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CUVÂNT ÎNAINTE 

Conținutul acestui manual a fost realizat în cadrul proiectului 
POCU/379/6/21/124388, cu titlul: “MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA
PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A 
STUDENȚILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S”, Lider: Universitatea
pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iași, Parteneri: P1 - 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele
Mihai I al României” din Timişoara; P2 – Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galaţi.  

Scopul prezentului manual este prezentarea sintetică a metodelor
inovative în abordarea temelor FSE. Inovarea socială presupune dezvoltarea
de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate provocările 
sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile,
cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale.  

În sens mai larg, inovarea socială este procesul de a dezvolta și a
aplica soluţii la probleme ocazionale sau sistemice, sociale și de mediu, în
sensul progresului social.  

Conceptul de inovare socială presupune evidențierea ideilor și
soluțiilor care aduc valoare socială, dar și a proceselor prin care acestea sunt
generate, indiferent de proveniența acestora. Toate activitățile derulate în 
cadrul proiectului au integrat temele orizontale și temele secundare asumate 
în cadrul cererii de finanțare. În cadrul proiectului, dar și la nivelul echipei de 
implementare ne-am dorit ca la finalizarea acestuia să ne aducem contribuția 
la schimbarea mentalităților, la doborârea barierelor sociale, la creșterea 
gradului de conștientizare al impactului individual asupra mediului și 
comunității și să punem bazele unui comportament civic orientat spre 
egalitate de șanse și dezvoltare durabilă ca mod de viață.  

Ca poli de educație și cercetare, universitățile sunt chemate să joace
un rol important în educarea viitorilor cetățeni de a implementa la nivel 
mondial, european și național paradigma inovării sociale din perspectiva
temelor FSE. 
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Manualul TEME FSE. METODE INOVATIVE reprezintă un instrument 
util de informare pentru studenții și cadrele didactice din învățământul superior, 
care poate fi folosit în desfășurarea activităților educaționale. 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția 
oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații 
detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă 
invităm să vizitați https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027.  

Autorii 
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1. Promovarea temei orizontale TIC – teme FSE

Capitolul are ca obiectiv informarea și conștientizarea persoanelor din 
grupul țintă care intenţionează să deschidă o afacere solicitând finanţare 
nerambursabilă din Fondurile Europene Structurale și se adresează acestora
pentru integrarea obiectivelor specifice în cadrul proiectelor depuse, în 
planurile de afaceri, de la momentul pregătirii până la finalizarea 
implementării acestora, privind utilizarea TIC. 

Definirea conceptului “UTILIZAREA TIC” în afaceri 
Sistemul informațional - componentă a sistemului 

«întreprindere» 
O întreprindere funcționează într-un mediu dinamic și este în

interacțiune permanentă cu acesta. Componentele sistemului întreprindere 
sunt următoarele: 

o sistemul decizional, sau de management, definit ca un ansamblu de
reguli ce permit organizației să-și atingă obiectivele; 

o sistemul operațional, care pune în lucru diferite mijloace (materiale,
umane, financiare) pentru realizarea sarcinilor specifice operațiilor ce au loc
în întreprinderi; 

o sistemul informațional, un ansamblu structurat de resurse umane,
materiale și programe de calculator, de date și de rețele de comunicație care
culeg, prelucrează și difuzează informaţii în cadrul întreprinderii. 

El sprijină, prin informația pe care o generează, atât deciziile la toate 
nivelurile manageriale, cât și comunicarea între celelalte două sub-sisteme
(deciziile luate la nivel decizional sunt transmise factorilor de execuție prin



7 

sub-sistemul informațional). În cadrul sistemului informațional delimităm: 
- componenta formală, modelată printr-o organigramă și proceduri 

documentate;  
- componenta informală, în general nemodelată și nedocumentată. 
Ponderea celor două componente ține de istoria și cultura 

întreprinderii. Componenta formală a sistemului informațional al unei
organizații vehiculează: date, informaţii și cunoștințe. 

Datele reprezintă măsuri ale proceselor, acțiunilor sau fenomenelor
derulate în realitatea unui anumit domeniu. Prelucrarea automatizată, pe 
lângă valoarea intrinsecă a respectivelor date, implică și asocierea unui 
identificator și a anumitor caracteristici. 

Informația reprezintă rezultatul prelucrărilor efectuate asupra datelor,
deci, informaţiile se obțin din date prin prelucrarea acestora din urmă. Spre
deosebire de date, informaţiile au caracterul de noutate și prezintă utilitate 
pentru decidentul uman. 

Informația, utilizată ca resursă a organizației, trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: 
- să răspundă cât mai rapid la schimbările condiţiilor competiționale; în acest

mod, pot fi exploatate mai rapid noile oportunități și pot fi reduse punctele 
competiționale vulnerabile; 

- să crească eficiența și productivitatea internă a organizației, accentuând 
productivitatea managerilor; acest lucru presupune o mai bună coordonare
a elementelor funcționale ale organizației; 

- sa îmbunătățească creativitatea, productivitatea și efectivitatea
decidenților individuali și de grup în cadrul organizației; acest lucru
presupune asigurarea instrumentelor potrivite pentru a culege informaţii 
reale și la timp, îmbunătățirea analizei informaţiilor și a calității deciziilor și
expedierea, asistența și monitorizarea implementării acțiunilor și deciziilor 
de management. 

Cunoștințele reprezintă forma cea mai înaltă de rafinare a datelor și
informaţiilor utilizând tehnologia informațională. Cunoștințele se obțin din 
date și informaţii pe baza unor procese iterative de rafinare derulate pe 
parcursul mai multor ani. 

Cunoștințele se compun din scheme, programe sau secvențe de 
acțiuni pe care știm să le executam, și principii de utilizare, modele, ce 
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precizează când și cum să utilizezi programele. 
Distingem două tipuri de cunoștințe: 
o cunoștințe explicite (date, proceduri, modele, documente de analiză

și de sinteză, planuri) care se pot formaliza și stoca în ceea ce putem numi 
memoria organizației; 

o cunoștințe tacite (talent, abilități, secrete ale meseriei) greu de
stocat și de formalizat. 

Tehnologiile informaționale și de comunicații (TIC) 
Utilizarea tehnologiile informaționale și de comunicații (în engleza IT,

Information Technology) în procese operaționale, informaționale și, 
respectiv, decizionale constituie un demers strategic al întreprinderilor. 

TIC fac referire la echipamente (hardware), programe informatice 
(software), date și tehnologii de stocare (baze de date, depozite de date), 
telecomunicații și rețele informatice (LAN - locale sau WAN - extinse). 

Internetul și tehnologiile mobile pot fi considerate ca noi tehnologii 
informaționale și de comunicație (NTIC). Majoritatea întreprinderilor folosesc
infrastructuri TIC în care rețelele  de  calculatoare locale sunt cuplate la 
rețeaua Internet, iar pe structura lor se dezvoltă aplicații informatice și
sisteme informaționale ce valorifică serviciile Internet/Intranet/Extranet. 

Internetul este o infrastructură cu multiple funcționalități. Aplicațiile 
din lumea afacerilor se dezvoltă folosind Web (Comunicare internă/externă,
E-learning, Vânzări/cumpărări, Produse/Servicii, Marketing și Servicii clienți,
Publicare informaţii, Veghe informațională, Sisteme colaborative, Sisteme 
informaționale: funcționale, inter-funcționale, internaționale). 

Există deja programe specializate (Content Management System-
CMS) de concepere și actualizare dinamică de site-uri WEB cu multiple 
funcționalități. Posturi externe – Intranet / Extranet – Rețea locala: Firewall, 
Server Intranet/Extranet/internet, Sisteme, aplicații, Baze de date, Depozite
de date. Din punctul de vedere al arhitecturii client-server putem delimita:
postul client, serverul Web, serverul de aplicații și serverul de date. 

 Tehnologiile Internet și Server Web stau la baza dezvoltării de aplicații 
e-business. Intranetul este un 'internet al întreprinderii'. El permite 
partajarea informaţiilor în marile întreprinderi. 

Utilizatorii sunt pre-înregistraţi. Lor li se atribuie un profil și drepturi 
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de acces la serviciile interne. 
Intranetul are: 
o platformă de integrare și schimb de informaţii în întreprindere;
o structură ideală pentru a face colective informaţiile și cunoștințele -

Suport pentru fluxul de lucru (Workflow); 
o Un punct de intrare unic pentru sistemul Informațional al

întreprinderii; 
o Un cadru propice pentru capitalizarea și valorificarea cunoștințelor.
Intranetul poate fi instalat pe o rețea locală, eventual cu o pasarelă 

cu Internetul, pentru a permite conectarea colaboratorilor 'în deplasare'.
Relaţia Internet - Intranet permite dezvoltarea unor soluţii mobile de 
comunicație și prelucrare. 

Extranetul este un Intranet construit și utilizat de o întreprindere și
unul sau mai mulți parteneri cu scopul de a partaja o parte dintre informaţiile 
întreprinderii (conform unui protocol prestabilit). Accesul în sistemele
Internet/Extranet/Intranet se realizează pe bază de autentificare, care poate 
fi: simplă (nume utilizator și parolă) sau puternică (cu ajutorul unui certificat).
Strâns legat de tehnologiile internet este conceptul de Portal de 
întreprindere. 

Din punct de vedere funcțional, un portal este un fel de Site rădăcină 
(un birou văzut ca un post de comandă, de supervizare și de acces la aplicații 
și servicii) cu legături spre un ansamblu de Site-uri
internet/Intranet/Extranet. 

Un portal propune: 
o interfață unică;
o un punct unic de acces pentru toate informaţiile și cunoștințele;
o punerea la dispoziţia utilizatorilor de date structurate sau

nestructurate și din surse diferite; 
o posibilitatea de a defini profilul adaptat fiecărui utilizator;
o disponibilitatea instrumentelor de cercetare avansată.

Efectele utilizării TIC în întreprinderi 
Cadrul de analiză globală a efectelor potențiale ale utilizării TIC ia în

calcul, în același timp, organizarea (structuri, definire roluri), strategia
(alinierea strategiei TIC la strategia organizației), procesele de management
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și persoanele. TIC: 
a) Procese de management
o Participare la procesul de management;
o Inteligenta problemelor;
o Rapiditatea și calitatea deciziilor;
o Utilizarea MO (memoriei organizaționale);
b) Persoane:
o Evoluția sarcinilor (prin dezvoltarea autocontrolului);
o Aptitudinea de a analiza;
c) Organizare:
o Aplatizarea structurii organizației;
o Gradul de centralizare/descentralizare;
o Formalizarea și standardizarea procedurilor;
d) Strategie:
o TIC ca o resursă strategică;
o Ajutor în elaborarea strategiei.

TIC constituie un factor structurant pentru organizații. Impactului TIC
asupra structurilor organizaționale face referire la: 

- reducerea numărului de niveluri ierarhice (aplatizarea
structurii),utilizarea TIC însemnând facilități sporite de comunicare,
coordonare și respectiv control; 

- ameliorarea coordonării pe verticală și respectiv pe orizontală,
utilizarea TIC ameliorând comunicarea și, ceea ce este mai important, 
formalizând și standardizând procedurile. 

Utilizarea TIC poate avea o multitudine de efecte asupra proceselor 
de management, dintre care menționăm: 

- creșterea calității și rapidității deciziilor, ca urmare a creșterii 
inteligenței organizaționale prin utilizarea sistemelor de ajutor în decizie; 

- identificarea mai precisă și mai rapidă a problemelor, în baza unei
surse informaționale mai vaste (informaţii interne, informaţii externe) și  a 
unor modele de explorare a datelor și de identificare a problemelor;  

- valorizarea memoriei organizaționale (care se poate materializa într-
o diversitate de forme: baza de date, baza de cunoștințe, baza de cazuri) în
procesele de management. 
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Utilizarea TIC are efect asupra definirii rolurilor în organizații. Aceasta 
poate viza: gradul de specializare, nivelul îmbogățirii sarcinilor și întărirea 
controlului, uniformizarea aparentă a posturilor de lucru. Utilizarea TIC
constituie un important factor de schimbare și inovație. O bună cunoaștere 
a efectelor potențiale ale utilizării TIC fundamentează o bună alegere 
manageriala. 

Impactul TIC în realizarea misiunilor financiar-contabile 
TIC au un impact important în realizarea misiunilor economice, în

general și financiar-contabile, în special. Existența mediului informatic nu 
modifică obiectivele misiunilor financiar-contabile. Tipologia misiunilor: 

o ținerea contabilității;
o audit financiar;
o expertiza contabilă;
o analiza economico-financiară.
Dosarul procedurilor contabile se elaborează corespunzător cerinţelor 

managementului calității (ISO 90001) și conține: 
o organizarea contabilă;
o sistemul informatic utilizat;
o planul de conturi comentat;
o parametrizarea aplicației informatice;
o regulile de elaborare, conservare și arhivare;
o fisele de cont și piesele contabile justificative;
o definirea funcţiilor și repartizarea sarcinilor;
o procedurile de înregistrare contabilă;
o planificarea înregistrărilor contabile;
o procedurile de control al conturilor;
o procedurile de inventar;
o procedurile de arhivare și de salvare.

Provocări pentru sistemul informațional din întreprinderi.
Este important ca sistemul informațional să asigure reprezentări 

pertinente a evenimentelor și proceselor din subsistemul operațional (lumea 
reală). O reprezentare va fi pertinentă dacă ea satisface utilizatorul sau, într-
un context de luare a deciziilor. 
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Completitudinea reprezentărilor este rar atinsă. Ea se definește de o
manieră relativă de către un utilizator și un model de decizie dat. Gradul de
finețe-precizie corespunde nivelului de detaliu inclus în reprezentare.
Pertinența nu crește obligatoriu cu gradul de finețe al reprezentării. 

Punctualitatea (respectarea restricțiilor de timp) presupune ca
reprezentarea datelor să fie făcută la moment util procesului decizional. 
Caracterul de actualitate a reprezentării este un factor esențial al pertinenței. 
Fiabilitatea (gradul de încredere în sursă) traduce gradul de exactitate a 
informației. Forma de reprezentare determină rapiditatea perceperii
informației de către utilizator și are impact asupra procesului de rezolvare a 
problemelor. 

Accesibilitatea informației aduce în discuție forma de reprezentare,
spațiul în care se găsește informația, timpul necesar pentru găsirea 
informației și dificultatea în procesul de căutare. 

Un model economic de căutare a pertinenței aduce în dezbatere: 
valoarea informației, determinată în funcție de rezultatul deciziei în
care informația este utilizată); 
costul informației, determinat în funcție de volumul semnalelor 
tratate, de timp de obținere, de sursă. 

 Reprezentanţii științelor cognitive caracterizează noțiunea de pertinență 
plecând de la noțiunile de efect (cognitiv) și efort (pentru procesare). 

Sistemul informațional - suport pentru obținerea de avantaje
concurențiale și pentru a face față forțelor concurențiale 

Avantajul concurențial se obține prin:
- capacitatea unei organizații de a stăpâni informaţiile, a le transpune,

a le interpreta, a le utiliza;  
- ameliorarea proceselor suport pentru lanțul de valoare.  
Important: 
Crearea de valoare prin inovare (value innovation): găsirea unei valori 

excepționale cu costuri scăzute. Crearea de valoare-client pe Web se 
realizează prin utilizarea tehnologiilor informaționale, întreprinderile dezvoltă 
sisteme informaționale inter - organizaționale pentru a face față forțelor 
concurențiale. Noii veniți pot fi o amenințare pentru întreprinderile care au 
deja un segment de piață, deoarece aceştia sunt dispuși la măsuri și sacrificii
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imprevizibile, menite la a le asigura o poziție pe respectiva piață. Numărul și 
puterea barierelor la intrarea pe o piață, precum și posibilele reacții ale 
actorilor care activează, constituie premise demne de luat în seamă ale 
amplitudinii acestei amenințări. Utilizarea intensivă a tehnologiei 
informaționale și investițiile în dezvoltarea infrastructurii aferente ar putea 
constitui bariere în calea noilor veniți. 

Un asemenea tip de bariere există în domeniile în care activitatea 
principală constă în procesarea datelor, cum ar fi domeniul bancar sau al 
asigurărilor. Pentru a intra pe o astfel de piață, investițiile în tehnologia 
informațională sunt foarte mari. Pe lângă aceasta, jucătorii importanți din 
piață au deja o experiență foarte mare în ceea ce priveşte dezvoltarea, 
implementarea și exploatarea unor asemenea tehnologii în respectivul 
domeniu. 

Puterea furnizorilor reprezintă o amenințare în măsura în care gradul 
de dependență al unei întreprinderi de anumiţi furnizori este foarte ridicat. 
Dacă respectivii furnizori vor produce la o calitate inferioară, este foarte 
posibil ca întreprinderea să nu poată opta pentru un alt furnizor sau să nu-i 
poată impune acestuia ridicarea standardului de calitate. 

Aceeași amenințare există și pentru situaţia în care furnizorii ridică 
prețurile foarte mult, această creștere neputând fi absorbită în propriile 
prețuri. Un grup de furnizori este puternic dacă este controlat de un număr 
mic de societăți, dacă produsele sale sunt unice, el nu este obligat să lupte 
împotriva produselor substitut, dacă industria nu are un client important. 
Furnizorii pot influența calitatea produselor unei companii prin materiile 
prime furnizate, mâna de lucru (în cazul companiilor de recrutare), calitatea 
utilajelor (furnizorii de imobilizări). 

Tehnologia informațională poate contribui la ameliorarea influențelor 
pe care acești factori le pot avea asupra întreprinderii. Materiile prime pot fi 
controlate prin implementarea unui sistem informatic de monitorizare a 
calității. Calitatea utilajelor poate fi evaluată atât din perspectiva calității 
operațiilor pe care le realizează (reflectata în calitatea produselor) cât și din 
punct de vedere al sincopelor pe care le introduc în derularea activităților de 
zi cu zi prin eventuale defectări. Un sistem informatic de gestiune a 
activităților de mentenanță împreună cu un sistem de evaluare a calității 
produselor finite, poate scoate în evidență dacă un utilaj reprezintă o achiziţie 
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bună sau, dacă, datorită deselor defectări, constituie un factor generator de 
întârzieri ale planului de producție. În cazul personalului, sistemele 
informatice de pontaj au adus un plus de disciplină în rândul angajaților,
precum și un instrument util de detectare și analiză imparțială a eventualelor
întârzieri. Organizațiile care vehiculează informaţii confidenţiale pot urmări,
prin intermediul unui sistem de control al accesului, ce persoane au accesat 
o anumita încăpere.

Puterea clienților unei întreprinderi constă în posibilitatea de a exercita 
presiuni asupra preţului de vânzare pentru a obține un plus de calitate sau 
cel mai bun serviciu și de a provoca divergențe între competitori. Un grup de 
clienți este puternic dacă: este în măsură să cumpere cantități foarte mari,
dacă produsele pe care le cumpără sunt standardizate, dacă produsul 
provenind de la furnizor nu are influență asupra calității produselor sau
serviciilor pe care cumpărătorul le livrează, dacă produsul furnizat de o
industrie nu reprezintă pentru cumpărător o sursă importantă de economii. 

Reducerea puterii unui client al întreprinderii poate fi realizată prin
creșterea costului la schimbarea furnizorului sau la substituirea produsului. 
Tehnologia informațională poate contribui la reducerea puterii unui client. O 
întreprindere care are implementat un sistem automat de preluare și
procesare a comenzilor unui client îl va determina pe acesta să se gândească 
de două ori înainte de a schimba furnizorul. Schimbarea ar presupune costuri
suplimentare implicate de alinierea atât a metodologiilor de comandare
precum și a sistemelor informatice. 

Până ca acest lucru să se întâmple, pentru organizația client pot 
apărea întârzieri în recepționarea produselor comandate, fapt ce ar putea
atrage costuri datorate unor eventuale penalități, dublate de riscul pierderii 
respectivilor clienți. Creșterea costului de substituire a produsului poate fi 
obţinută prin implementarea unor sisteme care să asigure o calitate ridicată. 

Amenințarea produselor substitut există pentru acele întreprinderi 
care produc produse pentru care există substituenți, adică alte produse cu 
aceleași caracteristici sau care pot fi utilizate obținându-se un același rezultat. 
În contracararea produselor substitut, tehnologia informațională poate avea
contribuții majore. Aceste contribuții pot consta fie în diminuarea preţului 
produsului astfel încât să-l facă mai atractiv decât produsele substitut, fie în
adăugarea de valoare prin îmbunătățirea caracteristicilor acestuia. 
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În domeniul bancar, sistemele informaționale pot sugera noi produse
sau înglobarea de noi facilități în cele existente care să vină în întâmpinarea 
dorințelor clientului. Acest lucru este posibil prin realizarea profilului clientului 
din analizarea categoriilor de produse pe care le cumpără, perioadele de vârf 
ale cheltuielilor personale, volumul acestor cheltuieli. 

Întreprinderile concurente din același sector utilizează diverse metode
de consolidare a poziției lor pe piață. Aceste metode constau în politici de 
prețuri, campanii publicitare, lansarea unor noi produse pe piață sau 
îmbunătățirea serviciilor aduse clienților. Intensitatea rivalităților în cadrul 
aceleiaşi industrii depinde de: concurenții numeroși sau de talie și de putere 
aproximativ egală, produsele sau serviciile sunt prea puţin diferite de 
celelalte, costurile fixe sunt ridicate, sau prezintă un grad ridicat de 
perisabilitate. 

Tehnologia informațională poate crea avantaje strategice pentru 
întreprinderile care o utilizează împotriva concurenților din același sector prin 
reducerea timpului de aducere pe piață a unui produs, scurtarea ciclului de 
producție prin eliminarea timpilor de inactivitate, scăderea preţului 
produselor prin automatizarea anumitor activităţi, reducerea preţului final 
prin eliminarea intermediarilor. 

Sistemul informațional - suport pentru memoria
organizațională 

Memoria organizațională desemnează ansamblul informaţiilor,
cunoștințelor și experiențelor mobilizate de către angajații unei organizații 
pentru a le permite atingerea obiectivelor organizației.  

Definiție: Memoria organizațională (MO) este reprezentarea explicită 
și persistentă a cunoștințelor și informaţiilor într-o organizație, în scopul de a 
facilita accesarea și utilizarea lor de către membrii organizației pentru 
realizarea sarcinilor lor. Actualitatea memoriei organizaționale este dată de 
interesul organizațiilor pentru valorificarea cunoștințelor deţinute de către 
angajați. Organizațiile conștientizează că aceste cunoștințe constituie un 
capital imaterial ce trebuie gestionat ca și capitalul financiar sau material.
Sistemul informațional constituie suportul MO și  al valorificării acesteia în
procesul de 'învățare'. 

Tipuri de memorie: - 'memoria meserie', compusă din referențiale,
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documente, instrumente și metode folosite într-o meserie dată; - 'memoria 
societate', legată de organizație, de activitățile sale, de produsele sale, de 
participanţi (clienți, furnizori, sub-antreprenori); - 'memoria individuală', 
caracterizată prin statut, competențe, expertiză a unui membru al 
organizației; - 'memoria de proiect', ce comportă definirea proiectului, 
activitățile sale, istoria sa și rezultatele sale. 

Forme de materializare a MO: - sisteme hipermedia de
documente; - baze de date; - depozite de date; - baze de cunoștințe; - baze
de cunoștințe legate la documente; - baze de cazuri; - forum de discuții.
Pentru domeniul financiar-contabil prezintă interes conceptul de memorie 
'meserie', compusă din referențiale, documente, instrumente și metode 
folosite în meseria de economist financiar-contabil. 

Sistemul informațional - suport pentru veghea strategică și
inteligența economică 

Veghea strategică are ca obiectiv observarea comportamentului 
concurenților, supravegherea strategiilor, pentru a detecta eventualele
amenințări și a sesiza oportunități de dezvoltare. 

Inteligența economică este un concept nou în analiza economică, într-
un sistem de creare de bogăție bazat pe cunoștințe; el desemnează 
ansamblul metodelor, tehnicilor de gestiune a informaţiilor și de utilizare a 
fluxurilor informaționale pentru anticiparea evoluțiilor, pentru acțiunea de 
învățare organizațională și pentru activitatea strategică de adaptare a
întreprinderii la mediu și la nevoile clientului (crearea cererii, crearea
raporturilor de forțe favorabile). Inteligența economică înglobează două 
aspecte: ”Business Intelligence” și ”Competitive Intelligence”. 

De-a lungul anilor, procesul analizei datelor era îngreunat datorită 
faptului că, de multe ori, sursele de date erau eterogene. Acest lucru a 
contribuit la apariţia unei noi tehnologii, cunoscute sub titulatura de depozite 
de date. 

Business intelligence reprezintă abilitatea companiilor de a studia 
comportamentul și acțiunile din perioadele anterioare (în scopul înțelegerii 
poziției actuale a organizației) și de a previziona sau de a încerca să schimbe 
ceea ce urmează să se întâmple în următoarea perioadă de timp. În prezent,
activitatea economică este cea care solicită dezvoltarea de noi tehnologii, 
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organizațiile fiind obligate, pentru a putea exista și evolua într-un mediu 
concurențial marcat de globalizare și mondializare, să revendice noi 
tehnologii care să vină în sprijinul activităților desfășurate. Principalele 
componente ale Business Intelligence sunt reprezentate de: 

- Extraction, Transformation and Loading – ETL 
(extragerea, transformarea și încărcarea datelor); 

- Data mining (explorarea datelor);  
- Online Analytical Processing – OLAP (procesarea analitică 

a datelor); 
- Enterprise reporting. 
 

Economia și calitatea sistemului informațional. Economia 
sistemului informațional. 

Sistemul informațional (SI) reprezintă un ansamblu imaterial esențial 
– coloana vertebrala a unei organizații – pentru care este necesară stabilirea 
unor metode și a unui set de indicatori de evaluare, care vor permite atât 
aprecierea propriei performanțe precum și efectuarea de comparații cu 
concurența. 

Funcția de producție a sistemului informațional cuprinde factori de tip 
'capital' (echipamente, programe de calculator), de tip 'lucru' (personal de 
exploatare), de tip 'consumuri intermediare' (rețele de telecomunicație, 
electricitate, localuri) și, în sfârșit, de tip 'expertiză', care constituie o formă 
specială de capital (conceperea funcțională și conceperea tehnică). 

Acești factori participă la producerea de informaţii. A conduce 
înseamnă, mai întâi, a avea mijloacele de a ști (și în particular, de a ști dacă 
există eficacitate în activitățile pentru atingerea obiectivelor propuse), apoi – 
a deține mijloacele de a înțelege (punctele în care se acționează eficace și 
cele în care nu) și, în sfârșit, a dispune de mijloacele de a orienta acțiunea 
spre ameliorarea permanentă a performanțelor. 

Economia sistemului informațional este micro-economie aplicată la 
sistemul informațional. Ea este astăzi puţin formalizată și aceasta datorită 
dificultăților în estimarea costurilor și deseori discuțiile bugetare în ceea ce 
priveşte: 

o se focalizează asupra costului investiției informatice și ignoră 
costurile de evaluare a rentabilității unei investiții în sistemul mentenanță; 
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o stabilirea unui raport între costul și eficacitatea informațională;
o evaluarea aportului sistemului informațional;
o sistemul informațional capătă un caracter de management;
o definirea valorii de utilizare vis- à-vis de direcțiile funcționale

(marketing, resurse umane) de o manieră eficace a frontierelor externalizării. 

Despre costul unei aplicații informatice
Una dintre cele mai importante activităţi ale procesului de gestiune a 

proiectelor de software este planificarea, care presupune cunoașterea 
punctelor  de referinţă valorice și cantitative pentru realizarea de estimări 
rezonabile ale resurselor necesare (umane și materiale), costurilor și
timpului. 

Linia de cod reprezintă structura elementară de măsurare a aplicației 
realizate; cunoscând numărul liniilor de cod scrise se pot determina indicatori 
de productivitate și de calitate a muncii depuse. Planificarea se derulează de-
a lungul unui proces de descoperire (funcțiuni, randament, restricții, interfețe 
și fiabilitate) și se încheie cu estimarea resurselor necesare susținerii efortului 
de dezvoltare de software. 

Tehnicile de descompunere divid proiectul software în funcțiuni 
principale și sarcini de inginerie de software care le corespund, pentru a
facilita estimarea unor blocuri mai mici și mai ușor de manevrat. Utilizarea 
unor instrumente automate de estimare poate fi de un real folos având în
vedere agilitatea cu care oferă răspunsuri, estimări ale costurilor și
eforturilor, simulări cu menirea de a varia valori și de a studia efectele pe
care le implică pentru restul variabilelor. 

Verificarea sistemului include inspectarea codurilor, trecerea în revistă 
a sistemului de codificare, revizii speciale. 

Metrica sistemului trebuie să țină seama de mărimea estimată pentru 
fiecare cod, de complexitatea estimată, de robustețea sistemului (reacţia sa 
la apariţia problemelor în timpul execuției sistemului). Metrica procesului 
presupune evaluarea resurselor necesare realizării sistemului, examinarea 
productivității muncii (numărul de linii de cod documentate pe care este 
capabil să le producă o persoană pe unitate de timp). Pe lângă estimări ale
diverselor mărimi caracteristice, trebuie să se rezolve și problemele legate de 
risc, să se definească o strategie de lucru, și să se stabilească un mecanism
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pentru evaluarea progresului. 
Analiza riscului presupune conștientizarea pericolelor ce pot apărea 

atât la nivel tehnic, cat și la nivel de gestiune, precum și încercarea de a le 
elimina sau măcar de a le reduce. Evaluarea fiecărui tip de risc se va face
ținând cont de probabilitatea ca acesta să devină realitate și de posibilele 
consecințe ale problemelor asociate cu riscul. 

