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ABSTRACT: Egalitatea de şanse şi de gen reprezintă unul dintre principiile fundamentale 

care stau la baza dreptului Uniunii Europene. Aceasta are obligaţia de a promova acest 

principiu în toate acţiunile sale. Studiile efectuate la nivelul statelor Uniunii Europene 

evidenţiază diverse şi multiple cazuri de discriminare directă sau indirectă atât de gen cât şi 

diferite alte criterii, unul dintre cele mai importante fiind discriminarea pe criteriu de 

naţionalitate. Cei mai expuşi la discriminare sunt resortisanţii imigranţi în raport cu 

„nativii” şi dintre aceştia femeile sunt cele mai expuse riscului de discriminare. În 

cercetarea noastră are în vedere în principal, imigranţii din statele membre ale Uniunii 

Europene  şi în secundar, imigranţii din statele terţe Uniunii Europene.  

În încercarea de a reduce discriminarea sub toate aspectele ei, Uniunea Europeană a 

adoptat Strategia pentru egalitatea între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010-2015. În 

cadrul acesteia sunt prevăzute obiective prin care Uniunea Europeană urmăreşte 

modalităţile de realizare, implementare, monitorizare şi evaluare a acţiunilor statelor. 

România, în calitate de stat membru şi-a adoptat la rândul său o Strategie în domeniu 

pentru perioada 2014-2017 propunând o serie de obiective realizabile prin diferite acţiuni-

cheie.  
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Egalitatea de şanse şi de gen constituie unul dintre principiile fundamentale ale 

dreptului Uniunii Europene şi al jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie. Egalitatea între 

bărbaţi şi femei este nu doar o „misiune” ci şi un „obiectiv”  al Uniunii Europene care are 

obligaţia de a promova acest principiu în toate acţiunile sale. Problematica egalităţii de 

şanse şi de gen pe piaţa muncii necesită abordări multiple, atunci când avem în vedere 

lucrătorii migranţi.  
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ASPECTE LEGISLATIVE CU PRIVIRE LA EGALITATEA DE ŞANSE ŞI DE 

GEN ÎN CONTEXTUL EXERCITĂRII DREPTULUI LA LIBERA CIRCULAŢIE 

A FORŢEI DE MUNCĂ 

 

Pentru a realiza o corelaţie între principiul egalităţii de şanse şi de gen şi libera 

circulaţie a lucrătorilor se impune o prezentare a legislaţiei europene. Tratatul de la 

Lisabona şi actele instituţiilor Uniunii Europene precum şi jurisprudenţa Curţii Europene 

de Justiţie sunt cele care creează cadrul de manifestare al egalităţii de şanse şi de gen 

pentru lucrătorii migranţi. Egalitatea de şanse şi de tratament presupune absenţa 

discriminării în toate formele sale. 

Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene prevede la articolul 18 că „în domeniul de 

aplicare a tratatelor şi fără a aduce atingere dispoziţiilor speciale pe care le prevede, se 

interzice orice discriminare exercitată pe motiv de cetăţenie şi naţionalitate”. Această 

prevedere evidenţiază necesitatea aplicării de către statele membre a reglementărilor 

destinate să interzică aceste tipuri de discriminare. Non-discriminarea constituie premisa 

pentru garantarea efectivă a liberei circulaţii a lucrătorilor. În lipsa unei asemenea 

reglementări, statele membre pot permite accesul imigranţilor pe teritoriul lor dar 

acordând tratamente preferenţiale propriilor cetăţeni poate ajunge să discrimineze 

migranţii.  

Discriminarea lucrătorilor migranţi este o problemă asupra căreia Uniunea Europeană 

îşi orientează atenţia, în contextul menţinerii sau scăderii ratelor de creştere a fenomenului 

din regiune. Fundamentul unei economii bine structurate îl constituie şi fluxurile de 

lucrători şi maximizarea potenţialului pieţei muncii prin angajarea „omului potrivit la 

locul potrivit”. Datele existente pentru perioada post-2008 evidenţiază diferite niveluri de 

discriminare. În general, această discriminare se concretizează în creşterea ratei şomajului 

şi reducerea ratei migraţiei forţei de muncă. (EMPL Committee, 2014) 

Tratatul de la Lisabona prevede egalitatea de tratament sau non-discriminarea pe bază 

de naţionalitate. Principiul egalităţii de tratament este prevăzut în art. 45. „Libera 

circulaţie implică eliminarea oricărei discriminări pe motiv de cetăţenie între lucrătorii 

statelor membre, în ceea ce priveşte încadrarea în muncă, remunerarea şi celelalte 

condiţii de muncă. Lucrătorii au dreptul: de a accepta ofertele reale de încadrare în 

muncă; de a circula liber în acest scop pe teritoriul statelor membre; de şedere într-un 

stat membru pentru a desfăşura o activitate salarizată în conformitate cu actele cu putere 

de lege şi actele administrative care reglementează încadrarea în muncă a lucrătorilor 

statului respectiv; de a rămâne pe teritoriul unui stat membru după ce a fost încadrat în 

muncă în acest stat.” Aceste drepturi sunt restricţionate doar pentru motive de ordine 

publică, siguranţă publică şi sănătate, pentru angajarea în serviciile publice şi în cazul 

statelor membre UE noi (de ex .pentru România şi Bulgaria au fost impuse restricţii pe 

piaţa muncii până în 31 decembrie 2013).  

Legislaţia secundară care prevede libera circulaţie în corelaţie cu egalitatea de şanse şi 

de gen este constituită din Directiva nr. 38/2004 privind libera circulaţie a lucrătorilor şi 

Regulamentul nr. 492/2011 privind libera circulaţie a forţei de muncă a lucrătorilor în 

Uniunea Europeană, precum şi  Directiva 54/2006 privind punerea în aplicare a 

principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie 

de încadrare în muncă şi de muncă. 
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Art. 24 din Directiva nr. 38/2004 privind libera circulaţie a lucrătorilor stabileşte 

dreptul resortisanţilor statelor membre ale Uniunii Europene la egalitatea de tratatament 

cu „nativii” din cadrul acestora; de acest drept beneficiind şi membrii familiilor acestora.  

Directiva 54/2006 prevede interdicţia oricărei discriminări directe sau indirecte pe 

criterii de gen cu privire la condiţiile de remunerare. În ceea ce priveşte accesul la 

încadrare în muncă, la formare şi promovare profesională şi condiţii de muncă este 

interzisă orice fel de discriminare.   

Adoptarea Regulamentului nr. 492/2011 aduce în discuţie drepturile de care se bucură 

„lucrătorii”. Însăşi realizarea liberei circulaţii a forţei de muncă implică eliminarea 

oricărei discriminări între lucrătorii statelor membre pe criteriul cetăţeniei în ceea ce 

priveşte încadrarea în muncă, remunerarea şi alte condiţii de muncă, precum şi dreptul 

acestora de a circula liber pentru a presta o activitate salariată. 

Potrivit regulamentului, libera circulaţie a forţei de muncă pe teritoriul Uniunii 

Europene reprezintă unul din mijloacele care garantează lucrătorilor posibilitatea de a-şi 

creşte nivelul de trai, de a-şi crea condiţii mai bune de muncă şi a de avansa pe plan 

social, având în acelaşi timp o contribuţie importantă la creşterea economiilor statelor 

membre. Exercitarea dreptului la libera circulaţie necesită asigurarea unui tratament egal 

în ceea ce priveşte exercitarea unei activităţi salariate. Există legături strânse între 

mobilitatea lucrătorilor şi ocuparea forţei de muncă şi formarea profesională în măsura în 

care aceasta răspunde unor oferte concrete de încadrare în muncă provenind din diferite 

regiuni ale Uniunii.  

