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INIȚIATORII PROIECTULUI
Asociaţia JCI Active Citizens Cluj este o organizaţie  de tineri 
lideri, antreprenori şi profesionişti afiliată reţelei mondiale Junior 
Chamber International ce urmăreşte crearea de schimbări pozitive 
şi durabile în societate şi dinamizarea comunităţii clujene prin 
acţiunile întreprinse în cele 4 arii: business, comunitate, dezvoltare 
personală şi internaţionalism. Misiunea asociaţiei este oferirea 
tinerilor antreprenori de oportunităţi pentru dezvoltarea spiritului 
întreprinzător şi calităţilor de lider, necesare succesului în afaceri 
şi în viaţă. 
www.jcicluj.ro

Loop Operations este o companie de consultanţă integrată în 
domeniul fondurilor europene, dezvoltând până în prezent proiecte 
în valoare de peste 25 de milioane de euro. Prin intermediul 
celor 4 componente ale sale - Finance, Management, Skills şi 
Communication – Loop Operations oferă consultanță în arii conexe, 
ghidând pas cu pas transformarea ideilor clienților nostri în proiecte 
sustenabile, de la atragerea finanțării pentru implementare și până la 
consultanță pentru management, formarea echipelor și promovare.  
www.loopoperations.ro

Centrul de Resurse pentru Cetățenie Activă (CRCA) este o asociație 
nonprofit, a cărei misiune este de a promova cetățenia activă prin 
sprijinirea implicării, civismului și responsabilității. Scopul CRCA 
este promovarea și dezvoltarea cetățeniei active, stimularea 
implicării active a tuturor entităților (cetățeni și organizații), prin 
crearea de instrumente și programe care să sprijine dezvoltarea 
socială și economică durabilă, inteligentă și incluzivă a României.
www.crca.ro

Institutul Economic Român (IER) este o organizaţie non-
guvernamentală, non-profit, înființată cu scopul de a contribui la 
reducerea decalajelor de dezvoltare economică şi socială dintre 
România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene.  IER, din 
poziția de reprezentant al Investors in People, susține formarea de 
noi mentalitati în rândul organizațiilor, dar și a angajaților, în ceea 
ce privește egalitatea de gen și oferă organizațiilor din România, 
oportunitatea de a implementa buna practică internațională 
”Investors in People” de creștere a performanței prin oameni.
www.institutuleconomic.ro

Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii este o 
organizație neguvernamentală ce are ca scop promovarea 
conceptelor specifice economiei cunoașterii în rândul tinerilor 
din România, pentru susținerea dezvoltării durabile a mediului 
economic, antreprenorial, social și cultural din România, în 
contextul integrării în Uniunea Europeană. Organizația și-a propus 
să acționeze ca o platformă de sprijinire a tinerilor întreprinzători din 
România care doresc să realizeze proiecte urmărind dezvoltarea 
economiei și societații românești.
www.cunoastere.org
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DESPRE PROIECTUL
EGALITATE REALĂ, NU CONCEPTUALĂ! 

Obiectivul general al proiectului “Egalitate reală, nu 
conceptuală!” constă în dezvoltarea și promovarea 

principiului egalității de șanse și de gen pe piața 
muncii prin oferirea de servicii profesioniste de formare 

profesională și organizarea de întruniri la nivelul 
autorităților publice, partenerilor sociali și organizațiilor 

societății civile. 
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SCOPUL PROIECTULUI
PROBLEMA SPECIFICĂ 

Inegalitatea de șanse și discriminarea femeilor pe piața muncii la nivelul regiunii Nord-
Vest;

SOLUȚIA NOASTRĂ  

Oferirea femeilor din regiunea Nord-Vest a unui imbold psihologic puternic pentru a se 
auto-depăși, pentru a se implica activ în acțiuni de dezvoltare personală și profesională, 
pentru a depune eforturi în direcția unei vieți mai bune.  

