie tertiara. Comaprativ cu anul 2002 (7.5%), asta 
reprezinta o marire de 5.9pp. Totusi, ramane loc substantial pentru imbunatatire pe campul 
invatamantului tertiar, pentru care valoarea femeilor este 11.4pp sub media UE-27(24.8%) in 2011. In 
ciuda acestui fapt, femeile frecventeaza invatamantul tertiarmai mult decat barbatii (12.6%). De 
asemenea, diferenta dintre rata femeilor si a barbatilor (0.8 pp) reprezinta una dintre cele mai mici 
decalaje dintre sexe in invatamantul tertiar din tot grupul UE-27 in 2011 ( in medie 2.4pp in 2011). 

 

In plus, existenta unui domeniu de studiu “tipic” pentru femei si unul “tipic” pentru barbati este 
observabila, femeile predominand in domenii de educatie, sanatate si umanistice. In special 
“invatamant, formare si stiinta educatiei” are una dintre cele mai mari valori in UE-27. Pentru domeniile 
“stiinta, matematica si informatica” sau “inginerie, confectionare si constructie”, Romania obtine cele 
mai mari valori din tot UE-27 pentru femei (52.8% si 30.4%). 



 

 

1.4 Sub-/suprareprezentarea femeilor si barbatilorin domenii sau sectoare – 
“Segregare orizontala” 

Pentru a putea compara extinderea segregarii orizontale in Romania cu media UE-27, se calculeaza doi 
indicatori de segregare orizontala:(1) Indicatorul de segregare sectorial de sexe(SGS) si (2) Indicatorul de 
segregare ocupational de sexe(OGS). 

 

Segregare Sectoriala 

Masura segregarii sectoriale (SGS) in Romania (3.1 pp) este cu mult mai mica decat a UE-27 (5.3 pp). In 
consecinta, partinirea sexelor este destul de mica comparativ cu media UE-27. Desi, trebuie mentionat 
ca importanta sectorului agricol in economie suporta puternic aceasta situatie.Acest fapt se poate 
schimba in decursul tranzitiei economice. 



 
In mod interesant, trei dintre cele 5 cele mai populare industrii pentru femei, si anume “agricultura, 
silvicultura si pescuitul”, “confectionarea” si “en-gross” sunt de asemenea primele cinci industrii pentru 
barbati. Mai mult de 61.0% din femeile romane si 56.0% din barbati muncesc intr-unul din aceste 
sectoare. Cu toate acestea,cele doua industrii ramase arata clar o segregare orizontala, inclusiv 
“sanatate si munca sociala” dominate de femei si “constructii” si “transport si depozitare” dominate de 
barbati. 

 

Segregarea ocupationala 

Un model similar se poate observa in segregarea ocupationala de sexe (OGS) in Romania (4.0 pp), care 
este mai mica decat OGS-ul al UE-27(4.6 pp).O parte din OGS-ul scazut poate fi explicat de importanta 
crescuta al sectorului agricol pentru ambele genuri si disponibilitatea locurilor de munca in acest sector. 

In timp ce cel mai comun tip de serviciu “muncitor agricol calificat” este identic pentru ambele sexe, 
celelalte profesii indica o inclinare spre un anume sex. 

 

1.5 Sub-/suprareprezentarea femeilor si a barbatilor la niveluri ierarhice –“Segregare 
verticala” 



 
Femeile sunt semnificativ mai subreprezentate pe pozitii care presupun luarea deciziilor economice in 
Romania lafel ca in UE-27. Doar 10.0% din functiile de birou in companiile mari sunt ocupate de femei 
(UE-27: 14.0%). Mai mult, aceasta valoare a fost in declin constant de la 21.0% la 10.0% (11.0 pp) din 
2010, contrar trendului UE. 

Procentul de femei pe pozitii manageriale (executive) in companii mari si intreprinderi mici-medii este 
de 29.0%. Aceasta valoare a ramas constanta de-a lungul deceniului si este sub media UE-27 de 33.0%. 

