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EGALITATEA DE ŞANSE 

 

 

Conceptul de egalitate de şanse 

 

Egalitatea de şanse pentru femei şi barbaţi continua să ramană o sintagma puţin cunoscuta la nivelul 

populaţiei. Conceptul de „egalitate de şanse” a aparut în spaţiul romanesc odată cu începerea 

demersurilor României de a adera la Uniunea Europeana (1996), fiind adus în discursul public mai întai 

de organizaţiile neguvernamentale şi abia apoi de ceilalţi actori sociali. 

 

Egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi înseamnă: 

- vizibilitate, autonomie, responsabilitate şi participare egala a celor doua sexe la / în toate sferele vieţii 

publice şi private (1998 – Consiliul Europei, Abordarea întegratoare a egalitaţii de şanse între femei şi 

barbaţi) 

- luarea în considerare a capacitaţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi 

respective feminin şi tratamentul egal al acestora (Legea 202 / 2002 privind egalitatea de şanse pentru 

femei şi barbaţi) 

- femeile şi barbaţii au aceleaşi drepturi, obligaţii şi posibilitaţi cu privire la: a avea un loc de munca 

care să le asigure independenta economica, a se implica în gospodarie şi cresterea copiilor, a participa la 

viata politica, sindicala, sociala, culturala, la activitaţile comunitare. 

 

Principalele concepte: 

Egalitatea de şanse (equal opportunities) – conceptul conform caruia toate fiintele umane sunt libere 

să-şi dezvolte capacitaţile personale şi să aleaga fara limitari impuse de roluri stricte; faptul ca diferitele 

comportamente, aspiraţii şi necesitaţi ale femeilor şi barbaţilor sunt luate în considerare, evaluate şi 
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favorizate în mod egal înseamna ca femeile şi barbaţii se bucura de aceeaşi libertate de a-şi realiza 

aspiraţiile. 

Relevanta în problemele de gen (gender relevance) – punerea în discuţie a relevantei unei politici sau a 

unei acţiuni cu privire la relaţiile de gen, a egalitaţii dintre femei şi barbaţi. Abordarea întegratoare a 

egalitaţii de gen (gender maînstreamîng) – elementul esenţial utilizat în definiţia abordarii întegratoare a 

egalitaţii de gen este punerea accentului pe procesele de elaborare a politicilor.  

 

Abordarea integratoare se refera la (re)organizarea procedurilor şi reglementarilor uzuale, 

(re)organizarea responsabilitaţilor şi capacitaţilor în scopul întegrarii perspectivei de gen în toate aceste 

proceduri, reglementari, responsabilitaţi,capacitaţi, etc. Se refera, de asemenea, la utilizarea expertizei 

de gen în elaborarea şi planificarea poliicilor, uţilizarea analizei privind impactul de gen în acest proces, 

încluderea consultarilor şi parţiciparii grupurilor şi organizaţiilor relevante. Numai cand toate aceste 

(pre)condiţii sunt îndeplînite se poate afirma ca procesul abordarii întegratoare este în curs de realizare. 

Dizabilitatea(disability) – termenul general pentru pierderile sau devierile semnificative ale funcţiilor 

sau structurilor organismului, dificultaţile individului în executarea de activitaţi şi problemele 

întampinate prin implicarea în situaţii de viata, conform Clasificarii Înternaţionale a Funcţionarii 

Dizabilitaţii şi Sănataţii; 

 

Gen / Gen social – diferenta culturala, diferenta între categoriile distincte de femei şi barbaţi, construita 

şi interpretata social (feminin / masculin). 

Stereotipuri de gen – sistem de convingeri, opinii consensuale referitoare la caracteristicile femeilor şi 

barbaţilor în legatura cu trasăturile dezirabile ale masculinitaţii şi feminitaţii; 
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Prejudecaţi de gen - idei preconcepute care opereaza etichetari din perspectiva a ceea ce este 

predeterminat ca admis / respins, întrucat o persoana este barbat / femeie; 

Roluri de gen – atitudinile şi comportamentele dominante pe care societatea le asociaza femeilor şi 

barbaţilor, respeciiv drepturilor şi responsabilitaţilor lor într-o societate. 