OBIECTIVELE PROIECTULUI

● Creșterea oportunităților de angajare a 310 de femei, prin implicarea acestora 
într-o campanie de informare și conștientizare;

● Îmbunătățirea accesului egal la ocupare și construire a unei cariere de succes prin 
intermediul unor cursuri de calificare pentru 250 de femei;

● Promovarea antreprenoriatului în rândul femeilor, prin organizarea unui curs de 
perfecționare în domeniu pentru 50 de femei;

● Implicarea autorităților publice (centrale și locale), a organizațiilor neguvernamentale, 
asociațiilor de IMM-uri, sindicatelor, patronatelor și camerelor de comerț în probleme 
ce țin de egalitatea de șanse și accesul corect al femeilor pe piața muncii;

● Derularea de studii relevante în domeniu, a căror concluzii vor reprezenta 
recomandări documentate cu privire la următorii pași în direcția stabilirii unei egalități 
reale între femei și bărbați.
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Multe femei din România sunt discriminate la angajare, 
câştigă mai puțin decât bărbații, sunt concediate abuziv 
sau li se limitează accesul la formare şi oportunități de 
avansare în carieră. Credem că informarea corectă cu 

privire la drepturile femeilor pe piața muncii poate avea 
un impact major asupra acestor problematici.

EGALITATEA DE ȘANSE
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CADRU LEGISLATIV

DIRECTIVA CONSILIULUI 2000/78/EC DIN 27 NOIEMBRIE 2000

Stabilește cadrul general pentru combaterea discriminării pe criterii religioase, convingeri, 
handicap, vârștă sau orientare sexuală în ceea ce privește încadrarea în muncă pentru 
punerea în aplicare, în statele membre, a principiului egalității de tratament. 

STRATEGIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎNTRE 
FEMEI ȘI BĂRBAȚI  PENTRU PERIOADA  2014 - 2017

Susține principiul egalității de șanse între femei și bărbați prin eliminarea diferențelor 
existente la nivel de salariu de piața muncii și prin promovarea principiilor coeziunii sociale 
și a egalității de gen în toate politicile publice. Strategia prezintă ariile de intervenție și 
obiectivele specifice, precum și direcțiile de acțiune în vederea combaterii discriminării 
de gen. 

LEGEA NR. 202/2002 PRIVIND EGALITATEA DE ŞANSE ŞI DE 
TRATAMENT ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI

Reprezintă actul normativ prin intermediul căruia sunt reglementate și armonizate 
măsurile pentru promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, în vederea eliminării 
discriminării directe și indirecte după criteriul de sex. 
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1. DISCRIMINAREA DIRECTĂ

Survine atunci când o persoană beneficiază de un tratament mai puţin favorabil 
decât o altă persoană într-o situaţie comparabilă, pe baza oricărui criteriu de 
discriminare prevăzut de legislaţie (sex, religie, convingeri politice etc).

2. DISCRIMINAREA INDIRECTĂ

Se produce atunci când un anumit criteriu sau procedură, aparent neutră, ar 
putea dezavantaja persoane în funcţie de rasă sau etnie, vârstă, orientare 
sexuală, religie sau dizabilitate şi nu poate fi justificată în mod obiectiv.

3. HĂRȚUIREA

Orice comportament care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant 
ori ofensiv, pe criteriu de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, 
convingeri, gen, orientare sexuală, apartenenţa la o categorie defavorizată, 
vârstă, handicap, etc.

4. VICTIMIZAREA

Orice tratament advers, venit ca reacţie la o plângere sau acţiune în instanţă sau 
la instituţiile competente cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal şi 
al nediscriminării.

TIPURI DE DISCIMINARE

Sursa: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
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DE CE SUNT DISCRIMINATE FEMEILE?

DISCRIMINAREA LA NIVEL EUROPEAN

● Prejudecățile angajatorului față de integrarea pe piața muncii a persoanelor de sex 
feminin, pe care le numește forță de muncă inferioară;

● În cazul angajatorului de sex masculin, poate fi identificată preferința pentru angajarea 
unui bărbat din motive de empatie și socializare;

● Productivitate redusă a femeilor deoarece activitatea acestora poate fi întreruptă de 
căsătorie, naștere sau îngrijirea copiilor. 

DIFERENȚE ÎNTRE NIVELELE DE OCUPARE 

Rata de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor este de 58% (31,2% lucrează cu 
jumătate de normă), în timp ce nivelul de ocupare în rândul bărbaților este de 72,5% 
(7.7% lucrează cu jumătate de normă). 