Principiul nediscriminării presupune la nivelul Uniunii recunoaşterea pentru toţi 

resortisanţii din statele membre a aceleiaşi priorităţi la încadrarea în muncă ca şi cea de 

care beneficiază lucrătorii resortisanţi ai statului membru pe teritoriul căruia se află. 

Totodată vizează aspecte referitoare la accesul la încadrarea în muncă,  desfăşurarea unei 

activităţi salariate în condiţii egale. Astfel potrivit art. 1 al Regulamentului, resortisanţii 

statelor membre ale Uniunii, indiferent de reşedinţa lor au dreptul la acces la o activitate 

salariată şi de a desfăşura o activitate pe teritoriul altui stat membru beneficiind de aceeaşi 

prioritate ca şi resortisanţii statului respectiv  în ceea ce priveşte locurile de muncă. De 

asemenea, potrivit art. 5 şi 6 din Regulament, la căutarea unui loc de muncă, resortisanţii 

unui stat membru beneficiază de aceeaşi asistenţă ca şi proprii resortisanţi. Încadrarea în 

muncă şi recrutarea unui resortisant dintr-un stat membru UE pe teritoriul unui alt stat 

membru nu poate depinde de criterii medicale, profesionale sau altele în comparaţie cu 

resortisanţii din alt stat membru care doresc să desfăşoare aceeaşi activitate. 

Cu privire la desfăşurarea activităţii salariate şi egalitate de tratament, potrivit art. 

7 din Regulament, lucrătorul resortisant se bucură de acelaşi tratament cu lucrătorii 

naţionali fără a fi discriminat pe criterii de cetăţenie, având în vedere condiţiile de 

încadrare în muncă şi de muncă şi în special, în ceea ce priveşte remunerarea, concedierea 

şi cazul în care rămâne fără loc de muncă, reintegrarea profesională şi reangajarea. 

Lucrătorii resortisanţi se bucură de aceleaşi avantaje sociale şi fiscale ca şi lucrătorii 

naţionali şi de aceleaşi condiţii la accesul la formare în şcoli profesionale şi centre de 

recalificare. Totodată, lucrătorul resortisant de bucură de egalitate de tratament în ceea ce 

priveşte afilierea la organizaţii sindicale, beneficiind de toate drepturile şi avantajele 

acordate lucrătorilor naţionali în ceea ce priveşte locuinţele, inclusiv dreptul de proprietate 

asupra locuinţei de care are nevoie. În acelaşi timp, copiii resortisantului unui stat membru 

care este sau a fost încadrat în muncă pe teritoriul altui stat membru sunt admişi în 
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sistemul de învăţământ general, la cursurile de ucenici şi de formare profesională în 

aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii statului respectiv, dacă aceştia domiciliază pe teritoriul 

altui stat membru.  

Identificarea problemelor presupune însă şi soluţii. În acest scop, Comisia a realizat o 

serie de rapoarte premergătoare adoptării unor directive. 

În anul 2010, Comisia a realizat un raport privind cetăţenia UE cu titlul „Eliminarea 

obstacolelor din calea drepturilor cetăţenilor UE”. Prin acesta s-a evidenţiat că aplicarea 

divergentă şi incorectă a dreptului UE privind libera circulaţie a lucrătorilor constituie 

unul dintre principalele obstacole cu care se confruntă cetăţenii UE. Ca urmare, Comisia 

şi-a exprimat intenţia de a lua măsuri în scopul facilitării liberei circulaţii a cetăţenilor UE, 

familiilor acestora prin aplicarea cu stricteţe a normelor UE, privind nediscriminarea, prin 

promovarea bunelor practici şi a unei cunoaşteri mai bune a normelor UE, printr-o mai 

bună informare a cetăţenilor UE asupra drepturilor lor în materie de liberă circulaţie. 

(Commision, 2010, Marian, 2014, pp 159-165). 

Raportul „Către o redresare generatoare de locuri de muncă” din anul 2012 prezintă 

intenţia Comisiei de a elabora o propunere legislativă pentru susţinerea lucrătorilor mobili 

prin oferirea de informaţii şi consiliere cu privire la exercitarea drepturilor şi a îndemnat 

statele membre să amelioreze cunoaşterea drepturilor conferite prin dreptul Uniunii în 

ceea ce priveşte lupta împotriva discriminării, egalitatea de gen şi libera circulaţie a 

lucrătorilor precum şi deschiderea şi facilitarea accesului la locurile de muncă din sectorul 

public. ( Commision, 2012, Marian, 2014, pp 159-165 ). 

În anul 2013 prin adoptarea raportului „Cetăţenii UE: drepturile voastre, viitorul 

vostru”, Comisia a evidenţiat necesitatea eliminării obstacolelor administrative precum şi 

necesitatea simplificării procedurilor pentru cetăţenii UE care locuiesc, trăiesc şi se 

deplasează spre statele membre. Necesitatea aplicării şi asigurării respectării normelor 

Uniunii constituie elemente fundamentale pentru protecţia drepturilor omului, în timp ce o 

aplicare necorespunzătoare diminuează eficacitatea normelor Uniunii în acest domeniu şi 

pune în pericol protecţia şi drepturile lucrătorilor şi ale familiilor lor (Commision, 2013 în 

Marian, 2014, pp 159-165). 

În anul 2013 a fost adoptată Directiva nr. 55/2013 care facilitează accesul lucrătorilor 

migranţi pe teritoriile statelor membre reglementând recunoaşterea calificărilor 

profesionale. Directiva stabileşte un set de reguli care are în vedere creşterea mobilităţii 

persoanelor cu înaltă calificare pe teritoriul statelor membre ale Uniunii. O analiză 

realizată asupra impactului reglementărilor anterioare a evidenţiat că nici unul dintre 

statele membre nu a transpus legislaţia până la termenul stabilit(2007). De abia în anul 

2009 Directiva 36/2005 a fost transpusă în toate statele membre, după introducerea 

procedurii de infringement. S-a constatat că legislaţia nu a constituit un obstacol în calea 

respectării drepturilor lucrătorilor migranţi. Prin Directiva nr.55/2013 s-a extins 

recunoaşterea automată a calificărilor profesionale şi s-a reglementat sistemul de 

verificare a competenţelor lingvistice. 

În luna februarie a anului 2014 a fost adoptată Directiva nr. 36 cu privire la condiţiile 

de intrare şi de şedere a lucrătorilor sezonieri din statele terţe UE. Potrivit acestei directive 

lucrătorii sezonieri se bucură de egalitate de tratament cu cetăţenii UE cu privire la 

angajare, condiţii de muncă, vârsta minimă de angajare cât şi cu privire la sănătate şi 

securitate în muncă. Reglementarea nu este obligatorie pentru state în privinţa şomajului 
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şi a ajutoarelor sociale, existând posibilitatea limitării egalităţii de tratament cu privire la 

avantajele fiscale, educaţie etc.(EMPL, 2014, p. 32). 