O analiză a riscurilor trebuie să conducă la identificarea riscurilor, la 
cuantificarea lor și la modelarea acestora (stabilirea de priorități între riscurile 
constatate. 

Costul realizării unui SI 
Acesta este dat de cheltuielile cu personalul, cu materialele, cu echipa,

cu telefonul, Internet-ul; se adaugă eventuale cheltuieli financiare (cont în
bancă, dobânzi), închirieri, electricitate. Costurile adiționale sunt cauzate de 
pregătirea datelor, de calculatoarele utilizate, de controlul datelor și de 
operațiunile de întreținere și modificare a sistemului. Costul dezvoltării
include și timpul prevăzut pentru ansamblul proiectului: căutarea de date, 
fapte și analiza acestora, proiectarea sistemului, programare și probe, 
încercări ale codului scris, transformarea arhivelor, formarea unei echipe noi,
instruirea personalului, alte costuri. 

Dezvoltarea României este dependentă de TIC și digitizare 
Odată cu aderarea la UE, dezvoltarea României va urmări convergența

cu politicile comunitare atât în termeni reali cât și ca valori absolute. Procesul 
reducerii decalajelor înseamnă pentru România menținerea unor ritmuri de 
creștere susținute în perioada 2007 – 2013, păstrându-se în același timp, 
echilibrele macroeconomice la nivele cât mai stabile. Factorul determinant al  
creșterii economice, pe o piață deschisă unei puternice concurențe, este
acela de creștere a competitivității economice. În plus, valorificarea
avantajelor competitive trebuie să fie un obiectiv permanent, ținând seama
atât de tendințele europene, cât și de provocările globalizării. 

De aceea, creșterea competitivității nu trebuie privită ca un proces de
exploatare a avantajelor pe termen scurt (de ex: costul redus al forței de
muncă), ci ca un proces de construire a unei structuri economice bazate pe
investiții de capital și pe procese de cercetare, dezvoltare și inovare. Altfel 
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spus, articularea unei perspective de convergență pe termen mediu și lung 
trebuie să aibă în vedere dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere. 

Deşi a progresat substanțial în ultimii ani, România prezintă serioase 
decalaje de competitivitate în raport cu statele din vestul și centrul Europei. 
Motivele acestei rămâneri în urmă se regăsesc la nivelul tuturor elementelor 
care determină capacitatea competitivă. Toate se traduc, în ultimă instanță, 
într-o productivitate scăzută, ceea ce definește problema competitivității în 
România. Nivelul PIB la PPC reprezintă doar 50% din media noilor state 
membre ale UE. În urma analizei situației actuale, se poate constata o situaţie 
nefavorabilă la mai mulți factori cu influență asupra competitivității. În ciuda 
progreselor înregistrate în privința privatizării, eficientizării și reglementării 
sectorului financiar, accesul firmelor la capital rămâne încă foarte limitat. 
Utilizarea unor tehnologii și echipamente cu durată de viață depășită, energo-
intensive reduce drastic productivitatea în majoritatea sectoarelor 
economice. 

Sectorul IMM este poate cel mai afectat, datorită orientării reduse 
către activităţi productive, aşa după cum rezultă din analiza situației actuale. 
În ciuda unei dinamici pozitive, înregistrate în ultimii ani, atât în orientarea 
mai mare către domeniul productiv, cât și în resursele spiritului antreprenorial 
autohton, contribuția IMM la PIB rămâne încă scăzută, ceea ce demonstrează 
necesitatea stimulării creșterii cantitative și calitative a sectorului IMM. 
Accesul IMM la capital, utilizarea TIC, tehnologie și infrastructură este mult 
sub nivelul la care ar permite exercitarea rolului determinant al sectorului 
IMM la întărirea competitivității economice, în special în ceea ce priveşte 
adaptabilitatea la cerinţele pieţei și introducerea proceselor inovative. 

Societatea informațională sau societatea digitală este acea societate 
în care crearea, distribuția, utilizarea informației are un impact semnificativ 
în mediul economic, politic, social, cultural etc. 

În ultimul deceniu utilizarea produselor tehnologiei informației şi 
comunicațiilor a înregistrat o dinamică accentuată. Astfel, dacă la începutul 
anilor 2000 banda largă era abia în fază incipientă,  în 2012, 66,9% dintre 
întreprinderile cu 10 persoane ocupate şi peste utilizau astfel de conexiuni. 

Aceste cercetări statistice s-au adresat întreprinderilor cu activitate 
economică, societăților bancare şi de asigurări. La aceste informaţii s-au 
adăugat şi cele rezultate din alte anchete statistice, respectiv ancheta 
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structurală în întreprinderi, ancheta bugetelor de familie şi anchetele
statistice privind dotarea învățământului. 

Proiectele propuse spre finanţare în cadrul acestei operațiuni trebuie
să asigure următoarele: 

Creșterea nivelului de încredere în serviciile publice on-line oferite
către cetățeni/mediul de afaceri/administrație publică; 

Eficientizarea activităților interne ale instituțiilor publice care
furnizează sau contribuie la furnizarea serviciilor publice on-line, utilizând
mijloace specifice TIC, prin creșterea disponibilității acestora şi, inclusiv, prin 
minimizarea timpului dedicat activităților de recuperare/restaurare ca urmare 
a unui incident sau atac cibernetic; 

Protecția informaţiilor vehiculate prin intermediul sistemelor 
informatice la nivelul autorităţilor publice centrale, ca rezultat al 
implementării de sisteme destinate asigurării securității cibernetice ale
acestor sisteme informatice; 

Susținerea dezvoltării mecanismelor de încredere la nivelul
interoperabilității sistemelor destinate relaționării autorităţilor publice
centrale cu cetățenii şi mediul de afaceri, cu sistemele informatice ale altor 
instituții care relaționează cu autorităţile publice centrale menționate 
anterior; 

Gestionarea ierarhic-centralizată a informaţiilor generate ca rezultat 
al implementării de sisteme destinate asigurării securității cibernetice, prin 
care sunt create premisele creșterii disponibilității şi încrederii în serviciile 
publice on-line oferite către cetățeni/mediul de afaceri/administrație publică
de către instituțiile publice sau destinate protecției sistemelor informatice de
la nivelul autorităţilor centrale. 

În scopul creșterii disponibilității şi al nivelului de încredere în serviciile
publice specializate oferite cetățenilor/mediului de afaceri/administrației 
publice, obiectivul principal este implementarea unui sistem informatic care,
prin funcțiunile sale, să contribuie fundamental la protecția infrastructurilor 
cibernetice de la nivelul autorităţilor publice, asigurând eficientizarea şi 
creând premise pentru modernizarea serviciilor oferite de acestea, inclusiv 
prin minimizarea timpului dedicat activităților de recuperare/restaurare ca 
urmare a unui incident sau atac cibernetic. 

Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea proiectului propus de 
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a asigura securitatea cibernetică a sistemelor informatice enumerate 
anterior, a rețelelor de comunicații ce asigură interoperabilitatea acestora,
precum şi capacitatea sistemului de a gestiona ierarhic-centralizat 
informaţiile referitoare la încălcarea politicilor de securitate cibernetică. 
Implementarea acestui sistem informatic este în concordanţă cu Proiectul 
Strategiei de Securitate Cibernetică a Uniunii Europene şi, de asemenea, se
încadrează în Pilonul III ˝Securitate şi Încredere˝ al Agendei Digitale 2020
pentru România, asigurând capabilități de răspuns la incidente de securitate
cibernetică şi de protecţie a datelor cu caracter personal. 

Comerțul electronic prezintă anumite probleme specifice pentru
consumatori (ex: utilizarea TIC în acțiunile financiare, marketing, vânzări,
promovare, securitatea tranzacțiilor, protejarea informaţiilor cu caracter
personal, lipsa de familiaritate cu serviciile furnizate, nivelul de credibilitate 
a informației) și există o predilecție dovedită de a efectua tranzacții cu 
furnizorii naționali de servicii comerciale on-line. 

Principalul obiectiv al acestei acțiuni este de a sprijini comerțul 
electronic pentru o creștere economică accelerată și dezvoltarea pieţei unice
digitale europene. 

Tipuri de acțiuni/intervenții 
dezvoltarea infrastructurii necesare procesului de monitorizare a

tranzacțiilor online; 
acordarea de certificate de încredere magazinelor online, prin

susținerea organismelor de piață de certificare; 
dezvoltarea unui cadru de reglementare cu privire la comerțul

electronic și oferta transfrontalieră, incluzând și creșterea nivelului de 
informare a operatorilor de servicii on-line și a utilizatorilor de comerț 
electronic, precum și promovarea utilizării de e-comerț în comerțul cu 
amănuntul românesc și asigurarea securității informaţiilor transmise; 

dezvoltarea capacitații administrative de rezolvare facilă a abuzurilor
și litigiilor specifice pentru comerț electronic (MSI în parteneriat cu ANPC și
ANCOM). 

Odată cu trecerea anilor, mentalitățile oamenilor s-au schimbat în
prezent lucrurile stând într-o altă lumină, de data aceasta favorabilă
tehnologiei. Dacă înainte de revoluție, nu se știa ce înseamnă un telefon
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mobil sau un calculator performant (laptop), astăzi nu ne mai putem imagina 
viața fără aceste obiecte. În sprijinul educației intervin noile tehnologii ale 
societății informaționale – Tehnologia informaţiilor şi comunicațiilor (TIC). 

“Informatica restabilește nu numai unitatea matematicilor pure şi a 
celor aplicate, a tehnicilor concrete şi a matematicilor abstracte, dar şi cea a 
științelor naturii, ale omului şi ale societății. Reabilitează conceptele de 
abstract şi de formal şi împacă arta cu știința, nu numai în sufletul omului de 
știință, unde erau întotdeauna împăcate, ci și în filosofarea lor.” 

„Educația are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de 
secole, dar şi o pregătire pentru un viitor în bună măsură imprevizibil” 

 
Starea actuală și gradul de digitalizare în România 
Indexul Economiei și societății digitale - DESI 2017 - România se află 

pe locul 28. 
Românii beneficiază de acoperirea conexiunilor rapide de bandă largă 

în zonele urbane, ceea ce se traduce în cea de-a doua cea mai mare pondere 
a abonamentelor din UE. De asemenea, accelerarea mobilității în bandă largă 
mobilă se accelerează. 

Cu toate acestea, rata de digitalizare a economiei, inclusiv pentru 
serviciile publice, precum și nivelurile de competențe digitale sunt încă 

scăzute. 
Strategia României privind digitalizarea – aprobată în februarie 2015 
• O implementare a viziunii strategice a sectorului TIC în România are 

ca bază o investiție totală de cca. 2,4 miliarde de euro. Impactul direct și 
indirect asupra economiei duce la creșterea PIB-ului cu 13%, a numărului de 
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locuri de muncă cu 11% și reducerea costurilor administrative cu 12% în 
perioada 2014-2020. 

Măsurile concrete stabilite în Strategie trebuie să conducă la: 
• Asigurarea accesului cetățenilor și organizațiilor la servicii publice 

electronice (servicii de e-guvernare); 
• Îmbunătățirea accesului la internet prin creșterea gradului de 

acoperire a rețelelor de comunicații electronice în bandă largă de mare 
viteză; 

• Utilizarea sporită a Internetului;  
• Promovarea comerțului electronic; 
• Creșterea numărului de servicii publice electronice transfrontaliere; 
• Îmbunătățirea conținutului digital și dezvoltarea infrastructurii TIC 

în educație, sănătate și cultură; 
• Sprijinirea creșterii valorii adăugate a sectorului TIC prin sprijinirea 

cercetării, dezvoltării și inovării în domeniu. 
Strategia stabilește, de asemenea, următorii indicatori pentru 

România 2020: 
• Cel puțin 35% dintre persoane utilizează sisteme de e-guvernare; 
• Cel puțin 60% dintre cetățeni folosesc periodic Internetul; 
• Cel puțin 30% dintre cetățeni fac achiziții online; 
• Acoperire cu rețele de comunicații în bandă largă (peste 30 Mbps) 

de min. 80%. 
Provocări 
• România face parte din grupul de țări cu slabe performante; 
• Deși a înregistrat performanțe sub media UE, a înregistrat progrese 

mai rapide decât media în ultimul an. Creșterea se datorează capitalului uman 
și serviciilor publice digitale; 

• România a înregistrat progrese semnificative, dar are un potențial 
neexplorat semnificativ pentru creștere; 

• România se află în urmă la acoperirea cu bandă fixă, precum și 
acoperirea cu bandă largă mobilă 4G (ultimul loc între statele membre ale 
UE); 

• Rata de digitizare a economiei, inclusiv pentru serviciile publice, 
precum și nivelurile de calificare digitală sunt încă scăzute; 

• Referitor la infrastructură, în principal în zonele urbane, există doi 



25 
 

indicatori în care performanțele României sunt remarcabile; 
• În ceea ce privește abonamentul la bandă largă rapidă, România 

(locul 2) depășește media din UE cu aproape două ori mai multe 
abonamente; 

• Prețul relativ pe venit pentru banda largă fixă (locul 10). 
Conectivitate 
• Performanța României este sub media UE, dar face progrese medii; 
• Cu toate acestea, acoperirea rețelei de acces generație următoare 

(NGA) (cu viteze mai mari de 30Mbps) se situează la 72% din casele 
acoperite, similar cu media UE; 

• În ceea ce privește absorbția, numărul de abonamente la bandă 
largă rapidă este printre cele mai ridicate din UE (63% din abonamentele în 
bandă largă fixă depășesc 30Mbps, spre deosebire de doar 30% în UE); 

• Având în vedere nivelul ridicat al concurenței în domeniul 
infrastructurii, România a decis să dereglementeze piețele 3a și 3b din 
Recomandarea din 2014 (acces local la comerțul cu ridicata și acces central 
la ridicare), prima din UE; 

• În ceea ce privește adoptarea abonamentelor în bandă largă fixă, în 
pofida progreselor înregistrate, România este încă una dintre cele mai 
scăzute din UE - datorită nivelului scăzut al competențelor digitale ale 
populației, prețului abonamentului în bandă largă și nivelului scăzut de 
dezvoltare a serviciilor publice digitale; 

• Accesul la serviciile TIC rămâne, prin urmare, inegal în rândul 
populației cu lacune mari, în special în zonele rurale. Mobilizarea în bandă 
largă mobilă este, de asemenea, sub media UE (59, spre deosebire de 75 de 
abonați / 100 de persoane); 

• Eforturile de stimulare a investițiilor naționale în bandă largă 
continuă să stabilească obiectivele pentru anul 2020: acoperirea fixă a benzii 
de acoperire a gospodăriilor casnice cu 100%, 80% gospodăriile cu o 
acoperire în bandă largă de peste 30 Mbps și 45% gospodăriile conectate cu 
abonamente de peste 100 Mbps. 

Capital uman 
• În ceea ce privește competențele digitale, performanța României 

este sub media UE, dar face unele progrese în ceea ce privește creșterea 
numărului de utilizatori care încearcă să îmbunătățească încetinirile online și 
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digitale; 
• Puțin mai mult de jumătate dintre români sunt utilizatori obișnuiți 

de Internet (56%), comparativ cu 79% în UE. 28% dintre români posedă 
niveluri de bază superioare de competențe digitale față de 56% în întreaga 
UE; 

• România beneficiază de un număr bun de absolvenți STEM, cu 1,6% 
dintre românii cu vârste cuprinse între 20-29 de ani care dețin o diplomă 
STEM, deși acest nivel este în scădere conform ultimelor cifre; 

• Ponderea specialiștilor în domeniul TIC în economie este în creștere, 
întrucât locurile de muncă IT oferă salarii atractive; 

• Ministerul Educației urmărește să crească abilitățile digitale ale noii 
generații și pregătește unele inițiative pentru a aborda această problemă; 

• Începând cu anul 2017, cursurile de TIC și de programare sunt 
introduse în școala de mijloc; 

• Diferite companii private au lansat propriile campanii de 
îmbunătățire a competențelor digitale și de atragere a specialiștilor în 
domeniul TIC; 

• Abilitățile digitale par a fi promovate în mare parte prin intermediul 
inițiativelor din sectorul privat, mai degrabă decât prin politica publică. 

Utilizarea Internetului 
• Utilizatorii de Internet români se angajează într-o gamă largă de 

activități online. Citiți știri online (63%), ascultați muzică, vizionați filme și 
jucați jocuri online (67%), folosiți Internetul pentru a comunica prin apeluri 
vocale sau video (45%) sau prin intermediul rețelelor sociale (74%); 

• Cu toate acestea, în comparație cu anul trecut, singura categorie cu 
activitate crescută este cea a apelurilor video on-line; 

• În timp ce românii sunt dornici să se angajeze în rețele sociale și 
apeluri video, sunt reticenți în a se angaja în tranzacții online, cumpărăturile 
online și serviciile bancare online înregistrând unele dintre cele mai scăzute 
niveluri din UE; 

• Este provocarea cheie pentru România în ceea ce privește utilizarea 
Internet-ului, deoarece o economie digitală este alimentată parțial de 
încrederea cetățenilor în canalul online; 

• În ceea ce privește comerțul electronic, este necesară o delimitare 
mai clară a legilor aplicabile și a modului în care acestea sunt aplicate; 
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• Un plan de acțiune privind comerțul electronic planificat de Guvernul 
României ar trebui să contribuie în acest sens; 

• În ceea ce privește sectorul bancar online, lipsa de încredere a 
publicului ar putea fi abordată prin măsuri politice, cum ar fi încurajarea 
băncilor să limiteze sau să elimine comisioanele pentru e- banking și prin 
promovarea e-banking-ului în instituțiile publice; 

• Legea adoptată prin care toate magazinele cu o cifră de afaceri de 
peste 10.000 € / an  ar trebui să aibă terminale POS instalate, ar trebui să 
conducă la un grad mai mare de încredere în plățile electronice. 

Integrarea tehnologiei digitale 
• Întreprinderile din România continuă să rămână în urma celor din 

alte state membre pentru a profita de oportunitățile oferite de tehnologia 
digitală; 

• România se situează ultima în Europa pentru integrarea tehnologiei 
digitale în afaceri, chiar dacă s-au înregistrat unele progrese; 

• Cea mai mare creștere pe an a fost în ponderea firmelor care 
utilizează medii sociale, în creștere de la 6 la 8%; 

• Chiar ținând seama de această evoluție, România rămâne ultima în 
UE pentru acest indicator. Acest lucru contrastează cu ponderea ridicată a 
utilizatorilor individuali media sociali din țară. În plus, nu s-a înregistrat nici 
un progres în ceea ce privește vânzarea online a IMM-urilor (7%) și o scădere 
a utilizării serviciilor cloud (-5%) și a cifrei de afaceri electronice pentru IMM-
uri (-4,3%); 

• Din punct de vedere politic, România nu are încă o strategie 
națională pentru digitizarea industriei; componentele cum ar fi cloud 
computing, datele deschise și comerțul electronic sunt incluse în Strategia 
Națională a Agendei Digitale Naționale, dar accentul pare mai degrabă asupra 
măsurilor de sprijin pentru cetățeni, nu asupra mediului de afaceri; 

• În ansamblu, pare să existe mult spațiu pentru adoptarea măsurilor 
de politică care sprijină adoptarea    tehnologiilor    digitale    în     viața     
cotidiană     a     companiilor.     Companiile din România nu par să vadă 
tehnologia digitală ca instrument de stimulare a productivității și de creștere 
economică; 

• Tehnologia TIC și serviciile cloud sunt considerate mai degrabă o 
investiție suplimentară semnificativă decât o condiție prealabilă pentru o 
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afacere de succes. Conceptul de hub-uri digitale este benefic pentru companii 
și ar putea fi extins în alte locuri din România. 

Servicii publice digitale 
• Performanța României este sub media UE, dar cu un anumit 

progres. România a avansat în principal pe partea ofertei prin creșterea 
numărului de servicii care pot fi completate online și prin pre-umplerea 
automată a formularelor pentru cetățeni; 

• România a avansat și în promovarea unei politici privind datele 
deschise; 

• Utilizarea serviciilor de guvernare electronică rămâne cea mai 
scăzută în UE; 

• O serie de măsuri luate de Guvernul României au vizat consolidarea 
guvernanței și coordonarea implementării soluțiilor de guvernare electronică; 

• În plus, o inițiativă inovatoare (programul GovITHub) a reușit să 
atragă un număr mare de experți în domeniul TIC pentru a îmbunătăți 
calitatea administrației publice și pentru a deschide un întreg ecosistem 
inovator, digital și de pornire; 

• Sistemul IT al administrației naționale este fragmentat, adăugând 
sarcina administrativă pentru cetățeni și întreprinderi; 

• În mediul concurențial actual, administrațiile publice din România 
întâmpină dificultăți în atragerea și reținerea specialiștilor în domeniul TIC, 
însă programe ca GovITHub au arătat că inovarea în sectorul public este 
posibilă și că se pot găsi specialiști în domeniul TIC. 

Interoperabilitatea 
Interoperabilitatea reprezintă abilitatea sistemelor TIC şi a proceselor 

susținute, de a schimba date şi de a permite utilizarea în comun a 
informaţiilor. Trebuie luate în calcul următoarele aspecte: 

a) Interoperabilitatea la nivel organizațional; organizații diferite 
colaborează în vederea obținerii reciproce de beneficii prin utilizarea 
mijloacelor specifice TIC. 

b) Interoperabilitatea la nivel semantic; implică asigurarea unei 
interpretări comune a conceptelor, serviciilor, datelor. 

c) Interoperabilitatea la nivel tehnic; acesta acoperă elementele 
de natură tehnică pentru a permite interconectarea şi interoperabilitatea 
sistemelor de calculatoare şi serviciilor. 
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Astfel, la nivel de front-office aspectele tehnice care se recomandă a 
fi analizate pentru asigurarea interoperabilității sunt afișarea şi schimbul de 
date, principiile de design a interfeței pentru asigurarea accesibilității, accesul 
multi-canal, arhitectura aplicațiilor partajate, setul de caractere, tipul 
fișierelor şi formatul documentelor, compresia fișierelor etc. 

La nivel de back-office aspectele tehnice care se recomandă a fi 
analizate pentru asigurarea interoperabilității se recomandă a fi: integrarea 
datelor şi aplicațiilor (tehnologia middleware, bazată pe scalabilitate şi pe 
posibilități de recuperare), standardele EDI (Electronic Data Interchange), 
serviciile web, serviciile de interconectare, protocoalele de transfer a 
fișierelor şi mesajelor, asigurarea transportului şi securității mesajelor, 
serviciile de stocare a mesajelor, accesul la e-mailbox, serviciile privind 
numele de domeniu, serviciile de rețea etc. Sistemele informatice destinate 
creării unui mediu interoperabil de încredere, cu disponibilitate ridicată, 
trebuie să aibă asociate standarde şi proceduri de securitate şi 
confidenţialitate a informaţiilor care să asigure un grad ridicat de fiabilitate, 
disponibilitate şi siguranță a operațiunilor. 

Modalități de utilizare TIC în proiecte: 
 Utilizarea Internetului (comunicare, informaţii, servicii marketing, 

etc.); 
 Utilizarea infrastructurii TIC (servere, calculatoare, imprimante, 

rețele); 
 Producția de APPS-uri, programe software; 
 Suport pentru software de birou (ex. procesoare de text, breviare de 

calcul); 
 Utilizare și dezvoltare de software /sisteme de management de afaceri 

(ex. ERP Enterprise Resource planing folosit pentru a gestiona 
partajarea de informaţii între diferite departamente funcționale, cum 
ar fi contabilitate, planificare, producție, marketing); 

 Aplicații software CRM pentru gestionarea informației despre clienți 
sau privind Resurse umane (HR), baze de date; 

 Suport pentru sisteme/software de managementul afacerilor (de tip 
ERP, CRM, HR, baze de date); 

 Dezvoltarea de soluţii web (website - uri, soluţii e-commerce); 
 Securitatea şi protecția datelor (ex. teste/software de securitate). 
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2. Promovarea temei orizontale FSE – Dezvoltare durabilă 
 

Definirea conceptului „DEZVOLTARE DURABILĂ” 
În 1985 este descoperită gaura din stratul de ozon de deasupra 

Antarcticii, iar în anul 1986, la un an după catastrofa de la Cernobîl apare 
aşa-numitul Raport Brundtland elaborat de Comisia Mondială pentru Mediu 
și Dezvoltare din cadrul Națiunilor Unite în anul 1987 / WCED, cu titlul 
“Viitorul nostru comun” care dă şi cea mai citată definiție a dezvoltării 
durabile: “Dezvoltarea durabilă este cea care urmărește nevoile prezentului, 
fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-şi satisface nevoile 
lor”. 

Dezvoltarea durabila reprezintă corelarea progresului economic și 
social cu echilibrul natural al planetei, care nu trebuie pus în pericol. Ideea 
care stă la baza acestui concept este necesitatea de a se asigura o calitate 
bună a vieții pentru toţi locuitorii planetei, atât pentru generația prezentă, 
cât și pentru generațiile viitoare. 

Esența dezvoltării durabile a societății umane este dată de modul de 
gestionare, actuală şi viitoare, a resurselor sale naturale, energetice, 
materiale şi informaționale, în raport cu obiectivele creșterii economice şi 
asigurarea unei calități din ce în ce mai bune a vieții şi a mediului. 

Dezvoltarea durabilă aduce în prim plan un nou set de valori al 
modelului de progres economic și social, valori ce vizează mai ales omul și 
nevoile sale prezente și viitoare, mediul natural – protejarea și conservarea 
acestuia, precum și atenuarea deteriorării actuale a ecosistemelor. 

Iniţial, dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluție la criza ecologică 
determinată de intensa exploatare industrială a resurselor și degradarea 
continuă a mediului, însă în prezent conceptul s-a extins asupra calități vieții 
în complexitatea sa şi sub aspect economic şi social. 
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Dezvoltarea durabilă are patru dimensiuni majore: 
 economică, 
 socială, 
 tehnologică, 
 de mediu. 

Pentru ca dezvoltarea economica și socială să fie durabilă trebuie să 
asigure protecția mediului grav afectată de emisiile de carbon, de încălzirea 
globala și de economisirea resurselor. 

În contextul proiectelor finanțate din Fondurile Europene, articolul 
8 al Regulamentului comun prevede că „Obiectivele fondurilor europene sunt 
urmărite în concordanță cu principiul dezvoltării durabile și al promovării de 
către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității 
mediului. Statele membre și Comisia se asigură că cerințele privind protecția 
mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la 
schimbările climatice, biodiversitatea, rezistența în fața dezastrelor și 
prevenirea și gestionarea riscurilor sunt luate în considerare în cursul 
pregătirii și punerii în aplicare a acordurilor de parteneriat și programelor cu 
finanţare europene”. 

În cadrul proiectelor depuse pentru finanţare prin ajutorul de 
minimis este obligatorie abordarea unor activităţi vizând dezvoltarea 
durabilă. 

1) Cadrul strategic al dezvoltării durabile 
Obiectivele privind dezvoltarea durabilă au fost preluate începând 

cu anul 2010 în cadrul Strategiei Europa 2020 pentru creștere 
inteligentă, durabilă și incluzivă si a inițiativelor sale privind O Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și O politică 
industrială pentru era globalizării. 

La nivel național, în anul 2008 a fost adoptată Strategia 
Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-
2020-2030. 

Alte strategii şi planuri relevante pentru tematică sunt: 
o Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea 

economică bazată pe emisii reduse de carbon (CRESC); 
o Planului național de acțiune 2016-2020 privind schimbările 

climatice (PNASC); 
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o Strategia Naţională de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020; 
o Planul Naţional de Acțiune Pentru Gestionarea Siturilor 

Contaminate din România; 
o Strategia naţională și Planul Național de Acțiune pentru 

conservarea biodiversității 2010– 2020; 
o Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 
o Planul Naţional de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice 

(PNAEE) 2010-2020; 
o Planul Naţional de Acțiune în Domeniul Energiei din Surse 

Regenerabile (PNAER) 2010- 2020. 
2) Cadrul conceptual al dezvoltării durabile 
Tematica dezvoltării durabile, vizează următoarele obiective 

specifice: 
 protecția mediului; 
 utilizarea eficientă a resurselor; 
 atenuarea și adaptarea la schimbările climatice; 
 conservare şi protejarea biodiversității; 
 dezvoltarea capacității de a rezista la producerea dezastrelor; 
 schimbări demografice. 

Protecția mediului vizează: 
a) controlul şi reducerea poluării aerului, apei şi solului; 
b) protecția resurselor naturale; 
c) gestionarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase. 
Ce trebuie sa cunoască întreprinzătorul: 
La alegerea activităţii proiectului trebuie să se evalueze dacă 

aceasta poate avea efecte semnificative asupra mediului, situaţie în care se 
solicită de la Autoritatea de mediu avizul de mediu sau dacă activitatea are 
impact semnificativ asupra mediului situaţie când se solicită acordul de 
mediu. 

Întreprinzătorul trebuie sa studieze Ordonanța de Urgență nr. 
195/2005 privind protecția mediului si HG nr. 445/2009 care prin anexele 
sale specifică clar care sectoare de activitate sunt supuse procedurii obținerii 
autorizației de mediu. 

Utilizarea eficientă a resurselor 
Exploatarea excesivă a resurselor este inclusă pe lista priorităților 
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având în vedere că resursele naturale sunt epuizabile și unele dintre ele chiar 
în pragul epuizării. Eurobarometrul „SMEs, Resource Efficiency and Green 
Markets” publicat în 2015 a specificat faptul că 18% dintre IMM-uri au 
dificultăți în alegerea acțiunilor potrivite pentru o utilizare eficientă a 
resurselor. 