DIFERENȚE SALARIALE 

În 2011 femeile câștigau cu 250 RON mai puțin decât bărbații în poziții similare. Diferențe 
de salarizare ajung să fie destul de mari în prezent, cele mai mari înregistrându-se în 
domeniile: intermedieri financiare și asigurări (34,7%), industria prelucrătoare (28,3%), 
alte activități și servicii (29.8%). 

DIFERENȚE MAJORE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DOMENIILE DE ACTIVITATE. 

Peste 40% dintre femei activează în domeniul sănătății, educației și administrației 
publice, concentrarea femeilor pe sectoare mai puțin valorificate determinând o scădere 
artificială a salariului acestora. 

Sursa: Statistici Comisia Europeană, 2009
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COMBATEREA DISCRIMINĂRII

În pofida progreselor înregistrate în asigurarea cadrului 
legal care să susțină egalitatea de gen, realitatea ne arată 

că este absolut necesară o schimbare a mentalităților 
și atitudinilor față de rolul femeii în societate. Această 
schimbare a mentalității trebuie să aibă ca punct de 

plecare conștientizarea acestei probleme sociale de către 
toată lumea, atât din partea celor care discriminează, dar 

și în planul femeilor discriminate.
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1. FORMAREA ŞI PERFECŢIONAREA PROFESIONALĂ

Angajatorii trebuie să investească resurse de timp și financiare în identificarea 
nevoilor de instruire ale tuturor angajaților (indiferent de sex) și să ofere 
drepturi egale de a participa la programe profesionale de inițiere, calificare 
și recalificare, perfecționare, specializare și recalificare profesională. 

Multe femei din România sunt discriminate la angajare, câştigă mai puţin decât bărbaţii, 
sunt concediate abuziv sau li se limitează accesul la formare şi oportunităţi de avansare 
în carieră. Credem că informarea corectă cu privire la drepturile femeilor pe piaţa muncii 
poate avea un impact major asupra acestor problematici.

INTEGRAREA PE PIAŢA MUNCII A FEMEILOR ÎNTR-O MANIERĂ 
NEDISCRIMINATOARE

2. PROMOVAREA ANGAJAŢILOR

Politica de promovare trebuie să fie diseminată  în rândul tuturor angajaților 
și să fie bazată pe criteriii nediscriminatorii, de competență și profesionalism. 
Promovarea angajaților (atât a bărbaților, cât și a femeilor) nu trebuie să 
fie îngradită de responsabilitățile familiale sau de întreruperile activității ca 
urmare a sarcinii, maternității sau bolii. 
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3. SALARIZAREA

La stabilirea și acordarea salariilor, primelor și altor beneficii, angajatorul 
are obligația de a respecta principiul „plată egală pentru muncă de valoare 
socială egală”, fiind interzisă orice discriminare bazată pe criterii de sex. 
Totodată, printre criteriile folosite în stabilirea salariilor trebuie evaluate nu 
numai cantitatea de muncă depusă, ci și calitatea acesteia. 

4. PROTECŢIA MATERNITĂŢII

Maternitatea nu poate constitui motiv de discriminare, fiind interzisă 
concedierea salariatelor gravide, care au născut recent sau care se află în 
concediu de risc maternal sau de maternitate. După finalizarea concediului 
de maternitate, angajatorul are obligația de a oferi salariatelor posibilitatea 
să se reîncadreze pe postul de muncă anterior. 

5. HĂRŢUIREA SEXUALĂ

Angajatorul are obligația de a respecta spațiul și demnitatea fiecărui 
salariat (indiferent de sex) și de a evita să creeze un mediu intimidant, 
ostil, degradant, umilitor sau ofensator. Persoana care se consideră 
hărțuită are posibilitatea de a solicita sprijinul organizației sindicale sau al 
reprezentanților salariaților. 
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PARTICIPAREA ACTIVĂ ŞI ECHILIBRATĂ A FEMEILOR LA VIAŢA  
PUBLICĂ

În domeniul muncii, prin egalitate de şanse şi tratament egal între femei şi bărbaţi se 
înţelege accesul nediscriminatoriu la: 

● angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei 
profesionale; 

● alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi; 

● venituri egale pentru muncă de valoare egală; 

● informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare si perfecţionare 
profesională; 

● condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă;

● prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

6. SANCȚIONAREA

Angajatorul nu poate sancţiona disciplinar un salariat doar pentru că este femeie 
sau bărbat, prin urmare sancţionarea în relaţiile de muncă nu trebuie să se facă 
pe criterii de gen. 