În anul 2014, având în vedere problemele constatate a fost adoptată Directiva 

2014/54/UE cu privire la măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite 

lucrătorilor. Această directivă a fost adoptată ca o soluţie pentru problema neexercitării 

drepturilor de către lucrători şi familiile lor. Directiva prevede obligativitatea pentru 

statele membre de a asigura proceduri administrative şi judiciare, care să permită 

lucrătorilor şi familiilor lor care au suferit sau suferă de pe urma unor restricţii sau 

obstacole nejustificate în calea exercitării dreptului lor la liberă circulaţie sau care se 

consideră nedreptărţiţi prin neaplicarea principiilor egalităţii de tratament sau 

nediscriminării să acţioneze pentru recunoaşterea drepturilor. De asemenea statele, trebuie 

să se asigure că asociaţiile, organizaţiile şi partenerii sociali care au un interes legitim în a 

se asigura de respectarea prevederilor directivei, pot întreprinde, în numele sau în sprijinul 

lucrătorilor şi ale membrilor familiilor lor, demersurile judiciare şi/sau administrative 

pentru asigurarea respectării drepturilor lucrătorilor, cu respectarea prevederilor din 

dreptul naţional.  

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a evidenţiat că exercitarea în bune condiţii 

liberei circulaţii a lucrătorilor migranţi necesită eliminarea discriminării bazată pe 

naţionalitate în statele membre ale Uniunii Europene. S-a avut în vedere eliminarea 

discriminării privind angajarea, remunerarea şi condiţiile de muncă. CJUE a avut în 

vedere atât discriminarea directă cât şi cea indirectă. Poate fi considerată discriminarea 

indirectă  şi condiţionarea de limbă. Cerinţa cunoaşterii unei limbi de către un imigrant la 

un anumit nivel, certificat printr-o diplomă sau un anumit tip de diplomă constituie 

discriminare pe criteriu de naţionalitate. De asemenea, CJUE a stabilit că lucrătorul 

migrant se bucură de tratament egal cu privire la remunerare, stabilitatea locului de 

muncă, şi avansarea pe posturi. De asemenea, perioadele în care lucrătorul a desfăşurat 

activitate în alte state membre trebuie considerate experienţă profesională a lucrătorului 

migrant în aceleaşi condiţii ca şi cele pentru „nativi”.(EMPL, 2014, p.19) 

Trebuie evidenţiat că de aceleaşi drepturi se bucură şi lucrătorii migranţi şi familiile 

lor care provin din state terţe ale Uniunii Europene, dacă au un drept de rezidenţă pe 

teritoriul oricărui stat membru al Uniunii.(EMPL, 2014, p.13) 

 

EGALITATEA DE ŞANSE ŞI DE GEN A MIGRANŢILOR. LITTERATURE 

REVIEW 

 

De-a lungul ultimilor ani la nivelul instituţiilor europene au fost realizate studii şi 

analize cu privire la libera circulaţie a lucrătorilor şi la exercitarea drepturilor acestora pe 

teritoriul statelor membre ale Uniunii.   

Potrivit unui studiu realizat în anul 2012 (European Commission, 2012), s-a constatat 

că există mai multe probleme legate de aplicarea dreptului Uniunii Europene în dreptul 

intern al statelor, acestea constituind adevărate bariere şi obstacole în calea realizării cu 

rezultate optime a liberei circulaţii a lucrătorilor şi în exercitarea drepturilor acestora. 

Problemele semnalate aveau în vedere: lipsa de conformitate a legislaţiei naţionale cu 

legislaţia Uniunii în materie; aplicarea incorectă a dreptului Uniunii; aplicarea 

necorespunzătoare a dreptului UE de către angajatori, neutilizarea de către lucrători a 

drepturilor conferite. 
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 În anul 2014 EMPL Committee a realizat un studiu care viza diferitele state ale 

Uniunii Europene cu privire la riscul de discriminare cu care se confruntă lucrătorii 

migranţi din acestea. Acest document  incumbă date cuprinse în analize, sondaje şi studii 

din diferite state membre ale Uniunii prezentând o serie de riscuri pe care le întâmpină 

lucrătorii imigranţi. Astfel, riscul discriminării imigranţilor variază în funcţie de o serie de 

criterii: sector de activitate; gen şi origine etnică, lipsa calificării profesionale; barierele 

structurale(discriminarea indirectă).(EMPL, 2014, pp. 38-68) 

În privinţa sectorului de activitate s-a constatat că există tendinţa ca lucrătorii 

migranţi să fie angajaţi în domeniile cele mai afectate de ciclul economic, cu condiţii de 

muncă precare (Eurostat, 2011). Femeile imigrante sunt prezente disproporţionat pe piaţa 

muncii. Ele sunt angajate în locuri de muncă, precum sectorul de îngrijire la domiciliu ca 

şi guvernante, menajere asupra căruia legislaţia muncii nu se aplică, fiind expuse 

exploatării, cu riscuri mari de remunerare scăzută. De ex. în Marea Britanie, au pair (de 

cele mai multe ori femei) nu au acces la salariul minim pe economie (ILO, 2013). 

Locurile de muncă din domeniile în care femeile sunt majoritare sunt mai slab plătite 

decât cele în care majoritari sunt bărbaţii (EU Commission, 2014).  

Riscul de discriminare variază în funcţie de context, dar s-a constatat că un bărbat 

migrant cu înaltă calificare este mai puţin supus discriminării decât o femeie migrantă 

specialist. Riscul de discriminare pentru femei este dublu sau triplu în funcţie de vârstă, 

sex şi/sau etnie. (Eurostat, 2011). 

In ceea ce priveşte evaluarea riscului de discriminare pe criterii de gen şi etnie se 

evidenţiază dificultăţi în evaluarea riscurilor pentru femei, în contextul ocupării forţei de 

muncă, deoarece cercetările au vizat mai mult aspecte tradiţionale, cum ar fi planningul 

familial.(EMPL, 2014). Studiile evidenţiază totuşi existenţa unui dublu risc de 

discriminare. Femeile migrante şi resotisanţii din statele terţe tind să fie supracalificaţi pe 

posturile ocupate spre deosebire de bărbaţi. Acest aspect a fost sesizat prin compararea 

salariului. Bărbaţii beneficiază în multe cazuri de un salariu dublu în comparaţie cu aceste 

categorii. Totodată s-a constatat că femeile migrante sunt cel mai puţin integrate.(Galotti, 

Mertens, 2013) 

Femeile sunt mai puţin reprezentate în economie şi politică. Numai o treime din 

oamenii de ştiinţă şi inginerii din Europa sunt femei. Chiar şi în sectoarele în care sunt 

majoritare, femeile ocupă într-o proporţie mică posturi de conducere. În anul 2014, la 

nivelul Uniunii Europene, femeile în funcţii de preşedinte de consiliu de administraţie 

erau în proporţie de 7%, iar membrii 20%. În ceea ce priveşte calitatea de preşedinte al 

consiliilor de administraţie există state precum Cehia, Danemarca, Estonia, Irlanda, 

Grecia, Luxemburg, Ungaria, Malta, Olanda şi Portugalia unde femeile nu sunt prezente. 

Procentul bărbaţilor în calitate de preşedinţi ai consiliilor de administraţie din aceste state 

este de 100%. În ceea ce priveşte România situaţia se prezintă mult mai bine, procentul 

femeilor ajungând la 20%, peste media de la nivelul UE. Din acest punct de vedere ţara 

noastră este depăşită doar de Polonia unde femeile - preşedinţi de consilii de administraţie 

se regăsesc în procent de 26%.(http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-

decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-

directors/index_en.htm) 

În ceea ce priveşte calitatea de membru în consiliile de administraţie media europeană 

a ponderii bărbaţilor este de 80%. Femeile sunt cel mai puţin prezente în Cehia, Cipru, 

Estonia, Grecia, Malta, Portugalia, cu mult sub media de la nivelul Uniunii Europene.ce 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
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mai bună reprezentare o regăsim în Franţa şi Letonia – 32%. România se situează sub 

media UE, femeile fiind prezente în calitate de membru în consiliile de administraţie într-

un procent de 11%. 