Sunt recomandate în dezvoltarea afacerii să se abordeze soluţii 
pentru creșterea eficienței ecologice: reducerea consumului (energie, apă, 
materii prime și materiale), îmbunătățirea gestionării resurselor, reciclării și 
reducerii poluării și emisiilor. Planurile de afaceri elaborate de participanţi vor 
include o secțiune referitoare la utilizarea eficientă a resurselor, prin activităţi 
care consumă mai puține resurse, generează mai puține deșeuri, implică 
folosirea serviciilor și tehnologiilor care respectă mediul și adoptă producția 
curată. 

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice 
Procesul de dezvoltare economică și intervențiile brutale ale 

oamenilor asupra mediului în special prin emisiile necontrolate de gaze cu 
efect de seră (GES), au determinat schimbări climatice majore la nivel global 
care au condus la fenomenul de încălzire globală. 

Prin schimbări climatice se înțeleg acele schimbări ale climatului pe 
glob generate de activitățile umane, în principal datorită emisiilor de gaze cu 
efect de seră (CO2, metan, monoxid de azot etc.), al căror efect principal 
este încălzirea globală a atmosferei. Actualul cadru de politică europeană, 
Strategia Europa 2020, se bazează principiul 20/20/20, respectiv pe trei 
obiective principale care trebuie îndeplinite în UE: 

 reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră GES, sub 
nivelul din 1990; 

 pondere de 20% a energiei din surse regenerabile în energia 
consumată; 

 economisirea a 20% din energia primară. 
Adaptarea afacerii la schimbările climatice înseamnă luarea de 

măsuri pentru a consolida rezistența societății la schimbările climatice și 
pentru a reduce la minimum impactul efectelor negative ale acestora.  

Atenuarea înseamnă reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu 
efect de seră. 
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Conservarea şi protejarea biodiversității 
Biodiversitatea este un obiectiv important iar elementele care fac 

posibilă viața şi pe care se bazează sistemele noastre economice (apă, aer, 
sol, etc) trebuie protejate împotriva factorilor nocivi determinați de oameni, 
care pot contribui la distrugerea ecosistemelor și speciilor. 

Biodiversitatea implică patru niveluri de abordare, respectiv 
diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică şi 
diversitatea etnoculturală. Biodiversității i se mai asociază şi valorile 
ecologică, genetică, socială, economică, științifică, educațională, culturală, 
recreațională şi estetică. 

Ariile protejate sunt încă percepute de foarte mulți oameni, doar în 
sensul lor “conservaționist”, fiind considerate adevărate „oaze” ale naturii 
sălbatice care trebuie protejate numai pentru conservarea speciilor care le 
populează. Foarte puţin este recunoscut faptul că zonele aflate în regim 
natural și seminatural constituie de fapt suportul “vieții” și implicit al 
dezvoltării socio-economice. Suprafața totală a ariilor naturale protejate din 
Romania este de aproximativ 20% din suprafața țării (biodiversitate - 
mmediu.ro). Majoritatea siturilor Natura 2000 nu includ zone urbane. Totuși, 
unele din orașele în care se pot înființa afaceri prin proiecte conțin pe 
suprafața lor astfel de situri. 

Reglementarea de bază în domeniul conservării biodiversității o 
constituie OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei. 

În vederea conservării și protejării biodiversității este importantă 
evaluarea efectelor pe care  afacerea le poate avea asupra biodiversității din 
site-urile NATURA 2000 și din proximitatea acestora. Protecția biodiversității 
va intra în atenția activităților economice ale noilor firme finanţate prin 
proiect, prin măsuri de schimbare a rutinei zilnice ce pot contribui la 
protejarea biodiversității. 

Dezvoltarea capacității de a rezista la producerea 
dezastrelor (reziliența la dezastre)  

Reziliența la dezastre presupune analiza din faza de elaborare a 
planului de afaceri a dezastrelor și riscurilor  cu  care  se  poate confrunta 
întreprinderea și abordarea măsurilor care să conducă la creșterea capacitații 
de a rezista la dezastre: incendii, inundații, cutremure, crize energetice, 
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presupunând investiții în clădiri, produse și servicii de prevenire și intervenție 
în cazul apariției unor factori de risc.  

Evaluarea și prevenirea riscurilor 
O componentă importantă și care nu necesită investiții mari se 

referă la măsurile pe care întreprinzătorul sau managerul întreprinderii 
trebuie să le ia în planul educării salariaților și orientării comportamentului 
acestora de răspuns și întrajutorare, comportamente care salvează vieți, 
bunuri și creează comunități unite capabile să facă față la încercările cauzate 
de dezastre. 

Schimbări demografice 
Migrația și evoluția socio-economică, îmbătrânirea populației, rata 

scăzută a natalității, structuri familiale modificate, au creat disparități în 
rândul populației și au determinat schimbări demografice în toate regiunile 
țării. 

În cadrul proiectului, măsurile de preîntâmpinare a acestor 
schimbări demografice sunt: formarea antreprenorială, creșterea ocupării și 
a numărului de antreprenori, creșterea conștientizării pentru promovarea 
incluziunii sociale, dezvoltarea de afaceri în domeniul economiei sociale, 
angajarea, după caz, a persoanelor în vârstă care cunosc diverse meserii și, 
mai ales, pe cele tradiționale, punând astfel în valoare diversitatea etnică și 
culturală, atragerea tinerilor în activităţi de formare antreprenorială cum ar fi 
ucenicia la locul de muncă, participarea la cursuri de calificare, sprijin prin 
finanțarea planurilor de afaceri. Angajatorii trebuie să ia măsuri pentru 
încurajarea maternității (promovarea unui mediu prietenos pentru mame, 
dezvoltarea serviciilor de creștere a copiilor, creșe, grădinițe, after-school, 
extinderea lucrului la domiciliu, servicii pentru bătrâni, etc). 

Principiul « Poluatorul Plătește » 
Acesta este un principiu de bază în politicile de mediu care prevede 

ca plata costurilor cauzate de poluare să fie suportată de cei care o 
generează. Astfel se urmărește internalizarea costurilor de poluare la nivelul 
celor responsabili, principiul având scopul de a încuraja operatorii economici 
care poluează să îmbunătățească procesele de producție astfel încât impactul 
negativ asupra mediului înconjurător să se diminueze. Acest lucru implică 
conștientizarea implicațiilor de mediu ale produselor/ serviciilor pe parcursul 
întregului „ciclu de viață”, altfel spus, costul acestor măsuri va fi reflectat de 
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costul de producție al bunurilor şi serviciilor ce cauzează poluarea. 
Un aspect foarte important este adoptarea măsurilor de 

economisire, colectare selectivă a deșeurilor (hârtie, echipamente supuse 
casării) și predarea către firme specializate pentru reciclare. 

Cadrul de reglementare în vigoare care are legătură cu acest 
principiu: 

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului are la bază 
principiul „poluatorul plătește” (art. 3 pct. e); 

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu art. 1, 
“stabileşte cadrul de reglementare al răspunderii de mediu, 
bazată pe principiul „poluatorul plătește”, în scopul prevenirii şi 
reparării prejudiciului asupra mediului”; 

- HG nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, 
subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate: „Poluatorul are 
obligaţia de a suporta costurile măsurilor de refacere a mediului 
geologic al siturilor contaminate şi al ecosistemelor”. 

Dezvoltare durabila Ce se poate face? 
"Ce-aș putea eu să fac?" Aceasta este de cele mai multe ori reacţia 

privind unele probleme globale precum schimbarea climei sau sărăcia. "Poți 
să faci ceva!", acesta este răspunsul pe care îl propune conceptul de 
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durabilitate, "Trebuie să faci ceva, dacă mă iei în serios." Pentru că 
durabilitatea nu cuprinde numai toate nivelele - de la cel global, la cel local-
, durabilitatea include mai ales nivelul individual: fără strădaniile depuse de 
fiecare om în parte, nu se poate schimba nimic, nu se poate ajunge la o 
dezvoltare durabilă. 

Exemplu de economisire a energiei 

 
Excedentul de consum de curent dintre varianta cea mai bună 

(cratiță bună cu capac) şi cea mai proastă (cratiță proastă fără capac) se 
ridică la 350 procente! Iar acesta nu este decât unul dintre multiplele aspecte 
în acest sens. 

O atitudine sensibilă în viața cotidiană ar putea duce la o economie 
substanţială de curent electric. 

Să ne gândim doar la becurile economice, la stinsul luminilor de care 
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nu avem nevoie, la încălzitul "cu cap" etc. 
Care sunt dimensiunile acestui raționament, vom vedea în următorul 

exemplu din Germania: "Opțiunea stand-by cu care sunt prevăzute tot mai 
multe aparate electronice sunt de natură să ne sporească confortul; nu mai 
trebuie să ne ridicăm şi să deschidem sau să închidem televizorul. 

Acest consum inutil de energie electrică înghite anual 20,5 miliarde 
de kilowați. 

Spre comparaţie: Orașul Berlin consumă în decursul unui an întreg 
14 miliarde de kilowați pe oră." 

 
Cum ne putem proteja clima? 
Din păcate ne confruntăm cu o serie de probleme privind mediul, 

multe dintre acestea fiind strâns angrenate între ele. Însă pe departe cea 
mai importantă problemă este, aşa cum au arătat-o rezultatele unui sondaj 
din anul 2000, al cărui subiecți au fost experţi în domeniu, schimbarea climei. 

De aceea, ne vom concentra asupra acestui subiect, folosindu-ne 
de câteva exemple sugestive. 
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De ce se încălzește Pământul? - Efectul de seră 
Cauza pentru temperaturile înalte din sere este faptul că lumina 

solară, plină de energie, poate intra în acestea fără probleme, căldura care 
se reflectă însă din pământ, nu poate ieși. 

La fel stau treburile şi cu atmosfera noastră. Aici, gazele care absorb 
razele infraroșii, aşa numitele gaze de seră, acționează la fel ca o seră. 

Cum mai poate fi evitată o catastrofă climatică? 
Concentrarea de gaze de seră din atmosferă nu mai trebuie să 

crească. Acest lucru nu poate fi realizat decât printr-o reducere drastică a 
emisiilor. Arderea combustibililor fosili (petrol, gaz, cărbune) trebuie redusă 
în mod simțitor. 

În plus, dioxidul de seră poate fi eliminat din atmosferă prin 
replantarea pădurilor. Zonele împădurite de mare întindere trebuie protejate, 
ceea ce înseamnă că trebuie descurajată defrișarea. 

Raportul IPCC din anul 2001 despre schimbarea climatică enunță 
totuși că dacă toate emisiile s-ar opri deîndată, încălzirea atmosferei şi 
creșterea nivelului mărilor tot ar mai continua decenii, dacă nu chiar şi secole. 

Cum se acționează pentru dezvoltare durabila? 
Se analizează afacerea sub aspectul impactului asupra mediului și 

utilizării resurselor: Are afacerea activităţi care: 
- Se desfăşoară în arii naturale protejate? 
- Activitățile pot avea impact asupra calității aerului/apei/ solului? 
- Implică producerea de deșeuri? 
- Implică utilizarea de substanțe periculoase? 
Stabilirea de măsuri care să diminueze impactul asupra mediului 

pentru a nu se aplica principiul: ”Poluatorul plătește”. 
Colectarea selectivă a deșeurilor 
- Fiecare cetățean poate contribui la colectarea selectivă a 

deșeurilor. 
- De ce nu se face? - brainstorming 
Fiecare dintre noi, ca reprezentant al comunității, are puterea şi 

obligaţia de a influenţa procesul de ecologizare a propriului oraș sau a zonei 
unde îşi petrece vacanța. Soluția este la îndemâna noastră şi constă în 
depozitarea selectivă a deșeurilor. Mai precis, trebuie să depozităm deșeurile 
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în locurile special amenajate şi, pe cât posibil, pe următoarele categorii: 
- Hârtie şi cartoane (ziare, reviste, tipărituri, cutii 

de detergenți, de cereale etc.), ce pot fi vândute la tonetele 
special amenajate; 

- Ambalaje PET şi alte materiale plastice (pungi, 
folii, cutii de iaurt, butelii de la produse cosmetice şi de curățenie 
etc.), ce pot fi reciclate; 

- Sticle şi cioburi; vânzarea ambalajelor din sticlă la 
centrele care se ocupă cu achiziţionarea acestora; 

- Deșeuri feroase (fier, tablă ş.a.) şi doze metalice, 
ce pot fi valorificate la punctele REMAT; 

- Deșeuri umede (resturi vegetale, animale etc.). 
 
Reciclarea materialelor 
Reciclarea presupune separarea şi colectarea materialelor în 

vederea transformării lor în produse utile noi. O mare parte din aluminiul, 
sticla, hârtia sau oțelul folosite astăzi în întreaga lume sunt deja provenite 
din reciclare. Sticla şi oțelul pot fi reciclate nu doar o dată, ci de nenumărate 
ori. Reciclarea aluminiului şi oțelului utilizat la cutiile de băuturi, a hârtiei şi 
cartoanelor, a sticlei, precum şi a anumitor mase plastice constituie peste tot 
în țările occidentale o industrie înfloritoare. De asemenea, reciclarea permite 
comunităților să reducă costurile de depozitare a deșeurilor. 

Principalul avantaj al reciclării este dat de reducerea consumului 
resurselor naturale (petrol, apă, energie), precum şi al nivelului emisiilor 
nocive în aer. Spre exemplu: 

Hârtia – materie refolosibilă 
• Materiile prime utilizate pentru fabricarea hârtiei sunt: lemnul, 

celuloza, hârtia veche. Hârtia reciclată permite economisirea a aproximativ 
25% din cantitatea de electricitate şi a 90% din cantitatea de apă (300 l) 
necesare pentru producerea a 1 kg. de hârtie albă. 

• De asemenea, prin reciclarea deșeurilor de hârtie, se elimină 
clorul toxic, necesar producerii hârtiei albe. 

Sticla – materie refolosibilă. 
• Sticla se produce folosind următoarele materii prime: nisipul de 

cuarț, calcarul, soda (produs poluant) ş.a. 
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• Reciclarea sticlei menajează mediul şi economisește în timp 
bogățiile naturale, apa şi electricitatea. 

Se pot recicla: 
– recipiente din sticlă transparentă; 
– recipiente din sticlă colorată; 
– hârtie; 

– ziare/tipărituri; 
– cutii din aluminiu pentru băuturi; 
– plasticul. 

Ambalajele PET – o problemă pentru mediul înconjurător 
PET este prescurtarea de la polietilen tereftalat şi se prezintă sub 

forma unei rășini (o formă de poliester. Acesta a devenit un material foarte 
răspândit în industria alimentară (îmbuteliere de băuturi răcoritoare, apă, 
lactate, ulei, oțet) şi nu numai, fiind ieftin, ușor, rezistent la șocuri, reciclabil. 

Ambalajele PET, ca de altfel toate materialele plastice, nu sunt 
biodegradabile. Creșterea consumului acestora, mai ales în ultimii 10 ani, a 
dus la sporirea alarmantă a numărului de ambalaje aruncate iresponsabil în 
natură. Prin colectarea şi reciclarea acestora, se reduce impactul negativ 
asupra mediului înconjurător. Polietilenul tereftalat reciclat (RPET) poate fi 
folosit pentru: fibre de poliester (75%) folosite la rândul lor ca materie primă 
pentru covoare, tapițerii, jucării, pâsle pentru industria textilă, ca izolație la 
paltoane, saci de dormit, industria auto ş.a., folie industrială, chingi şi benzi, 
noi ambalaje PET alimentare şi nealimentare (ex.: cartoane pentru ouă, 
obiecte de uz casnic etc). 

Un alt aspect pozitiv al reciclării PET-urilor constă în reducerea 
cantităţilor de deșeuri ce merg spre gropile de gunoi; ponderea acestora a 
crescut înfiorător în ultimii ani, ajungând până la 30% din volumul total. 

Metoda clasică folosită în România, arderea şi îngroparea cantităţilor 
mari de deșeuri urbane (umede, din plastic) în aer liber, produce emisii de 
dioxină, una dintre cele mai toxice substanțe cunoscute până în prezent, care 
mai este şi bioacumulativă. 

ATENŢIE! Prin arderea plasticului se elimină substanțe care produc 
boli de plămâni, iar într-o perioadă îndelungată pot îmbolnăvi ficatul, rinichii 
şi sângele. Mai mult decât atât, materialele plastice mai complexe cum sunt 
vinilinul, ebonita, bachelita ori cauciucurile, emană prin ardere substanțe care 
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produc cancer, atacând în primul rând sângele, care în timp poate îmbolnăvi 
toate organele corpului. 

Astăzi există tehnologii care, respectând normele de protecția 
mediului, sunt capabile să retopească  şi să re-prelucreze deșeurile din 
plastic. Acest lucru nu se face încă în România, dar există firme românești 
care adună ambalajele din plastic, le mărunțesc şi le exportă fabricilor din 
străinătate care dispun de instalațiile necesare reciclării lor. Întrucât suntem 
printre ultimele țări europene care nu au un sistem public de reciclare a 
deșeurilor, implementarea urgentă şi necondiționată a unui sistem public 
național de colectare selectivă a deșeurilor în vederea reciclării trebuie să fie 
o prioritate a tuturor cetățenilor! 

 
Oportunități de afaceri prin politica de mediu 
Atingerea țintelor 20-20-20 propuse în Strategia Europa 2020 va 

asigura, pe termen mediu și lung, o creștere economică ridicată și, în 
consecință, o reducere substanţială a decalajelor economico-sociale dintre 
România și celelalte state membre ale UE. 

Se estimează că impactul IMM-urilor asupra mediului se situează la 
60-70% din întreaga poluare industriala, ceea ce demonstrează că, deşi 
impactul individual este mic, în mod colectiv, acest sector are un potențial 
considerabil pentru a face reduceri care să ducă la îndeplinirea 
angajamentelor guvernamentale privind emisiile de carbon și utilizarea 
energiei. 

Exemple de oportunități de afaceri: 
- Colectarea selectivă a deșeurilor; 
- Reciclarea deșeurilor textile, piele; 
- Colectarea deșeurilor electronice și recuperarea de componente 

reutilizabile; 
- Desființarea pungilor din material plastic neregenerabil și 

înlocuirea cu sacoșe din hârtie și material textil; restricționarea utilizării de 
materiale greu degradabile; 

- Producția de peleți din rumeguș, paie, stuf; 
- Producția de panouri fotovoltaice/ utilizarea panouri în construcții 

de imobile; 
- Organizarea de cursuri de formare/calificare pentru noi meserii în 
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domeniul dezvoltării durabile; 
- Aplicarea în construcții de proceduri de „achiziţii verzi” (ziduri și 

acoperișuri verzi); 
Potențialul proiectului de a contribui la dezvoltarea durabilă: 
În calitate de potențial beneficiar, puteți utiliza o serie de întrebări 

în stadiul de definire a proiectului, cum ar fi: 
- Implementarea proiectului ar putea avea un efect negativ direct 

sau indirect asupra mediului, utilizării eficiente a resurselor sau 
biodiversității? 

- Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea avea un impact 
pozitiv asupra utilizării resurselor? 

- Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea avea impact 
asupra atenuării efectelor schimbărilor climatice? 

- Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea contribui la 
ameliorarea stării de sănătate a populației? (spre exemplu prin diminuarea/ 
eliminarea riscului de poluare sau reducerea volumului de deșeuri) 

- Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea contribui la 
protejarea cadrului natural (terestru/acvatic), la conservarea şi protejarea 
habitatelor din ariile protejate? 

- Implementarea proiectului ar putea contribui la creșterea gradului 
de siguranță în condiții de riscuri naturale (alunecări de teren, risc de 
inundații)? 

- Implementarea proiectului ar putea contribui la creșterea 
responsabilității față de mediul înconjurător? 

- Implementarea proiectului ar putea contribui la revitalizarea 
zonelor degradate? 

- Există informaţii, studii sau analize pentru determinarea situației 
iniţiale? 

- Există o prognozare a efectelor negative pe termen lung asupra 
mediului? 

- Există o analiză de apreciere a vulnerabilității rezultatelor 
proiectului față de dezastre şi a riscului de producere a acestora (spre 
exemplu: inundații, cutremure, secetă)? 

Răspunsul la întrebările propuse vă va sprijini să determinați dacă 
un anumit proiect are implicații directe sau indirecte asupra protecției 
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mediului, utilizării eficiente a resurselor, conservării şi protejării 
biodiversității. 

De asemenea, pot fi identificate măsuri de atenuare și adaptare la 
schimbările climatice, dezvoltare a rezistenței în fața dezastrelor, precum şi 
prevenirea și gestionarea riscurilor. 

Pe baza informațiilor obținute, printre altele, puteți stabili: 
- obiectivele, rezultatele așteptate și activitățile proiectului; 
- obligativitatea parcurgerii etapei de evaluare a impactului asupra 

mediului în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
- modul în care un proiect este vulnerabil la schimbările climatice; 
- stabilirea de indicatori și ținte pentru măsurarea progresului și 

efectelor proiectului; 
- formele de integrare ale obiectivelor caracteristice dezvoltării 

durabile, astfel încât să se asigure protecția mediului, utilizarea 
eficientă a resurselor, conservarea şi protejarea biodiversității, 
precum şi adoptarea de măsuri de atenuare și adaptare la 
schimbările climatice, dezvoltare a rezistenței în fața dezastrelor, 
precum şi prevenirea și gestionarea riscurilor; 

- resursele necesare pentru acțiunile de integrare. 
Integrarea instrumentelor TIC si a noilor tehnologii în procesul de 

producție, managementul afacerilor și administrarea serviciilor publice 
- Dobândirea competențelor digitale este obligatorie în sistemul de 
educație având în vedere impactul puternic al TIC asupra evoluției 
societății omenești, în orice domeniu de activitate; 

- Avantajele utilizării TIC sunt evidente prin rolul major pe care îl 
deține în informare, educație, producție, servicii; 

- Utilizarea TIC asigură economisirea hârtiei și tehnologiile actuale 
vizează extinderea suportului și comunicării electronice în toate 
domeniile, inclusiv la înlocuirea monedei prin conceptul de bitcoin - 
un sistem de plăţi digital având ca principal beneficiu lipsa unui 
sistem bancar central și a costurilor de tranzacționare atunci când 
două părți doresc să cumpere/să vândă un bitcoin unul cu celălalt; 

- Serviciile publice mai ales cele din domeniul fiscal au realizat în mare 
parte trecerea la sisteme electronice de colectare a declarațiilor 
fiscale, a plăților de taxe și impozite; 
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- Marketing-ul și comerțul on-line sunt domenii care s-au dezvoltat 
rapid și cu mari beneficii atât pentru furnizori cât și pentru clienți; 

- Telemedicina a devenit un domeniu din ce în ce mai mult utilizat în 
sănătate. Internetul și procedurile de e-guvernare creează 
oportunități de informare și ocupare pentru persoane cu dizabilități; 

- Deși se înregistrează progrese, se mențin în continuare decalaje 
semnificative față de media UE în ceea privește: utilizarea serviciilor 
de e-guvernare, utilizarea generală a internetului și alfabetizarea 
digitală, creșterea încrederii cetățenilor/întreprinderilor în utilizarea 
comerțului electronic, precum și integrarea soluțiilor TIC în domenii 
cum ar fi educația, sănătatea și cultura. 
Modalități de utilizare a Dezvoltării Durabile în proiecte: 
Măsuri și activităţi care contribuie la eficientizarea consumului 

de resurse; 
 Promovarea imprimării față-verso a documentelor; 
 Promovarea politicii pentru a imprima doar documentele 

necesare; 
 Limitarea impactului negativ al transportului prin folosirea 

mijloacelor de comunicare electronică, optimizarea oportunităților de a utiliza 
resursele locale; 

 Aplicarea unor reguli şi inducerea unor comportamente de 
consum rațional al resurselor (promovarea utilizării eficiente a resurselor, 
creșterea utilizării resurselor regenerabile); 

 Evitarea acelor activităţi care ar putea afecta în mod negativ 
mediul (zone protejate, zone verzi din orașe, sursele de apă, altele); 

 Reducerea nivelului de poluare din zona lucrărilor de construcții 
(poluarea aerului, apei, solului); 

 Colectarea selectivă a deșeurilor, promovarea reducerii 
volumului de deșeuri; refolosirea materialelor rezultate din demolări; 

 Aplicarea reutilizării, recuperării şi reciclării deșeurilor; 
 Aplicarea procedurilor de „achiziţii verzi”; 
 Restricționarea utilizării de materiale greu degradabile. 
 Inițierea unei noi afaceri, caracterizată prin: 

Promovarea unor activităţi din domeniile cu valoare adăugată mai 
mare, accentul fiind pus pe partea de concepție, execuție, testare, 
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prezentare, demonstrare, distribuție, mentenanță în pofida părții materiale 
(consumurilor materiale); 

 Promovarea prin afacere cu prioritate a serviciilor și în subsidiar 
a producției, care este consumatoare de resurse; 

 Promovarea colaborării și parteneriatelor în fazele afacerii, 
astfel încât partea de consumuri de resurse să se regăsească preponderant 
la alte firme existente; 

 Un nou model de management, specific situației concrete și 
bazat pe tehnologii moderne specifice eco-antreprenoriatului; 

 Selectarea partenerilor din lanțul de aprovizionare pe baza 
orientărilor ecologice; 

 Selectarea partenerilor colaboratori în procesele de concepție, 
fabricație, distribuție pe baza orientărilor ecologice. 

Oferirea de produse și sau servicii ecologice ori cu grad 
mare de conformare ecologică prin: 

 Oferirea de produse și sau servicii utilizând materii prime și 
materiale la niveluri de consumuri specifice reduse față de concurență; 

 Oferirea de produse și sau servicii utilizând materii prime și 
materiale ecologice sau înlocuind în parte acele resurse materiale 
neprietenoase față de mediu ale concurenței; 

 Oferirea de produse și sau servicii utilizând materii prime și 
materiale reciclabile, reprocesabile și revalorificabile, prietenoase față de 
mediu; 

 Oferirea de produse și sau servicii noi sau utilizând pentru 
acestea materii prime și materiale economicoase, eficiente, diferite prin ceva 
de cele convenționale (utilizate de concurență); 

 Oferirea de produse și sau servicii cu consumuri energetice 
proprii scăzute; 

 Oferirea de produse și sau servicii care sunt proiectate să 
folosească în exploatare surse de energie alternative și regenerabile etc. 

Oferirea de produse și sau servicii utilizând pentru acestea 
tehnologii de execuție, fabricație, de realizare, moderne și prietenoase față 
de mediu; 

 Oferirea de produse și sau servicii utilizând pentru acestea 
tehnologii de execuție, fabricație, de realizare, îmbunătățite, performante, 
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diferite de cele convenționale (utilizate de concurență); 
 Oferirea de produse și sau servicii care în toate fazele 

fabricației evită procesările specifice sectoarelor calde; 
 Oferirea de produse și sau servicii care în toate fazele 

fabricației evită imobilizări, consumuri mici de utilități și de spații etc., diferite 
de cele convenționale (utilizate de concurență). 

 
Programarea în procesele de fabricație a: 
 Prelucrărilor și conformarea produselor defecte; 
 Preluarea, retragerea, depozitarea, recuperarea, procesarea 

produselor consumate. 
Programarea în procesele de fabricație a: 
 Acțiunilor pentru reducerea cantității de deșeuri de orice tip, 

fel; 
 Reutilizării materialelor nefolosite integral în procesul de 

fabricație. 
Utilizarea surselor de energie alternative și regenerabile 

pentru: 
 Procesele de producție și conducerea firmei; 
 La utilități (încălzire, apă caldă, lumină, aer condiționat și aer 

comprimat etc.). 
Reducerea poluării cu CO2 (de fapt: dioxid de carbon (CO2), 

oxizi de azot (N2O), metan (CH4), - hidrofluorocarburi (HFC), perflorocarburi 
(PFC), hexaflorura de sulf (SF6), toate contribuind la potențialul de încălzire 
globală (GWP), și cu alte noxe și deșeuri nereciclabile în: 

 Procesul de producție / Administrarea firmei; 
 Programarea angajaților în procesele și programele de 

protecție a mediului; 
 Formarea de personal în domeniul protecției mediului, 

legislaţiei în domeniu. 
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3. Rolul și importanța ”inovării sociale” 
 

Conform definiției date de Comisia Europeană, inovarea socială, 
înseamnă acea inovare care are un caracter social atât din punctul de vedere 
al scopurilor urmărite, cât și al mijloacelor folosite. Se urmăresc în special 
inovări referitoare la dezvoltarea și aplicarea de noi idei (privind produse, 
servicii, sisteme și procese sau modele) care răspund unor nevoi sociale și, 
în același timp creează noi relații sau colaborări sociale, fiind benefice pentru 
societate și stimulând capacitatea de a acționa a societății. 

Diferența dintre inovare, ca activitate umană creatoare de nou, şi 
Inovarea Socială (IS) este că a doua este o specificitate a primei prin faptul 
că are un caracter practic, nu poate fi desprinsă de utilitatea practică, 
respectiv să se rezume doar la aspecte teoretice, pur academice şi se 
adresează și răsfrânge direct asupra vieții şi activităţii sociale. 

Inovarea Sociala este o modalitate de a înțelege o gamă foarte largă 
de activități și practici orientate spre abordarea problemelor sociale sau 
satisfacerea nevoilor umane. 