Discriminare – orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinta, pe baza de rasă, naţionalitate, etnie, 

limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, dizabilitate, boala cronica 

necontagioasă, înfectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, care are ca scop sau efect 

restrangerea sau înlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, în condiţii de egalitate, a drepturilor 

omului şi a libertaţilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute prin lege, în domeniul politic, 

economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. 

 

Discriminarea de gen - orice diferenţiere, excludere, restricţie bazata pe sex, care are ca efect sau scop 

impiedicarea sau anularea recunoasterii, beneficiului sau exercitarii de catre femei, indiferent de statutul 

lor matrimonial, pe baza egalitaţii dintre femei şi barbaţi, a drepturilor omului şi a libertaţilor 

fundamentale, în domeniile politic, economic, social, cultural, civil, sau în orice alt domeniu. 

 

Contextul european privind egalitatea de şanse pentru femei şi barbati 

Statele fondatoare ale Comunitaţii Europene au inclus aceasta problematica în Tratatul de la Roma din 

1957, în articolul care defîneste misiunea Comunitaţii “...să promoveze în întreaga Comunitate 

egalitatea de şanse între femei şi barbaţi ...” (art. 2). În acelaşi document, art. 141 stipuleaza 

funcţionarea în noua organizare europeana a “principiului egalitaţii remuneraţiei între barbaţi şi femei 

pentru aceeaşi munca sau pentru munca de valoare egala”. 
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Plecand de la prevederile Tratatului, legislaţia europeana a început să se dezvolte începand cu 1975 prin 

adoptarea primei Direcţive referitoare la egalitatea de şanse pentru femei şi barbaţi. directivaConsiliului 

75/117/EEC din 10 februarie 1975 privind aplicarea principiului plaţii egale pentru femei şi barbaţi. 

Pana în prezent, legislaţia care reglementeaza egalitatea de şanse pentru femei şi barbaţi în Uniunea 

Europeana cuprinde un numar de 10 Direcţive. Acestora li se adauga numeroase alte documente de 

poziţie, recomandari şi declaraţii pe teme precum: participarea femeilor la procesul de luare a deciziilor, 

prevenirea şi combaterea violentei domestice, prevenirea şi combaterea traficului cu femei, 

reprezentarea femeilor în mass+media şi în publicitate. 

O alta etapa importanta în dezvoltarea legislaţiei europene a consţituit-o întroducerea prin Tratatul de la 

Amsterdam (1997) şi Tratatul de la Nisa (2000), a articolului 13, care integreaza termenul de 

discriminare. Acest articol sta la baza unei noi propuneri de Directiva, respectiv Propunerea de 

directiva privind 

implementarea principiului tratamentului egal între femei şi barbaţi în accesul şi prestarea de bunuri şi 

servicii. Aceasta noua propunere de directiva exţinde planul tematicii egalitaţii de şanse pentru femei şi 

barbaţi, de la sfera raporturilor de munca şi a sistemelor de securitate sociala, catre sfera serviciilor. 

Astfel sunt luate în calcul accesul nediscriminatoriu la bunuri şi servicii precum: închirierea de locuinte, 

servicii hoteliere, servicii bancare şi de asigurari, accesul în spaţii destinate publicului larg, servicii de 

transport. 