În administraţia publică, la nivelul UE-28 la nivelul 1, femeile sunt în proporţie de 

doar 31% faţă de bărbaţi -69%. Iar la nivelul 2 de administraţie femeile sunt în procent de 

40% în timp ce bărbaţii sunt în proporţie de 60%.  

Cea mai mare disproporţie femei-bărbaţi o regăsim în Luxemburg, unde la nivelul 1 al 

administraţiei nu se regăseşte nici o femeie, iar la nivelul 2 de administrare remarcăm 

Belgia unde proporţia bărbaţilor este de 86%. În România situaţia este oarecum 

echilibrată. La nivelul 1 de administrare femeile sunt în proporţie de 46% iar la nivelul 2 - 

57%, cea mai mare de la nivelul statelor membre ale 

Uniunii.(http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-

making/database/public-administration/national-administrations/index_en.htm) 

 

 Un sondaj realizat la nivelul UE27 de către European Union Agency for 

Fundamental Rights pe un eşantion de 23.500 de imigranţi a evidenţiat că minorităţile 

„vizibile”(un aspect fizic diferit) sunt mai discriminate, mai ales femeile, în comparaţie cu 

bărbaţii. „Vizibilitatea” variază în funcţie de piele, păr şi culoare a ochilor raportată la 

nativi. Între specialişti există un consens asupra vulnerabilităţii statutului de migrant şi de 

gen: migranţii din state terţe UE şi femeile din UE sunt mai expuse riscului de 

discriminare decât bărbaţii.(EMPL Commitee, 2014). 

  In anul 2005 un studiu realizat de European Union Agency for Fundamental 

Rights a evidenţiat că imigranţii au fost încadraţi în mod disproporţionat în cele mai joase 

categorii ocupaţionale de pe piaţa muncii, într-un număr limitat de sectoare şi că aceştia 

nu au depus plângeri împotriva angajatorilor. Neraportarea cazurilor expune migranţii fără 

protecţie, la un risc mai mare de discriminare. Teama de sancţiunile care ar putea fi 

aplicate de angajator este mare, determinând un anumit tip de comportament. De ex. în 

Spania s-a constat o prezenţă mai mare la locul de muncă, a migranţilor bolnavi în raport 

cu nativii aflaţi în aceeaşi situaţie. Acest tip de comportament evidenţiază modul în care 

locurile de muncă precare, prost salarizate şi accesul dificil la asistenţa socială 

influenţează în mod negativ starea de sănătate a migranţilor.(EWCO,2011) 

Un alt risc de discriminare cu care se confruntă lucrătorii migranţi este cel al 

exploatării prin economia informală. Tot într-un studiu al European Union Agency for 

Fundamental Rights care prezintă sectoarele economiei informale, în care categoria 

lucrătorii migranţi este supradimensionată oferă locuri de muncă cu rentabilitate scăzută, 

cu venituri minime, lipsite de satisfacţii şi solicitante fizic. In aceste sectoare există riscul 

de muncă forţată, constrângerea fiind de multe ori utilizată. Riscul de discriminare este 

mai mare pentru femei care sunt suprareprezentate în acest sector.(EMPL Committe, 

2014) 

Aptitudinile şi competenţele femeilor sunt subevaluate, în special în domeniile în care 

sunt majoritare. Există situaţii în care sarcinile fizice efectuate de un bărbat sunt mai bine 

evaluate decât cele efectuate de femei. De.ex. o femeie casier într-un hipermarket va fi 

plătită mai puţin decât un bărbat care lucrează în depozit.(EU Commision, 2014). 

O serie de analize şi studii au evidenţiat probleme de discriminare la angajare. OECD 

a previzionat faptul că criza economică a avut un impact semnificativ asupra politicilor cu 

privire la migraţia forţei de muncă. Impactul a variat în funcţie de cât de bine au fost 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/public-administration/national-administrations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/public-administration/national-administrations/index_en.htm


 

 

 

 

 

 

 

156                                                                                                    Brîndușa MARIAN 

pregătite statele să îşi ajusteze piaţa muncii la şocurile economice. In statele în care criza 

economică s-a resimţit mai repede s-a constat o creştere a ratei şomajului şi o scădere a 

ratei angajărilor în rândul migranţilor în comparaţie cu nativii. Un studiu realizat în anul 

2008 de European Union Agency for Fundamental Rights, confirmă previziunile OECD 

concluzionând că această situaţie poate fi pusă pe seama discriminării la angajare, dar fără 

a deosebi între discriminarea directă şi discriminarea indirectă.(OECD, 2009) 

Literatura de specialitate este de acord că femeile migrante se integrează mai greu pe 

piaţa muncii decât bărbaţii, aspect care este atribuit discriminării de gen sau de statutul de 

migrant. Femeile lucrează în locuri de muncă cu program redus sau cu timp parţial pentru 

a putea îmbina viaţa de familie cu responsabilităţile locului de muncă.(EU Commission, 

2014) Femeile alocă mai mult timp creşterii şi îngrijirii copiilor, barierele culturale şi 

tradiţiile jucând un rol important. În aceste condiţii rata şomajului este mai mare în rândul 

femeilor imigrante decât în rândul „nativelor”.(EMPL Commitee, 2014). La aceasta se 

poate adăuga discriminarea directă sau indirectă a migraţilor la angajare din cauza unei 

lipse de transparenţă. Absenţa unei reţele sociale poate fi un obstacol în cazurile unei 

recrutări informale şi fără publicitate în afara de prieteni şi rude ale angajaţilor existenţi. 

Nerecunoaşterea calificărilor profesionale, condiţiile de limbă, reducerile bugetare ale 

statelor pentru măsurile de integrare constituie de asemenea bariere structurale în calea 

angajărilor migranţilor fiind în acelaşi timp şi cauze de discriminare. 

In etapa angajării migranţii se pot confrunta cu situaţii în care sunt discriminaţi direct 

dar şi pozitiv. Studii realizate în Franţa, Germania şi de European Union Agency for 

Fundamental Rights indică numeroase cazuri de discriminare negativă a lucrătorilor 

migranţi. Există situaţii în care deşi CV-urile sunt identice şi doar numele sună străin sunt 

angajate persoanele al căror nume este nativ. Astfel de cazuri au fost identificate şi în 

Belgia, Irlanda şi Olanda. În cazul Germaniei s-a constatat că aceste situaţii au dispărut în 

momentul în care la CV-uri au fost adăugate referinţe. Discriminarea negativă a fost 

constatată în perioadele de încetinire a creşterii economice. Există însă şi dovezi de 

discriminare pozitivă la angajare. Există angajatori care favorizează la angajare lucrători 

de o anumită naţionalitate pentru că se cunoaşte că sunt harnici şi ambiţioşi. În unele 

sectoare de activitate(de ex. construcţii) mai slab reglementate, este favorizat accesul 

lucrătorilor migranţi. (EMPL Committee, 2014) 

Rata angajărilor în rândul femeilor este de 63% în comparaţie cu 75% în cazul 

bărbaţilor cu vârsta cuprinsă între 20-64 ani. 34,9% dintre femei lucrează cu timp de lucru 

parţial spre deosebire de 8.6% bărbaţi.(EU, 2014http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/gender_pay_gap/140227_gpg_brochure_web_en.pdf) 

Cu privire la condiţiile de muncă există numeroase studii care evidenţiază 

discriminarea la locul de muncă şi leagă acest aspect de criza economică în Regatul Unit, 

Portugalia, România, Germania, Finlanda. De asemenea  se menţionează că lucrătorii 

migranţi necalificaţi sunt mai vulnerabili la discriminare la locul de muncă decât nativii. 