Ca o consecință, efectele IS se extind dincolo de îndeplinirea 
imediată a nevoilor. Pentru majoritatea specialiștilor în chestiune, există un 
aspect normativ al definiției IS, prin faptul că are efecte care - într-o serie de 
moduri diferite – vizează să îmbunătățească societatea. 

Cel puțin, inovațiile sociale au rolul să îmbunătățească oportunitățile 
pe termen lung pentru indivizi și / sau comunități sau să producă mai multă 
eficiență, eficiență și / sau durabilitate pentru ca societatea să poată face 
față provocărilor sale. 

Din punctul de vedere strict legat de firmele nou înființate Inovarea 
Socială poate fi definită și ca dezvoltarea și implementarea de noi idei 
(produse, servicii și modele) pentru a satisface nevoile sociale (mai eficient 
decât soluțiile existente) și a crea noi relații sociale sau colaborări. 

Aceasta reprezintă noi răspunsuri la solicitările sociale presante, 
care afectează procesul de interacțiune socială. 

În inovarea socială pornim de la necesităţile sociale pentru care 
venim cu soluţii inovative. 
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Inovațiile sociale sunt idei noi care răspund nevoilor sociale, ale 

societății, creează relații sociale și formează noi relații de colaborare. Aceste 
inovații pot fi produse, servicii sau procese și modele care răspund nevoilor 
nesatisfăcute, mai eficient. 

Obiectivul Comisiei Europene este de a încuraja adoptarea de soluții 
inovatoare pe piață și de a stimula ocuparea forței de muncă. Aceste soluţii 
creează competitivitate, care atrage creșterea forței de muncă (cantitativ și 
calitativ) ducând la dezvoltare socială sustenabilă. 

Utilizarea TIC, a informatizării este o necesitate. Practic nu există 
loc și domeniu de muncă sau activitate în care TIC să nu se regăsească. 
Creșterea competențelor individuale și de firmă este o necesitate și o premisă 
a dezvoltării. TIC și inovarea socială sunt piloni intercorelați atât ai dezvoltării 
durabile cât și ai sustenabilității. 

Între dezvoltarea start-upurilor, a firmelor, a sectoarelor de 
activitate și dezvoltarea regională durabilă trebuie să existe o relație 
biunivocă, inclusiv la nivelul de strategii și politici publice. 

Inovarea sociala devine astfel motorul dezvoltării durabile și 
sustenabile. 

Referitor la studiul comparativ privind inovarea socială în țările 
europene, să menționăm doar câteva dintre inițiativele CE în acest domeniu. 

Obiective 
Acțiunile Comisiei privind inovarea socială provin din inițiativa "O 

Uniune a inovării" (2010) și din pachetul de investiții sociale (2015). 
Aceste acțiuni facilitează stimularea, adoptarea și extinderea 

soluțiilor de inovare socială. 
Obiectivele principale sunt: 

 promovarea inovării sociale ca sursă de creștere, dezvoltare și locuri 



50 
 

de muncă; 
 schimbul de informații și bune practici despre inovația socială în 

Europa; 
 sprijinirea antreprenorilor inovatori și mobilizarea investitorilor și a 

organizațiilor publice. Ce face Comisia cu privire la inovarea socială? 
 Rețele - ajută organizațiile din întreaga Europă să se conecteze, să 

învețe unele de la altele și să împărtășească experiențe prin 
intermediul portalului Comunității Inovare Socială; 

 Concurență - în fiecare an, se organizează Concursul pentru inovare 
socială la nivel European pentru a surprinde și sprijini noi soluții la 
provocările societale și, astfel, pentru a crește gradul de conștientizare 
cu privire la inovarea socială. În felul acesta, prin conștientizare se 
asigură sustenabilitatea. Alte concursuri europene susțin, de 
asemenea, inovatorii sociali, precum Premiile RegioStars și Turneul 
pentru inovație socială; 

 Finanțare – se oferă finanțare directă pentru a sprijini inovarea socială 
prin Programul de ocupare a forței de muncă și de inovare socială, 
Orizont 2020, în special în cadrul Instrumentului pentru IMM-uri care 
este deschis întreprinderilor sociale sau Platformelor de conștientizare 
colectivă. Inovarea socială poate fi finanțată și în țara sau fiecare 
regiune în cadrul fondurilor structurale și de investiții ale UE. În plus, 
Comisia oferă, de asemenea, finanțare pentru inițierea unor idei 
inovatoare care să abordeze provocările sociale prin intermediul 
Platformei privind provocările sociale; 

 Ecosisteme – se îmbunătățesc infrastructurile și elementele suport, 
pentru inovarea socială și întreprinderile sociale din Europa, pentru a 
atrage investitorii privați; 

 Impact – se colectează și se diseminează bune practici despre 
beneficiile inovației sociale și metodologiile pentru măsurarea 
rezultatelor; 

 Incubarea – se sprijină structurile de incubare pentru inovarea socială 
în Europa, prin rețele de incubatoare la nivelul întregii UE, cum ar fi 
Transition și Benisi; 

 Explorarea – se caută noi idei, aplicații sau domenii pentru inovarea 
socială (ex. inovația socială și producția deschisă (2015), economia 



51 
 

colaborativă cu scop social (2016), etc). 
În perioada 2014-2020 rolul Fondului Social European este 

permanent consolidat, ceea ce aduce după sine sprijinirea din ce în ce mai 
puternică a inovației sociale, testarea şi creșterea amplorii, eficienței, 
vizibilitatea rezultatelor în context social, a soluțiilor inovatoare ca răspuns la 
nevoile sociale și la cele privind ocuparea forței de muncă și educația. 

POCU 2014-2020 are la bază exact această intenție, când 
accentuează importanța finanțării inițiativelor de inovare socială. Citind textul 
POCU se vede că, în conformitate cu definiția dată de Comisia Europeană, în 
contextul acestui program operațional inovarea socială presupune 
dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate 
provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a 
societății civile, cu scopul identificării nevoilor sociale, îmbunătățirii serviciilor 
sociale si a eficienței. 

Inovarea socială este o temă secundară în cadrul POCU, 
conștientizarea coerentă este necesară, iar contribuția propunerilor de 
proiect la inovarea socială este punctată în cadrul criteriului de selecție 
eficacitate, și ca atare, această temă trebuie integrată în proiecte. 

Programul operațional oferă exemple concrete de teme de inovare 
socială pentru diferitele obiective prioritare și axe prioritare. 

De exemplu, în cazul privind incluziunea socială și 
combaterea sărăciei sunt propuse următoarele exemple de teme de 
inovare socială: 

 crearea și consolidarea de parteneriate relevante pentru 
soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitățile 
marginalizate / persoanele aflate în risc de sărăcie / 
persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, dar și pentru 
identificarea unor soluții practice, viabile, inovative de a 
răspunde problemelor identificate, bazate inclusiv pe 
valorificarea de bune practici la nivel național sau din alte 
state membre; 

 metode inovative de implicare activă a membrilor comunității 
în operațiunile sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor 
de ordin moral sau care țin de cutumele din societate / 
etnice; 
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 valorificarea oportunităților locale în identificarea soluțiilor 
propuse; 

 activități și inițiative care vizează promovarea egalității de 
șanse, non discriminarea etc. 

În afară de explicarea modului în care proiectele propuse contribuie 
la inovarea socială, solicitanții trebuie să precizeze și costul estimat al 
respectivelor măsuri. 

Prin această cerință crește șansa implementării efective ale unor 
inițiative de inovare socială, care, în lipsa unui buget aferent, ar putea 
rămâne doar niște angajamente declarative, teoretice, fără rezultate 
concrete. 

 
Exemplu de afaceri în domeniul inovării sociale: 
În 2007, o mamă tânără, de profesie psiholog, în perioada 

concediului de creștere a copilului își dă seama că reintegrarea pe piața 
muncii nu va fi deloc ușoară (iată problema socială care trebuie soluționată!). 

Din comentariile și discuțiile de pe forumurile pentru mămici 
înțelege, că există o serie de probleme cu care mămicile se confruntă zi de 
zi (o temă des dezbătută fiind, de exemplu, somnul la copii), și la care nu 
sunt oferite soluții eficiente corespunzătoare. 

În acest context lansează primul ei blog dedicat mămicilor, și pe 
care oferă răspunsuri la întrebări arzătoare în domeniul psihologiei copiilor, 
între timp construind propria afacere on-line: cursuri mini, pachete de 
training în domeniul creșterii copiilor, bestseller în domeniul psihologiei 
mămicilor. Ideea se dovedește un succes, și ea se trezește cu un model 
antreprenorial funcțional. 

Între timp se evidențiază din ce în ce mai mult și faptul că 
reintegrarea pe piața muncii a mămicilor este o problemă generală, cu care 
se confruntă multe femei, mai mult, ideea lansării unei afaceri proprii, care 
poate fi dezvoltată de acasă, chiar și în timpul concediului de creștere a 
copilului, pare o alternativă din ce în ce mai atractivă pentru mămici. 

Așa se naște cea de-a doua afacere, dedicată în special mămicilor, 
având ca scop sprijinirea acestora în lansarea propriei lor afacere on-line. 

Și această idee se dovedește de succes, pentru că training-urile 
oferite de ea au la bază cunoștințe practice izvorâte din modelul 
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antreprenorial dezvoltat, implementat și permanent îmbunătățit de ea. În 
cadrul acestei inițiative peste 2600 de persoane lansează propria afacere on-
line. Ceea ce face ea, este inovare socială pură. 

 
Alte idei de proiecte de inovare socială 
Sustainia, un consorțiu de experţi și organizații, printre care se 

numără și companii precum Microsoft, General Electric, Philips Lighting, Novo 
Nordisk și IKEA, a publicat recent a patra ediție a unui top al celor mai 
performante 100 de idei de afaceri sustenabile. 

Topul se numește Sustainia100 și este întocmit anual, cu scopul de 
a oferi exemple simple și funcționale, care sa fie utile atât investitorilor și 
oamenilor de afaceri, cât și consumatorilor. 

Pentru ediția de anul acesta, au fost analizate 1.500 de proiecte din 
74 de țări, din următoarele 10 domenii: construcții, industria alimentară, 
industria modei, transport, IT, educație, energie, sănătate, orașe și resurse. 

În continuare, vom descrie câteva inițiative din domeniul alimentar 
și alimentație, prin care antreprenorii încearcă să reducă risipa alimentară, 
să dezvolte agricultura urbană sau să diminueze cantitatea de pesticide 
folosită în agricultură. 

 
Fructe și legume urâte, cu 30% mai ieftine 
La nivel global, irosim anual cel puţin 30% din mâncarea pe care o 

producem. În cazul legumelor și fructelor, situaţia este și mai gravă: se 
aruncă 45% din ceea ce se cultivă. 

O mare parte din aceste alimente ajung la groapa de gunoi chiar 
înainte de a se strica. Motivul? Supermarketurile nu le acceptă din rațiuni 
estetice. 

Intermarche, un supermarket din Franța, a inițiat o campanie de 
vânzare a alimentelor urâte. 

Cu o strategie de marketing inteligentă și cu prețuri mai mici cu 
30%, au reușit să vândă 1,2 tone de legume și fructe în primele 2 zile ale 
campaniei și să crească traficul în supermarketurile sale cu 24%. 
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Sky Greens este un cultivator de legume din Singapore care 

folosește un sistem de plantare vertical, hidraulic, cu un mecanism de irigare 
cu circuit închis. 

Tăvile cu legume sunt dispuse una peste cealaltă, pe o înălțime 
echivalentă cu cea a unui bloc de trei etaje. 

 
Cu ajutorul acestui sistem, producătorul susține că sporește 

productivitatea muncii și a terenului, producând de 10 ori mai mult. 
Totodată, nu are nevoie de pământ arabil și folosește doar 5% din 

cantitatea de apă și doar 25% din cea de pesticide de care ar fi avut nevoie 
pentru a produce aceeași cantitate de legume în mod tradițional. 

De asemenea, faptul că nu depinde de fertilitatea unui sol sau de 
condiții de mediu îi garantează siguranța producției. 

Cantitatea de energie necesară pentru funcţionarea întregului 
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sistem este de 40 Wh, echivalentul consumului unui bec incandescent mic. 
Sky Greens oferă astfel o soluție sustenabilă pentru criza alimentară. 
Organizația Mondială a Sănătății estimează că, până în 2050, 70% 

din populația planetei va locui în orașe. 
Prin urmare, pământurile din jurul orașelor se vor degrada 

semnificativ, din cauza supraexploatării. 
 
Gândaci pe post de pesticide 
Folosirea pesticidelor în agricultură are un impact negativ atât 

asupra apelor, pe care le poate contamina, cât și asupra pasărilor, peștilor și 
a altor viețuitoare. 

De asemenea, unele dăunătoare au dezvoltat o rezistență la 
pesticidele comune, ceea ce impune folosirea unor substanțe din ce în ce mai 
puternice. 

SUA cheltuie anual 1,5 miliarde de dolari pentru a repara daunele 
cauzate de folosirea pesticidelor. Soluția dezvoltata de BioBee, o companie 
americană, constă în folosirea unor insecte care atacă daunătoarele. 

E vorba despre păianjeni, gândaci, buburuze și albine. BioBee cresc 
insectele și apoi le trimit fermierilor. 

 
 
Metoda poate reduce cu 70% cantitatea de pesticide necesară 

pentru cultivarea citricelor, măslinelor sau altor fructe mediteraneene și cu 
80% pentru cultivarea căpșunilor, ardeilor sau a cerealelor. 
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De asemenea, în cazul cultivării roșiilor, albinele ajuta la polenizare, 
crescând productivitatea cu 25%. 

Ferma acvaponică, soluție de antreprenoriat social pentru 
ONG-uri și companii responsabile 

Companiile românești care doresc să susțină agricultura bio din 
Romania, dar și ONG-urile sau antreprenorii care vor să o practice s-ar putea 
orienta spre soluţii inovatoare. Una dintre acestea este ferma acvaponică, un 
concept sustenabil deja implementat în mai multe locuri în România. 

O ferma acvaponică este un sistem care combină două tehnologii 
agricole: 

- cultura hidroponică (cultura plantelor fără pământ, 
pe un strat de nisip sau pietriș, prin care circulă în 
permanență apă cu soluții nutritive) 

- acvacultura (creșterea plantelor și animalelor 
acvatice în scopul comercializării lor) Mai jos puteți 
vedea o imagine care arată cum funcționează o astfel 
de ferma acvaponică: 
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Principiile de funcţionare ale unei ferme acvaponice 
Într-o fermă acvaponică, există o relație de simbioză, naturală 

între pești și plante. Peștii fertilizează plantele, cu ajutorul reziduurilor pe 
care le produc. 

Plantele se hrănesc cu aceste reziduuri, filtrând apa pe care o 
folosesc în continuare peștii. 

În acest proces, intervin numeroase bacterii care se dezvoltă 
singure în stratul de pietriș sau nisip de la baza plantelor. 

Acestea au rolul de a transforma substanțele dăunătoare din 
reziduurile peștilor (amoniacul) în substanțe nutritive (nitrați), cu care 
plantele se pot hrăni. 

Cu ajutorul lor, gustul legumelor crescute în acest sistem nu este 
diferit de cel al legumelor crescute în pământ. 

Prin exploatarea unei fermele acvaponice, se obțin: 
 pești (precum crap, biban, păstrăv, plătică sau chiar caras), 
 legume (salata verde, roșii, verdețuri etc.), 
 îngrășământ natural extrem de bogat în substanțe 

nutritive, dacă populația de pești este suficient de 
numeroasă. 

Teoretic, aceste ferme se pot construi oriunde. 
În România, există deja cel puţin un ONG care a inițiat un astfel 

de proiect pilot, la Snagov - vezi site-ul Fundației Snagov. 
De asemenea, presa a relatat despre proiecte implementate în 

Focșani (vezi reportaj PRO TV) sau în Timișoara (vezi reportaj Antena1). 
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Cum se construiește și cât costă o fermă acvaponică? 
Există numeroase ghiduri care vă învață cum să construiți un sistem 

acvaponic. Iată câteva dintre acestea: Aquaponics, Common Sense Guide, 
Aquaponics How-To-Guide sau seria de tutoriale de pe site-ul Urban Farming 
Guys. 

Investiția pentru construirea și funcţionarea unei astfel de sistem 
depinde de soiurile crescute și climă. Conform unei analize cost/beneficiu 
realizată de un site de specialitate, o sera acvaponică de mici dimensiuni, de 
1.000 de litri (deci echivalentul unui volum de 1 m3), în care se pot crește în 
medie 22 de bibani, ar costa doar 2.300 de dolari. 

La aceasta, se adaugă costul de funcţionare, care ar ajunge la 
aproximativ 320 de dolari pentru fiecare ciclu de producție (de aproximativ 6 
luni). 

 
Recuperarea căldurii din gaze reziduale în fabrica de ciment 

din Oradea 
Holcim Romania a construit o instalație de revalorificare a energiei 

termice reziduale în fabrica sa de ciment de la Aleșd. 
Cu ajutorul ei, transformă căldura în energie electrică și își asigură 

15% din consumul de energie. 
Cauza socială - studiu de caz: 
Industria producătoare de ciment este responsabilă pentru 5% din 

totalul emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel mondial. Poluarea din 
aceasta industrie este cauzată în principal de consumul mare de energie. 

În procesul de producție a cimentului, cea mai mare cantitate de 
energie e folosită pentru încălzirea la temperaturi foarte ridicate a cuptorului 
de "clincher" (material intermediar, rezultat din mai multe procese de 
prelucrare a calcarului și a argilei). Clincherul prelucrat în cuptor este apoi 
răcit brusc, operațiune în care se consumă, din nou, energie. 

Din cele 2 procese, rezultă multă căldură, care este, de obicei, 
irosită. Însă, cu ajutorul unor tehnologii performante, căldura reziduală 
poate fi transformată în energie electrică.  

Desfăşurarea proiectului: 
În noiembrie 2013, Holcim Romania a inaugurat o instalație de 

revalorificare a energiei termice reziduale în fabrica sa de ciment de la 
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Aleșd, Oradea. Cu ajutorul acesteia, căldura rezultată în procesul de 
producție a cimentului este transformată în energie electrică. 

Astfel, compania își asigură 15% din cantitatea de energie necesară 
în procesul de producție. Tehnologia care stă la baza instalației este unică în 
Europa și a fost dezvoltată de ingineri români. Pentru construirea ei, a fost 
nevoie de peste 300 de muncitori și de o investiție de 15 milioane de euro 
din partea companiei. 

 
 
Cum funcționează instalația 
În producția cimentului, se folosește un amestec de materii prime: 

în principal calcar și argilă sau marnă. Acestea sunt concasate și măcinate, 
iar făina rezultată este transformată, prin prelucrarea sa, la temperaturi 
foarte înalte (de aprox. 1.400 de grade Celsius), într-un produs intermediar, 
denumit clincher. Obținerea clincherului nu se poate face însă fără arderea 
de combustibili tradiționali sau alternativi (proveniți din deșeuri). 

În timpul arderii, rezultă o cantitate mare de căldură, care poate 
fi captată și refolosită, prin transformarea ei în energie electrică. Acest proces 
este cunoscut sub denumirea de cogenerare industrială și se poate 
implementa în toate industriile care sunt mari consumatoare de energie. 
Aplicarea lui în sectorul producției de ciment este relativ nouă (din 2005), în 
prezent existând aproximativ 900 de astfel de sisteme la nivel global. 

În 98% dintre cazuri, sistemele folosesc apa supra-încălzită 
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(abur) ca agent de preluare a căldurii reziduale. Acest lucru nu a fost însă 
posibil în fabrica din Aleșd, întrucât, datorită tehnologiilor performante din 
fabricile de ciment ale Holcim România, temperatura gazelor reziduale 
purtătoare de căldură este destul de joasă. Prin urmare, pentru a se obține 
o recuperare eficientă, s-a optat pentru folosirea unui ulei special în locul 
aburului. 

 
Rezultă astfel o energie produsă fără combustibili fosili, zgomot, 

praf sau emisii suplimentare de gaze cu efect de seră (în afară de cele deja 
rezultate în procesul de prelucrare a clincherului). În același timp, fabrica își 
reduce semnificativ emisiile de CO2 corespunzătoare consumului de 
electricitate. 

 
Etapele construirii instalației 
În 2010, înainte de implementarea proiectului, compania a realizat 

un studiu tehnic de fezabilitate și a cerut unor ingineri să îl adapteze în 
funcție de specificul fabricii. Sistemul a fost construit în 2011-2012, iar în a 
doua jumătate a anului 2012  au  avut  loc  probe  tehnice  și  industriale.  
Datorită rezultatelor tehnice obţinute, începând cu 2013, s-a analizat 
posibilitatea de extindere a acestui proiect, prin implementarea unui 
sistem de recuperare a căldurii reziduale și la Ciment Câmpulung. Pentru a 
finanța proiectul, compania a aplicat la fondurile europene Orizont 2020 
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pentru inovație. Aplicația sa a fost singura câştigătoare în domeniul eficienței 
energetice în 2014.  

Rezultate: 
Prin construirea instalației de revalorificare a energiei termice 

reziduale în fabrica sa de ciment de la Aleșd, compania Holcim Romania a 
reușit: 

- să își reducă dependența de rețea și de prețurile în continuă 
creștere a energiei, prin înlocuirea a aproximativ 15 % din 
energia electrică aprovizionată din rețea cu energie durabilă, 
produsă prin recuperarea căldurii reziduale a procesului de 
fabricare a clincherului de ciment; 

- să contribuie la combaterea schimbărilor climatice, prin 
reducerea indirectă a emisiilor de gaze cu efect de seră 
(aproximativ 11.500 tone de CO2 anual - în cazul Ciment Aleșd), 
care s-ar fi generat dacă s-ar fi folosit energia electrică din 
rețeaua naţională; 

- să reducă indirect consumul de resurse naturale 
(combustibili fosili care ar fi fost utilizaţi pentru producerea 
energiei electrice din rețeaua naţională); 

- să contribuie la atingerea celor 3 ținte europene pentru 
2020, în domeniul climei și energiei, respectiv: reducerea cu 
20% a gazelor cu efect de seră, creșterea cu 20% a eficienței 
energetice și asigurarea unei proporții de 20% energie 
regenerabilă în mix-ul de energie; 

- să promoveze soluția de eficientizare energetică la 
diverse evenimente: la un seminar european care a avut loc în 
Londra în iunie 2013, la evenimentul de lansare al proiectului și 
la un eveniment dedicat discuțiilor despre economia cu emisii 
reduse de CO2. 

 
Școala Zidarilor 
Compania a desfășurat un program de calificare și certificare pentru 

zidari, în condiţiile în care României îi lipsește forța de muncă specializată în 
domeniul construcțiilor. 

Cauza socială: În România, aproximativ 43.000 de oameni 
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lucrează în prezent în zidărie și domenii conexe (amenajări interioare și 
exterioare, izolații etc.). Dintre aceştia, doar 5.900 sunt zidari calificați. 
De cele mai multe ori, zidarilor nici nu li se cere calificare. Un studiu 
realizat în 2014 la comanda Holcim arăta că doar 17% dintre cei chestionați 
au solicitat ca meseriașii pe care i-au angajat pentru o lucrare de zidărie să 
aibă și o specializare. Cei mai mulți au luat în considerare doar recomandările 
rudelor sau ale prietenilor (74%). 

Unul dintre motivele pentru care în România se găsesc foarte puțini 
muncitori calificați în zidărie îl reprezintă faptul că, în ultimii 10 ani, s-a redus 
cu 90% numărul de locuri din școlile specializate. În prezent, există 
doar 20.700 de locuri disponibile în 480 de unități de învățământ, ceea ce 
face ca firmele din domeniul construcțiilor să se confrunte cu o lipsă acută 
de personal calificat. 

Desfăşurarea proiectului: 
Pentru a răspunde cererii de pe piața forței de muncă, Holcim 

România a inițiat în 2011 un program gratuit de calificare și certificare 
pentru zidari-tencuitori. 

Acesta se numește “Școala Zidarilor” și constă în instruirea unor 
muncitori în construcții care doresc o certificare a abilitaților lor sau care vor 
să afle ultimele noutăți în materie de construcții, dar și a persoanelor 
interesate de o nouă specializare. 

Timp de 6 zile, cei înscriși în program participă la o serie de cursuri 
teoretice și practice, predate de experţi din cadrul Holcim Romania și de 
cadre didactice de specialitate. În total, este vorba despre 35 de ore de curs, 
15 - de teorie și 20 - de practică. 

În tot acest timp, cursanții află informații de bază în domeniul 
construcțiilor și învață efectiv cum să prepare corect un mortar, cum să-și 
aleagă cât mai eficient materialele și tehnicile, dar și care sunt ultimele 
noutăți în domeniul zidăriei și tencuielii. 

La final, ei pot susține un examen, pentru a obține un certificat de 
competențe profesionale în meseria zidar - pietrar - tencuitor, emis de 
Autoritatea Naţională pentru Calificări. 

Etapele implementării proiectului 
Programul “Școala Zidarilor” a început în 2011, cu o sesiune pilot, 

care a avut loc în București, la Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”. 
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Ulterior, a fost extins în alte 17 orașe din țară, fiind implementat 
în parteneriat cu colegiile tehnice din fiecare localitate, alături de experţi din 
partea Holcim. 

 
Câțiva dintre experţii Holcim implicaţi în program 

La sfârșitul anului 2014, absolviseră peste 500 de zidari. 
Rezultate: 
Până acum, au fost implicaţi în program: 

 18 colegii tehnice de profil, din 18 orașe ale țării 
 36 cadre didactice 
 peste 500 de cursanți 

Pe lângă rezultatele din cadrul programului, acesta a beneficiat și 
de o mediatizare importantă, din partea unor instituții precum: 
ResponsabilitateSociala.ro, Europa FM, Adevarul, Wall-Street, Mediafax, 
Agenda Constructiilor, Piticu.ro etc. 

De asemenea, spre finalul anului 2014, “Școala Zidarilor” a obținut 
marele premiu la categoria proiectelor desfășurate de companii mari, în 
cadrul unei competiții organizate de Consiliul National al IMM-urilor. 

Competiția s-a numit CNIPMMR CSR Awards și a recompensat 
companiile care au oferit soluţii sustenabile și inovatoare la probleme 
economice, sociale sau de mediu cu care se confruntă țara noastră. 

În toate aceste proiecte au fost utilizate tehnologii informatice, atât 
în procesul de proiectare, component pentru automatizare, execuție și 
implementare cât și în fazele de promovare (pagini web, înscriere în site-uri 
de promovare). 

 
Modalități de implementare a Inovării Sociale în proiecte 
Inițierea unei noi afaceri, caracterizată prin: 

 Nume nou de afacere, neregăsit în zona adiacentă de operare, 
sugestiv pentru tipul și serviciile oferite; 
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 Oferirea de produse și sau servicii într-o zonă comercială bine 
delimitată, dar cu posibilități de dezvoltare locală, regională, 
națională etc.; 

 Un nou model de management, specific situației concrete și bazat pe 
tehnologii moderne; 

 Noi rețele de aprovizionare, de colaborare în producție și 
testare/certificare etc., de clienți, necesare susținerii afacerii; 

 Noua conexiune cu instituțiile publice (RC, ANAF, Primărie, Instituții 
de învățământ și formare profesională, Inspecție Sanitară, Inspecția 
Muncii, Pompieri etc.) pentru integrarea socială a afacerii; 

 Noua relație cu comunitatea locală învecinată, cetățenii, organizațiile 
societății civile, responsabilitate socială; 
Oferirea de produse și sau servicii cu grad de noutate (noi, 

inovative, parțial noi) prin: oferirea de produse și sau servicii, într-o zonă 
(comercială) cu cerere mare și ofertă existentă neacoperind cererea, prin noi 
modalități de distribuție: 

 Oferirea de produse și sau servicii noi sau cu caracteristici 
îmbunătățite (tipodimensiuni, tipovariante, particularizate pe client etc.), 
într-o zonă (comercială) cu cerere mare și ofertă existentă neacoperind 
cererea; 

 Oferirea de produse și sau servicii noi sau utilizând pentru 
acestea materii prime și materiale economicoase, eficiente, diferite prin ceva 
de cele convenționale (utilizate de concurență); 

 Oferirea de produse și sau servicii noi sau utilizând pentru 
acestea materii prime și materiale acceptabile ecologic (recuperabile, cu 
deșeuri minime și procesabile, nivel redus de noxe, utilizarea surselor de 
energie alternative și regenerabile etc.), diferite prin ceva de cele 
convenționale (utilizate de concurență); 

 Oferirea de produse și sau servicii noi sau utilizând pentru 
acestea tehnologii de execuție, fabricație, de realizare, îmbunătățite/diferite 
prin ceva de cele convenționale (utilizate de concurență); 

 Oferirea de produse și sau servicii noi sau cu consumuri 
specifice (materii prime, materiale, energie, utilități, spatii de depozitare etc.) 
diferite prin ceva de cele convenționale (utilizate de concurență); 

 Oferirea de produse și sau servicii noi sau însoţite de noi tipuri 
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de documentaţii de prezentare folosire, utilizare; 
 Oferirea de produse și sau servicii cu garanții îmbunătățite, cu 

servicii de mentenanță, update etc. asigurate, cu angajamentul recuperării, 
retragerii de pe piață la sfârșitul duratei de utilizare; 

 Oferirea de produse și sau servicii noi sau cu mase și forme 
ergonomice, ambalaje etc. prin ceva diferite față de cele convenționale. 