La ora actuala, la nivelul Uniunii Europene problematica egalitaţii de şanse pentru femei şi barbaţi 

abordeaza urmatoarele temaţici: 

 principiul nediscriminarii de gen 

- egalitatea de tratament între femei şi barbaţi în afara pietei muncii 

- sarcina probei în cazurile de discriminare de gen 
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 accesul egal la munca şi formare vocaţionala 

- accesul la munca, formare vocaţionala şi promovare 

- principiul plaţii egale 

- activitaţile liber profesioniste, înclusiv munca în agricultura 

- femeile şi  ştiinţa 

 protecţie sociala 

- reconcilierea vieţii de familie cu viata profesionala (participarea echilibrata a femeilor şi a barbaţilor în 

ambele sfere ale vieţii) 

- concediu parental şi concediu legat de probleme familiale 

- protecţia femeilor însărcinate, a femeilor care au nascut recent şi a femeilor care alapteaza 

- servicii de îngrijire a copilului 

- schme de asistenta sociala ocupaţionala 

- asistenta sociala 

 hartuire sexuala 

- prevenirea hartuirii sexuale la locul de munca 

- protecţia demnitaţii femeilor şi barbaţilor la locul de munca 

 egalitatea de şanse între femei şi barbaţi la nivel înstituţional 

- întegrarea componentei de gen la nivelul tuturor politicilor UE (gender mainstreaming) 

- participarea echilibrata a femeilor şi a barbaţilor la procesul de luare a deciziilor 

- integrarea componentei de gen la nivelul fondurilor structurale 

 alte teme de interes 

- prevenirea şi combaterea violentei impotriva femeilor 

- prevenirea şi combaterea traficului cu femei 
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- drepturile sexuale şi reproductive 

Toate statele membre ale Consiliului Europei au raţificat Convenţia Naţiunilor Unite pentru eliminarea 

oricarei forme de discriminare fata de femei. În contextul generat care a urmat punerii în aplicare a 

acestei convenţii, Comitetul pentru eliminarea discrimînarilor cu privire la femei, în Recomandarea sa 

generala nr. 12 din 6 marţie 1989 privind violenta în familie, a amînţit ca dispoziţiile convenţiei obliga 

statele parţi să ia masuri pentru protejarea femeilor de toate formele de violenta care se pot manifesta în 

familie. 

De asemenea, în Recomandarea generala nr. 19 din 29 ianuarie 1992, comitetul aminteste faptul ca, „în 

virtutea normelor de drept internaţional în general, şi a tratatelor privind drepturile omului, statele pot fi 

în egala masura responsabile de actele din sfera privata daca nu depun toate eforturile pentru prevenirea 

încalcarii drepturilor sau pentru cercetarea, pedepsirea şi eliminarea actelor de violenta”. Astfel, 

comitetul recomanda „ca statele membre să ia masurile necesăre şi eficiente pentru eliminarea oricarei 

forme de violenta generata de sex, fie ca este vorba de un act comis în spaţiul public ori cel privat”. 

Curtea europeana a drepturilor omului aminteste în mod constant statelor membre ale Consiliului 

Europei faptul ca, în virtutea dispoziţiilor Convenţiei europene pentru drepturile omului, acestora le 

revine obligaţia de a adopta legi şi de a le aplica efectiv, pentru a respecta drepturile prevazute de 

Convenţie, inclusiv adoptand „masuri care vizeaza respectarea vieţii private pana la relaţiile particulare 

dintre indivizi”1. 

În fîne, participanţii la cea de-a treia Conferinta europeana pentru egalitatea între femei şi barbaţi 

(Roma, 21-22 octombrie 1993), organizata de Consiliul Europei, au adoptat o declaraţie, în care au 

subliniat faptul ca „responsabilitatea statelor este asumata cand este vorba de acte de violenta săvarşite 

de actori publici şi trebuie invocata, daca este vorba de acte de violenta personale, în cazul în care statul 
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nu ia masuri rapide pentru prevenirea încalcarii drepturilor, anchetarea actelor în cauza şi sancţionarea 

acestora, furnizarea de ajutor victimelor”. 