.(EU, 2014). De asemenea, studii efectuate în Danemarca şi Marea Britanie au constatat 

că imigranţii non-occidentali din domeniul sănătăţii au fost discriminaţi la locul de muncă, 

inclusiv în perioadele de educaţie şi formare profesională. Situaţiile de  discriminare au 

vizat de ex. programul de lucru(de ex. migranţii au lucrat în week-end-uri în timp ce 

nativii erau liberi). O anchetă realizată în Franţa a evidenţiat că migranţii aveau cu o 

treime mai mic salariul decât nativii, fără ca acest lucru să poată fi justificat de vârstă şi 

experienţă. Un sondaj realizat în anul 2004 în Marea Britanie a evidenţiat faptul că pentru 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140227_gpg_brochure_web_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140227_gpg_brochure_web_en.pdf
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mulţi dintre migraţi discriminare a constituit un motiv de plecare din diferite state UE(EU, 

2014). În Slovenia au fost identificate nereguli cu privire la contractele de muncă şi 

sănătatea şi siguranţa la locul de muncă. În anumite situaţii, migranţii au fost refuzaţi la 

angajare sau au avut un contract de muncă fix din cauza statutului de imigrant (EU, 

2014http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/gender_pay_gap/140227_gpg_brochure_web_en.pdf). 

Cele mai multe cazuri de discriminare au fost sesizate în legătură cu salarizarea, 

aceasta fiind mult mai mică în cazul lucrătorilor migranţi decât în cazul nativilor. 

Migranţii tind să lucreze mai mult, în condiţii precare, cu o salarizare sub minim. 

Migranţii sunt discriminaţi la locul de muncă de colegi sau clienţi.(EMPL Committee, 

2014). Comisia Europeană a realizat un raport cu privire la diferenţa de remunerare dintre 

bărbaţi şi femei. Este evidenţiat faptul că, la nivelul Uniunii Europene, femeile sunt plătite 

cu 16% pe oră mai puţin decât bărbaţii. Diferenţa este mai mică de 10% în state precum 

Slovenia, Malta, Italia, România, Polonia, Luxemburg şi mai mare de 20% în Ungaria, 

Slovacia, Cehia, Germania, Estonia şi Austria. Diferenţele de remunerare există chiar dacă 

femeile au studii superioare. 60% dintre absolvenţii facultăţilor  din Uniunea Europeană 

erau, în anul 2012, femei. (EU, 2014 http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/gender_pay_gap/140227_gpg_brochure_web_en.pdf) 

Cu privire la disponibilizări, studiile au evidenţiat că crizele economice au determinat 

concedieri discriminatorii. Rezultatele studiilor realizate în statele OCDE în perioada 

2008-2010 au indicat o creştere a numărului de concedieri în rândul migranţilor. După 

anul 2010 această creştere a încetinit. În perioadele de recesiune, numărul 

migranţilor concediaţi pare să fie mai mare şi datorită încadrării lor în muncă în sectoare 

dependente de ciclul de afaceri.   Datorită naturii ciclice a ocupării forţei de muncă, este 

destul de greu de constatat dacă migranţii sunt discriminaţi. O măsură de verificare a 

acestui aspect constă în verificarea accesului la pensii şi ajutoare de şomaj. În Slovenia era 

prevăzută contribuţia obligatorie a migranţilor  la asigurările de şomaj dar, nu era prevăzut 

dreptul migranţilor de a beneficia de ajutor de şomaj. Au fost constatate diferenţe de gen 

în cazul migraţilor. Femeile au fost angajate în sănătate şi domeniul social în timp ce 

bărbaţii au pierdut locuri de muncă în agricultură, construcţii şi comerţ cu ridicata. EU, 

2014http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140227_ 

gpg_brochure_web_en.pdf 

În literatura de specialitate românească studiile cu privire la egalitatea de şanse şi de 

gen a lucrătorilor migranţi este puţină. În anul 2014 Centrul pentru cercetare şi 

documentare în domeniul integrării imigranţilor a realizat un raport final cu privire la 

nivelul de integrarea al imigranţilor de pe teritoriul României. Unul dintre capitolele 

studiului are ca temă „Munca şi integrarea economică”.  

„Potrivit datelor Inspectoratului general pentru Imigrări, la data de 31 martie 2014, pe 

teritoriul României se aflau 5307 cetăţeni străini proveniţi din state terţe ale Uniunii 

Europene, care aveau permis de şedere în scop de muncă. Datele utilizate pentru 

realizarea studiului au fost furnizate de 23 de instituţii publice cu responsabilităţi în 

domeniul integrării imigranţilor pe piaţa muncii. 

Raportul a urmărit modul de realizare a patru indicatori: 

- Accesul pe piaţa muncii; 

- Practici ale angajatorilor; 

- Accesarea unui credit bancar; 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140227_gpg_brochure_web_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140227_gpg_brochure_web_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140227_gpg_brochure_web_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140227_gpg_brochure_web_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140227_%20gpg_brochure_web_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140227_%20gpg_brochure_web_en.pdf
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- Dreptul la proprietate. 

În ceea ce priveşte accesul pe piaţa muncii au fost analizate condiţiile şi procedurile 

de accesare a pieţei muncii de către cetăţenii străini şi aplicarea legislaţiei şi a 

procedurilor. 

Potrivit raportului, cetăţenii din statele terţe Uniunii Europene pot accesa piaţa muncii 

din România în baza unor autorizaţii de muncă. Legislaţia face diferenţa între mai multe 

categorii de lucrători: „lucrătorul permanent (străinul încadrat în muncă pe teritoriul 

României în baza unui contract individual de muncă), lucrătorul stagiar (străinul încadrat 

în muncă pe teritoriul României pe o perioadă determinată în scopul îmbunătăţirii 

cunoştinţelor profesionale, lingvistice sau culturale), lucrătorul sezonier (străinul încadrat 

într-un loc de muncă bine definit pe teritoriul României, într-un sector de activitate cu 

desfăşurare în funcţie de succesiunea anotimpurilor, în baza unui contract individual de 

muncă încheiat pe o perioadă determinată ce nu poate fi mai mare de şase luni într-un 

interval de 12 luni), lucrătorul transfrontalier (străinul încadrat în muncă în localităţile de 

frontieră de pe teritoriul României care se întoarce în fiecare zi sau cel puţin o dată pe 

săptămână în zona de frontieră comună cu România unde îşi are domiciliul), lucrătorul 

detaşat (străinul calificat, angajat al unei persoane juridice străine, care îşi desfăşoară 

activitatea în România în anumite situaţii), personal cu calificare specială (profesorii 

universitari, cercetătorii şi personalul ştiinţific care desfăşoară o activitate academică sau 

o activitate de cercetare în cadrul universităţilor, al instituţiilor de educaţie şi de cercetare 

şi al autorităţilor din sistemul administraţiei publice centrale în România) lucrătorul înalt 

calificat.” 

(http://www.cdcdi.ro/files/services/18_0_Barometrul%20Integrarii%20Imigrantilor_%202

014%20f.pdf, pp.87-95) 

Legislaţia în vigoare prevede necesitatea îndeplinirii cumulative a mai multor condiţii 

pentru ca străinii să poată fi încadraţi în muncă pe teritoriul României, astfel: 

 - „locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate de cetăţeni români, cetăţeni ai altor 

state membre UE sau ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic 

European. Această condiţie nu se aplică străinilor care îndeplinesc funcţia de 

administrator într-o societate comercială sau care sunt sportivi profesionişti, lucrătorilor 

sezonieri, lucrătorilor transfrontalieri şi străinilor posesori ai unui permis de şedere în scop 

de studii; 

- îndeplinesc condiţiile speciale de pregătire profesională, experienţă în activitate şi 

autorizare solicitate de angajator; fac dovada că sunt apţi din punct de vedere medical 

pentru a îndeplini respectiva activitate şi că nu au antecedente penale; 

 - se încadrează în contingentul anual aprobat prin HG; 

 - angajatorul a achitat la zi contribuţiile la bugetul de stat; 

 - angajatorul desfăşoară efectiv activitatea pentru care s-a solicitat autorizaţia de 

muncă; 

 - angajatorul nu a fost sancţionat anterior pentru muncă nedeclarată.” 