Creșterea gradului de angajare, incluziune socială: 
 Creșterea gradului de angajare prin angajarea obligatorie, 

iniţială, a minimum 2 salariați cu timp integral de lucru și ulterior și a altora 
(conform proiecții dezvoltare afacere); 

 Creșterea incluziunii sociale prin oferirea de servicii cu timp 
parțial în zona administrativă a firmei (contabilitate, întreținere) și în servicii 
de transport, mentenanță și garanție post livrare. 

Creșterea nivelului și calității vieții, a bunăstării, combaterea 
sărăciei: 

 Creșterea nivelului și calității vieții prin trecerea de la postura 
de șomer ori de salariat la cea de antreprenor/manager; 

 Creșterea bunăstării și combaterea sărăciei prin asigurarea 
unor salarizări permanente cel puţin la nivelul salariului minim pe economie. 

Formarea profesională, inclusiv prin calificări, specializări, 
perfecționări planificate: 

 Curs de competențe antreprenoriale / Manager de inovare - 
Alte cursuri, inclusiv cele propuse a fi urmate prin autoinstruire de către 
personalul firmei, inclusiv în perioada de dezvoltare și sustenabilitate; 

 Cursurile de calificări, specializări, perfecționări cu atestate de 
absolvire, programate inclusiv în perioada de dezvoltare și sustenabilitate. 

Implicare efectivă în activităţi de cercetare-dezvoltare 
tehnologică, cu scopul orientat spre inovare, conform unei strategii a 
firmei: 

 Produsele/serviciile firmei sunt/vor fi realizate în concepție 
proprie sau prin colaborări incluzând elemente inovative, având elemente de 
noutate (se specifică); 

 Procesele de execuție, de producție, de realizare produse și 
servicii au/vor avea elemente de noutate (se specifică) realizate prin 
concepție proprie sau prin colaborări. 
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Dezvoltare locală urbană și regională: 
 Dezvoltare locală urbană integrată, adică prin ce contribuie 

firma nou înființată la dezvoltarea urbană (locuire, civilizație, educație, 
dezvoltarea economică, incluziunea socială şi protecția mediului, dezvoltarea 
unor parteneriate puternice care să implice cetățeni de la nivel local, 
societatea civilă, economia locală şi diversele niveluri de guvernanță etc.). 

 Dezvoltare regională, adică impulsionarea și diversificarea 
activităților economice, stimularea investițiilor în sectorul privat, contribuția 
la reducerea șomajului și îmbunătățirea nivelului de trai. 

Promovarea surselor de energie alternative și regenerabile: 
 În procesele de producție și conducerea firmei; 
 La utilități (încălzire, apă caldă, lumină, aer condiționat și aer 

comprimat etc.). 
Reducerea poluării cu CO2: 
 Dioxid de carbon (CO2), - oxizi de azot (N2O), - metan (CH4); 
 Hidrofluorocarburi (HFC), - perflorocarburi (PFC); 
 Hexaflorura de sulf (SF6), toate contribuind la potențialul de 

încălzire globală (GWP); 
 Alte noxe și deșeuri nereciclabile ș.a. 
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4. Promovarea temei orizontale FSE „Egalitate de șanse și 
nondiscriminare” 

 
Egalitatea de șanse este conceptul conform căruia toate ființele 

umane sunt libere să-și dezvolte capacitățile personale şi să aleagă fără 
limitări impuse de roluri stricte. Conceptul are la bază asigurarea participării 
depline a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire de 
origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități sau orientare sexuală. 

Dreptul la egalitate de șanse este un drept fundamental în cadrul 
Uniunii Europene. 

Valorificarea diversității culturale, etnice și a diferențelor de gen, de 
vârstă, sunt premise pentru dezvoltarea societății și asigură un cadru în care 
relațiile sociale au la bază valori precum toleranța și egalitatea. O serie de 
acte normative la nivelul Uniunii Europene pentru implementarea principiului 
egalității de șanse pe piața muncii au fost emise de-a lungul timpului. 

 

 
Ariile în care se aplică principalul document care reglementează 

punerea în aplicare a principiului egalității sunt: 
- accesul la încadrarea în muncă; 
- promovarea și formarea profesională; 
- condiţiile de muncă; 
- securitate socială. 
Prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție 

sau preferință pe baza criteriilor: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, 
categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală 
cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie 
defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect 
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restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții 
de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăților fundamentale sau a 
drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi 
cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. 

 
Tipuri de discriminări în România: 

 discriminare după gen; 
 discriminare după orientare sexuala; 
 discriminare după vârstă; 
 discriminare după handicap; 
 discriminare după etnie; 
 discriminare după religie. 

Genul se referă la diferențele sociale dintre femei și bărbați care 
sunt învățate și care se schimbă în timp. Aceste diferențe variază mult în 
interiorul unei culturi de la o cultură la alta. 

Genul este un instrument conceptual cu ajutorul căruia sunt 
analizate rolurile, responsabilităţile, constrângerile, șansele și nevoile 
bărbaților și femeilor în orice context. 

Principalele cauze care stau la baza discriminării după gen în 
România: 

- nivelul scăzut al remunerației în domeniile puternic feminizate; 
- reprezentarea inechitabilă la nivel politic a femeilor și a 

bărbaților în procesul de luare a deciziei; 
- deficiențele la nivelul administrației publice locale în a asigura 

măsuri active de conciliere a vieții de familie cu viața profesională: 
- numărul redus al activităților economice inițiate de către femei; 
- existența stereotipurilor sexiste în societate; 
- accesul scăzut. 
Ca și cetățeni cu drepturi depline, persoanele cu handicap au 

drepturi egale și au dreptul la demnitate, egalitate de tratament, de viată 
independentă și de participarea deplină în societate. 

Principalele cauze care stau la baza discriminării după handicap în 
România: 

- accesul scăzut la servicii sociale specializate; 
- accesul persoanelor cu handicap locomotor în mijloacele de 
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transport în comun; 
- accesul scăzut pe piaţa muncii; 
- accesul scăzut la orice formă de educație, datorat inexistenței 

unui sistem de educație timpurie pentru copilul cu handicap, a mentalităților 
învechite a profesorilor precum și a lipsei accesibilizărilor mediului fizic și 
informațional în sistemul de învățământ. 

Principalele cauze care stau la baza discriminării după etnie, mai 
exact discriminarea populației rome în România: 

- existența unui sistem patriarhal și a unor norme comunitare 
care nu permit femeilor rome dezvoltarea unei cariere profesionale; 

- formele multiple de discriminare cu care femeile rome se 
confruntă în accesul la bunuri și servicii, precum și la furnizarea serviciilor; 

- imaginea negativă promovată de către mass-media referitoare 
la femeile și bărbații de etnie roma; 

- insuficienta promovare a diversității și a identităților multiple 
ale femeilor în societatea românească. 

În cazul unei discriminări, se recomandă adresarea: 
- angajatorului; 
- reprezentaților sindicali sau reprezentanților aleși ai angajaților; 
- Inspecției Muncii; 
- Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 
- Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și 

Bărbați; 
- Instanţelor judecătorești. 
Acte normative privind egalitatea de șanse pe piaţa muncii: 
- Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările ulterioare; 
- Ordonanța de Urgență nr. 137/2000 privind prevenirea și 

sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată; 
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament 

între femei și bărbați, republicată; 
- Codul Penal. 
În ultima vreme se discută intens despre directivele Uniunii 

Europene despre angajamentele ce trebuie îndeplinite de România în baza 
acestora, ca Stat Membru al Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2007. 
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Discriminarea 
Prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție 

sau preferință pe baza criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Criteriile stabilite de legislaţia românească sunt: 

 rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, 
convingeri; 

 sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 
necontagioasă; 

 infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, 
precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect 
restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau 
exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului şi a 
libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de 
lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în 
orice alte domenii ale vieții publice. 

Discriminarea poate fi sexuală (a minorităților sexuale și între sexe), 
etnică, rasială, socială etc. Ea poate fi de două feluri: 

 directă, când tratamentul defavorabil se îndreaptă direct 
împotriva unei anumite persoane, pe motive de sex 
(graviditate, naștere), rasă, etnie, categorie social 
(persoanele cu handicap sunt una dintre cele mai 
discriminate categorii sociale), etc.; 

 indirectă, când tratamentul defavorabil este îndreptat 
împotriva unui grup de persoane de un anumit sex, etnie, 
rasă, categorie socială, etc. 

 
Discriminarea pe criteriul de sex 
Orice diferențiere, excludere sau restricție bazată pe sex, care are 

ca efect sau scop împiedicarea sau anularea recunoașterii, beneficiului sau 
exercitării de către femei, indiferent de statutul lor matrimonial, pe baza 
egalității dintre bărbați şi femei, a drepturilor omului şi libertăților 
fundamentale, în domeniile politic, economic, social, cultural, civil sau în orice 
alt domeniu. 
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Discriminarea directă 
Conform Directivei Consiliului 2002/73/ EC, discriminarea directă 

apare atunci când o persoană este tratată mai puţin favorabil decât o altă 
persoană este, a fost sau ar fi tratată într-o situaţie comparabilă, pe temeiul 
apartenenței sale la un anumit sex. 

Orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de 
rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, 
orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare 
HIV sau apartenență la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu 
care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoașterii, 
folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului şi a 
libertăților fundamentale ori a drepturilor recunoscute prin lege, în domeniul 
politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. 

 
Discriminare indirectă 
Conform Directivei Consiliului 2002/73/EC, discriminarea indirectă 

apare atunci când o prevedere, criteriu sau o practică aparent neutră ar pune 
persoanele de un anumit sex într-o situaţie dezavantajoasă în comparaţie cu 
o persoană de un alt sex, cu excepţia cazului în care acea prevedere, criteriu 
sau practică sunt justificate în mod obiectiv de un scop legitim, iar 
posibilitățile de atingere a acestuia sunt adecvate şi necesare. 

Prin discriminare indirectă se înțelege situaţia în care o dispoziţie, 
un criteriu sau o practică, în apartenență neutră, ar dezavantaja în special 
persoanele de un anumit sex, în raport cu persoanele de alt sex, cu excepţia 
cazului în care această dispoziţie, acest criteriu sau această practică este 
justificată obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele de atingere ale acestui 
scop sunt corespunzătoare şi necesare. 

Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. Aspectul 
cel mai important care trebuie subliniat de la bun început în legătură cu 
maternitatea este că aceasta nu poate constitui motiv de discriminare pentru 
femei. Legea 340 /2006 privind egalitatea de șanse între femei şi bărbați 
stabileşte faptul că este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea 
angajării, să prezinte un test de graviditate şi să semneze un angajament că 
nu va rămâne însărcinată sau că nu va naște pe durata de valabilitate a 
contractului individual de muncă. 
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Discriminarea pozitivă 
Acțiunile pozitive au drept scop promovarea principiului 

tratamentului egal pentru o categorie de femei sau bărbați, care la un 
moment dat este într-o poziție dezavantajoasă în comparaţie cu majoritatea. 
Ele sunt inițiate pentru a oferi categoriei defavorizate o serie de avantaje cu 
scopul stabilirii unor șanse reale în accesul la anumite drepturi. Baza legală 
a definirii şi a adoptării unor măsuri de discriminare pozitivă este Convenția 
asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei. 

 
Hărțuirea şi hărțuirea sexuală 
Sunt forme de discriminare bazată pe sex. Hărțuirea sexuală este 

un comportament nedorit, de natură sexuală, care afectează demnitatea 
femeilor sau bărbaților. Acest comportament nedorit poate fi de natură fizică, 
verbală sau non-verbală: cererea unor favoruri sexuale, formularea unor 
observații indecente, comiterea unor gesturi, acțiuni şi presiuni supărătoare 
pentru persoana cărora se  adresează. Hărțuirea sexuală apare, cel mai 
adesea, la locul de muncă şi este considerată uneori ca fiind un 
comportament normal, din cauza perpetuării unor stereotipuri sexuale 
tradiționale. 

 
Formele hărțuirii sexuale 
Potrivit legii, pentru ca un anumit comportament să fie calificat drept 

hărțuire sexuală, trebuie să îndeplinească mai multe condiții cumulative: 
o să fie în legătură cu sexul; 
o să fie refuzat de persoana vizată; 
o să reprezinte motivația pentru o decizie care afectează 

persoana hărțuită. 
Ce obligaţii are angajatorul privind prevenirea hărțuirii şi a hărțuirii 

sexuale la locul de muncă ? 
Legea nr. 340 /2006 privind egalitatea de șanse între femei şi 

bărbați prevede şi câteva obligaţii pentru angajator, în vederea prevenirii şi 
eliminării oricăror comportamente, definite drept hărțuire şi hărțuire sexuală: 

 să prevadă în regulamentele de ordine interioară ale 
unităților sancțiuni disciplinare, în condiţiile prevăzute de 
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lege, pentru angajații care încalcă demnitatea personală a 
altor angajați, comițând acțiuni de discriminare; 

 să asigure informarea tuturor angajaților cu privire la 
interzicerea hărțuirii sexuale la locul de muncă; 

 să aplice imediat după sesizarea sancțiunilor disciplinare 
împotriva oricărei manifestări de hărțuire la locul de muncă. 

 
Combaterea discriminării la locul de muncă 
Discriminarea, ca formă de marginalizare de orice fel și în orice 

situație este, din păcate, un fenomen încă prezent în societatea democratică, 
fiind atât de obișnuit încât e considerat normal de către foarte mulți români. 

Este ilegală discriminarea persoanelor pe criterii de sex, vârstă, 
dizabilitate, origine etnică  sau rasială, religie, convingeri sau orientare 
sexuală. 

Un interes special este acordat discriminării la locul de muncă a 
femeilor, minorităților sexual și persoanelor cu handicap. 

În ceea ce priveşte discriminarea femeilor, în toate țările lumii (în 
special cele ale lumii a treia) acestea sunt, în general, implicate în activități 
profesionale mai puțin calificate și, deci, mai slab remunerate. În cercetările 
de specialitate se deosebesc două forme principale de discriminare a femeii 
în domeniul muncii: 

 discriminare la salarizare, când pentru prestarea unei munci 
similare din punct de vedere cantitativ și calitativ, femeile 
primesc o remunerare diferențiată; 

 segregarea profesională, când femeile au un acces mai 
limitat la anumite profesii (de regulă, mai prestigioase și mai 
bine plătite). 

Motivele principale ale discriminării femeilor sunt: 
 Atitudinile preconcepute ale ofertantului locului de muncă 

față de angajarea femeilor pe care le consideră forță de 
muncă inferioară; 

 Preferința angajatorului, care este, de regulă, bărbat, pentru 
lucrători de sex masculin din considerente de socializare sau 
solidaritate bărbătească, dorind să lucreze mai mult cu un 
colectiv de bărbați, decât cu un grup de femei sau crezând 
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că un conducător bărbat este mai eficient; 
 Previziunile angajatorului referitoare la productivitatea 

probabilă a candidatului femeie, întrucât prestanța acesteia 
poate fi întreruptă de căsătorie, nașterea și îngrijirea copiilor. 
De aceea ofertantul acordă prioritate unui solicitant de sex 
masculin sau, în cazul când angajează totuși o femeie, 
aceasta este plătită mai puțin. 

Persoanele cu handicap sunt una dintre cele mai discriminate 
categorii sociale. Dacă în majoritatea țărilor Uniunii Europene persoanele cu 
handicap dispun de anumite facilități atât în societate cât și la locul de muncă, 
în țara noastră rar se întâmpla acest lucru, pentru ca de obicei persoanele 
care au un anumit handicap nu au un loc de muncă. 

Articolul 50 din Constituția României prevede: „Persoanele cu 
handicap se bucură de protecție specială. Statul asigură realizarea unei 
politici naționale de egalitate a șanselor, de prevenire și e tratament ale 
handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în 
viața comunității, respectând drepturile și îndatoririle ce revin părinților și 
tutorilor.” 

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) a 
elaborat Strategia Națională 2006-2013 privind protecția, integrarea și 
incluziunea socială a persoanelor cu handicap din România. Scopul acestei 
strategii este asigurarea exercitării totale a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanelor cu handicap în vederea creșterii calității vieții 
acestora. 

 
Măsuri potențiale: 
Strategia propune ca modalități de creștere a gradului de ocupare a 

forței de muncă în rândul persoanelor cu handicap, următoarele căi de 
acțiune: 

 Asigurarea pregătirii școlare a persoanei cu handicap, 
indiferent de locul în care aceasta se afla, inclusiv prin 
profesori itineranți; 

 Accentuarea importanței evaluării abilităților și, mai ales, a 
abilităților socio-profesionale; 

 Realizarea, diversificarea și susținerea financiară a 
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programelor privind reabilitarea profesionala a persoanelor 
cu handicap; 

 Asigurarea pregătirii pentru ocupații necesare în domeniul 
handicapului și pentru introducerea de noi ocupații în 
Clasificarea Ocupațiilor din Romania; 

 Să prevadă în regulamentele de ordine interioară ale 
unităților sancțiuni disciplinare, în condiţiile prevăzute de 
lege, pentru angajații care încalcă demnitatea personală a 
altor angajaţi, comițând acțiuni de discriminare; 

 Să asigure informarea tuturor angajaților cu privire la 
interzicerea hărțuirii la locul de muncă; 

 Să aplice imediat după sesizarea sancțiunilor disciplinare 
împotriva oricărei manifestări de hărțuire la locul de muncă. 

Angajatorii se pot implica în crearea de condiții speciale pentru 
persoanele cu handicap prin: 

 Proiectarea si adaptarea locurilor de muncă în așa fel încât 
acestea să devină accesibile persoanelor cu handicap; 

 Adaptarea condiţiilor de utilizare a mașinilor și utilajelor de 
către persoanele cu handicap; 

 Susținerea logistică și financiara a angajatorilor in vedere a 
realizării amenajărilor /adaptărilor în funcție de nevoile 
individuale ale persoanei cu handicap angajate. 

În ceea ce priveşte nediscriminarea femeilor, 
 Implicarea în activităţi profesionale calificate, pe principiul 

egalității de șansă la muncă egală; 
 Egalitate la salarizare - pentru prestarea unei munci similare 

din punct de vedere cantitativ și calitativ; 
 Acces nelimitat la anumite profesii (de regulă, mai 

prestigioase și mai bine plătite). 
Definirea conceptului „PROMOVAREA EGALITĂȚII ÎNTRE FEMEI ȘI 

BĂRBAȚI” 
 Egalitatea între femei și bărbați reprezintă un drept 
fundamental, o valoare comună a Uniunii Europene și o condiție necesară 
pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere, ocupare a forței de muncă și 
coeziune socială la nivelul UE. 
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Egalitatea între femei și bărbați și este unul dintre obiectivele Uniunii 
Europene. De-a lungul timpului, legislația, jurisprudența și modificările aduse 
tratatelor au contribuit la consolidarea acestui principiu și la implementarea 
sa în UE. Parlamentul European a fost dintotdeauna un apărător fervent al 
principiului egalității dintre bărbați și femei. 

Egalitatea de șanse şi de tratament între femei și bărbați reprezintă 
un principiu fundamental al drepturilor omului cu o largă aplicare în diferite 
domenii. 

 

 
În același timp, realizarea egalității de drept și de fapt între femei și 

bărbați este un element cheie în prevenirea și eliminarea inechităților sociale 
manifestate pregnant la nivelul societății contemporane. În fapt, persistența 
inegalităților dintre femei și bărbați reprezintă o consecință a relațiilor istoric 
inegale de putere dintre femei și bărbați, care au condus la discriminarea 
împotriva femeilor de către bărbați și la împiedicare a progresului deplin al 
femeilor. 

În mod indiscutabil, egalitatea de șanse și de tratament între femei 
și bărbați se referă la relațiile sociale între indivizi, atât în spațiul public, cât 
și în cel privat. 

Tocmai de aceea elaborarea de politici publice în acest domeniu 
trebuie să aducă îmbunătățiri asupra vieții sociale, să corecteze acele atitudini 
și comportamente care ar putea conduce la excluderea sau marginalizarea 
persoanelor, de un sex sau altul, și să promoveze beneficiile construirii unei 
societăți inclusive și nediscriminatorii, în care dimensiunea de gen este 
integrantă, astfel încât să se înregistreze beneficii reale asupra vieții tuturor 
femeilor și bărbaților și să se elimine orice formă de discriminare și de 
violență de gen. 
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Principiul în virtutea căruia bărbații și femeile primesc remunerație 
egală pentru muncă egală a fost consacrat în tratatele europene începând cu 
1957 (astăzi - Articolul 157 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
- TFUE). Articolul 153 din TFUE permite UE să acționeze în domeniul mai larg 
al egalității de șanse și de tratament în materie de încadrare în muncă și de 
muncă, iar în acest cadru articolul 157 din TFUE autorizează, de asemenea, 
acțiunile pozitive care vizează capacitarea femeilor. 

În plus, articolul 19 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene – TFUE, permite adoptarea legislației care combate toate formele 
de discriminare, inclusiv pe criterii de sex. Legislația împotriva traficului de 
ființe umane, în special femei și copii, a fost adoptată în temeiul articolelor 
79 și 83 din TFUE, iar programele privind drepturile, egalitatea și cetățenia 
finanțează, printre altele, măsuri ce contribuie la eradicarea violenței 
împotriva femeilor, în temeiul articolului 168 din TFUE. 

Uniunea Europeană are la bază un set de valori, inclusiv egalitatea, 
și promovează egalitatea între femei și bărbați (articolul 2 și articolul 3 
alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană - TUE. Aceste obiective 
sunt, de asemenea, consacrate în articolul 21 din Carta drepturilor 
fundamentale. În plus, articolul 8 din TFUE conferă Uniunii sarcina de a 
elimina inegalitățile și de a promova egalitatea între bărbați și femei prin 
toate activitățile sale acest concept este cunoscut și sub numele de 
“integrarea dimensiunii de gen – gender mainstreaming). 

Uniunea și statele membre s-au angajat, prin Declarația nr. 19 
anexată la Actul final al Conferinței interguvernamentale care a adoptat 
Tratatul de la Lisabona, “să combată toate formele de violență în familie [...] 
să prevină și să pedepsească aceste infracțiuni și să sprijine și să protejeze 
victimele”. Deși există încă o serie de inegalități între femei și bărbați, în 
ultimele decenii s-au făcut progrese semnificative pentru ca femeile și 
bărbații să beneficieze de șanse egale în toate domeniile de activitate. 

Acest lucru se datorează, în primul rând, legislației privind 
tratamentul egal, măsurilor destinate să integreze principiul egalității de 
șanse în toate politicile comunitare și măsurilor specifice privind promovarea 
femeilor. 

În medie, în Uniunea Europeană, femeile câștigă cu 2 euro mai puțin 
pe oră decât bărbații. 
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Cadru strategic internațional 
La nivel internațional și european, strategiile analizate se dovedesc 

a fi favorabile accesului femeilor în funcții de conducere în învățământul 
superior. 

Una din direcțiile strategice stabilite de Agenda ONU 2030 pentru 
Dezvoltare Durabilă, prin Obiectivul de dezvoltare durabilă 5 – Realizarea 
egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și fetelor – este „Ensure 
women’s full and effective participation and equal opportunities for 
leadership at all levels of decision-making in political, economic and public 
life”. 

La nivel european, cadrul de referință în domeniul egalității de gen 
este reprezentat în prezent de Angajament strategic pentru egalitatea de 
șanse între femei și bărbați 2016-2019, care vine în completarea Pactului 
european pentru egalitatea de gen 2011-2020. 

Prioritățile Angajamentului strategic pentru egalitatea de șanse între 
femei și bărbați 2016-2019 sunt aceleași cu cele enunțate în strategia 
anterioară a Comisiei Europene, printre care se numără și „promovarea 
egalității între femei și bărbați în procesul decizional”. 

Conform Angajamentului strategic pentru egalitatea de șanse între 
femei și bărbați 2016-2019 „inegalitățile de gen în cadrul organelor 
decizionale ale organizațiilor de cercetare au fost reduse: procentul de femei 
care conduc instituții a crescut în 15 dintre cele 20 de state membre ale UE 
pentru care au fost disponibile date din anii 2010 și 2014”. 

Totuși, în acest domeniu încă sunt necesare măsuri de reducere a 
inegalităților. De aceea, unul din obiectivele strategiei actuale în domeniul 
prioritar Egalitatea în procesul de luare a deciziilor este îmbunătățirea 
colectării datelor și a echilibrului de gen în pozițiile decizionale din organisme 
de cercetare. 

 
Carta femeilor și Angajamentul strategic pentru egalitatea 

de gen 2016-2019 
La 5 martie 2010, Comisia a adoptat Carta femeilor urmărind să 

îmbunătățească promovarea egalității dintre bărbați și femei în Europa și în 
întreaga lume. 

În decembrie 2015, Comisia a publicat Angajamentul strategic 
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pentru egalitatea de gen 2016-2019, ca urmare și în continuarea Strategiei 
Comisiei pentru egalitatea între bărbați și femei (2010-2015). Angajamentul 
strategic se concentrează pe cinci domenii prioritare: 

 creșterea participării femeilor pe piața forței de muncă și 
egalitate în ceea ce privește independența economică; 

 reducerea diferenței de remunerare, de câștiguri și a 
diferențelor de pensie dintre bărbați și femei; 

 promovarea egalității între femei și bărbați în procesul 
decizional; 

 combaterea violenței pe criterii de gen și protejarea și 
sprijinirea victimelor. 

 
Planul de acțiune privind egalitatea de gen 2016-2020 
La 26 octombrie 2015, Consiliul a adoptat „Planul de acțiune privind 

egalitatea de gen 2016-2020”, pe baza documentului de lucru comun al 
serviciilor Comisiei și ale SEAE privind „Egalitatea de gen și capacitarea 
femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor 
externe ale 2016-2020”. 

Noul Plan de acțiune privind egalitatea de gen (GAP) pentru 
perioada 2016-2020 subliniază necesitatea ca femeile și fetele să beneficieze 
pe deplin și în mod egal de toate drepturile omului și libertățile fundamentale, 
precum și necesitatea realizării egalității de gen și a capacitării femeilor și 
fetelor. 

 
Cadrul normativ în România 
Una din recomandările Comitetului CEDAW adresate României în 

anul 2017 cu ocazia prezentării Raportul Combinat 7 și 8 privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, susținut de Agenția 
Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, a fost „Punerea 
în aplicare a planurilor de combatere a segregării ocupaționale, creșterea 
nivelului de participare a femeilor la luarea deciziilor în sfera economică”. 

În România sunt transpuse aceste prevederi în Legea nr. 202/2002 
privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. 

Mai precis, articolul 21, alin. 1 menționează că „Instituțiile și 
autoritățile publice centrale și locale, civile și militare, unitățile economice și 
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sociale, precum și partidele politice, organizațiile patronale și sindicale și alte 
entități nonprofit, care își desfășoară activitatea în baza unor statute proprii, 
promovează și susțin participarea echilibrată a femeilor și bărbaților la 
conducere și la decizie și adoptă măsurile necesare pentru asigurarea 
participării echilibrate a femeilor și bărbaților la conducere și decizie”. 

Dar, cu toate că există un cadru legislativ, dar și o strategie în 
domeniul egalității de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2018-
2021, Legea educației naționale (Legea nr. 1/2011 cu modificările și 
completările ulterioare) nu transpune principiul egalității de șanse în Capitolul 
XI, secțiunea 1, care se referă la structurile de conducere în instituțiile de 
învățământ superior de stat sau particulare, dar nici obligația respectării unor 
cote de gen în structurile de conducere, la fel cum nu există, de altfel, în 
România, cote de gen pentru reprezentarea politică a femeilor. 

