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 Material realizat pe baza Documentului de informare privind egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă şi achiziţiile 

publice  disponibil ]n format electronic pe pagina web:  http://www.fonduriadministratie.ro/ro/ 
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1. INFORMATII PRIVIND EGALITATEA DE ŞANSE  

 

 

1.1. Definiţii  

 

 

Egalitatea de şanse (equal opportunities) – conceptul conform 

căruia toate fiinţele umane sunt libere să-si dezvolte capacităţile 

personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte; faptul că 

diferitele comportamente, aspiraţii şi necesităţi ale femeilor şi 

bărbaţilor sunt luate în considerare, evaluate şi favorizate în mod egal 

înseamnă că femeile şi bărbaţii se bucură de aceeaşi libertate de a-şi 

realiza aspiraţiile.  

 

Se referă la absența barierelor în ceea ce privește participarea 

economică, politică și socială și tratament egal pentru toți cetățenii indiferent de rasă, naționalitate, 

etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârsta, dizabilitate, boală 

cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt 

criteriu. 

 

Egalitatea de șanse între femei și bărbați – se referă la absența barierelor în ceea ce privește 

participarea economică, politică și socială și tratament egal pentru femei și bărbați. Prin egalitate de 

șanse între femei și bărbați se înțelege „luarea în considerare a capacităților, nevoilor și aspirațiilor 

diferite ale persoanelor de sex masculin și, respectiv, feminin și tratamentul egal al acestora” (Legea 

202/2002). 

 

Relevanţa în problemele de gen (gender relevance) – punerea în discuţie a relevanţei unei politici 

sau a unei acţiuni cu privire la relaţiile de gen, a egalităţii dintre femei şi bărbaţi.  Egalitatea de gen 

– se referă la acceptarea și valorizarea egală a diferențelor dintre femei și bărbați, participarea egală 

și împărțirea egală a responsabilităților atât în spațiul public, cât și în viața privată, precum și 

accesul și distribuirea egală a resurselor între femei și bărbați. 

 

Egalitatea de șanse și egalitatea de gen sunt principiile fundamentale pentru dezvoltarea unei 

societăți echitabile, care prețuiește diversitatea și incluziunea și care promovează relațiile 

parteneriale și respectul între indivizi.  

 

Egalitatea de șanse presupune luarea în considerare a diferențelor existente între oameni, cât și a 

obstacolelor create istoric pentru anumite grupuri sociale ca urmare a diferitelor forme de 

manifestare a urii (sexism, rasism, homofobie, antisemitism etc). Aceste grupuri minoritare au fost 

plasate în poziții dezavantajate față de majoritatea persoanelor sau față de acele grupuri care 

dețineau puterea (de exemplu, femeile au obținut drepturi politice cu un decalaj istoric semnificativ 
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față de bărbați). Egalitatea de șanse presupune luarea în considerare a acestor dezavantaje și 

asigurarea accesului egal în exercitarea drepturilor obținute. 

 

Abordarea integratoare a egalităţii de gen (gender mainstreaming) – elementul esenţial utilizat în 

definiţia abordării integratoare a egalităţii de gen este punerea accentului pe procesele de elaborare 

a politicilor. Abordarea integratoare se referă la (re)organizarea procedurilor şi reglementărilor 

uzuale, (re)organizarea responsabilităţilor şi capacităţilor în scopul integrării perspectivei de gen în 

toate aceste proceduri, reglementări, responsabilităţi, capacităţi, 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 organizaţiilor 

relevante. Numai când toate aceste (pre)condiţii sunt îndeplinite se poate afirma că procesul 

abordării integratoare este în curs de realizare.  

 

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

funcţiilor sau structurilor organismului, dificultăţile individului în executarea de activităţi şi 

problemele întâmpinate prin implicarea în situaţii de viaţă, conform Clasificării Internaţionale a 

Funcţionării Dizabilităţii şi Sănătăţii. 

 

 

Discriminare (discrimination) – a diferenţia sau a trata 

diferit două persoane sau două situaţii, atunci când nu 

există o distincţie relevantă între acestea sau de a trata 

într-o manieră identică situaţii care sunt în fapt diferite.  

 

Directive UE anti-discriminare interzic atât discriminarea 

directă, cât şi discriminarea indirectă şi dau aceeaşi 

definiţie a discriminării.  

 

 

 

Tipuri de discriminare  

Conform OG 137/2000, discriminarea este definită drept orice deosebire, excludere, restricție sau 

preferință, pe baza de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, 

orientare sexuala, vârsta, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o 

categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, 

înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, 

social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice (OG 137/2000). 