 

 
 

 

1.6 Decalajul platilor 

In 2010, femeia angajata in Romania primea in medie 12.5% mai putin decat barbatul angajat, ceea ce 
este un deficit mic decat media UE-27 de 16.4%. Totusi, in comparatie cu anul 2006 (-7.8%), decalajul 
platilor intre sexe s-a marit substantial cu 5.7 pp. 

 



 
 

2.Cum sa ai acces mai bun la fondul comun de talente? 

Egalitatea mai buna intre sexe in sectorul de afaceri si o reducere a decalajului platilor poate fi realizat 
daca companiile abordeaza comprehensiv incluzand strategie corporativa, management, implementare 
operationala prin unitati de afaceri si munca HR organizare si monitorizare (“stalpi strategici”): 

Strategie corporativa – Stabilirea egalitatii intre genuri ca parte din ADN-ul companiei 

Strategia corporativa formeaza cadrul pentru afacere si determina cultura de lucru intern. Din 
experienta se vede ca egalitatea intre sexe - pentru a fi stabilita pe durata lunga – trebuie sa fie(devina) 
o justificare a companiei: conceptul de egalitate intre genuri trebuie sa fie o parte integrala al strategiei 
corporative. 

Management – Intelegerea si pozitia manageriala ca model de urmat 

Un management care este convins si sustine in totalitate strategia companiei pentru egalitatea genurilor 
este vital pentru a stabili si trai in mod sustenabil principiile egalitatii dintre femei si barbati in toata 
compania si a contribui la o reducere durabila al deficitului platilor. Managementul este responsabil 
pentru implementarea strategiei corporatiei. 

 

Implementare operationala – Unitatile de afaceri si HR lupta pentru mai multa egalitate in munca de 
zi cu zi 

 Unitatile de afaceri sunt responsabile pentru operationalizarea obiectivelor strategice cu privire 
la egalitatea genurilor prin implementarea masurilor cu care au fost de acord in munca lor 
cotidiana. 

 HR- ca punct centra de contact pentru probleme de resurse umane de unitati de afaceri – ofera 
sfaturi strategice pentru cum se adreseaza egalitatea sexelor si furnizeaza instrumente si 
procese pentru a atrage,pastra si dezvolta talente de top, ex: prin procese de evaluare regulare. 

 

Sunt sase campuri principale de actiune pentru implementarea operationala: 

 Cresterea constientizarii absolventilor de liceu cu privire la tot spectrul de campuri de 
educatie  

 Atragerea talentelor de top indiferent de sex 
 Intarirea balantei de munca-viata 



 
 Promovarea avansarii carierelor pentru femei 
 Evaluarea sistemului de remunerare dintr-o perspectiva a genurilor 
 Comunicarea interna si externa a activitatilor companiei tintit spre atingerea multimii de 

talente intr-o masura mai buna 

 

Organizarea muncii – creearea unui cadru pentru a permite schimbari necesare 

Deseori,fluxurile de lucru din companie sunt organizate in asa fel incat sa nu permita usor schimbari 
necesare spre egalitatea sexelor. Asta se refera in special la flexibilitatea mediului de lucru.In contextul 
acestui proiect, flexibilitatea contine ore de lucru, optiune de loc de munca si contracte de munca. Este 
astfel vital sa evaluezi organizarea de activitatile curente de munca cerintelor sistematice si identificarea 
spatiului pentru schimbari in favoarea angajatilor dar benefic pentru ambele parti (angajatorii si 
angajatii). 

 

Din punct de vedere juridic, legislaţia  românească defineşte conceptul de ,, egalitate de şanse pentru 
femei şi bărbaţi” ca fiind  ,, luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale 
persoanelor de sex masculin şi respectiv . feminin şi tratamentul egal al acestora”. 