Principalele instituții care se ocupă de problema egalității de șanse 
sunt: 

 Agenția Naţională pentru Egalitatea de șanse între Femei şi 
Bărbați (ANES) – este un organ de specialitate al 
administrației publice centrale, în subordinea Ministerului 
Muncii , Solidarității Sociale şi Familiei; 

 Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) - 
este autoritate a de stat în domeniul discriminării, autonomă 
cu personalitate juridică aflată sub control parlamentar şi 
totodată garant al respectării şi aplicării principiului 
nediscriminării; 

 Comisia Naţională în domeniul egalității de șanse între femei 
şi bărbați (CONES) - este o comisie consultativă 
interministerială în domeniul egalității de șanse pentru femei 
şi bărbați. Activitatea CONES este coordonată de preşedintele 
Agenției Naționale pentru Egalitatea de șanse între femei şi 
bărbați; 

 Consiliile Județene şi a municipiului București în domeniul 
egalității de șanse între femei şi bărbați (COJES) sunt 
alcătuite din reprezentanți ai serviciilor publice 
deconcentrate, ai organizațiilor sindicale şi asociațiilor 
patronale, precum şi reprezentanți ai ONG-urilor de la nivel 
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local; 
 Agenția Naţională pentru Ocuparea Forței de Muncă asigură 

respectarea principiului egalității de șanse şi de tratament 
între femei şi bărbați în domeniul aplicării măsurilor pentru 
stimularea ocupării forței de muncă, precum şi în domeniul 
protecției sociale a persoanelor neîncadrate în muncă; 

 Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale 
asigură aplicarea măsurilor de respectare a egalității de șanse 
şi tratament între femei şi bărbați în domeniul administrării şi 
gestionării sistemului public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale; 

 Inspecția Muncii asigură controlul aplicării măsurilor de 
respectare a egalității de șanse şi de tratament între femei şi 
bărbați în domeniul său de competență; 

 Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulților, 
autoritate administrativă autonomă cu rol consultativ, 
asigură aplicarea măsurilor de respectare a egalității de șanse 
şi tratament între femei şi bărbați în elaborarea politicilor şi 
strategiilor privind formarea profesională a adulților; 

 Agenția Naţională pentru Protecția Familiei, asigură aplicarea 
măsurilor şi respectarea egalității de șanse şi tratament între 
femei şi bărbați în elaborarea politicilor şi strategiilor privind 
formarea profesională a adulților; 

 Agenția Naţională pentru Protecția Familiei asigură aplicarea 
măsurilor de respectare a egalității de șanse şi de tratament 
între femei şi bărbați în domeniul combaterii violenței în 
familie; 

 Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii şi 
Protecției Sociale şi Institutul Naţional de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Protecția Muncii ,,Alexandru Darabont”, 
București, aflate în coordonarea Ministerului Muncii şi 
Solidarității Sociale, sunt responsabile cu promovarea şi 
asigurarea egalității de șanse şi de tratament între femei şi 
bărbați în domeniile lor specifice de activitate; 

 Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare teritoriale 
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asigură includerea în planurile de învățământ, precum şi în 
activitatea curentă a unităților de învățământ, a măsurilor de 
respectare a principiului egalității de șanse şi de tratament 
între femei şi bărbați; 

 Ministerul Sănătății asigură, prin direcțiile de sănătate publică 
județene şi a municipiului București, respectiv structurile 
similare ale acestor direcții, aplicarea măsurilor de respectare 
a egalității de șanse şi de tratament între femei şi bărbați în 
domeniul sănătății, în ceea ce priveşte accesul la serviciile 
medicale şi calitatea acestora, precum şi sănătatea la locul 
de muncă; 

 Institutul Naţional de Statistică sprijină activitatea şi 
colaborează cu Agenția pentru dezvoltarea statisticii de gen 
şi pentru implementarea în România a indicatorilor de gen 
promovați de Comisia Europeană; 

 Consiliul Economic şi Social (CES) este un organism 
independent cu structura tripartită, constituit în scopul 
realizării dialogului social între guvern, sindicate şi patronate 
şi având un rol consultativ în stabilirea politicii economice şi 
sociale. În cadrul CES funcționează Comisia pentru egalitatea 
de șanse şi tratament, care sprijină, în conformitate cu 
atribuţiile sale, integrarea principiului egalității de șanse şi 
tratament între bărbați şi femei, în actele normative cu 
implicații asupra vieţii economico-sociale; 

 În ambele camere ale Parlamentului (Camera Deputaților şi 
Senat) există câte o Comisie pentru egalitatea de șanse între 
femei şi bărbați, care au ca principală atribuție promovarea 
principiului egalității de șanse între femei şi bărbați în 
legislaţia naţională; 

 La nivelul societății civile - Confederațiile sindicale 
desemnează, în cadrul organizațiilor sindicale din unități, 
reprezentanți cu atribuţii pentru asigurarea respectării 
egalității de șanse şi tratament între femei şi bărbați la locul 
de muncă.  
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Ghidul privind egalitatea de șanse, este destinat să faciliteze 
aplicarea obiectivului orizontal al egalității de șanse și de tratament în 
utilizarea fondurilor pentru perioada 2014-2020 și pentru a încuraja acțiuni 
și măsuri eficiente în elaborarea și implementarea proiectelor, în conformitate 
cu prevederile Acordului de Parteneriat dintre România și Uniunea 
Europeană. 

În acest context, tematica egalității de șanse și de tratament, 
reunește următoarele principii de bază, așa cum sunt ele promovate în 
cadrul regulamentelor Fondurilor Europene Structurale și de Investiții 2014-
2020, respectiv: 

 egalitatea de șanse și tratament între bărbați și femei 
(egalitatea de gen); 

 nediscriminarea. 
Pentru a promova egalitatea de șanse și tratament se va acorda 

atenție accesibilității pentru toți cetățenii la serviciile, spațiile și 
infrastructura care sunt furnizate sau deschise publicului. 

În plus, egalitatea de șanse este privită în contextul schimbărilor 
demografice, din perspectiva efectelor îmbătrânirii populației și al eliminării 
decalajelor dintre generații. 

Prezentul material urmărește să sprijine potențialii beneficiari care 
solicită finanțare nerambursabilă din Fondurile Europene Structurale și de 
Investiții (FESI), în integrarea principiilor egalității de șanse și de 
tratament în cadrul proiectelor lor, de la momentul pregătirii și până la 
finalizarea acestora. 

Ce informații cuprinde materialul: 
 principalele elemente ale cadrului legal european și național 

cu privire la egalitatea de șanse și tratament; 
 recomandări cu privire la integrarea egalității de șanse și de 

tratament în proiecte; 
 propuse pentru finanțare/ finanțate din fondurile ESI; 
 exemple de bună practică în integrarea egalității de șanse. 

Se vor întocmi, de asemenea, un inventar al cadrului legislativ în 
domeniul integrării egalității de șanse și tratament, atât la nivel național, cât 
și la nivel european, alte materiale informative, precum și un mic dicționar 
explicativ al celor mai utilizați termeni. 
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Potențiale masuri: 
 Plată egală pentru muncă de valoare egală; 
 Tratament egal pentru munca egală, la locul de muncă; 
 Tratament egal cu privire la sistemul de securitate socială; 
 Tratament egal pentru angajați pe cont propriu; 
 Protecția maternității; 
 Organizarea timpului de lucru (standardele acceptate pentru 

timpul de muncă şi cel de odihnă); 
 Concediu parental (contractul cadru referitor la concediul 

parental de care poate beneficia oricare dintre părinți); 
 Răsturnarea sarcinii probei în cazurile de discriminare pe 

bază de sex (în aceste cazuri sarcina probei revine persoanei 
împotriva căreia s-a formulat cererea de chemare în 
judecată, care trebuia să facă proba că nu a săvârșit acțiuni 
de discriminare pe bază de sex); 

 Nediscriminarea lucrătorilor cu normă redusă (mai degrabă 
femeile decât bărbații sunt lucrători cu normă redusă). 

 
Promovare și conștientizare privind sprijinirea tranziției 

către o economie cu emisii scăzute de CO2 și eficiența în utilizarea 
resurselor 

“Sunt convins că schimbările climatice şi ceea ce facem noi în 
legătură cu acest subiect ne vor defini, vor defini era noastră şi, în cele din 
urmă, vor defini moștenirea pe care o lăsăm generațiilor următoare. Astăzi, 
momentul îndoielilor a trecut.” (Ban Ki-moon, fost Secretar General (2007 – 
2016), Organizația Națiunilor Unite). 
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Campania privind tranziția către o economie cu emisii scăzute de 
CO2 și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor se adresează 
persoanelor cu vârsta de peste 18 ani din țară. 

Obiectivele campaniei vizează promovarea în rândul populației 
a conceptelor de: ECO-EFICIENȚĂ, ECO-ANTREPRENORIAT, ECO-INOVARE, 
ECONOMIE VERDE, care înglobează modalități de eficientizare a produselor 
şi proceselor, de reducere a costurilor de operare şi a consumului de resurse, 
toate acestea conducând la o economie cu emisii scăzute de CO2 şi la 
eficiența utilizării resurselor în propriile afaceri. 

 ECO-EFICIENȚA - parte integrantă a Strategiei de Dezvoltare 
Durabilă,  țintește  în principal componenta economică, componenta de 
mediu şi evidențierea inter-relațiilor dintre acestea; 

 ECO-ANTREPRENORIAT- reunește preocuparea pentru mediu 
şi antreprenoriat; 

 ECO-INOVARE - concept care vizează îmbunătățirea 
produselor/serviciilor şi a proceselor pe baze sustenabile; 

 ECONOMIE VERDE - un concept nou menit să exploateze 
oportunitățile de afaceri pe care le oferă tranziția către o economie verde. 

Conștientizarea beneficiarilor în legătură cu oportunitățile oferite,  
potențialele  beneficii  pe  termen lung ale inovării proceselor pentru 
îmbunătățirea eficienței de utilizare a resurselor. 

Dobândirea de informaţii şi competenţe specifice pentru 
integrarea modalităților concrete de eco-inovare, eco-eficienţă şi economie 
verde în modelul de funcţionare al propriilor afaceri. 

În contextul schimbărilor climatice actuale trebuie să conștientizăm 
importanța majoră a protecției mediului prin adoptarea de măsuri concrete 
prin care să contribuim la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Atât noi cât și generațiile viitoare nu vom beneficia de un mediu 
curat şi sănătos dacă ne schimbăm obiceiurile şi mentalitățile la nivel de 
individ şi de grup oferind un exemplu demn de urmat. 

Chiar dacă măsurile pe care le vom adopta presupun investiții 
financiare, se pot obține beneficii privind protecția mediului, sănătatea 
populației si reducerea cheltuielilor pe termen lung. 

Resursele naturale sunt fundamentale pentru sănătatea umană, 
activitatea economică, bunăstare şi calitatea vieții, dar ele sunt limitate. 
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Pentru a reduce gradul de epuizare a resurselor și degradarea 
mediului pe care aceasta o poate antrena, trebuie să trecem la un model de 
economie mai productive și cu o utilizare mai puțin intensivă a 
resurselor(“economie circulară”). 

Într-o economie circulară, valoarea produselor, a materiilor prime și 
a resurselor este menținută în economie cât mai mult timp posibil, iar 
generarea de deșeuri este redusă la minimum. 

 
Cadrul legal 
Convenția Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC) 

a fost semnată în anul 1992 la Rio de Janeiro, fiind, în prezent, ratificată de 
către mai mult de 190 de țări. În Romania, UNFCCC a fost ratificată prin 
Legea nr. 24/1994. 

UNFCCC stabileşte cadrul general de acțiune privind combaterea 
schimbărilor climatice, definite în sensul acestei Convenții prin stabilizarea 
emisiilor antropice de gaze cu efect de seră la un nivel care să prevină 
influenţa periculoasă a activităților umane asupra sistemului climatic. Prin 
această Convenție, Statele constituite Părți ale UNFCCC, au obligaţia printre 
altele: 

- Să elaboreze, să actualizeze periodic, să publice, şi să transmită 
la Secretariatul acestei Convenții inventarele naționale ale emisiilor de gaze 
cu efect de seră; 

- Să elaboreze documente programatice la nivel național pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi creșterea capacității naturale 
de absorbție a CO2 din atmosferă; 

- Să integreze problematica schimbărilor climatice în politicile şi 
acțiunile de dezvoltare economică şi socială şi de protecţie a mediului. 

 
Ce sunt emisiile de CO2? 
Emisiile de CO2 reprezintă  principalii constituenți  atmosferici  care  

contribuie  la schimbarea climei: gazele cu efect de seră şi aerosolii. 
 Gazele cu efect de seră (G.E.S) sunt gaze de origine naturală 

şi antropogenă, care absorb şi emit radiații cu lungimi de undă specifice 
spectrului radiației infraroșii emise de suprafața terestră, atmosferă şi nori; 

 Gazele cu efect de seră formează un înveliș în jurul pământului 
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care lasă  razele  ultraviolete să treacă şi să încălzească suprafața 
pământului, dar nu permite căldurii să iasă din atmosfera precum geamurile 
unei sere; 

 Principalele gaze cu efect de seră afectate de activitatea umană 
sunt: bioxidul de carbon - CO2, metanul - CH4, protoxidul de azot (sau oxidul 
nitros) - N2O, ozonul - O3; 

 Alte gaze cu efect de seră de origine pur antropogenă sunt 
halocarburile (compuși ai carbonului care conțin clor, fluor, brom). Se mai 
numesc şi cloroflorocarburi (CFC). 

 
Principalele surse de emisii CO2 sunt: 

 arderea combustibililor fosili (petrol, 
cărbune, gaze naturale); 

 producția de energie electrică din combustibili fosili; 
 arderea lemnului pentru încălzire; 
 procesele industriale; 
 traficul de autovehicule și nave. 

Cele mai importante procese industriale sunt producerea cimentului 
(unde pentru producerea a 1000 kg de oxid de calciu – ingredientul principal 
din ciment – se emit în atmosferă 900 kg de dioxid de carbon), producția de 
energie electrică din combustibili fosili şi industria  oțelului,  datorită 
procesului de reducție din furnale. 

Pe lângă aceste surse, există şi alți factori agravanți legați de 
bioxidul de carbon cum sunt despăduririle. Acidifierea şi încălzirea oceanelor 
este o altă cauză a creșterii concentrației de dioxid de carbon în atmosferă. 

 
Cum reducem emisiile de CO2 ? 
Strategia Europa 2020, se bazează pe principiul atingerii obiectivelor 

20/20/20, respectiv pe trei obiective principale care trebuie îndeplinite în UE: 
- o reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), 

până sub nivelul din 1990; 
- o pondere de 20% a energiei din surse regenerabile în energia 

consumată; 
- economisirea a 20% din energia primară. 
Prin urmare, este imperativ ca România să adopte măsurile 
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adecvate pentru a atinge obiectivele asumate la nivel european. Pentru 
aceasta sunt necesare noi tehnologii şi măsuri pentru creșterea eficienței 
energetice şi reducerea emisiilor de CO2 în sectorul economic. 

 
Măsuri luate în energetică la nivel internațional 
Astăzi, mai mult decât oricând, Uniunea Europeană se confruntă cu 

o serie de schimbări structurale şi diferite politici strategice. 
Aceste provocări impun o politică integrată, raportată la 

competitivitate, energie şi mediu. 
Adunând laolaltă strategii şi experţi, pentru a face o expertiză în 

aceste trei domenii, Grupul la Nivel Înalt lucrează împreună pentru a da 
lămuriri în ceea ce priveşte competitivitatea, energia şi mediul. Primul Raport 
al Grupului la Nivel Înalt se concentrează acum, în mod deosebit, asupra unor 
provocări urgente. 

Uniunea Europeană, care a dezvoltat o infrastructură energetică 
mondială, este acum liderul global în multe politici legate de mediu. 

Cu toate acestea, provocări semnificative încă mai există: 
perfecționarea pieţei de energie internă, nevoia de a reduce presiunile legate 
de mediu, investițiile uriașe de energie şi, legat de mediu, energetica 
internațională, în special probleme legate de preturi şi securitatea furnizării 
de energie. 

Energia este crucială, atât din punctul de vedere al costului de bază, 
cât şi din punctul de vedere al competitivității, în special în cadrul industriilor 
mari consumatoare  de  energie.  Aceste  industrii  deseori  concurează pe 
piaţa internațională şi multe nu pot crește costurile energetice – survenite 
doar în cadrul Uniunii Europene – fără a risca reduceri semnificative pe 
propria lor piață. Deoarece investițiile sunt pe  termen lung,  s-ar putea ca şi 
strategiile pe termen lung să fie considerate ca   fiind esențiale, atât pentru 
industriile mari consumatoare de energie, cât şi pentru furnizorii  de energie. 
În plus, diferiții factori externi Uniunii Europene au o influență majoră asupra 
surselor de energie primară, precum prețurile la gazele naturale şi petrol. 

Admițând faptul că schimbarea  climatică  s-ar putea să  aibă  
implicații  negative majore, economic şi social, la nivel global, Grupul la Nivel 
Înalt (HLG) susține confirmarea Consiliului Europei în  ceea ce priveşte 
realizarea obiectivului fundamental al Convenției Cadru a Națiunilor Unite, 
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referitoare la Schimbarea Climatică şi este de acord ca media anuală globală 
a temperaturii n-ar  trebui să depășească cu mai mult de 2 grade C nivelul 
preindustrial. Implementarea efectivă a Protocolului de la Kyoto şi o bună 
funcţionare a EUETS (Proiectul Uniunii Europene în ceea ce priveşte emisiile 
de substanțe poluante), reprezintă primii pași importanți în scopul găsirii  
unei soluţii globale, fată de schimbarea climatică. 

Grupul la nivel Înalt (HGL) şi-a concentrat încă de la început 
activitatea pe unele dintre cele mai stringente şi sensibile probleme: 
funcţionarea piețelor de energie în cadrul Uniunii Europene, problemă despre 
care încă se mai discută în contextul Strategiilor  de  Energie  –  Documentele  
Verzi – şi care sunt analizate în cadrul anchetelor sectoriale: 

 accesul la costurile  efective  ale  furnizării  de  energie  pentru  
industriile  mari consumatoare de energie; 

 eficiența energetică, având în vedere pregătirea unui Plan de 
acțiune; 

 o  privire  generală  (retrospectivă)  a  Uniunii  Europene,  în  
ceea ce priveşte Proiectul comercial al emisiilor de substanțe poluante şi 
pregătirea Planurilor Naționale de Alocare pentru perioada 2008 – 2020. 

 
Principalele măsuri pentru reducerea emisiilor de CO2: 

 Utilizarea mai eficientă a resurselor de materii prime 
înseamnă ca pe unitatea de produs să se consume cantități cât mai mici / 
reduse de astfel de resurse sau să fie înlocuite anumite materii prime, 
materiale ș.a.m.d. cu altele cu randament mai bun (consumuri specifice mai 
mici) la cel mult același preţ. Dar preţul nu reflectă singur dacă exploatarea 
și procesarea acestora s-a făcut cu reducerea gazelor cu efect de seră, fie ca 
urmare a reducerii energiei consumate, a combustibililor utilizaţi, a altor 
utilități, a transportului și depozitării etc. De aceea, utilizarea acestei resurse 
trebuie făcută și după analizarea potențialului de poluare, respectiv al 
emisiilor de gaze cu efect de seră (exemplu: un subansamblu, de regulă 
carcasa unui produs din tablă poate fi înlocuită cu una din bachelită sau 
plastic. 

 Achiziţii durabile şi consum rațional: utilizarea rațională a 
energiei, reducerea cantității de deșeuri (separarea deșeurilor); 

 Utilizarea mai eficientă a resurselor tehnologice fizice: 
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folosirea de utilaje cu consumuri reduse de energie (mare furnizoare de CO2 
și nu numai), cu prelucrări cât mai puține, cu procese tehnologice care să 
evite temperaturile și presiuni înalte, care să aibă transporturi și manipulări 
simple, precizie, reproductibilitate și calitate superioare, care să fie riguros 
programate și controlate, cu indici de performanță prestabiliți pentru emisiile 
de gaze și pentru alte deșeuri; 

 Utilizarea cât mai eficientă a utilităților (energie, apă, aer 
comprimat, aer condiționat etc.) nu mai necesită explicaţii suplimentare, cu 
excepţia aerului comprimat ori condiționat, care se produce cu consumuri 
mari de energie și cu posibile gaze emanate; 

 Utilizarea de resurse de natură logistică (clădiri, spații, 
terenuri, transport intern, depozitări, rețele de comunicații interne și externe 
etc.) trebuie făcută ținând cont de ceea ce s-a prezentat deja; 

 Utilizarea de resurse de natura tehnologică 
concepțională (cum sa faci) și de cultură organizațională (cunoașterea 
interna implicita a organizației), înseamnă să poți proiecta/reconfigura 
procesele de producție (cum faci) cum este cel mai indicat pentru fiecare 
produs si să le ții sub control. Inovarea trebuie să fie permanentă, creativ, 
operațională și să se bazeze și pe cultura organizatorică tacită și explicită a 
tuturor specialiștilor organizației, unul dintre criteriile de performanță 
urmărite să fie emisii cât mai reduse de gaze cu efect de seră; 

 Reducerea consumului de resurse (iluminat), încurajarea 
consumului de produse biologice; 

 Planificare urbană pentru generațiile viitoare (creșterea 
numărului de spatii verzi); 

 Transport durabil: car-pooling, transport public terestru şi 
naval, alei pietonale, piste de biciclete, autostrăzi cu limită de viteză; 

 Dezvoltarea de locuințe: Renovare, utilizarea rațională a 
energiei, clădiri cu consum mic, îmbunătățirea izolației termice a anvelopei 
clădirii, șarpantelor şi învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a 
acestora; 

 Reabilitarea şi modernizarea instalațiilor pentru 
prepararea şi transportul agentului termic, apei calde menajere şi a 
sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, 
precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi racordarea 
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la sistemele de încălzire centralizată, după caz; 
 Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru 

asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire şi prepararea apei 
calde de consum; 

 Implementarea sistemelor de management al 
funcționării consumurilor energetice: achiziţionarea şi instalarea 
sistemelor inteligente pentru promovarea şi gestionarea energiei electrice; 

 Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi 
incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată şi durată 
mare de viață; 

 Schimbarea comportamentului consumatorilor casnici, 
ceea ce poate determina economii de 1-15% prin utilizarea corectă a 
aparatelor electrocasnice, a sistemelor de iluminat şi a regulatoarelor 
termostatice pentru energie termică; 

 Reducerea consumului de energie în cadrul firmelor cu 
minimum 10%, prin îmbunătățirea managementului energetic şi aplicarea 
unor măsuri de tip „low-cost/no-cost”. 
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5. Metode inovative în antreprenoriat social în contextul 

dezvoltării durabile 
 
 Deşi practica antreprenoriatului social este considerată a avea o istorie 
relativ îndelungată, domeniul propriu-zis de studiu s-a constituit relativ 
recent. Termenul antreprenoriat social a început să fie folosit cu mai mare 
frecvență abia în prima parte a anilor ’90, iar primele programe academice 
dedicate acestui domeniu au fost inițiate la Harvard Business School în 1995. 
Acestea au fost oferite mai ales de practicieni decât de analiști sau cercetători 
ai domeniului. Cursurile nu erau fundamentate pe studii sau cercetări 
riguroase, având o dimensiune empirică, raportabilă la descrierea unor 
experiențe personale sau a unor „istorii” transmise de alții. În ultimii 
cincisprezece ani s-a dezvoltat o întreagă literatură dedicată domeniului, însă 
suntem încă departe de a putea vorbi despre un domeniu de cercetare 
închegat. În cărțile, studiile sau articolele apărute în ultimii ani se constată 
nu doar abundența definițiilor şi sensurilor atașate conceptului de 
antreprenoriat social, cât mai ales tendința de justificare a fiecărei definiții. 
Lipsa de claritate în definirea conceptului şi confuziile create de absența 
consensului contribuie în mod substanțial la lărgirea ariei de cuprindere a 
domeniului. 

Se poate constata că de multe ori antreprenorul social poate însemna 
aproape orice, de la fondatorul unei organizații nonprofit până la persoana 
care, inițiind o afacere, îşi asumă şi responsabilitatea socială în cadrul 
întreprinderii respective. 
 Uneori „spiritul antreprenorial” este asociat cu abilitatea de a obține 
profituri personale din „învârteli”, adică din „gestionarea” şi manipularea unor 
fonduri publice în interes propriu. Altfel spus, exploatarea unei oportunități 
(oferită, de exemplu, de o funcţie de conducere) în vederea satisfacerii unor 
interese personale ar echivala cu „spiritul antreprenorial”. 
 Interesul pentru fenomenul antreprenoriatului social nu s-a limitat 
însă la sfera academică. Începând cu anii ’80 şi mai ales după 1990, sute de 
noi organizații au fost înființate în toată lumea, cu scopul declarat de instruire 
şi sprijinire a antreprenorilor sociali.  
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a) De exemplu după mai bine de 25 de ani de la înființare, organizația 
privată Ashoka a reușit să-şi dezvolte filiale în peste 40 de țări de pe mai 
multe continente (Asia, Africa, America Latină şi Europa Centrală), sprijinind 
prin finanțări directe peste 1.400 de antreprenori sociali.  

b) După modelul Ashoka, Echoing Green este o altă organizație al 
cărei capital a contribuit la instruirea şi sprijinirea a 350 de antreprenori 
sociali de pe întreg teritoriul SUA. 

c) În Anglia, Michael Young o persoană cu renume de „inovator”, a 
fondat în anul 1997 o organizație a cărei misiune viza de asemenea educarea 
şi sprijinirea „talentelor antreprenoriale” provenite din afara sectorului 
comercial. După mai bine de 20 de ani, se estimează că peste 360 de 
persoane de pe tot cuprinsul Marii Britanii absolviseră cursurile şi programele 
oferite de această organizație. Exemplele ar putea continua, cu scopul de a 
ilustra ceea ce deseori este descris ca „explozia” din ultimele două-trei decenii 
a activităților şi organizațiilor dedicate antreprenoriatului social. 

 
Surse şi manifestări ale antreprenoriatului social 
Atractivitatea şi interesul pentru conceptul şi practica 

antreprenoriatului social nu au o istorie prea îndelungată. Limitele sau 
„eșecurile instituționale”, fie ele ale sectorului public sau privat, deveniseră 
din ce în ce mai evidente, ceea ce a determinat o reacție radicală a cetățenilor 
şi a societății civile față de formele tradiționale de organizare socială. Însuși 
sectorul societății civile îşi dovedise propriile limite privind contribuția sa la 
asigurarea „bunăstării sociale”. 

Antreprenoriatul social nu poate fi disociat de conceptul şi practica 
antreprenoriatului. Majoritatea analiștilor care s-au preocupat de definirea 
antreprenoriatului social au pornit de la descifrarea semnificațiilor atașate 
conceptului de antreprenoriat pentru a descoperi care este noutatea 
generată de asocierea cuvântului social. 

Inovarea nu mai poate fi considerată o trăsătură distinctivă doar 
pentru sectorul privat. Ea este la fel de importantă şi pentru antreprenoriatul 
social. Interesul pentru furnizarea unor bunuri sau servicii publice este 
specific nu doar guvernului, ci oricăror inițiative ale antreprenoriatului social. 
Angajarea cetățenilor în acțiuni destinate îndeplinirii unor obiective sociale 
nu mai reprezintă exclusiv misiunea organizațiilor nonprofit. Aceasta 
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înseamnă că „mecanismele organizaționale folosite sunt absolut irelevante; 
antreprenorii sociali acționează în egală măsură în sectoarele public, privat şi 
social”.  

Întrucât antreprenoriatul social nu poate fi definit printr-o anume 
formă organizațională ce i-ar fi specifică, înseamnă că ar trebui înțeles mai 
degrabă ca „un construct multidimensional şi dinamic” ce pendulează între 
punctele de intersecție dintre sectoarele public, privat şi nonprofit. 

Sectorul cetățenesc a trecut în ultimele decenii prin schimbări 
comparabile cu cele care s-au produs în sectorul de afaceri în ultimii 300 de 
ani. 

Dezvoltarea ambelor sectoare a fost consecința directă a unor reforme 
sociale majore. Avântul sectorului de afaceri s-a datorat schimbărilor produse 
în Europa secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea sub presiunile generate de 
procesul creșterii populației şi a urbanizării, a dezvoltării sistemelor de 
transport şi comunicare, a progreselor tehnice şi științifice etc. 

Din perioada Romei antice şi până la revoluția industrială, respectiv 
timp de un mileniu şi jumătate, creșterea productivității şi a venitului per 
capita în Europa a fost complet nesemnificativă (aproximativ 0, într-o 
estimare brută). În secolul al XVIII-lea veniturile per capita au crescut cu 20-
30 de procente, în secolul al XIX-lea – cu 200-300 de procente, iar în secolul 
XX – cu aproximativ 700-800 de procente. Cea mai bună ilustrare a diferenței 
dintre invenția (tehnologică) şi inovația (socială) este oferită de China 
medievală, care a inventat hârtia, tiparul, praful de pușcă, umbrela, compasul 
şi roata de tors. Atâta vreme cât guvernul Chinei a interzis introducerea 
invențiilor în circuitul pieţei libere, ele nu au putut fi considerate niciodată 
inovații. Altfel spus, promovarea unei inovații reclamă existenţa unei piețe 
libere şi implicit a competiţiei.  

Devenise din ce în ce mai evident eșecul guvernelor în raport cu 
nevoile cetățenilor. Ori de câte ori a fost posibil, cetățenii au încercat să-şi 
dezvolte propriile mecanisme de reacție şi rezolvare a unor probleme sociale 
majore. Întemeierea unor asociații şi fundații centrate pe nevoile comunității, 
a organizațiilor pentru apărarea dreptului femeilor sau a celor ofertante de 
servicii specializate, precum „Armata Salvării” sau „Alcoolicii Anonimi”, sunt 
doar câteva ilustrări ale inițiativelor de antreprenoriat social în sectorul 
cetățenesc. 
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Responsabilitatea asigurării „binelui social” a fost iniţial atribuită 
organizațiilor religioase şi persoanelor avute. Ritmul rapid al dezvoltării 
economice din ultimele două secole şi mai ales apariţia în secolul XX a 
„statelor bunăstării" au oferit mecanismele de impozitare a avuției private în 
scopul finanțării bunurilor publice. 

Dărâmând barierele tradiționale şi convenționale dintre sectoarele 
public-privat-social, sectorul cetățenesc intră într-o adevărată competiţie cu 
primele două. Acceptând ideea de competiţie, organizațiile cetățenești vor 
trebui să se concentreze, exact ca şi organizațiile de afaceri, pe promovarea 
unor idei, modele sau inițiative sociale remarcabile, adică pe inovare. 
Inovarea necesită însă viziune, spirit şi comportament antreprenorial. 

În concluzie, dezvoltarea sectorului cetățenesc ca răspuns atât la 
eșecul sectorului guvernamental, cât şi a celui privat în furnizarea unor bunuri 
şi servicii cel puţin „satisfăcătoare” a favorizat apariţia unei noi piețe, cea a 
„ideilor sociale”. 

 
Antreprenorii sociali şi afirmarea lor în  „societatea 

antreprenorială” 
Antreprenorii atât economici cât şi sociali sunt motivați de identificarea 

şi exploatarea unei oportunități în vederea creării unei valori sau a producerii 
unui nou echilibru. Prin urmare, ideea ca antreprenorii economici ar fi 
motivați exclusiv de câștigurile financiare, pe când cei sociali doar de altruism 
este o simplă prejudecată. În fapt ambele categorii de antreprenori sunt 
motivate de oportunitatea de „a-şi urmări neobosit viziunea şi de a obține 
recompense sufletești prin însăși procesul de împlinire a ideilor lor. Indiferent 
că aceştia operează pe o piață sau într-un context nu-pentru-profit, 
antreprenorii nu vor fi niciodată pe de-a întregul recompensați pentru timpul, 
riscul, efortul şi capitalul pe care, le varsă în inițiativele lor”. Evident că există 
şi anumite diferențe specifice între antreprenoriatul economic şi cel social. 