(http://www.cdcdi.ro/files/services/18_0_Barometrul%20Integrarii%20Imigrantilor_%202

014%20f.pdf, pp.87-95) 

Autorizaţia de muncă se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări la 

cererea angajatorului dacă acesta prezintă documentele din care să reiasă că: au fost 

achitate contribuţiile pe ultimul trimestru, desfăşoară o activitate legală în România şi a 

făcut o selecţie legală, precum şi că străinul îndeplineşte condiţiile menţionate anterior. 

http://www.cdcdi.ro/files/services/18_0_Barometrul%20Integrarii%20Imigrantilor_%202014%20f.pdf
http://www.cdcdi.ro/files/services/18_0_Barometrul%20Integrarii%20Imigrantilor_%202014%20f.pdf
http://www.cdcdi.ro/files/services/18_0_Barometrul%20Integrarii%20Imigrantilor_%202014%20f.pdf
http://www.cdcdi.ro/files/services/18_0_Barometrul%20Integrarii%20Imigrantilor_%202014%20f.pdf
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Analiza aplicării legislaţiei şi a procedurilor evidenţiază situaţii în care instituţii 

publice cazuri de discriminarea prin încălcarea dreptului resortisanţilor din state terţe de 

a profesa în anumite domenii. În acest sens, exemplificăm situaţia unui cetăţean irakian 

care, după absolvirea unei facultăţi de farmacie în România, avea conform legii dreptul de 

a deveni membru al Colegiului Farmaciştilor pentru a putea profesa în domeniul de 

specialitate. Totuşi, din cauza statului de refugiat pe care îl avea la acea data, i-a fost 

refuzat acest drept de către Colegiul Farmaciştilor, în baza argumentului că nu este 

cetăţean român. Prin urmare, deşi cadrul legal asigură cetăţenilor din state terţe dreptul de 

a accesa în condiţii rezonabile piaţa muncii, accesul acestora este greoi şi diferă de la un 

domeniu  la altul, condiţiile accesării fiind rareori respectate în practică”. 

(http://www.cdcdi.ro/files/services/18_0_Barometrul%20Integrarii%20Imigrantilor_%202

014%20f.pdf, pp.87-95) 

 Legat de participarea angajatorilor,  în analiza realizată, autorii nu au identificat 

angajatori care să prefere cetăţeni străini sau anumite categorii de cetăţeni străini în 

calitate de angajaţi. Sondajele realizate pe imigranţii angajaţi au evidenţiat că principalele 

probleme la angajare au fost legate de competenţele limgvistice şi de nerecunoaşterea 

calificărilor profesionale. Cele mai multe piedici la angajare au fost legate de această 

ultimă problemă. Concluzia raportului a fost că lucrătorii imigranţi sunt angajaţi ţinându-

se cont de pregătirea lor profesională dar, cu anumite limitări legate de cunoaşterea limbii, 

respectiv de regimul recunoaşterii calificărilor.  

Pentru verificarea posibilităţilor de accesa un credit bancar, autorii studiului au 

analizat legislaţia în vigoare şi au solicitat de la cinci bănci date cu privire la condiţiile şi 

practicile de  acordare a creditelor. Potrivit legislaţiei, cetăţenia celor care solicită un 

credit bancar nu se află pe lista criteriilor de eligibilitate. La solicitările autorilor şi prin 

utilizarea metodei „clientul misterios” răspunsurile au fost diferite. O bancă nu acordă sub 

nici o formă credite cetăţenilor străini cu drept de şedere legală pe teritoriul României. 

Două bănci au răspuns pozitiv solicitării de credit de către un cetăţean străin cu drept de 

şedere legal. O altă bancă a acordat credit de nevoi personale dar nu şi credit pentru 

„Prima Casă”.  Interesant de menţionat este că imigranţii din state terţe UE nu solicită 

credite bancare. Unul dintre motive îl constituie lipsa de încredere în sistemul bancar din 

România, lipsa siguranţei locului de muncă. Lipsa prevederilor legale referitoare la 

creditare coerente poate constitui un impediment în calea integrării economice a 

imigranţilor. 

(http://www.cdcdi.ro/files/services/18_0_Barometrul%20Integrarii%20Imigrantilor_%202

014%20f.pdf, pp.87-95) 

Imigranţii au dreptul potrivit dispoziţiilor legale să dobândească şi să deţină imobile 

în România. Studiul evidenţiază totuşi situaţia în care cei care au dobândit imobile sunt 

coproprietari cu cetăţeni români sau au achiziţionat bunuri imobile după ce au dobândit 

cetăţenia română.  Astfel, articolul 44 din Constituţie prevede că cetăţenii străini şi 

apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile 

rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la 

care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege 

organică, precum şi prin moştenire legală. 

(http://www.cdcdi.ro/files/services/18_0_Barometrul%20Integrarii%20Imigrantilor_%202

014%20f.pdf, pp.87-95,) 

http://www.cdcdi.ro/files/services/18_0_Barometrul%20Integrarii%20Imigrantilor_%202014%20f.pdf
http://www.cdcdi.ro/files/services/18_0_Barometrul%20Integrarii%20Imigrantilor_%202014%20f.pdf
http://www.cdcdi.ro/files/services/18_0_Barometrul%20Integrarii%20Imigrantilor_%202014%20f.pdf
http://www.cdcdi.ro/files/services/18_0_Barometrul%20Integrarii%20Imigrantilor_%202014%20f.pdf
http://www.cdcdi.ro/files/services/18_0_Barometrul%20Integrarii%20Imigrantilor_%202014%20f.pdf
http://www.cdcdi.ro/files/services/18_0_Barometrul%20Integrarii%20Imigrantilor_%202014%20f.pdf
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O analiză realizată în cadrul aceluiaşi studiu, a eficienţei instituţiilor responsabile cu 

integrarea imigranţilor din state terţe pe piaţa muncii a evidenţiat mai multe probleme: 

absenţa unei baze de date(justificată de limitări tehnice, de confidenţialitatea datelor cu 

caracter personal). Lipsa de concordanţă a indicatorilor numerici referitori la imigranţi 

prevăzuţi de Planul Naţional de Ocupare pentru anul 2013, cu indicatorii numerici care se 

găsesc în planurile agenţiilor locale; cetăţeni ai statelor membre UE se află în aceeaşi bază 

de date cu cetăţeni din state terţe UE. 

 

STRATEGIA UNIUNII EUROPENE PENTRU EGALITATEA ÎNTRE FEMEI 

ŞI BĂRBAŢI (2010-2015) 

 

Uniunea Europeană consideră promovarea egalităţii de şanse şi de gen un factor de 

îmbunătăţire al creşterii nivelului de trai a cetăţenilor europeni. Curtea de Justiţie 

Europeană a fost cea care, în anul 1975, a invocat cu succes  principiul acordării unei 

remuneraţii egale pentru aceeaşi muncă. Această cauză a stat la baza adoptării primelor 

directive europene cu privire la egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei. Progresele 

realizate în acest domeniu în ultimii ani sunt semnificative. Deşi rezultatele se datorează 

în mare măsură reglementărilor legislative se pot constata încă disparităţi semnificative 

între bărbaţi şi femei. Cele mai semnificative se regăsesc pe piaţa muncii în condiţiile în 

care femeile sunt suprareprezentate în domenii în care activitatea este mai slab 

remunerată. Totodată femeile sunt subreprezentate în privinţa posturilor decizionale. 