 

Începând cu anul 2006, Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați include și 

discriminarea multiplă - orice faptă de discriminare bazată pe două sau mai multe criterii de 

discriminare (Legea 202/2002). 
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1.2. Consideraţii generale  

  

 

Egalitatea între femei şi bărbaţi este un drept fundamental, o 

valoare comună a UE, şi o condiţie necesară pentru realizarea 

obiectivelor UE de creştere economică, ocuparea forţei de muncă 

şi a coeziunii sociale. Aceste aspecte vizează accesul la ocuparea 

forţei de muncă, egalitatea salarială, protecţia maternităţii, 

concediul parental, de asigurări sociale şi profesionale, 

securitatea socială, sarcina probei în cazurile de discriminare şi 

de auto-ocupare a forţei de muncă.  

Participarea echilibrată pe piaţa muncii atât a femeilor, cât şi a 

bărbaţilor - în termeni de ocupare, salarizare, promovare şi 

participare la formare continuă - este strâns legată de contextul 

familial. Din aceste considerente reiese necesitatea punerii în 

aplicare a unor politici coerente care să stimuleze acest proces al concilierii vieţii profesionale cu 

cea familială şi cea privată. Abordarea acestei problematici trebuie să ia în considerare nu numai 

dimensiunea economică, dar şi cea socioculturală în cadrul căreia sunt perpetuate stereotipuri de 

gen care, cel mai adesea, conduc la o repartizare inegală a puterii economice şi politice în societate 

şi la o limitare a accesului femeilor în diferite sfere ale vieţii sociale, spre exemplu, în anumite arii 

profesionale considerate a fi "natural masculine". 

Accesul la resursele materiale şi financiare, la educaţie, pe piaţa muncii şi la decizie este strâns legat 

între acestea şi se influenţează reciproc, traducând implicit gradul de democratizare a distribuirii 

puterii între femei şi bărbaţi, la un moment dat. 

 

 

În plus faţă de dispoziţiile legale referitoare la egalitatea 

de tratament dintre bărbaţi şi femei, legislaţia UE anti-

discriminare a fost înlocuita de asigurarea unui nivel 

minim de protecţie şi un tratament egal pentru toată lumea 

de viaţă şi de muncă în Europa. Aceste legi sunt proiectate 

pentru a asigura un tratament egal, indiferent de:  

- rasă sau origine etnică  

- religie si credinţă  

- dizabilităţi  

- orientare sexuală  

- vârstă  

 

Aceste legi au scopul de a asigura egalitatea de tratament, în multe aspecte legate de viaţa de zi cu 

zi - de la locul de muncă, care acoperă probleme de educaţie, asistenţă medicală şi de acces la 

bunuri şi servicii.  
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Promovarea și respectarea egalității de șanse și egalității de gen va contribui la transformarea 

culturii organizaționale și va reprezenta un prim pas către o transformare structurală a societății 

româneşti pentru a oferi șanse egale de afirmare tuturor cetățenilor, indiferent de gen, etnie, statut 

economic și social, dizabilitate, orientare sexuală etc.  

 

Ca si cetăţeni cu drepturi depline, persoanele cu handicap au drepturi egale şi au dreptul la 

demnitate, egalitate de tratament, de viaţă independentă 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. 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 discreţie.  

 

 

 

1.3. Egalitatea de şanse în legislaţia naţională şi comunitară  

 

Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o 

Europă fără bariere prevede opt domenii de acţiune principale:  

1. Accesibilitate  

2. Participare  

3. Egalitate  

4. Ocuparea forţei de muncă  

5. Educaţie şi formare  

6. Protecţie socială  

7. Sănătate  

8. Acţiune externă 

 

Potrivit prevederilor OUG nr. 61/2008 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, prin principiul egalităţii de tratament se înţelege că nu va exista nici o 

discriminare directă bazată pe criteriul de sex, inclusiv aplicarea unui tratament mai puţin favorabil 

femeilor pe motive de sarcină şi maternitate şi că nu va exista nici o discriminare indirectă bazată pe 

criteriul de sex.  

 

• În sensul Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, prin egalitate de şanse între femei şi bărbaţi se înţelege luarea în considerare a 

capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi 

tratamentul egal al acestora.  
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• 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 operaţionale 

cuprind o descriere a modului în care se încurajează egalitatea între bărbaţi şi femei şi egalitatea de 

şanse în elaborarea, punerea în aplicare, supravegherea şi evaluarea programelor operaţionale. 