Pentru antreprenorii sociali misiunea este explicit socială, ceea ce va 
influenţa modul în care aceştia vor percepe şi evalua oportunitățile, cât şi 
mijloacele prin care le vor exploata. Aceasta înseamnă că antreprenorii sociali 
se vor confrunta cu dificultăți, constrângeri şi provocări diferite de ale celor 
economici. 
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Dacă pentru antreprenorii din lumea afacerilor valoarea centrală de 
referinţă este cea economică, astfel încât obținerea profitului reprezintă nu 
doar un obiectiv în sine, ci şi instrumentul principal prin care poate fi 
măsurată valoarea nou creată, pentru antreprenorii sociali lucrurile nu mai 
sunt aşa de simple. Pentru aceştia din urmă obținerea profitului reprezintă 
doar un mijloc de creare a valorii şi nu un scop în sine, ei nu dispun de 
instrumente la fel de riguroase şi neambigue de măsurare a valorii create. 

Piaţa nu lucrează la fel de bine şi pentru antreprenorii sociali, întrucât 
aceştia, spre deosebire de cei economici, nu dispun de posibilitatea evaluării 
cu exactitate a beneficiilor sociale create pentru oamenii ce nu-şi permit să 
plătească pentru bunurile sau serviciile furnizate. Drept urmare, este mult 
mai dificil să se determine dacă un antreprenor social a creat sau nu valoarea 
socială necesară şi suficientă pentru justificarea resurselor folosite. Concluzia 
este că evaluarea valorii sociale create prin inițiativele antreprenoriale 
reprezintă o întreprindere cu mult mai puțini sorți de izbândă decât cele ale 
antreprenoriatului economic. 

Cine ar putea măsura cu rigurozitate care este valoarea socială creată 
prin diferite acțiuni de reducere a poluării, prin salvarea unei păsări 
bolnave şi neputincioase sau prin sprijinul şi compania oferite unor 
persoane în vârstă? 

Evaluarea performanței, respectiv a valorii sociale create, este mult 
mai dificilă în cazul antreprenoriatului social decât în cel al antreprenoriatului 
economic tocmai din cauza lipsei unor sisteme de calcul. Centrarea pe 
misiunea socială şi pe impactul creat de aceasta – beneficiul social – sunt 
elementele esențiale ce diferențiază antreprenoriatul economic de cel social. 

Aspirațiile antreprenorilor sociali vizează nu doar ameliorarea 
temporară a unor disfuncții, probleme sau rele sociale pentru grupuri 
restrânse de oameni, provenind din zone mai mult sau mai puţin 
defavorizate, ci şi împărtășirea „bucuriei creației”, respectiv a rezultatelor 
obţinute. Recunoaşterea succesului implică de cele mai multe ori o lungă 
așteptare, de ordinul anilor şi chiar a deceniilor, o așteptare, de cele mai 
multe ori, nerecunoscută, neapreciată şi nerecompensată în niciun fel de 
societate. Dincolo de răbdare, dedicație față de o cauză sau o idee, un 
antreprenor social este, aproape fără excepţie, animat de un tip special de 
motivație care poate susține încercările şi eforturile sale de schimbare a 
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echilibrului existent şi instaurare a unui nou echilibru. „Nimeni nu se poate 
concentra pe un obiectiv şi pe sine însuși în același timp”, remarca Jean 
Monnet. Cei ce fac parte din prima categorie sunt oamenii ce doresc „să facă 
ceva”, pe când cei din a doua categorie sunt cei ce doresc „să fie cineva”. 
Unele persoane conștientizează din ce în ce mai mult faptul că ar putea avea 
un rol important de jucat, poate chiar crucial, în rezolvarea unei probleme 
sociale. Interesul pentru soarta celor necăjiți se afla de mult în sufletele şi 
gândurile lor, aşa încât o anume împrejurare, o „scânteie” au fost suficiente 
pentru a-i determina să ia decizia acțiunii. Dacă, este aproape imposibil de 
explicat cu argumente exclusiv logice şi raționale de ce devin oamenii 
antreprenori sociali, este posibil, cu siguranță, să-i identifici. Societatea este 
interesată, pentru propriul său beneficiu, să-i descopere, să-i încurajeze şi să 
le sprijine inițiativele. 

Exemplul 1 – De ce şi cum a fost creată prima companie 
farmaceutică nonprofit? 

Victoria Hale, o cercetătoare din domeniul industriei farmaceutice, 
începuse să resimtă o nemulțumire acută față de inechitatea existentă în 
modul de funcţionare a pieţei medicamentelor. Ea constatase că marile 
companii farmaceutice ce dețineau patentul pentru producerea 
medicamentelor necesare tratării bolilor infecțioase, din dorința de a genera 
profituri financiare cât mai substanţiale, creau şi vindeau medicamente doar 
pentru boli ce afectau persoanele înstărite din țările dezvoltate, care îşi 
puteau permite, bineînțeles, să le plătească. Ea a creat o companie 
farmaceutică nonprofit a cărei misiune principală era nu doar aceea de a crea 
medicamente pentru tratarea bolilor infecțioase, ci şi de a se asigura că 
acestea ajung şi în țările în curs de dezvoltare, fiind destinate persoanelor ce 
nu-şi puteau permite să le cumpere. Inițiativa ei a obținut aprobarea 
guvernului Indiei pentru producerea şi distribuirea medicamentului, în lipsa 
căruia se calculase că peste 200.000 de oameni mureau anual. 

Exemplul 2 – Muhammad Yunus şi revoluția sistemului de 
microcredite 

Unul dintre exemplele clasice de antreprenoriat social este oferit de 
fondatorul băncii Grameen, Muhammad Yunus, preocupat de opţiunile 
extrem de limitate ale populației sărace din Bangladesh în obținerea unor 
credite cât mai mici prin sistemul bancar obișnuit. Ideea lui a fost aceea de 
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a împrumuta, din propriul buzunar, unui număr de patruzeci şi două de femei 
o sumă modică, respectiv 27 $. Cumpărându-şi o mașină de cusut, femeile 
au început să croiască şi să fabrice îmbrăcăminte, reușind astfel să câștige 
suficient nu doar pentru a returna împrumutul, ci şi pentru a-şi asigura hrana 
sau pentru a plăti educația copiilor. Yunus a reușit, în douăzeci de ani, să 
extindă faimosul sistem al microcreditelor în întreaga lume, creând o 
adevărată rețea globală formată din organizații care fie au replicat modelul, 
fie l-au adaptat la culturile țărilor respective. Între 1976, anul înființării 
Grameen Bank de către Yunus şi anul 2003, banca oferise deja împrumuturi 
în valoare de 4 miliarde $ unui număr de 2,8 milioane de săteni, dintre care 
95% erau femei. Între anii 1980 şi 1990, sistemul microcreditelor imaginat 
de Yunus a permis unui număr mare de familii sărace să depășească starea 
de sărăcie cronică în care trăiau, să-şi trimită copiii la școală şi să-şi asigure 
bătrânețea prin crearea unor sisteme sociale de pensii. La sfârșitul anului 
2002, peste 41,6 milioane de persoane provenite din cele mai sărace familii 
din lume au avut acces la programele băncii. 

Exemplul 3 – Antreprenoriat social în industria cinematografică 
Un caz reprezentativ este oferit de celebrul actor şi producător de 

filme, Robert Redford. El identificase existenţa unui echilibru stabil şi, în 
același timp, „opresiv” în modul de funcţionare a studiourilor cinematografice 
de la Hollywood. Constatarea lui era că cinematografia devenise din ce în ce 
mai dependentă de interesele financiare ale celor ce controlau modul de 
producere şi distribuție a unor filme. 

Redford a încercat să ofere o șansă tinerilor artiști. Pentru Redford 
„problema valorii” nou create a fost focalizată pe sprijinul acordat 
producătorilor de film independenți, ale căror talente nu erau nici 
recunoscute şi nici servite pe piaţa tradițională a studiourilor cinematografice 
de la Hollywood. Redford a organizat  o corporație nonprofit a cărei misiune 
era aceea de a sprijini tinerii producători de filme. În acest scop el a creat o 
rețea prin care şi-a propus să coopteze directori, actori, scriitori şi orice alte 
persoane dornice să sprijine, prin experiența lor, în calitate de mentori 
voluntari, tinerii artiști. A fost un adevărat deschizător de drumuri atât pentru 
producătorii de film independenți, cât şi pentru cinefili, având în vedere 
multiplicarea şi diversificarea opțiunilor celor din urmă. Prin inițiativele sale, 
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Redford a reușit să creeze un nou echilibru, aproape imposibil de conceput 
în urmă cu trei decenii. 

Antreprenorii sociali nu sunt mulțumiți doar să ofere un pește sau să 
învețe [oamenii] cum să pescuiască. Ei nu vor avea liniște până ce nu vor 
revoluționa industria pescuitului. 

Antreprenorii sociali se definesc nu doar prin creativitate sau 
promovarea inovării, ci mai ales prin capacitatea de a se adresa cauzelor 
adânci ale problemelor sociale, determinând astfel schimbări profunde, 
persistente în timp, cu un puternic potențial de imitare sau adoptare şi de 
către alții. 

Cercetătorii în domeniul antreprenoriatului social identifică două 
forme majore ale unor activităţi sociale înalt valorizate: 

a) Prima se referă la activitățile de furnizare a serviciilor sociale 
de genul celor practicate în contextul fondării unor școli pentru copiii săraci 
sau a unor organizații de sprijin a orfanilor din zone geografice defavorizate. 
Cu toate că fiecare dintre aceste inițiative se poate dovedi extrem de utilă 
social, atâta vreme cât sunt centrate doar pe întâmpinarea unor nevoi sociale 
punctuale, fie ele şi presante, este puţin probabil să conducă la instaurarea 
unui nou echilibru. Impactul lor va fi limitat la o categorie anume a populației, 
exclusiv la nivel local, iar reușita lor va depinde de resursele disponibile. 
Pentru a deveni cu adevărat antreprenoriale, astfel de inițiative ar trebui 
proiectate în aşa fel încât să permită crearea unor largi rețele de școli sau 
organizații de sprijin a persoanelor dezavantajate, beneficiind totodată de 
sustenabilitate financiară pe termen lung. 

b) Activismul social reprezintă cea de-a doua formă a unor inițiative 
ce pot fi promovate în scopul înlăturării unor echilibre stabile, dar „nefericite”. 
În acest caz, diferenţă dintre inițiativele activismului social şi cele 
antreprenoriale rezidă în caracteristicile acțiunii întreprinse. În timp ce 
antreprenorii sociali îşi propun producerea schimbării prin asumarea acțiunii 
directe, activiștii sociali o fac prin acțiuni indirecte, respectiv prin influențarea 
sau determinarea altora (guverne, organizații neguvernamentale, cetățeni, 
etc.) de a întreprinde acțiunea. Publicul larg știe deja ce înseamnă un activist 
social; nu ar fi nici în beneficiul activiștilor sociali şi nici al antreprenorilor 
sociali dacă am accepta faptul că reprezintă același lucru. 
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Centrarea pe misiunea socială şi impactul creat de aceasta (beneficii 
sociale, sustenabilitate, arie de cuprindere etc.) reprezintă o modalitate de a 
distinge antreprenoriatul social de cel economic. 

Astfel de persoane, trăind mai degrabă în lumea ideilor decât în cea 
reală, sunt tentate ca, odată ce proiecțiile lor au prins contur şi au fost 
traduse în rezultate palpabile, să-şi piardă interesul şi să caute noi 
oportunități pentru exploatarea altor şi altor idei. În fapt, inovatorii sociali 
sunt vizionarii, „visătorii” care, fiind centrați pe idee, creație, imaginație, sunt 
prea puţin interesaţi de sustenabilitatea financiară sau durabilitatea 
proiectelor. Totuși, acceptând ideea că orice program nou ce permite 
schimbarea unui echilibru suboptimal necesită sustenabilitate financiară, ne 
putem întreba cine asigură această cerință. Antreprenorii, răspund 
reprezentanţii școlii „întreprinderii sociale”. Ei sunt de fapt continuatorii şi 
„constructorii” premiselor/temeliilor așezate de inovatori. Interesaţi fiind mai 
ales de viabilitatea financiară a proiectelor sau programelor inițiate de 
inovatori, respectiv de obținerea sustenabilității şi durabilității, antreprenorii 
conștientizează că singura cale de atingere a acestor obiective (legate de 
promovarea unei misiuni sociale) este cea a utilizării strategiilor sectorului de 
afaceri. Devine evident faptul că, din perspectiva școlii întreprinderii sociale, 
inovarea socială, pe de o parte şi antreprenoriatul de sorginte 
economică, pe de altă parte, sunt două comportamente la fel de 
importante pentru definirea antreprenoriatului social. Nu numai că 
ele nu se exclud reciproc, ci, dimpotrivă, doar considerându-le împreună 
poate fi înțeleasă esența conceptului şi practicii de antreprenoriat 
social. 

 
Profilul antreprenorului social şi al „întreprinderii sociale” 
Antreprenorul social poate fi orice persoană, indiferent de domeniul în 

care activează, ce inițiază şi conduce o „întreprindere socială”, adică o 
organizație ce îşi propune promovarea unui obiectiv sau a unei misiuni 
sociale prin adoptarea şi utilizarea strategiilor de piață ca modalitate de 
obținere a unui „venit câștigat”. Această definiție nu exclude posibilitatea 
constituirii venitului şi prin atragerea altor surse de finanţare, de genul 
donațiilor, a contribuțiilor caritabile sau a subvențiilor guvernamentale. 
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Scopul unei întreprinderi sociale, indiferent de sectorul în care este 
creată, este dublu orientat pentru: 

a) dezvoltarea unor activităţi comerciale afirmative în vederea 
întâmpinării şi rezolvării unor probleme şi necesităţi sociale; 

b) obținerea profitului sau a „venitului câștigat”, pe de altă parte. 
Conceptul de „acțiune comercială afirmativă” a fost promovat pentru 

prima dată de John Du Rand (preşedintele şi directorul executiv al unui 
centru nonprofit de reabilitare a persoanelor cu dizabilități pentru a desemna 
o întreprindere socială creată în mod deliberat cu scopul de a oferi slujbe 
permanente, salarii competitive, oportunități de carieră etc. persoanelor 
dezavantajate din punct de vedere fizic, mental, economic sau educațional. 
Acțiunea comercială afirmativă reprezintă o formă de întreprindere socială 
sau, în termenii adoptați în Marea Britanie, o „firmă socială”, din moment ce 
organizația este creată în scopul declarat al îndeplinirii unui obiectiv social. 
Totuși „întreprinderea socială” se definește nu doar prin misiune, ci şi prin 
capacitatea de obținere a unui „venit câștigat” ca modalitate de asigurare a 
auto-suficienței. Luând în considerare această a doua cerință, apare în mod 
firesc întrebarea: cum poate concura în mediul competitiv al pieţei o 
„întreprindere” ce angajează exclusiv persoane cu diferite dizabilități? În ce 
măsură îndeplinirea unei misiuni sociale permite realizarea celei de-a doua 
condiții, respectiv obținerea profitului? În principiu se recomandă ca, în 
vederea îndeplinirii misiunii, pe de o parte şi a creșterii productivității şi 
competitivității, pe de altă parte, procentul forței de muncă reprezentată de 
persoanele cu dizabilități să fie de aproximativ 60%  din totalul angajaților. 
Practica angajării unei forțe de muncă mixate în cadrul unei acțiuni 
comerciale reprezintă o modalitate specifică de confruntare cu una dintre 
cerinţele esențiale ale oricărui comportament antreprenorial şi anume 
crearea unei noi valori. 

Multă vreme a dominat percepția conform căreia performanţele 
corporațiilor de afaceri sunt pe cât de semnificative în plan economic, pe atât 
de lipsite de importanță în plan social sau în cel al preocupărilor pentru 
mediu, după cum cele ale organizațiilor nonprofit sunt nerelevante în plan 
economic. Această concepție nu numai că este din ce în ce mai des 
chestionată, dar şi pe cale de a fi înlocuită cu cea a „valorii combinate” ce 
susține necesitatea urmăririi în mod simultan a strategiilor comerciale, sociale 
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şi a celor orientate pe mediu în vederea captării beneficiilor din toate cele 
trei domenii. Una dintre mișcările actuale ce a contribuit în mod substanțial 
la schimbarea paradigmei tradiționale privind importanța şi rolul fiecărui 
sector în producerea performanțelor economice, sociale, de mediu etc. este 
cunoscută sub titulatura de „responsabilitate socială a corporațiilor”. În 
esență, conceptul de responsabilitate socială vizează schimbarea atitudinilor 
corporațiilor de afaceri cu privire la relațiile lor cu mediul fizic şi social. Având 
în vedere schimbările dramatice produse în modul de organizare şi 
funcţionare a societății postindustriale, a devenit din ce în ce mai evident că, 
în zilele noastre, corporațiile de afaceri nu se mai pot limita la simpla 
preocupare pentru obținerea sau creșterea eficienței economice. Fie şi simpla 
observație că deciziile strategice din marile corporații pentru profit implică nu 
numai consecințe economice, dar şi sociale sau de mediu, face aproape 
imposibilă diferențierea strictă dintre scopurile economice ale sectorului 
privat şi scopurile sociale ale sectoarelor guvernamental şi nonprofit. Aşa 
încât nu întâmplător se afirmă că succesul corporațiilor de afaceri din epoca 
actuală depinde atât de reconsiderarea relațiilor cu „acționariatul” lor 
(angajați, clienți, în general întreaga comunitate în care funcționează). 

Responsabilitatea socială a corporațiilor este asociată așadar cu 
adoptarea unui comportament etic, respectiv a acelui tip de comportament 
care, în virtutea urmăririi avantajului competitiv sau a promovării propriilor 
interese economice nu afectează mediul şi nu exploatează oamenii, 
grupurile sau comunitatea din afara organizației. 

Practica angajării unei forțe de muncă dezavantajate şi/sau mixate, 
asociată cu cea a urmăririi valorii, combinate în vederea îndeplinirii unei 
misiuni sociale, reprezintă o ilustrare a „întreprinderii sociale”. 

O altă formă de expresie a „întreprinderii” sau „firmei sociale” este 
reprezentată de „acțiunea comercială centrată pe oferta de produse sau 
servicii” persoanelor defavorizate. Cum astfel de persoane sunt exact cele ce 
nu-şi pot permite cumpărarea serviciilor, plata lor este asigurată de terțe 
părți (agenții guvernamentale, companii private de asigurări, diferite instituții 
finanțatoare ale unor programe considerate de interes etc.). Acest tip de 
întreprindere socială poate fi ilustrată prin acțiuni de genul fondării unor 
aziluri pentru vârstnici, a unor sanatorii pentru persoanele cu dizabilități fizice 
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sau pentru cele aflate într-o fază terminală a unei boli cronice, a creării unor 
adăposturi pentru femeile abuzate etc. 

Existenţa celor două variante de acțiune în cadrul unei întreprinderi 
sociale nu implică neapărat necesitatea unei opţiuni de tipul „sau, sau”. De 
multe ori se poate recurge simultan atât la varianta angajării persoanelor în 
dificultate sau defavorizate, care pot produce bunuri şi sunt salarizate, cât şi 
la cea a ofertei (vânzării) de servicii cu impact direct asupra unor necesităţi 
sociale, ca cele exemplificate mai sus. 

Combinarea celor două strategii generează o a treia formă de expresie 
a întreprinderii sociale, cunoscută sub numele de „acțiune comercială hibridă” 
(hybrid business). 

Ceea ce este esențial în cadrul unei „întreprinderi  sociale” este faptul 
că folosește strategiile de piață (obținerea profitului) în vederea realizării unei 
misiuni sociale. 
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6. Abordarea integratoare a nediscriminării în sistemul 
educațional românesc 

 
Sistemul educațional românesc este, cel puțin la nivel legislativ și 

normativ, în proces de reformă, urmărind să se alinieze recomandărilor 
europene privind îmbunătățirea standardelor profesionale de predare, a 
creșterii oportunităților de formare profesională pentru cadrele didactice și 
pentru transformarea spațiului educațional românesc într-unul incluziv. Acest 
proces necesită sprijin pentru a-și atinge obiectivele stabilite, un efort 
constant, cât și o monitorizare consecventă în ceea ce privește modul de 
implementare. De asemenea, există inițiative de îmbunătățire a calității 
sistemului de educație, inclusiv din perspectiva nediscriminării, la nivel local 
care au progresat mai rapid. Se menționează încă, drept bariere, lipsa alocării 
resurselor financiare, insuficiența resurselor umane, ne-monitorizarea 
politicilor și programelor adoptate și în unele cazuri, lipsa voinței politice, 
aspecte care duc la o stagnare a evoluției în domeniu. Astfel că rezultatele 
studiului de față arată un progres limitat în ceea ce privește modelarea 
sistemului educațional românesc într-unul incluziv și nediscriminatoriu. 

Principala problema identificată de studiu este neincluderea efectivă 
și reală a principiului nediscriminării și al egalității în cultura și paradigma 
sistemului de învățământ din România, dublată de lipsa de voință reală de 
schimbare. Aceasta este cauzată sau agravată de neidentificarea 
prejudecăților existente ca prejudecăți, ele fiind adânc înrădăcinate în 
mentalul colectiv, necunoașterea suficientă a ce este discriminarea, a 
efectelor pe care le produce, asupra copiilor, asupra cadrelor didactice, 
asupra societății în general și necunoașterea/ lipsa de instrumente pentru 
gestionarea situațiilor de discriminare, chiar și când sunt identificate ca atare. 

Specific, cu privire la situația celor trei tematici abordate în studiul de 
față, respectiv egalitatea de șanse, incluziunea copiilor și tinerilor romi și 
incluziunea tinerilor LGBTI, concluziile au fost următoarele: 

Principala concluzie ce a reieșit privind egalitatea de șanse în 
sistemul de învățământ românesc este aceea că există o absență 
sistematică a abordării egalității de gen în învățământul 
preuniversitar. Analiza programelor școlare la Limba și Literatura Română 
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pentru toate cele douăsprezece clase arată că niciuna nu conține elemente 
explicite de egalitate de gen. În plus, sugestiile de autori și texte din 
programă dezavantajează vădit femeile. La Istorie, situația este doar cu puțin 
mai bună: programa de clasa a VII-a prevede două studii de caz ce 
abordează experiența femeilor în istorie: 

„Femeia în viața publică” și „Viața pe front și în frontul de acasă”. De 
asemenea, studiul de caz „Declarația Universală a Drepturilor Omului” 
permite abordarea acestei teme. Cea mai ofertantă dintre cele trei discipline 
analizate este Educația socială, care abordează o serie de teme centrale în 
promovarea toleranței, respectului pentru diversitate și a non-discriminării. 
Cu toate acestea, programa la gimnaziu nu include elemente explicite de 
egalitate de gen, relații armonioase și împărțirea echitabilă a sarcinilor în 
familie, prevenirea violenței de gen ș.a., ceea ce duce la o practică neunitară 
în manuale: unele vizează egalitatea de gen, iar altele nu. 

În concluzie, abordarea egalității de gen la clasă și reprezentarea 
echilibrată a femeilor (scriitoare, personalități istorice, culturale, ale sportului 
ș.a.m.d.) devin o alegere personală a profesorilor cu afinitate pentru această 
temă, care operează „acrobații” prin programă și manuale pentru a atinge 
acest subiect, și nu o cerință sau obligativitate pe parcursul anilor de școală. 

În ceea ce privește formarea cadrelor didactice, cercetarea a relevat 
același tipar: egalitatea de gen este marginalizată atât în modulul 
psihopedagogic, cât și în programele de formare continuă a profesorilor. 
Există o practică neunitară în ceea ce privește abordarea egalității de gen în 
cadrul disciplinelor ce aparțin modulului psihopedagogic, iar Casele Corpului 
Didactic din țară oferă un număr foarte mic de cursuri pe această temă, cu 
județe (dintre cele cărora li s-a solicitat informația și au răspuns) unde tema 
lipsește în totalitate. De asemenea, lipsește lentila intersecțională, cu alte 
cuvinte învățământul românesc, la nivel de sistem, nu ia în considerare 
efectul asupra vieții personale și profesionale pe care îl au genul, etnia, 
originea socială, dizabilitatea și orientarea sexuală sau identitatea de gen și, 
mai ales, cumulul a două sau mai multe dintre aceste caracteristici personale. 

Referitor la situația copiilor romi și accesul la educație fără 
discriminare, concluzia este că progresul este unul limitat, iar politicile 
educaționale sunt implementate slab și parțial. Statul român prezintă o 
performanță scăzută în implementarea legislației care ar trebui să vină în 
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sprijinul copiilor din comunitățile de romi. Informația privind istoria, tradițiile 
și cultura romă nu este abordată suficient în programele școlare din 
învățământul românesc. În același timp, disciplinele care abordează 
elementele de istorie și tradiții rome nu sunt accesibile și promovate către 
întreaga populație școlară, ci sunt adresate doar membrilor etniei rome. 
Manualele școlare privind disciplina Istorie sunt depășite și au de multe ori 
un limbaj învechit, un conținut stereotipic și chiar discriminatoriu. 

Elementele de istoria și tradițiile romilor lipsesc cu desăvârșire din 
modulul psihopedagogic, iar formarea continuă a cadrelor didactice pe aceste 
subiecte nu înregistrează un progres: posibilitățile de formare continuă să fie 
extrem de reduse și, în general, sunt oferite în contextul proiectelor societății 
civile. Resursele financiare pentru angajarea de cadre didactice rome sunt și 
ele reduse și denotă o lipsă de investiție în acest domeniu. 

Este încă nevoie de o recunoaștere oficială a existenței discriminării și 
a segregării copiilor romi în sistemul educațional. Analiza relevă că atitudinile 
discriminatorii față de elevii romi în sistemul educațional persistă și sunt 
reiterate inclusiv prin practicarea segregării acestora, prin separarea de elevii 
neromi în clase sau școli. La acest moment nu există soluții viabile în România 
pentru eliminarea segregării în unitățile de învățământ, ci dimpotrivă, 
autoritățile întârzie cu implementarea acțiunilor asumate. Cu toate că astfel 
de situații sunt identificate în școlile din România atât de organizații 
internaționale, cât și de cele care lucrează la nivel național, din cercetarea 
actuală concludem că există o tendință de negare/ nerecunoaștere a realității 
privind discriminarea copiilor romi la nivel de autorități. Există în continuare 
neclarități legate și de colectarea de date privind distribuția elevilor pe criterii 
etnice în clase sau școli, și uneori o rezistență de a colecta aceste date. 

Studiul privind tinerii LGBTI din sistemul educațional românesc 
concluzionează că există încă multiple neclarități referitor la modul în care 
aceștia își pot exercita pe deplin dreptul la educație fără discriminare. În 
continuare, în anul 2019, tinerii LGBTI nu sunt recunoscuți ca un grup țintă 
al discriminării și bullying-ului. În consecință, aceștia nu sunt luați în 
considerare atunci când se discută despre grupurile ce necesită o atenție 
specială din partea sistemului educațional. Conform cercetărilor 
internaționale și naționale, reiese că situația tinerilor LGBTI este una extrem 
de dificilă, fiind supuși violenței, discriminării și intimidării din partea colegilor 
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și chiar a profesorilor și personalului nedidactic. 
Cadrele didactice din România nu sunt pregătite să identifice și să 

ofere sprijin tinerilor LGBTI. Nu sunt incluse la nicio disciplină informații 
complexe despre tematica LGBTI, de cele mai multe ori aceasta doar fiind 
menționată printre alte criterii, fără a intra în detalii. Discutarea tematicii 
LGBTI este lăsată la alegerea profesorului, așa cum este și modul în care ea 
este abordată. Datele colectate pentru prezentul studiu arată că și în puținele 
cazuri în care cadrele didactice au abordat această temă acestea, aceștia au 
fost supuși oprobiului public și chiar pasibili de sancțiuni. Per total, se 
constată nevoia de educație atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor și a 
părinților acestora, privind comunitățile LGBTI. 

O abordare de drepturile omului necesită un accent special pe 
prevenirea și combaterea discriminării și a inegalității. Trebuie gândite 
instrumente care să includă garanții pentru protecția drepturilor și a stării de 
bine a grupurilor marginalizate. În acest sens, sunt necesare date și 
informații dezagregate pe criterii de vulnerabilitate, precum etnie, gen, 
orientare sexuală, religie, statut-socio economic, limba maternă, etc., pentru 
a da vizibilitate grupurilor vulnerabile și a le proteja. 

Curriculumul, așa cum prevede și Comitetul ONU pentru Drepturile 
Copilului, trebuie să fie relevant pentru contextul social, cultural, de mediu și 
economic al copilului, să aibă în vedere nevoile trecute și viitoare ale acestuia, 
cât și capacitățile de dezvoltare ale copilului. Această prevedere include 
necesitatea pentru un curriculum inclusiv, croit pe nevoile copiilor în toate 
circumstanțele, ale copiilor din situații dificile sau vulnerabile. 

