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 Programul OperaŃional Sectorial „Creşterea CompetitivităŃii Economice” 
-co-finanŃat prin Fondul European de Dezvoltare Regională  

„InvestiŃii pentru viitorul dumneavoastră!” 

 
 
 
Proiectul ”Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în 

domeniul administraŃiei publice pentru sprijinirea dezvoltării societăŃii 
informaŃionale” cod SMIS  4376, co-finanŃat prin FEDR - POSCCE, Axa 

prioritară 3 
 
 
 

AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici a dezvoltat 20 de programe de formare care 
au fost livrate în format blended learning, în cadrul proiectului ”Implementarea în sistem e-

learning de programe de formare în domeniul administraŃiei publice pentru sprijinirea 
dezvoltării societăŃii informaŃionale” cod SMIS  4376, co-finanŃat prin FEDR - POSCCE, Axa 
prioritară 3,  valoarea totală a proiectului fiind de 13.284.301 lei.  

In cadrul proiectului a fost sustinuta o prezentare generala pe tema egalitatii de sanse si a 
dezvoltarii durabile, care a contribuit la insusirea conceptelor si a principiilor specifice acestui 
domeniu. 

 
EGALITATE DE ŞANSE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ 

 
 EGALITATE DE SANSE 

 
Definitii 
1.Egalitatea de şanse – conceptul conform căruia toate fiinŃele umane sunt libere să-şi 

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. 

2.RelevanŃa în problemele de gen – punerea în discuŃie a relevanŃei unei politici sau a 
unei acŃiuni cu privire la relaŃiile de gen, a egalităŃii dintre femei şi bărbaŃi  

3.Dizabilitatea – 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; 

4.Discriminare – a diferenŃia sau a trata diferit două persoane sau două situaŃii, atunci 
când nu există o distincŃie relevantă între acestea sau de a trata într-o manieră identică situaŃii care 
sunt în fapt diferite. Directivele UE anti-discriminare interzic atât discriminarea directă, cât şi 
discriminarea indirectă şi dau aceeaşi definiŃie a discriminării. 
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5.Abordarea integratoare a egalităŃii de gen – 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. 

 
ConsideraŃii generale 
1.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, ocupare a forŃei de 
muncă şi a coeziunii sociale. 

Aceste aspecte vizează accesul la ocuparea forŃei de muncă, egalitatea salarială, protecŃia 
maternităŃii, concediul parental, asigurările sociale şi profesionale, securitatea socială, sarcina 
probei în cazurile de discriminare şi de auto-ocupare a forŃei de muncă.  

2.Principiul egalităŃii de şanse între femei şi bărbaŃi a început să fie transpus în 
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 Comunitară urmăreşte să combine integrarea 
perspectivei de gen în toate politicile şi programele ComunităŃii Europene concomitent 
(complementar) cu promovarea acŃiunilor specifice în favoarea femeilor. 

3. Ca şi cetăŃeni cu drepturi depline, persoanele cu handicap au drepturi egale şi au 
dreptul la demnitate, egalitate de tratament, viaŃă independentă şi participare deplină în societate. 
Până în 2010, Comisia Europeană doreşte să vadă îmbunătăŃiri în perspectivele de ocupare a 
forŃei de muncă, accesibilitate şi viaŃă independentă. Persoanele cu handicap sunt implicate în 
proces, pe baza principiului european: "Nimic despre persoane cu handicap fără  persoane cu 

handicap". 

4. 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. 
5. 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 promovare a o 
portunităŃilor 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. 
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Egalitatea de şanse în legislaŃia naŃională şi comunitară 

 
• 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 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. 

• 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, 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.  

• 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 avantajează/dezavantajează 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.   
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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.  

 
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. 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.   

 
Persoanele cu dizabilităŃi 

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 că, în cazurile particulare în care se 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. 

 
DEZVOLTAREA DURABILA 
 

Tratatul Uniunii Europene prevede integrarea dezvoltării durabile în toate politicile 
europene, astfel încât acestea să contribuie de o manieră integrată la îndeplinirea 
obiectivelor economice, sociale şi de mediu.   

 
Noua Strategie de Dezvoltare Durabilă a UE (2006) urmăreşte, alături de Strategia de 

la Lisabona pentru creştere economică şi locuri de muncă, să contribuie la o Europă mai 
prosperă, mai curată şi mai corectă.  
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Pentru a respecta cerinŃele legislaŃiei comunitare, statele membre ale Uniunii 

Europene trebuie să abordeze conceptul dezvoltării durabile în cadrul tuturor proiectelor şi 
programelor finanŃate din fonduri structurale, pentru a contribui la realizarea unei 
economii europene echilibrate, durabile şi inovative. 