Statele Membre încurajează o participare echilibrată a femeilor şi bărbaţilor la gestionarea şi 

executarea programelor operaţionale la nivel local, regional şi naţional, după caz.  

 

• Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii 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 bărbaţi 

şi femei şi nediscriminarea, prevede că Statele membre şi Comisia asigură promovarea egalităţii 

între bărbaţi 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 operaţiunilor cofinanţate din Fonduri şi 

de care trebuie să se ţină seama în fiecare dintre diferitele etape ale aplicării Fondurilor.  

 

• Art. 21 alin. (1) din Carta UE privind Drepturile fundamentale statuează că orice 

discriminare bazată pe orice criteriu precum sex, rasă, culoare, etnie sau origine socială, trăsături 

genetice, limbă, religie sau credinţă, opinie politică sau de altă natură, apartenenţă la o minoritate 

naţională, proprietate, naştere, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală este interzisă.  

 

 

 

1.4. 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 ţin 

seama de diferenţele de gen sau conţin prejudecăţi legate de gen. 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 relaţii echitabile între femei şi bărbaţi.  

 

Egalitatea de gen 

 

În societate, femeile şi bărbaţii nu au aceleaşi roluri, resurse, nevoi şi interese. Nu participă în mod 

egal la luarea deciziilor.  

Valorile atribuite “muncii femeilor” şi “muncii bărbaţilor” nu sunt aceleaşi; aceste diferenţe variază 

de la o societate la alta, de la o cultură la alta şi sunt denumite “diferenţe de gen”.  
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Genul se referă la diferenţele sociale dintre femei şi bărbaţi care sunt învăţate şi care se schimbă în 

timp. Aceste diferenţe variază mult în interiorul unei culturi şi de la o cultură la alta.  

 

 

Genul este un instrument conceptual cu ajutorul căruia sunt analizate rolurile, responsabilităţile, 

constrângerile, şansele şi nevoile bărbaţilor şi femeilor în orice context. Rolurile şi nevoile de gen 

sunt influenţate 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 diferenţele dintre femei şi bărbaţi, mai pot exista diferenţe 

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 diferenţele biologice (de 

exemplu, datele statistice sunt diferenţiate pe sexe).  

 

Persoanele cu dizabilităţi  

 

În vederea garantării conformării cu principiul egalităţii de tratament în legătură cu persoanele cu 

dizabilităţi, art. 5 din Directiva Consiliului privind relaţiile 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 dizabilităţi să aibă acces, să participe sau să promoveze la locul de muncă sau să 

beneficieze de instruire, cu excepţia cazului în care astfel de măsuri ar presupune un efort 

disproporţionat din partea angajatorului. Acest efort nu va fi disproporţionat 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 

dizabilităţi tocmai pentru garantarea egalităţii de tratament cu excepţia situaţiei 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 dizabilităţi.  
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2. INFORMAȚII PRIVIND DEZVOLTARE DURABILĂ 

 

 

2.1. Noțiuni Generale 

 

 

,,Dezvoltarea durabilă răspunde necesitaților generațiilor actuale fără a compromite 

abilitatea generațiilor viitoare de a răspunde propriilor necesitați" (Comisia Mondială pentru 

Mediu si Dezvoltare). Astfel, dezvoltarea poate genera prosperitate, dacă se regenerează resursele 

și se protejează mediul. 

 

Dezvoltarea durabilă abordează conceptul calității 

vieții în complexitate, sub aspect economic, social 

și de mediu, promovând ideea echilibrului intre 

dezvoltarea economica, echitatea sociala, utilizarea 

eficienta si conservarea mediului înconjurător. 

Elementul cheie al dezvoltării durabile îl reprezintă 

reconcilierea intre procesul de dezvoltare si 

calitatea mediului, promovarea procesului integrat 

de elaborare si luare a deciziilor, atât la nivel 

global, cât și regional, național sau local.  

     

 

De asemenea, dezvoltarea durabilă depinde de distribuirea corectă a costurilor și beneficiilor 

dezvoltării între generații și națiuni. 