Principiul egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi este dezvoltat în legislaţia românească  în 
următoarele domenii : 

•        domeniul muncii; 
•        accesul la educaţie, sănătate, cultură şi informare; 
•        participarea la luarea deciziei , 
•        furnizării şi accesului la bunuri şi servicii. 
                 
 În ceea ce priveşte directivele europene în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament pentru femei şi 
bărbaţi, fiecare directivă corespunde uneia sau mai multor teme: 

•      plată egală pentru muncă de valoare egală; 
•      tratament egal la locul de muncă ; 
•      tratament egal cu privire la sistemul de securitate socială; 
•      tratament egal pentru angajaţi pe cont propriu; 
•      protecţia maternităţii; 
•      organizarea timpului de lucru ( standardele acceptate pentru timpul de muncă şi cel de odihnă ); 
•      concediu parental ( contractul cadru referitor la concediul parental de care poate beneficia oricare 
dintre părinţi ); 



 
•      răsturnarea sarcinii probei în cazurile de discriminare pe bază de sex ( în aceste cazuri sarcina probei 
revine persoanei împotriva căreia s-a formulat cererea de chemare în judecată, care trebuia să facă 
proba că nu a săvârşit  acţiuni de discriminare pe bază de sex ); 
•      nediscriminarea lucrătorilor cu normă redusă ( mai degrabă femeile decât bărbaţii sunt lucrători cu 
normă redusă ). 
 
 

Egalitatea de şanse în legislaţia europeană 

• Universalitatea dreptului la egalitate şi a protecţiei împotriva discriminării  

• Egalitatea de gen – drept fundamental în cadrul Consiliului Europei şi al Uniunii Europene  

• Tratatul de la Roma (1957) – principiul remunerării egale pentru muncă egală  

• Tratatul de la Amsterdam (1997) – principiul nediscriminării pe criteriu de sex  

• Carta drepturilor fundamentale ale UE (2000) – interzice discriminarea pe motive de sex  

• Directiva 76/207/CEE – principiul egalităţii de tratament dintre femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte 
accesul la încadrarea în muncă, la formarea şi la promovarea profesională, precum şi condiţiile de muncă  

• Directiva 86/613/CEE – principiul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi care desfăşoară 
activităţi independente, inclusiv agricole precum şi protecţia maternităţii; abrogată de Directiva 
2010/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului 
egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă  

• Directiva 92/85/CEE – introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi a sănătăţii 
la locul de muncă în cazul lucratoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează  

• Directiva 2000/78/EC – de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce 
priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă; definiţia discriminării directe şi indirecte  

• Directiva 2006/54/CE – principiul egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în 
materie de încadrare în muncă; denumită şi directiva de reformare întrucât a simplificat şi modernizat 
cadrul legislativ existent  

• Comunicarea Comisiei Europene intitulată Foaia de parcurs pentru egalitatea între femei şi bărbaţi 
2006-2010 – 6 axe prioritare de acţiune în UE în domeniul egalităţii de gen  

• Directiva 2010/18/EU de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru 
creşterea copilului (JO L 68, 18.3.2010, p. 13)  



 
• Carta femeilor (2010) – cinci domenii prioritare de acţiune  

• Strategia pentru egalitate între femei şi bărbaţi 2010-2015 

 

Egalitate de şanse în legislaţia naţională 

• Competenţa în domeniul egalităţii de şanse – Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (HG 
728/2010)  

• Cons tuţia → Egalitatea între cetăţeni fără deosebire de sex (art. 4 alin 2) → Egalitatea de şanse între 
femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte ocuparea funcţiilor şi demnităţilor publice civile sau militare (art. 16 
alin 3) → Nediscriminarea în funcţie de gen în ceea ce priveşte remunerarea (art. 41 alin 4)  

• Codul Muncii – principiul egalităţii de tratament în cadrul relaţiilor de muncă  