Pachetul de legi privind egalitatea de şanse pentru femei şi barbaţi existente în tara noastra: 

- Hotararea de Guvern nr. 967 / 1999 privind Constituirea şi funcţionarea Comisiei Consultative intermi 

nisteriale în domeniul egalitaţii de şanse între femei şi barbaţi (COJES) 

- Hotararea de Guvern nr. 1273 / 2000 privind planul naţional de acţiune pentru 

egalitatea de şanse între femei şi barbaţi 

- Legea nr. 202 / 2002 privind egalitatea de şanse între femei şi barbaţi 

- Hotarirea Senatului nr. 10 / 2003 privind completarea art. 56 alîn. 2 din Regulamentul Senatului, 

republicat, cu modificarile şi completarile ulterioare 

- Hotararea nr. 24 / 2003 a Camerei Deputaţilor privind înfiîntarea Comişiei pentru egalitatea de şanse 

între femei şi barbaţi 

- Hotararea de Guvern nr. 285 / 2004 privind aplicarea planului Naţional de acţiune pentru egalitatea de 

şanse între femei şi barbaţi 

- Hotararea de Guvern nr. 266 / 2004 privind participarea echilibrata a femeilor şi a barbaţilor în cadrul 

echipelor de experţi trimise în misiune la Comisia Europeana. 

Toate statele membre ale Consiliului Europei au ratificat Convenţia Naţiunilor Unite pentru eliminarea 

oricarei forme de discriminare fata de femei. În contextul generat care a urmat punerii în aplicare a 

acestei convenţii, Comitetul pentru eliminarea discriminarilor cu privire la femei, în Recomandarea sa 

generala nr. 12 din 6 martie 1989 privind violenta în familie, a amintit ca dispoziţiile convenţiei obliga 

statele parţi să ia masuri pentru protejarea femeilor de toate formele de violenta care se pot manifesta în 

familie.De asemenea, în Recomandarea generala nr. 19 din 29 ianuarie 1992, comitetul aminteste faptul 

ca, „în virtutea normelor de drept internaţional în general, şi a tratatelor privind drepturile omului, 
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statele pot fi în egala masura responsabile de actele din sfera privata daca nu depun toate eforturile 

pentru prevenirea încalcarii drepturilor sau pentru cercetarea, pedepsirea şi eliminarea actelor de 

violenta”. Astfel, comitetul recomanda „ca statele membre să ia masurile necesare şi eficiente pentru 

eliminarea oricarei forme de violenta generata de sex, fie ca este vorba de un act comis în spaţiul public 

ori cel privat”. Curtea europeana a drepturilor omului aminteste în mod constant statelor membre ale 

Consiliului Europei faptul ca, în virtutea dispoziţiilor Convenţiei europene pentru drepturile omului, 

acestora le revine obligaţia de a adopta legi şi de a le aplica efectiv, pentru a respecta drepturile 

prevazute de Convenţie, înclusiv adoptand „masuri care vizeaza respectarea vieţii private pana la 

relaţiile particulare dintre îndivizi”2. 

În fine, participanţii la cea de-a treia Conferinta europeana pentru egalitatea între femei şi barbaţi 

(Roma, 21-22 octombrie 1993), organizata de Consiliul Europei, au adoptat o declaraţie, în care au 

subliniat faptul ca „responsabilitatea statelor este asumata cand este vorba de acte de violenta săvarşite 

de actori publici şi trebuie invocata, daca este vorba de acte de violenta personale, în cazul în care statul 

nu ia masuri rapide pentru prevenirea încalcarii drepturilor, anchetarea actelor în cauza şi sancţionarea 

acestora, furnizarea de ajutor vicţimelor”. 

Surse uţile: 
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http://www.anes.ro/ 

http://ec.europa.eu/social/maîn.jsp?caţid=418&langId=en 

http://ec.europa.eu/employment_social/disăbility/emco010705_en.pdf 

http://ec.europa.eu/policies/îndex_ro.htm 

 