 

Principiile majore ce îl caracterizează sunt următoarele:  

 Preocuparea pentru echitate si corectitudine intre tari si intre generații  

 Viziunea de lunga durata asupra dezvoltării  

 Gândirea sistemica - interconexiunea intre mediu, economie si societate  

 

Termenul "durabilitate" provine din domeniul silviculturii, desemnând proceduri conform cărora 

capacitatea de producţie a pădurilor şi lemnul recoltat se află în echilibru, astfel încât, pe termen 

lung, să poată fi recoltat cât mai mult material lemnos, dar, în acelaşi timp, pădurile să nu aibă de 

suferit de pe urma defrişărilor. Astfel, nu trebuie să tăiem mai mulţi copaci decât pot fi cultivaţi 

prin replantare. Putem astfel formula următoarea maximă: Să trăim din producție, nu din substanţă! 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 
            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
    şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 

 „ e - ANFP -  Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici  
la nivelul administraţiei publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin  

implementarea de instrumente inovatoare” Cod SMIS 36675 
 Proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 

9 
 

2.2. Ce este dezvoltarea durabilă? 

 

 

 dezvoltarea durabilă îmbunătățește calitatea vieții oamenilor, 

în limitele funcționarii sistemelor de menținere a vieții de pe 

planetă; 

 este mai mult un proces de schimbare decât un scop în sine;  

 introduce noi viziuni asupra orașelor și satelor noastre, dar 

trebuie să pornească de la interesele comunității locale. 

 opoziția între nevoile în creștere ale populației și limitele 

impuse de resursele planetei precum și degradarea continua a 

mediului. 

 

 

 

Dezvoltarea economică are cele mai multe dintre trăsăturile de fond care pot intra în contradicție 

cu dezideratele dezvoltării durabile (utilizare la maximum a resurselor, cu posibilitatea distrugerii 

lor, riscuri de mediu). 

 

Conceptul de dezvoltare durabila globală 

Scopul general al dezvoltării globale consta în îmbunătățirea vieții omenești și în asigurarea 

condițiilor necesare pentru ca oamenii să se poată realiza la întregul lor potențial. Exista în prezent 

un consens general asupra faptului ca atingerea acestui scop global necesita realizarea următoarelor 

patru obiective: 

 o dezvoltare economica sănătoasa, bazata pe transformări structurale;  

 distribuirea la nivelul întregii populații a beneficiilor dezvoltării economice;  

 realizarea unei guvernări eficiente, adică dezvoltarea unui sistem politic care să asigure 

respectarea drepturilor si libertăților oamenilor;  

 implementarea unei politici economice consistenta cu apărarea mediului înconjurător.  

 

Transformarea structurală este procesul de deplasare a alocării resurselor către sistemele cu 

productivitate ridicata astfel încât economia sa poată susține un standard de viața mai ridicat pentru 

întreaga populație. 

 

Guvernarea eficientă constă în activitate administrativa competentă, în garantarea respectării 

legilor și în asigurarea accesului cetățenilor la informațiile de interes public. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icpe-ca.ro/old/site/ro/Declaratie%20de%20dezvoltare%20durabila/declaratie_concept.html#1#1
http://www.icpe-ca.ro/old/site/ro/Declaratie%20de%20dezvoltare%20durabila/declaratie_concept.html#2#2
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3. LEGISLAȚIE APLICABILĂ 

 

 Strategie pentru protecţia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in 

perioada 2006-2013 "Şanse egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără 

discriminări"; 

 Strategia naţională pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2006-

2009; 

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii 

de tratament între femei si bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi 

furnizarea de bunuri şi servicii; 

 Constituţia României, art. 4 alin. 2 şi art. 16 alin. 1; 

 Codul Muncii, art. 3-9. 

 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 republicată privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare; 

 Ordonanţă nr. 84/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind 

egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi cu privire la constituirea şi funcţionarea Comisiei 

Consultative Interministeriale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CODES) 

 Planul naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi aprobat prin HG. 

nr. 1273/2000 

 Hotărârea Guvernului nr. 285 din 4 martie 2004 privind aplicarea Planului naţional de 

acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi; 

 Hotărârea Camerei Deputaţilor privind înfiinţarea Comisiei pentru Egalitatea de Şanse între 

femei şi bărbaţi (Hotărârea nr.24/18 noiembrie 2003); 

 Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene; 

 Directiva Consiliului privind relaţiile de muncă 2000/78/CE. 

 

 

Site-uri utile: 

 

http://www.undp.org/gender  

http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/gender  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTGENDER/0,,contentMDK:2135855

6~menuPK:3851633~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:336868,00.html  

http://www.wefo.cymru.gov.uk/default.asp?action=sitemap&ID=94  

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  

 

http://www.undp.org/gender
http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/gender
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTGENDER/0,,contentMDK:21358556~menuPK:3851633~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:336868,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTGENDER/0,,contentMDK:21358556~menuPK:3851633~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:336868,00.html
http://www.wefo.cymru.gov.uk/default.asp?action=sitemap&ID=94
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