• Ordonanţa 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare  

• Legea 202/2002 – pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării 
tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex → Definiţia legală a egalităţii de şanse → Egalitatea 
de şanse şi de tratament în domeniul relaţiilor de muncă → Obligaţia pentru angajatori de a introduce în 
regulamentele interne prevederi care să interzică discriminarea pe criterii de sex  

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

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului și OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor  

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/200721 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament 
între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială 

 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/200822 privind implementarea principiului egalităţii de 
tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi 
servicii  

• Strategia naţională pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010-2012 precum 
şi Planul general de acţiuni pentru implementarea ei  

• Organizarea ins tuţională → Agenţia naţională pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi – 
direcţia pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi în MMFPS → Comisia naţională în domeniul 
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES) → Comisiile judeţene în domeniul egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi (COJES) 



 
 

 Principalele instituţii care se ocupă de problema egalităţii de şanse şi de tratament pentru femei şi 
bărbaţi în România sunt : 

 

 LA NIVEL GUVERNAMENTAL: 

a ) Agenţia Naţională pentru Egalitatea de şanse între Femei şi Bărbaţi ( ANES ) –este  un organ 
de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Muncii , Solidarităţii Sociale  
şi Familiei. 

 Scopul ANES  
•        promovează principiul egalităţii de şanse şi tratament între bărbaţi şi femei; 
•        asigură integrarea activă a perspectivei de gen în toate politicile şi programele naţionale. 
  Atribuţiile ANES 
•        coordonează aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul egalităţii de şanse între femei 
şi bărbaţi ; 
•        primeşte reclamaţii sau plângeri privind încălcarea dispoziţiilor normative referitoare la principiul 
egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi şi ai discriminării după criteriul de sex, de la 
persoane fizice , persoane juridice , instituţii publice şi private şi le transmite instituţiilor competente în 
vederea soluţionării şi aplicării sancţiunilor; 
•        elaborează avize consultative privind oportunitatea  sancţionării faptelor de discriminare sesizate; 
•        propune Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei proiecte de acte normative, planuri 
naţionale de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi asigură aplicarea acestora ; 
•        avizează, la solicitarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei , proiectele de acte 
normative iniţiate de alte autorităţi, în vederea integrării şi respectării principiului egalităţii de şanse şi 
de tratament între femei şi bărbaţi între femei şi bărbaţi ; 
•        elaborează rapoarte , studii, analize şi prognoze privind aplicarea principiului egalităţii de şanse şi 
de tratament între femei şi bărbaţi în toate domeniile de activitate; 
•        elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe de parteneriat cu finanţare internă 
sau externă ; 
•        coordonează sau implementează programele Comisiei Europene privind egalitatea de       gen ; 
•        este reprezentată în structurile de coordonare sau gestionare a fondurilor ori programelor 
derulate în România de către Uniunea Europeană, în vederea respectării principiului egalităţii de gen la 
alocarea resurselor; 
•        reprezintă Guvernul României în organismele europene şi internaţionale din domeniu şi 
colaborează cu structuri similare din alte ţări; 



 
•        colaborează cu unităţi centrale şi locale, i8nstituţii de învăţământ şi de cercetare, cu organizaţii 
nonguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul egalităţii de gen, la elaborarea şi 
implementarea politicilor publice care au drept scop realizarea egalităţii de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi; 
•        sprijină formare funcţionarilor publici şi salariaţilor instituţiilor sau organismelor publice ori private 
în domeniul aplicării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 
•        urmăreşte, împreună cu instituţiile şi autorităţile publice responsabile, aplicarea şi respectarea 
tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, în domeniul drepturilor omului şi a 
egalităţii de şanse; 
b) Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării ( CNCD )- este autoritate a de stat în 
domeniul discriminării , autonomă cu personalitate juridică  aflată sub control parlamentar şi totodată 
garant al respectării şi aplicării principiului nediscriminării.  

