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Egalitatea de șanse 

Articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale interzice 

discriminarea pe orice motiv: sex, rasă, culoare, origine etnică sau 

socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii 

politice sau de altă natură, apartenența la o minoritate națională, 

naștere, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.



Egalitatea între femei și bărbați  

valoare fundamentală a Uniunii Europene



Egalitate de şanse şi de tratament între femei şi

bărbaţi se înţelege luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi 

aspiraţiilordiferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv, 

feminin şi tratamentul egal al acestora. (LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind 

egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi)

Femeile și bărbații au dreptul la 

un tratament egal în ceea ce 

privește accesul la locurile de 

muncă, remunerarea și 

procedurile de muncă, formarea 

profesională și condițiile de 

muncă. 



Principiul egalității de tratament se aplică în special, în 

următoarele domenii

1. Accesul la obținerea unui loc de muncă.

2. Prestarea muncii și condițiile de prestare a muncii, inclusiv

remunerarea, promovarea la locul de muncă și concedierea.

3. Accesul la formare profesională, formarea profesională continuă

și participarea la programe active de pe piața forței de muncă.

4. Participarea și implicarea în organizațiile angajaților,

organizațiile angajatorilor și în organizațiile care asociază

persoane din anumite profesii.



Egalitatea între femei și bărbați  

valoare fundamentală a Uniunii Europene

• Disparitatea salarială - Conform Eurostat, în 2016 România s-a poziționat bine comparativ 
cu media UE la diferențele de salarizare dintre femei și bărbați. Media UE era de 1 euro 
câștigat de un bărbat la 83,8 de cenți câștigați de o femeie, în timp ce în România raportul 
era de 1 euro la 94,8 cenți. 

• Violența împotriva femeilor - Conform Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii in 
2014, 30% dintre femeile din România, cu vârsta peste 15 ani, erau victime ale violenței 
fizice și/sau sexuale și numai 23% dintre acestea au raportat, iar 32% au fost hărțuite sexual.
Media UE a indicat că 30% dintre femei au suferit din pricina violenței domestice.

• Femeile în funcții de conducere - În 2017, procentul de ocupare a posturilor de conducere 
de către femei a fost de 11%, com- parativ cu media UE de 25,3%. În plan politic, numărul de 
femei din cele două Camere ale Parlamentului României este de numai 19,1%, comparativ 
cu media UE de 29%.



Drepturile persoanelor cu dizabilități

Articolul 21 şi, respectiv, articolul 26, incluse în capitolul

referitor la egalitate din Carta drepturilor fundamentale

a Uniunii Europene, interzic discriminarea bazată pe

motivul existenţei unei dizabilităţi şi recunosc şi respectă

dreptul la integrare al persoanelor cu dizabilităţi



Accesibilitatea este prima condiţie pentru a putea vorbi mai departe despre 

incluziunea reală a persoanei cu dizabilităţi în societate. În măsura în care o 

persoană cu dizabilităţi poate să se deplaseze de la domiciliu la şcoală sau la 

un loc de muncă, poate să îşi desfăşoare activitatea folosind tehnologii 

asistive adecvate, poate să aibă acces la alte servicii publice furnizate 

autorităţile statului - abia atunci putem vorbi despre participare la viaţa 

socială.



Dezvoltare Durabilă

Conceptul de dezvoltare durabilă reprezintă totalitatea formelor și metodelor de 

dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru 

între aspectele sociale, economice și ecologice și elementele capitalului natural. 



Dezvoltare Durabilă

Fiecare om, conștient sau nu, poate contribui la dezvoltarea durabilă. De fapt, se 

poate vorbi de o gândire de durată atunci când se colectează (depun) deșeuri din 

plastic sau hârtie în locurile special amenajate. 



Dezvoltare Durabilă Reducerea
sărăciei
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și a naturii
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Vă mulţumim pentru participare!

Persoana de contact este d-na Mircică Maria Mirela,

manager de proiect, telefon: 0742377372,

e-mail: mirela.mircica@adcnehoiu.org