In implementarea proiectelor trebuie abordate toate cele trei dimensiuni ale 
conceptului dezvoltării durabile şi anume: 

 
1. Dimensiunea ecologică priveşte consumul şi producŃia durabilă, conservarea şi 

managementul resurselor naturale, schimbările climatice şi energia curată.  
2. Dimensiunea economică se referă la dezvoltarea socio-economică (prosperitate 

economică) şi transportul durabil  
3. Dimensiunea socială vizează incluziunea socială, schimbările demografice şi sănătatea 

publică. 
Se aşteaptă ca în urma implementării proiectelor efectele ecologice, economice şi sociale ale 
activităŃilor desfăşurate cu sprijin financiar comunitar să fie sesizabile/vizibile. 

 
Concept  
Dezvoltarea durabilă este un concept foarte complex, care a pornit de la preocuparea faŃă 

de mediu, ideea fiind îmbogatită în timp cu o dimensiune economică şi una socială.  
 
Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează astfel totalitatea formelor şi 

metodelor de dezvoltare socio-economică, nu numai pe termen scurt sau mediu, ci şi pe 
termen lung, al căror fundament îl reprezintă în primul rând asigurarea unui echilibru 
între aceste sisteme socio-economice şi elementele capitalului natural. 

Cea mai cunoscută definiŃie a dezvoltării durabile este cu siguranŃă cea dată de Comisia 
Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) în raportul "Viitorul nostru comun", cunoscut şi 
sub numele de Raportul Brundtland: "dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte 

satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaŃiilor viitoare de a-şi 
satisface propriile nevoi". 

 
Principii şi obiective 
 

Dezvoltarea durabilă se derulează pe fondul unor principii majore ce o caracterizează: 
� preocuparea pentru echitate şi corectitudine între Ńări şi între generaŃii;  
� viziunea de lungă durată asupra procesului dezvoltării;  
� gândirea sistemică, interconexiunea între economie, societate şi mediu. 

În acest scop, sunt identificate patru obiective-cheie:  
� ProtecŃia mediului prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice de 

impactul negativ asupra mediului;  
� Echitatea şi coeziunea socială prin respectarea drepturilor  fundamentale, diversităŃii 

culturale, egalităŃii de şanse şi prin combaterea discriminării de orice fel;  
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� Prosperitatea economică prin promovarea cunoaşterii, inovării, competitivităŃii pentru 
asigurarea unor  standarde de viaŃă ridicate şi a unor locuri de muncă abundente şi bine 
plătite;  
 
 

Strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene – obiective generale 
 

� limitarea schimbărilor climatice, a costurilor şi a efectelor negative pentru societate şi 
mediu, 

� asigurarea unui sistem de transport care să poată satisface nevoile economice, sociale şi 
de mediu ale societăŃii, minimizând impactul nedorit asupra acestora, 

� promovarea modelelor de producŃie şi consum durabile, 
� îmbunatăŃirea managementului şi evitarea supraexploatării resurselor naturale, 

recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor, 
� promovarea unei bune sanatăŃi publice în mod echitabil şi îmbunătăŃirea protecŃiei 

împotriva ameninŃărilor asupra sănătăŃii, 
� promovarea incluziunii sociale prin luarea în considerare a solidarităŃii între şi în cadrul 

generaŃiilor, asigurarea securităŃii şi creşterea calităŃii vieŃii cetăŃenilor, ca o precondiŃie 
pentru păstrarea bunăstării individuale, 

� promovarea activă a dezvoltării durabile pe scară largă, pentru a asigura concordanŃa 
între politicile interne şi externe ale UE şi angajamentele internaŃionale ale Uniunii 
privitoare la dezvoltarea durabilă. 

 
Strategia naŃională de dezvoltare durabilă 

 
Proiectul de elaborare a Strategiei NaŃionale de Dezvoltare Durabilă (SNDD) s-a 

realizat conform exigenŃelor UE de către Guvernul României, prin Ministerul Mediului, în 
colaborare cu Programul NaŃiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă.   

Ministerul Mediului este instituŃia naŃională care se ocupă atât de elaborarea cât şi 
de implementarea Strategiei NaŃionale de Dezvoltare Durabilă (SNDD). Acest proiect se 
desfăşoară în baza Memorandumului de ÎnŃelegere încheiat între Guvernul României şi 
Programul NaŃiunilor Unite din România, semnat între cele doua instituŃii la 28 august 2007 şi 
aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1216 / 2007. 

Strategia NaŃională de Dezvoltare Durabilă, document de importanŃă strategică naŃională, 
propune o viziune a dezvoltării durabile a României în perspectiva următoarelor două decenii 
(versiunea draft a Strategiei poate fi consultată pe site-ul Ministerului Mediului 
http://www.mmediu.ro). 
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- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati; 
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