Naşterea, creşterea copiilor, tradiţiile în anumite situaţii constituie cauze ale menţinerii 

unei rate de ocupare scăzute în rândul femeilor în comparaţie cu bărbaţii. Rolurile pe care 

le joacă bărbaţii şi femeile în societate au impact asupra deciziilor cu privire la educaţie, 

carieră, condiţii de lucru, familie şi fertilitate. Deciziile la rândul lor influenţează 

economia şi societatea. Uniunea Europeană are obligaţia de a promova egalitatea între 

femei şi bărbaţi. Astfel, Uniunea Europeană şi-a adoptat Strategia privind egalitatea între 

bărbaţi şi femei pentru perioada 2010-2015, identificând acţiuni pentru cinci domenii 

prioritare: independenţă economică egală; remuneraţie egală pentru aceeaşi muncă şi 

prestarea unei munci echivalente; egalitatea în luarea de decizii; demnitate, integritate şi 

încetarea violenţei bazate pe gen; egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în cadrul 

acţiunilor externe; aspecte orizontale.  

Vom prezenta în continuare câteva dintre acţiunile cheie cu privire la domeniile de 

interes pentru tema noastră, şi anume cele legate de independenţa economică egală, 

remuneraţie egală pentru aceeaşi muncă şi prestarea unei munci echivalente; egalitatea în 

luarea deciziilor; aspecte orizontale. 

Cu privire la Independenţa economică egală, Uniuni Europeană a stabilit ca şi 

acţiuni-cheie: susţinerea promovării egalităţii de gen mai ales cu privire la „conceperea şi 

aplicarea măsurilor naţionale relevante, prin acordarea unui sprijin tehnic, prin fonduri 

structurale şi alte programe majore de finanţare. Comisia urmează să monitorizeze 

politicile naţionale cu privire la promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi pe piaţa forţei 

de muncă şi a favorizării incluziunii sociale a femeilor; încurajarea antreprenoriatului 

feminin şi desfăşurarea de activităţi independente de către femei; evaluarea disparităţilor 

existente cu privire la dreptul la concediu din motive familiale, mai ales concediul de 

paternitate şi concediul pentru acordarea de îngrijiri, precum şi soluţiile posibile pentru 

eliminarea acestora; prezentarea unui raport referitor la rezultatele obţinute de statele 
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membre în ceea ce priveşte structurile de îngrijire a copiilor; promovarea egalităţii între 

femei şi bărbaţi în cadrul tuturor iniţiativelor privind imigrarea şi integrarea migranţilor . 

Deşi principiul remuneraţiei egale pentru bărbaţi şi femei pentru prestarea unei 

munci echivalente este prevăzut în tratatele europene, disparităţile salariale, continuă să 

existe. Cauzele disparităţii salariale între femei şi bărbaţi sunt puse pe seama nivelului de 

educaţie şi dezvoltării profesionale a femeilor, dar şi din „din segregarea pe piaţa forţei de 

muncă, deoarece femeile şi bărbaţii au în continuare tendinţa de a lucra în sectoare/pe 

posturi diferite.” În aceste domeniul acţiunile-cheie prevăzute sunt: explorarea căilor de 

îmbunătăţire a transparenţei salariale şi a impactului asupra remunerării egale a 

contractelor de muncă; susţinerea iniţiativelor în favoarea remunerării egale(mărci, premii 

pentru egalitate) şi elaborarea unor instrumente pentru angajatori prin care să se corecteze 

disparităţile salariale nejustificate; instituirea unei zile a egalităţii salariale; încurajarea 

femeilor în abordarea unor profesii netradiţionale gen – sectoare ecologice şi inovare. 

Deşi s-au înregistrat progrese în domeniul egalităţii în luarea deciziilor, datele 

prezentate pe parcursul lucrării evidenţiază un dezechilibru în ocuparea poziţiilor 

decizionale, femeile fiind subreprezentate. Domeniul cu cel mai mare dezechilibru este  

ştiinţă şi cercetare(19% din profesorii universitari titulari sunt femei). Pentru remedierea 

acestor probleme UE şi-a propus ca şi acţiuni-cheie: reflectarea la o iniţiativă cu obiective 

specifice pentru ameliorarea echilibrului între femei şi bărbaţi în luarea de decizii; 

monitorizarea progresului referitor la obiectivul de 25% de femei în posturi cu putere de 

decizie în sectorul cercetării; monitorizarea progresului referitor la obiectivul de 40% de 

reprezentanţi ai fiecărui sex în comitete şi grupuri de experţi stabilite de Comisie.( Decizia 

Comisiei 2000/407/EC din 19 iunie 2000); susţinerea eforturilor de promovare a unei mai 

mari participări a femeilor la alegerile Parlamentului European, inclusiv printre candidaţi. 

Uniunea Europeană urmăreşte promovarea unei redefiniri nediscriminatorii a 

rolurilor în toate domeniile vieţii precum educaţia, cariera, ocuparea forţei de muncă şi 

sport. Egalitatea între bărbaţi şi femei presupune participarea bărbaţilor la aceste acţiuni. 

În acest scop, Uniunea Europeană urmăreşte simplificarea şi modernizarea majoră a 

legislaţiei cu privire la discriminare pe criterii de gen la locul de muncă dar şi în alte 

domenii.  

Cu privire la gestionarea instrumentelor egalităţii între femei şi bărbaţi Comisia îşi 

propune realizarea unui dialog permanent la nivel înalt cu privire la egalitatea de gen, 

cooperare cu guvernele statelor membre, cu partenerii sociali şi organizaţiile care 

reprezintă societatea civilă, evaluarea impactului politicilor publice în domeniu. Totodată 

se urmăreşte instituirea Institutului European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi 

Bărbaţi. Acţiunile cheie urmăresc:„examinarea rolului bărbaţilor cu privire la egalitatea de 

şanse între femei şi bărbaţi; promovarea bunelor practici privind redefinirea rolurilor 

atribuite în domeniul educaţiei, al culturii şi al sporturilor; monitorizarea aplicării corecte 

a legislaţiei UE privind egalitatea de tratament şi supravegherea modului în care se ţine 

cont de egalitatea între femei şi bărbaţi în aplicarea directivelor de nediscriminare; 

promovarea aplicării complete a Platformei de acţiune de la Beijing, inclusiv elaborarea şi 

actualizarea indicatorilor, cu sprijinul Institutului European pentru Egalitatea de Şanse 

între Femei şi Bărbaţi”. 
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STRATEGIA NAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL EGALITĂŢII DE ŞANSE ÎNTRE 

FEMEI ŞI BĂRBAŢI PENTRU PERIOADA 2014-2017 

 

Strategia naţională privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi evidenţiază că la 

nivelul anului 2012, „rata de ocupare a populaţiei cu vârstă de muncă (segmentul de vârstă 

15-64 ani)  a fost de 64,2% (72,1% bărbaţi şi 56,4% femei). Pentru segmentul de vârstă 

cuprins între 20-64 ani, la nivelul anului 2012, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 

20-64 ani a fost de 63,8% la o distanţă de 6,2 puncte procentuale faţă de ţinta naţională de 

70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020. De asemenea, au fost înregistrate valori 

mai mari pentru populaţia de sex masculin (71,4% faţă de 56,3% pentru populaţia de sex 

feminin) iar pentru segmentul de vârstă 55-64 de ani, respectiv populaţia activă ce poate fi 

definită ca vârstnică, procentul înregistrat de România a fost de 32,9% femei şi 51,2% 

bărbaţi”. 