7. CONCEDIEREA

Angajatorii nu au dreptul de a concedia angajații care au depus plângeri/
reclamații că au fost discriminați sau de a concedia femeile care sunt însărcinate 
sau în concediu de maternitate. 
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EGALITATE REALĂ, NU CONCEPTUALĂ! 
Plecând de la situația actuală de pe piața muncii în ceea ce privește integrarea pe 
piața muncii a persoanelor de sex feminin, proiectul „Egalitate reală, nu conceptuală!” 
urmărește asigurarea egalității de șanse și gen printr-o abordare integrată – corelarea 
instrumentelor de formare profesională continuă, atât prin intermediul cursurilor de 
calificare, dar și prin intermediul cursurilor de perfecționare, cu precedăre în zona 
dezvoltării abilităților antreprenoriale. 

ABORDARE INTEGRATĂ ȘI SUSTENABILĂ 

Proiectul se adresează atât femeilor – în calitate de public țintă principal – cât și 
organizațiilor care pot contribui în mod direct la rezolvarea acestei probleme: autorități 
publice centrale și locale, ONG-uri, sindicate, patronate, camere de comerț, asociații de 
IMM-uri și agenți economici. Organizațiile implicate pot contribui în diverse moduri, de la 
propuneri legislative și eforturi de advocacy, la implementarea de proiecte și programe 
suplimentare dedicate femeilor

Valoarea adăugată a proiectului “Egalitate reală, nu 
conceptuală!” constă în realizarea unui set de activități 

concrete care urmăresc stoparea fenomentului de 
discriminare pe piața muncii pe bază de sex.



15

CE ESTE SUCCESUL ȘI CUM AJUNGI ACOLO?

Succesul este o stare ce vine din interior și este 
reflectată la exterior. Succesul înseamnă recunoașterea 

calităților personale și a defectelor, investiția continuă în 
dezvoltarea profesională și personală și folosirea acestora 

pentru atingerea obiectivelui propus. Succesul poate 
fi obținut doar dacă îți urmărești consecvent idealul și 

valorifici fiecare oportunitate. 

Ce este 
succesul 

și cum 
ajungi 
acolo?
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Sunt cu adevărat pasionate de 
ceea ce fac.

De multe ori ajung în poziții de 
conducere.

Duc o viață sanatoasă și își 
planifică timp doar pentru ele.

Își manifestă recunoștința față 
de aspectele pozitive din viața 

lor.

Nu se asteaptă să fie perfecte.

Nu le este frică să își asume 
riscuri și știu că eșecul este 

doar un alt pas  pe calea către 
succes.

Știu cum să construiască și 
să păstreze relații calitative pe 

termen lung.

7 OBICEIURI ALE FEMEILOR DE SUCCES 
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BENEFICIILE PROGRAMULUI
„EGALITATE REALĂ, NU CONCEPTUALĂ!”
● Vei avea ocazia să cunoști persoane cu aceleași preocupări ca ale tale și cu aceleași 

interese de dezvoltare personală și profesională;

● Îți vei dezvolta spiritul competitiv și antreprenorial; 

● Vei putea identifica cu ușurință soluții de rezolvare a problemelor și vei învăța să le 
abordezi dintr-o altă perspectivă;

● Îți vei descoperi calitățile personale și profesionale și vei învăța cum le poți valorifica;

5 STRATEGII PENTRU CARIERA TA DE SUCCES

1. Investește în educația ta și acordă cât mai mult timp pentru a învăța  lucruri noi.

2. Documentează-te online cu privire la noutățile din domeniul tău de activitate și găsește 
ușor răspunsuri la întrebările tale.

3. Planifică-ți cariera într-un mod flexibil astfel încât să poți suporta cu ușurință modificările 
care apar.

4. Interacționează permanent cu cei din jurul tău și cu cei care intră în contact direct cu 
activitatea ta.

5. Investește timp în a-ți construi un sistem de relații pe care să îl poți valorifica strategic.
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