              Atribuţiile CNCD: 
•        armonizarea dispoziţiilor din cuprinsul actelor normative sau administrative care contravin 
principiului nediscriminării; 
•        elaborarea şi aplicarea politicilor publice în materia nediscriminării. Pentru aceasta, CNCD va 
consulta autorităţile publice, ONG-urile , sindicatele şi alte entităţi legale care urmăresc protecţia 
drepturilor omului sau care au un interes legitim în combaterea discriminării; 
•        prevenirea faptelor de discriminare; 
•        medierea faptelor de discriminare; 
•        investigarea, constatarea şi sancţionarea faptelor de discriminare; 
•        monitorizarea cazurilor de discriminare; 
•        acordarea de asistenţă de specialitate victimelor discriminării. 
  
Instituţii responsabile cu promovarea egalităţii de gen şi eliminarea discriminării directe şi indirecte 
bazate pe criteriul de sex, potrivit legii egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. 

  

Comisia Naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES) - comisie consultativă 
interministerială în domeniul egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi. Activitatea CONES este 
coordonată  de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 

Consiliile Judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 
(COJES) sunt alcătuite  din reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate, ai organizaţiilor sindicale şi 
a asociaţiilor patronale, precum şi reprezentanţi ai ONG-urilor de la nivel local. 



 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă asigură respectarea principiului egalităţii de şanse 
şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul aplicării măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de 
muncă, precum şi în domeniul protecţiei sociale a persoanelor neîncadrate în muncă. 

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale asigură aplicarea măsurilor de respectare 
a egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul administrării şi gestionării sistemului 
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 

Inspecţia Muncii asigură controlul aplicării măsurilor de respectare a egalităţii de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi în domeniul său de competenţă. 

Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor , autoritate administrativă autonomă cu rol 
consultativ, asigură aplicarea  măsurilor  de respectare a egalităţii de şanse şi tratament între femei şi 
bărbaţi în elaborarea politicilor şi strategiilor privind formarea profesională a adulţilor. 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei  asigură aplicarea măsurilor şi respectare a egalităţii de 
şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în elaborarea politicilor şi strategiilor privind formarea 
profesională a adulţilor; asigură aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi în domeniul combaterii violenţei în familie. 

Institutul de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale  şi Institutul Naţional de 
Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii ,, Alexandru Darabont ”- Bucureşti , aflate în 
coordonarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale , sunt responsabile cu promovarea şi asigurarea 
egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniile lor specifice de activitate. 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi de Tineret, prin inspectoratele şcolare teritoriale asigură includerea în 
planurile de învăţământ , precum şi în activitatea curentă a unităţilor de învăţământ a măsurilor de 
respectare a principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. 

Ministerul Sănătăţii Publice asigură, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti, respectiv structurile similare ale acestor direcţii , aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii 
de şanse  şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul sănătăţii, în ceea ce priveşte accesul la 
serviciile medicale şi calitatea acestora, precum şi sănătatea la locul de muncă. 

Institutul Naţional de Statistică sprijină activitatea şi colaborează cu Agenţia pentru dezvoltarea statisticii 
de gen şi pentru implementarea în România a indicatorilor de gen promovaţi de Comisia Europeană. 

INSTITUŢII CONSULTATIVE 

Consiliul Economic şi Social ( CES ) este un organism independent cu structura tripartită , constituit în 
scopul realizării dialogului social între guvern, sindicate şi patronate şi având un rol consultativ în 
stabilirea politicii economice şi sociale. În cadrul CES funcţionează Comisia pentru egalitatea de şanse şi 



 
tratament, care sprijină, în conformitate cu atribuţiile sale, integrarea principiului egalităţii de şanse şi 
tratament între bărbaţi şi femei, în actele normative cu implicaţii asupra vieţii economico-sociale. 

AUTORITĂŢI PUBLICE AUTONOME 

Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate 
publică. Colaborează cu CNCD pentru soluţionarea plângerilor privind egalitatea de şanse şi tratament 
între femei şi bărbaţi pentru combaterea discriminării pe bază de sex. 

 