România se afla pe locul 7 între statele cu cele mai mici rate ale şomajului, cu 3,5% 

mai mică decât media europeană. Rata şomajului în rândul femeilor era de aproximativ 

6,4% mai mică cu 1,2% decât rata şomajului în rândul bărbaţilor. 

Prin Strategia naţională au fost identificate arii de intervenţie precum: educaţia, piaţa 

muncii, participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor la procesul de decizie, abordarea 

integratoare de gen şi violenţa de gen. În ceea ce priveşte piaţa muncii, Guvernul 

României şi propus o serie de obiective strategice şi anume: 

 - „Promovarea perspectivei de gen în politicile de ocupare, mobilitate şi migraţie a 

forţei de muncă. Autorităţile statului şi-au propus atingerea acestui obiectiv prin 

„organizarea de seminarii de formare şi conştientizare în domeniul egalităţii de şanse între 

femei şi bărbaţi destinate angajaţilor din instituţii şi autorităţi publice cu atribuţii în 

elaborarea politicilor de ocupare, mobilitate şi migraţie a forţei de muncă; Realizarea unei 

analize a impactului de gen al crizei economice asupra participării femeilor şi bărbaţilor 

pe piaţa muncii, cu accent pe: analiza diferenţelor de gen cu privire la participarea pe piaţa 

muncii formală (ocupare, şomaj, şomaj de lungă durată, şomaj în rândul tinerilor şi 

persoanelor înalt calificate) şi informală, evaluarea segregării pieţei muncii din 

perspectiva de gen, precum şi a evoluţiilor acestora în funcţie de ciclul economic (de 

creştere sau de recesiune); impactul măsurilor de austeritate asupra participării femeilor şi 

bărbaţilor pe piaţa muncii; analiza dimensiunii de gen a măsurilor de stimulare economică 

și evaluarea consecinţelor acestora asupra participării femeilor şi bărbaţilor pe piaţa 

muncii 

 - Creşterea gradului de conştientizare cu privire la prevederile legale din domeniul 

egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; Organizarea de seminarii de formare şi 

conştientizare în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi destinate inspectorilor 

de muncă care asigură aplicarea şi respectarea prevederilor legale în domeniul egalităţii de 

şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, conform atribuţiilor prevăzute de acestea 

Realizarea unui studiu în scopul identificării și evaluării situaţiilor de discriminare pe 

criteriul de sex care intervin în procesul de dezvoltare profesională, cu două componente: 

accesul egal la promovare a femeilor care revin pe piaţa muncii după perioade prelungite 

de îngrijire a copiilor şi altor membri de familie dependenţi; elaborarea unui set de 

recomandări pentru îmbunătăţirea şi completarea cadrului legislativ şi a practicilor 

utilizate de departamentele de resurse umane. 



 

 

 

 

 

 

 

CURENTUL JURIDIC                                                                                                      163 

 - Creşterea gradului de conştientizare cu privire la diferenţa salarială între femei şi 

bărbaţi; Organizarea de reuniuni de sensibilizare a angajatorilor din mediul privat cu 

privire la importanţa reducerii diferenţei salariale între femei şi bărbaţi 

 - Creşterea gradului de conştientizare privind concilierea vieţii profesionale cu viaţa 

familială şi cea privată; Organizarea unei campanii de informare şi conştientizare cu 

privire la principalele instrumente favorabile concilierii vieţii de familie cu viaţa 

profesională; încurajarea firmelor private de a asigura servicii de tipul day-care pentru 

copii angajaţilor; susţinerea programelor de lucru flexibile pentru angajaţii care, în 

familie, au în îngrijire copii şi alte persoane dependente; munca invizibilă a femeilor 

(ocupaţii, stil de viaţă, invizibilitate etc.); susţinerea şi încurajarea parteneriatului dintre 

femei şi bărbaţi în viaţa privată şi asumarea responsabilităţilor de îngrijire a copiilor şi de 

către bărbaţi; 

 - Încurajarea integrării pe piaţa muncii a femeilor vulnerabile la fenomenul 

discriminării; încheierea de parteneriate cu ONG-uri sau alte entităţi interesate în vederea 

accesării de fonduri europene nerambursabile din bugetul aprobat fiecărei 

instituţii/autorităţi publice implicate, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie, 

pentru implementarea de proiecte vizând îmbunătăţirea situaţiei femeilor aparţinând 

grupurilor vulnerabile.” 

Analizând prevederile Strategiei Naţionale cu privire la egalitatea de şanse între femei 

şi bărbaţi putem evidenţia faptul că toate acţiunile guvernamentale urmează a se canaliza 

pe acţiuni de conştientizare şi de informare a populaţiei având ca temă diversele 

problematici cuprinse în obiectivele strategice. Deşi obiectivele sunt corect formulate şi 

într-o oarecare concordanţă cu prevederile Strategiei Uniunii Europene constatăm că 

acţiunile guvernamentale se axează cu preponderenţă pe cursuri de formare, pe 

organizarea de seminarii şi mai puţin pe realizarea unei politici şi a unui cadru legislativ 

care să rezolve o mare parte a problemelor existente atât în ceea ce priveşte egalitatea de 

şanse şi de gen de pe piaţa muncii.  

 

CONCLUZII 

 

Principiul egalităţii de şanse şi de gen constituie o prioritate pe piaţa muncii. Cadrul 

legislativ existent la nivel european este unul proprice pentru reducerea cazurilor de 

discriminare. Implementarea incorentă sau greşită a acestei legislaţii dă naştere unor 

situaţii în care lucrătorii imigranţi, bărbaţi sau femei sunt puşi în situaţia de fi discriminaţi. 

Diferitele studii realizate la nivelul Uniunii Europene, la nivelul statelor membre ale 

Uniunii evidenţiază diverse cazuri şi cauze de discriminare. 

În România, studiile evidenţiază de asemenea cazuri de discriminare fie a femeilor în 

raport cu bărbaţii, fie, indiferent de gen o discriminare pe criteriu de naţionalitate în 

special, când este vorba de resortisanţi din state terţe-UE.  

Strategia Uniunii Europene în domeniu constituie o dovadă a dorinţei Uniunii de a 

reduce cazurile de discriminare prin acţiuni-cheie concrete, îndemnând statele membre la 

urmărirea aceloraşi tipuri de obiective. Cu toate acestea în România, Strategia naţională 

este ambiguă iar acţiunile sunt reduse, în marea lor majoritate la acţiuni de conştientizare 

a discriminărilor. Strategia nu a luat în considerare, rezultatele unei multitudini de proiecte 

realizate din fonduri europene, prin care s-au realizat deja la nivel naţional acţiuni de 

constientizare şi de identificare concretă a unor situaţii de discriminare, existând riscul de 
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reluare a aceloraşi tipuri de acţiuni care nu se vor rezolva problemele existente.. 

Considerăm că o atenţie sporită ar trebui acordată egalităţii de şanse şi de gen între 

lucrătorii străini aflaţi pe teritoriul României, atât resortisanţi ai statelor membre UE cât şi 

din statele terţe UE. Lacunele legislative existente contribuie ele însele la încălcarea 

principiului egalităţii de şanse şi de gen, în unele situaţii constituind sursa situaţiilor de 

discriminare directă şi indirectă de pe piaţa muncii.  
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