În ce privește temele abordate de analiza de față, programele și 
manualele școlare trebuie revizuite astfel încât să se elimine orice stereotipii 
și elemente discriminatorii pe toate criteriile, precum gen, etnie, dizabilitate, 
religie, orientare sexuală etc și să se treacă de la asumarea discursivă a 
nediscriminării în educație prin conceperea de programe și manuale școlare 
care se adresează unei clase diverse din toate punctele de vedere, în care se 
poate regăsi și valoriza fiecare copil și toți copiii, și care, prin tipologia de 
activități propuse și studii de caz combat prejudecățile și discriminarea. Este 
necesară implementarea unei abordări inter și transdisciplinare a discriminării 
și a incluziunii în acest tip de conținuturi. 
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În paralel cu modificarea de conținuturi, este necesară formarea 
cadrelor didactice, la toate stadiile de formare, într-o cultură a nediscriminării 
și a incluziunii, care oferă o lentilă intersecțională asupra și dincolo de 
disciplina predată de cadrul didactic și se transpune într-un mod de predare 
care pune accentul pe valoarea și contribuția fiecărui copil. În acest sens, se 
vor crea instrumente de sprijin și/ sau se vor folosi modele de bune practici 
existente. Formarea în domeniul nediscriminării și a combaterii prejudecaților 
este necesară tuturor cadrelor didactice, dar și nedidactice. 

Criteriul nediscriminării și al incluziunii, protejarea grupurilor de copii 
și tineri vulnerabili la discriminare trebuie să devină parte integrantă din tot 
ce înseamnă sistem educațional, inclusiv din perspectiva proceselor de 
acreditare, formare, evaluare, monitorizare, etc. 

Nu în ultimul rând, schimbarea de sistem către un etos al 
nediscriminării și al incluziunii va include o consultare amplă cu toate 
grupurile afectate direct, cu elevi, cu părinți, cu autorități locale, cu 
universități, cu specialiști din toate domeniile relevante. Consultarea trebuie 
urmată de o implicare semnificativă a tuturor actorilor consultați. 

 
Plan general de măsuri pentru includerea nediscriminării în 

educație 
Programe și manuale școlare 

 Includerea de specialiști în drepturile omului/ incluziune în 
comisiile care elaborează programe școlare. 

 Revizuirea actualelor programe școlare de gimnaziu conform cu 
și aplicarea principiilor de drepturile omului și transversalitate în procesul de 
modificare a programelor de liceu. 

 Revizuirea tuturor manualelor existente. Retragerea din uz a 
celor care conțin elemente discriminatorii, indiferent de criteriul de 
discriminare. 

 Schimbarea procesului de aprobare a manualelor, astfel încât 
să se prevadă o garanție pentru un conținut al manualelor conform cu o 
educație nediscriminatorie și inclusivă. În acest sens, se poate asigura 
includerea unui expert nediscriminare și psihopedagogi în componența 
comisiilor care le aprobă și/ se poate crea o grilă de evaluare a manualelor 
din prisma aspectelor de nediscriminare. Alternativ sau concomitent, se 
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poate explora posibilitatea unei colaborări cu CNCD – Consiliul Național 
pentru Combaterea Discriminării și ANES - Agenția Națională pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru aprobarea conținutului 
manualelor. 

 Formările de evaluatori de manuale să includă o componentă 
specifică de formare privind nediscriminarea, cu accent pe grupurile cele mai 
vulnerabile din educație. 

 Includerea în manuale, de la diverse discipline, a unor studii de 
caz/ lecții/ activități practice/ modele de personalități care reflectă 
diversitatea și componența unei clase de elevi, respectiv femei, minorități 
etnice, minorități religioase, minorități sexuale etc. 

 Includerea explicită a unor teme care abordează discriminarea 
de gen, rasială, etnică, pe criteriul dizabilității, al orientării sexuale și al 
identității de gen, etc., în mai multe discipline (aria Om și societate este cea 
mai ofertantă din acest punct de vedere, dar nu este exclusivă), dar în special 
în disciplina Educație socială. 

 Regândirea disciplinei Educație interculturală ca Educație de 
drepturile omului. 

 
Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice 

 Actualizarea programei modulului psihopedagogic (OMECTS 
5745/13.09.2012 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare a 
programelor de formare psiho-pedagogică în vederea certificării 
competențelor pentru profesia didactică) de către Ministerul Educației în 
conformitate cu realitatea actuală și în concordanță cu principiile educației 
incluzive. 

 Creșterea numărului de ore alocate modulului psihopedagogic 
și alocarea unui buget echitabil către departamentele de formare a cadrelor 
didactice de la nivelul fiecărei universități. 

 Creșterea numărului de ore ale practicii pedagogice pe care o 
fac studenții care urmează modulul psiho-pedagogic și includerea, ca regulă, 
a practicii în școli cu populație școlară diversă (copii romi, copii cu CES, etc.). 
Dezvoltarea sistemului de practică (inclusiv din punct de vedere financiar) 
care să permită asumarea în mod real a rolului de mentor de către profesorii 
care au studenți în practică la orele/ clasele lor. 
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 Diversificarea ofertei Caselor Corpului Didactic cu privire la 
cursuri despre nediscriminare și, specific, nediscriminare a grupurilor celor 
mai vulnerabile. Includerea de activități de follow-up pentru a evalua modul 
în care cadrele didactice aplică la clasă cunoștințele/ abilitățile dobândite. 

 Acces la cursuri de formare gratuite care abordează tema 
lucrului cu copiii care provin din comunități vulnerabile sau identificarea de 
resurse ale școlii care să acopere astfel de costuri, pentru participarea la 
aceste cursuri a unui număr cât mai mare de cadre didactice. 

 Acordarea de credite cursurilor de formare despre 
nediscriminare și incluziune susținute de organizații neguvernamentale, cu 
scopul de a atrage cât mai multe cadre didactice ca participanți la acestea. 

 Atragerea și formarea de formatori în cadrul CCD-urilor, pe 
subiecte care țin de incluziune și nediscriminare și plata adecvată a acestora. 
Astfel, dezvoltarea unei resurse de formatori calificați în nediscriminare și/ 
sau specific, egalitate de gen, LGBTI, etc. Alternativ, externalizarea 
formărilor până la dezvoltarea acestei resurse. 

 Stabilirea, întărirea sau extinderea colaborării cu organizații 
neguvernamentale și experți independenți pentru susținerea de cursuri de 
formare privind nediscriminarea sau teme specifice: egalitate de gen, acces 
egal la educație pentru copii aparținând minorităților etnice, religioase, 
sexuale etc. 

 Stabilirea unei relații de colaborare constante cu instituțiile 
CNCD - Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și ANES - Agenția 
Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru susținerea 
cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice. 

 Modificarea metodologiei și a criteriilor privind acordarea 
gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar cu 
scopul valorizării efortului cadrelor didactice de a crea școli inclusive, eforturi 
existente și de a stimula toate cadrele didactice în această direcție. 

 Includerea de subiecte privind nediscriminarea și incluziunea, 
gestionarea diversității în examenele de admitere, evaluare, promovare și 
titularizare a cadrelor didactice. Aceeași recomandare se poate aplica și 
posturilor de inspector școlari. 
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Prevenirea și combaterea discriminării în școală 
 Monitorizarea fenomenului de segregare școlară, evaluarea 

implementării legislației existente în acest sens și aplicarea de măsuri ferme, 
adecvate, eficiente și rapide de stopare a fenomenului de segregare. 

 Colectarea de date privind discriminarea copiilor în școală pe 
toate criteriile de discriminare (etnie, gen, dizabilitate, statut socio-economic, 
orientare sexuala, limbă maternă etc) pentru a putea preveni sau interveni 
în cazurile de discriminare și a proteja copiii din grupurile vulnerabile. 
Stabilirea și implementarea unei  metodologii standardizate și/ sau 
instrumente de măsură în acest sens. 

 Stabilirea și aplicarea de proceduri pentru identificarea, 
raportarea și sancționarea cazurilor de discriminare în școală, care să aibă în 
vedere, în același timp, siguranța  și protecția celor care raportează. 
Asigurarea posibilității acestor raportări și la nivel de județ și național. 

 Informarea tuturor, la început de an școlar (cadre didactice și 
personal nedidactic, elevi, părinți) de prevederile privind nediscriminarea 
(incluzând segregarea), cât și despre modalitățile de raportare, combatere, 
soluționare și/sau sancționare aplicate la nivel de școala și/ sau inspectorat. 

 Sancționarea aspră a cazurilor de segregare școlară și de 
discriminare. Prezentarea publică a acestora, cu respectarea confidențialității 
datelor și protejarea celor vulnerabili, la nivel de școală, de județ și național. 

 Folosirea modelelor de bune practici stabilite deja în unele școli 
pentru prevenirea formării de clase segregate. 

 Introducerea în regulamentele școlare a unui capitol referitor 
la educația incluzivă (ce presupune, cum o putem asigura, cum o putem 
evalua) și nediscriminare. Similar, includerea acestor prevederi în carta 
universitară. 

 Adoptarea modificării legislative introduse de ARACIP privind 
aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie, standardelor 
de acreditare, a standardelor de referință și a indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul pre-universitar. 
Acestea includ specific evaluarea modului în care instituția de învățământ 
asigură și îmbunătățește, drept unul dintre cele zece aspecte esențiale, 
”Combaterea discriminării, asigurarea drepturilor minorităților și 
interculturalitatea vieții școlare”. Sunt prevăzute standarde de acreditare sau 
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de referință specifice cu privire la drepturilor copilului / omului, a principiilor 
nediscriminării și al egalității de șanse și de gen. 

 Stabilirea de parteneriate cu experți independenți și/ sau 
organizații neguvernamentale pentru realizarea de evaluări externe a școlilor 
din perspectiva capacității și a nevoilor de realizare a unei educații incluzive 
și nediscriminatorii. 

 Crearea unei baze de date cu instrumente, materiale, activități 
de educație inclusivă și de drepturile omului dezvoltate și pilotate în Romania, 
dar și în alte țări, ca resursă pentru cadre didactice la nivelul întregii țări. 
Aceste materiale să fie însoțite de date de contact ale autorilor/ ONG-urilor/ 
instituțiilor care le-au realizat și pilotat. Baza de date trebuie să includă și 
studii de caz, prezentarea discriminării cu efectele pe care le are. 

 Dezvoltarea de metodologii (unde nu există) și evaluarea 
politicilor publice existente și încă neevaluate, precum măsurile afirmative în 
educație pentru copiii romi și stabilirea intervenției ulterioare în funcție de 
rezultatele evaluării. 

 Monitorizare constantă și, ulterior, evaluarea impactului fiecărei 
măsuri/ politici implementate după o perioadă de 4-5 ani și revizuire a 
acestora în conformitate cu rezultatele. 

 Reintrodusă în consultare publică strategia pentru educație 
parentală și adoptarea acesteia. Implicarea părinților în stabilirea unui sistem 
de învățământ nediscriminatoriu și care promovează educația inclusivă este 
esențială și sprijină școala în acest proces. 

 Înființarea, acolo unde este posibil, de centre adiacente școlii 
care să informeze copiii și părinții cu privire la nediscriminare și drepturi. 

 
Legislația în domeniul nediscriminării în educație 
Fiecare copil are dreptul la educație fără discriminare, așa cum 

precizează Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, la care România 
este parte din anul 1990. Nediscriminarea este un principiu fundamental, 
fiind în strânsă legătură cu respectarea și promovarea interesului superior al 
copilului, dezvoltarea copilului la maxima sa capacitate și baza pentru o 
societate democratică. 

Art. 2 al Convenției ONU cu privire la drepturile copilului precizează: 
1. Statele părți se angajează să respecte şi să garanteze drepturile 
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stabilite în prezenta convenție tuturor copiilor din jurisdicția lor, indiferent de 
rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de 
naționalitate, apartenență etnică sau originea socială, de situaţia materială, 
incapacitatea fizică, de statutul la naștere sau de statutul dobândit al copilului 
ori al părinților sau al reprezentanților legali ai acestuia. 

2. Statele părți vor lua toate măsurile de protejare a copilului 
împotriva oricărei forme de discriminare sau de sancționare pe considerente 
ținând de situaţia juridică, activitățile, opiniile declarate sau convingerile 
părinților, ale reprezentanților săi legali sau ale membrilor familiei sale. 

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului (republicată) reiterează principiul respectării şi 
promovării cu prioritate a interesului superior al copilului, precum și pe cel al 
asigurării șanselor egale și nediscriminării, introducând totodată și principiul 
respectării demnității copilului și al ascultării opiniei copilului şi luarea în 
considerare a acesteia, ținând cont de vârsta şi de gradul său de maturitate. 
Specific, Legea 272/2004 reiterează prevederile Convenției prin art. 7: 
următoarele: 

Art. 7 
„Drepturile prevăzute de prezenta lege sunt garantate tuturor copiilor 

fără nicio discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie 
politică sau altă opinie, de naționalitate, apartenență etnică sau origine 
socială, de situaţia materială, de gradul şi tipul unei deficiențe, de statutul la 
naștere sau de statutul dobândit, de dificultățile de formare şi dezvoltare sau 
de alt gen ale copilului, ale părinților ori ale altor reprezentanți legali sau de 
orice altă distincție.” 

Specific, articolul 51 (Secțiunea 4, Educație, activităţi recreative şi 
culturale)precizează: 

„(1) Copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permită 
dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalității sale.” 

Copiilor, un grup vulnerabil la discriminare și efectele discriminării, li 
se recunoaște nevoia de protecție specifică, în exercitarea tuturor drepturilor 
și în toate domeniile vieții. Art.49 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI din 21 
noiembrie 1991 – REPUBLICARE, garantează Protecția copiilor şi a tinerilor: 

(1) „Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de 
asistență în realizarea drepturilor lor.” 
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Constituția prevede și dreptul la nediscriminare, Art. 16: Egalitatea în 
drepturi: 

(1)„Cetățenii sunt egali în fața legii şi a autorităţilor publice, fără 
privilegii şi fără discriminări.” 

ORDONANŢA nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea 
şi sancționarea tuturor formelor de discriminare*) – REPUBLICARE 
are prevederi speciale referitoare la discriminare din diferite domenii ale 
vieții. Acest cadru legal este aplicabil atât persoanelor fizice, cât și celor 
juridice în domeniul public sau privat. Instituțiile sunt menționate în mod 
explicit ca destinatar al acestei legi, inclusiv cele din domeniul educațional. 

Încă de la articolul 1, paragraful 2, se garantează Principiul egalității 
între cetățeni, al excluderii privilegiilor şi discriminării, în special în exercitarea 
anumitor drepturi, precum e) drepturile economice, sociale şi culturale, în 
special: (v)dreptul la educație şi la pregătire profesională. 

SECŢIUNEA III: Accesul la educație (art.11) definește drept 
discriminare (1) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de 
persoane la sistemul de educație de stat sau privat, la orice formă, grad şi 
nivel, din cauza apartenenței acestora la o anumită rasă, naționalitate, etnie, 
religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv  din cauza 
convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză. 
Prevederea se aplică (2) tuturor fazelor sau etapelor din sistemul educațional. 
Ordonanța, cât și acest articol, fac o distincție clară între măsuri afirmative și 
discriminare. Principiile nediscriminării, al egalității de șanse, dar și al 
ascultării opiniei copilului și al diversității în sistemul de învățământ, precum 
și în învățarea pe tot parcursul vieții din România sunt prevăzute și în Legea 
educației, LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale (art.3), un 
sistem la care se garantează un acces egal, indiferent de nivel și forma de 
învățământ, fără nicio formă de discriminare (art.2). 

Cadrul legislativ din România este cuprinzător și specific în ceea ce 
privește educația fără discriminare cu privire la grupurile vulnerabile și/ sau 
minorități naționale. Aceste prevederi sunt exemplificate în cadrul fiecărui 
capitol, în funcție de specificul temei. Enumerăm însă câteva dintre acestea 
și aici: 

LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de șanse 
şi de tratament între femei şi bărbați*) – Republicare 
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Art. 15 
(1) Ministerul Educației Naționale asigură, prin mijloace specifice, 

instruirea, pregătirea şi informarea corespunzătoare a cadrelor didactice, la 
toate formele de învățământ, public şi privat, pe tema egalității de șanse 
pentru femei şi bărbați. 

(2) Ministerul Educației Naționale va promova, în mod direct sau prin 
intermediul organelor şi instituțiilor specializate din subordine, recomandări 
privind realizarea cursurilor universitare, instrumente de evaluare a 
manualelor școlare, programe școlare, ghiduri pentru aplicarea programelor 
școlare care să excludă aspectele de discriminare între sexe, precum şi 
modelele şi stereotipurile comportamentale negative în ceea ce priveşte rolul 
femeilor şi al bărbaților în viața publică şi familială. 

(3) Ministerul Educației Naționale în mod direct sau prin intermediul 
inspectoratelor școlare din subordine, precum şi unitățile de învățământ 
superior monitorizează modul de respectare a principiului egalității de șanse 
şi de tratament între femei şi bărbați, în activitatea curentă a unităților de 
învățământ. 

LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecția şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap1) – Republicare. 
SECŢIUNEA 2: Educație 

Art. 15 
(1) Persoanele cu handicap au acces liber şi egal la orice formă de 

educație, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap şi 
nevoile educaționale ale acestora. 

(3) Copiii şi tinerii cu handicap şi/sau cu cerinţe educative speciale, 
integrați în învățământul de masă, beneficiază de suport educațional prin 
cadre didactice de sprijin şi itinerante, de la caz la caz. 

(4) Copiii şi tinerii cu handicap şi/sau cu cerinţe educative speciale au 
dreptul să studieze şi să se instruiască în limba maternă. 

Art. 19 
În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap în unitățile şi 

instituțiile de învățământ, autorităţile publice au obligaţia să ia următoarele 
măsuri specifice: 

e) să sprijine pregătirea cadrelor didactice în vederea adaptării 
practicilor educaționale pentru elevii cu handicap din grupe sau clase de 
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învățământ obișnuit; 
f) să asigure servicii educaționale de sprijin pentru persoanele cu 

handicap şi familiile acestora, prin specialişti în domeniul psihopedagogiei 
speciale; 

g) să asigure accesul în unitățile şi instituțiile de învățământ. 
ORDIN nr. 1540 din 19 iulie 2007 privind interzicerea 

segregării școlare a copiilor romi şi aprobarea Metodologiei pentru 
prevenirea şi eliminarea segregării școlare a copiilor romi 

Art. 1 
(1) Prezentul ordin are ca obiectiv prevenirea, interzicerea şi 

eliminarea segregării, văzută ca formă gravă de discriminare, cu consecințe 
negative asupra accesului egal al copiilor la o educație de calitate. 

(2) Pentru atingerea acestui obiectiv se interzice, începând cu anul 
școlar 2007-2008, formarea claselor I şi a V-a segregate, având 
preponderent sau numai elevi romi. 

(3) Prevenirea şi eliminarea segregării școlare se fac în conformitate 
cu Metodologia pentru prevenirea şi eliminarea segregării școlare a copiilor 
romi, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 3 (2) Analiza situațiilor privind unitățile de învățământ 
preuniversitar segregate şi elaborarea planurilor de măsuri pentru 
desegregare se vor realiza de către inspectoratele școlare județene şi 
unitățile de învățământ preuniversitar în cauză, cu sprijinul autorităţilor 
publice naționale/județene/locale, al organizațiilor neguvernamentale cu 
experiență în domeniu, precum şi al reprezentanților comunităților locale în 
care se află unitățile școlare. 

ORDIN nr. 6134 din 21 decembrie 2016 privind interzicerea 
segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar 

CAPITOLUL I: Dispoziții generale şi definiții Art. 1 
(1) Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Științifice îşi propune 

ca politică educațională asigurarea echității în educație, în ceea ce priveşte 
accesul egal la toate formele de învățământ, dar şi în ceea ce priveşte 
calitatea educației pentru toţi copiii, fără nicio discriminare generată de 
originea etnică sau de limba maternă, dizabilitate şi/sau cerinţe educaționale 
speciale, statutul socio-economic al familiilor, mediul de rezidență sau 
performanţele școlare ale beneficiarilor primari ai educației. 
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(2) Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Științifice, 
inspectoratele școlare județene şi unitățile de învățământ preuniversitar din 
România vor promova cu prioritate principiile școlii incluzive. Școala incluzivă 
este o școală prietenoasă şi democratică, care valorifică diversitatea socio-
etno-culturală, o școală în care toţi copiii sunt respectați şi integrați fără 
discriminare şi fără excludere generate de originea etnică sau de limba 
maternă, dizabilitate şi/sau cerinţe educaționale speciale, statutul 
socioeconomic al familiilor, mediul de rezidență sau performanţele școlare 
ale beneficiarilor primari ai educației. 

Art. 2 
(1) În învățământul preuniversitar este interzisă segregarea școlară 

pe criteriul etnic, al dizabilității sau al cerinţelor educaționale speciale, pe 
criteriul statutului socioeconomic al familiilor, al mediului de rezidență şi al 
performanțelor școlare ale beneficiarilor primari ai educației, în condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare şi ale prevederilor prezentului ordin. 

(2) Prevenirea şi eliminarea fenomenelor de segregare școlară 
constituie o condiție imperativă pentru implementarea principiilor școlii 
incluzive. 

Art. 3 
Segregarea este o formă gravă de discriminare şi are drept consecință 

accesul inegal al copiilor la o educație de calitate, încălcarea exercitării în 
condiții de egalitate a dreptului la educație, precum şi a demnității umane. 

ORDIN nr. 1529 din 18 iulie 2007 privind dezvoltarea 
problematicii diversității în curriculumul național 

Art. 2 
(1) În documentele curriculare - planuri-cadru, programe școlare, 

manuale școlare, auxiliare curriculare, autorii vor include aspectele 
referitoare la diversitatea culturală (etnică, lingvistică, religioasă etc.), în 
funcţie de specificul domeniilor disciplinare. 

(2) În programele școlare vor fi incluse, în funcţie de specificul 
domeniilor disciplinare, obiective- cadru, obiective de referinţă, competenţe 
generale, competenţe specifice, teme/conținuturi ale învățării, activităţi de 
învățare, valori şi atitudini referitoare la diversitatea culturală - etnică, 
lingvistică, religioasă etc. 

(3) În învățământul gimnazial şi în cel liceal, în programa pentru 
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disciplina Istorie va fi abordată problematica istoriei tuturor minorităților din 
România. 

Art. 4 
Instrumentele de evaluare a manualelor școlare şi a auxiliarelor 

curriculare vor prevedea criterii specifice pentru evaluarea aspectelor 
referitoare la diversitate/alteritate. 

Art. 5 (2) Direcțiile de specialitate ale ministerului, instituțiile 
subordonate acestuia, cu atribuţii în implementarea curriculumului şi în 
formarea cadrelor didactice, şi casele corpului didactic vor asigura 
introducerea, în cadrul cursurilor de abilitare curriculară şi al altor cursuri de 
formare, a unor teme specifice referitoare la diversitatea culturală (etnică, 
lingvistică, religioasă etc.) 

(3) Direcțiile de specialitate ale ministerului, instituțiile subordonate 
acestuia, cu atribuţii în implementarea curriculumului şi în formarea cadrelor 
didactice, vor căuta resursele şi partenerii necesari pentru a asigura formarea 
cadrelor didactice în vederea promovării, cunoașterii şi acceptării 
diversității/alterităţii. 

CONVENŢIA-CADRU din 1 februarie 1995 pentru protecția 
minorităților naționale (Lege nr.33/ 29.04.1995 privind ratificarea 
Convenției Cadru pentru protecția minorităților naționale, încheiată 
la Strasbourg) 

Art. 4 
1. Părţile se angajează să garanteze fiecărei persoane aparţinând 

unei minorități naționale dreptul la egalitate în fața legii şi la egala protecţie 
a legii. În această privință, orice discriminare bazată pe apartenență la o 
minoritate naţională este interzisă. 

2. Părţile se angajează să adopte, dacă este cazul, măsuri adecvate 
pentru a promova, în toate domeniile vieții economice, sociale, politice şi 
culturale, egalitatea deplină şi efectivă între persoanele aparţinând unei 
minorități naționale şi cele aparţinând majorităţii. Ele vor ţine seama în mod 
corespunzător, în această privință, de condiţiile specifice în care se află 
persoanele aparţinând minorităților naționale. 

3. Măsurile adoptate în conformitate cu paragraful 2 nu vor fi 
considerate acte de discriminare. 
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Art. 12 
1. Părţile, dacă este necesar, vor lua măsuri în domeniul educației şi 

al cercetării, pentru a încuraja cunoașterea culturii, istoriei, limbii şi religiei 
atât ale minorităților lor naționale, cât şi ale majorităţii. 

2. În acest context, părţile vor asigura, între altele, posibilități 
corespunzătoare pentru pregătirea profesorilor, accesul la manuale şi vor 
facilita contactele dintre elevi şi profesori ai diferitelor comunități. 

3. Părţile se angajează să promoveze șanse egale de acces la 
educația de toate nivelurile pentru persoanele aparţinând minorităților 
naționale. 

LEGE nr. 282 din 24 octombrie 2007 pentru ratificarea Cartei 
europene a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la 
Strasbourg la 5 noiembrie 1992 

CARTA EUROPEANĂ din 5 noiembrie 1992 a limbilor regionale 
sau minoritare 

PARTEA III: Măsuri în favoarea folosirii limbilor regionale sau 
minoritare în viața publică, ce urmează a fi adoptate în conformitate cu 
angajamentele asumate în virtutea paragrafului 2 al art. 2 Art. 8: Învățământ 

1. În materie de învățământ, părţile se angajează, în ceea ce priveşte 
zonele în care sunt folosite astfel de limbi, în funcţie de situaţia fiecăreia 
dintre aceste limbi şi fără a aduce atingere limbii (limbilor) oficiale a (ale) 
statului: 

a) să prevadă desfăşurarea unei educații preșcolare în limbile 
regionale sau minoritare respective; sau (ii)să prevadă desfăşurarea unei 
părți substanţiale a educației preșcolare în limbile regionale sau minoritare 
respective; sau (iii)să aplice una dintre măsurile vizate la pct. (i) şi (ii) de mai 
sus cel puţin elevilor ale căror familii o solicită şi al căror număr este 
considerat suficient; sau (iv)dacă autorităţile publice nu au competenţe 
directe în domeniul educației preșcolare, să favorizeze şi/sau să încurajeze 
aplicarea măsurilor vizate la pct. (i)-(iii) de mai sus; 

b) să prevadă desfăşurarea unui învățământ primar în limbile 
regionale sau minoritare respective; sau (ii)să prevadă desfăşurarea unei 
părți substanţiale a învățământului primar în limbile regionale sau minoritare 
respective; sau (iii)să prevadă, în cadrul învățământului primar, ca predarea 
limbilor regionale sau minoritare respective să facă parte integrantă din 
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programa de învățământ; sau (iv)să aplice una dintre măsurile vizate la pct. 
(i)-(iii) de mai sus cel puţin elevilor ale căror familii o solicită şi al căror număr 
este considerat suficient; 

c) să prevadă desfăşurarea unui învățământ secundar în limbile 
regionale sau minoritare respective; sau (ii)să prevadă desfăşurarea unei 
părți substanţiale a învățământului secundar în limbile regionale sau 
minoritare respective; sau (iii)să prevadă, în cadrul învățământului secundar, 
predarea limbilor regionale sau minoritare ca parte integrantă a programei 
de învățământ; sau (iv)să aplice una dintre măsurile vizate la pct. (i)-(iii) de 
mai sus cel puţin elevilor care o solicită sau, dacă este cazul, ale căror familii 
o solicită - în număr considerat suficient; 

d) să prevadă desfăşurarea unui învățământ tehnic şi vocațional în 
limbile regionale sau minoritare respective; sau (ii)să prevadă desfăşurarea 
unei părți substanţiale a învățământului tehnic şi vocațional în limbile 
regionale sau minoritare respective; sau (iii)să prevadă, în cadrul educației 
tehnice şi vocaționale, predarea limbilor regionale sau minoritare respective, 
ca parte integrantă a programei de învățământ; sau (iv)să aplice una dintre 
măsurile vizate la pct. (i)-(iii) de mai sus cel puţin elevilor care o solicită sau, 
dacă este cazul, ale căror familii o solicită - în număr considerat suficient; 

e) să prevadă desfăşurarea unui învățământ universitar şi a altor 
forme de învățământ superior în limbile regionale sau minoritare; sau (ii)să 
prevadă studiul acestor limbi ca disciplină a învățământului universitar şi 
superior; sau (iii)dacă, în temeiul rolului statului în raport cu instituțiile de 
învățământ superior, prevederile pct. (i) şi (ii) nu pot fi aplicate, să încurajeze 
şi/sau să autorizeze crearea unui învățământ superior în limbile regionale sau 
minoritare ori a unor modalități permițând studierea acestor limbi în 
universitate sau în alte instituții de învățământ superior; 

f) să ia măsuri pentru organizarea de cursuri de educație pentru 
adulți sau de educație permanentă desfășurate în principal ori integral în 
limbile regionale sau minoritare; sau (ii)să propună aceste limbi ca discipline 
de educație pentru adulți şi de educație permanentă; sau (iii)dacă autorităţile 
publice nu au competenţe directe în domeniul educației adulților, să 
favorizeze şi/sau să încurajeze predarea acestor limbi în cadrul educației 
pentru adulți ori al educației permanente; 
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g) să ia măsuri pentru asigurarea predării istoriei şi a culturii pe care 
limba regională sau minoritară le exprimă; 

h) să asigure pregătirea de bază şi permanentă a cadrelor didactice 
necesare punerii în aplicare a acelora dintre paragrafele a)-g) acceptate de 
parte; i) să creeze unul sau mai multe organe de control însărcinate să 
urmărească măsurile adoptate şi progresele realizate în direcția instituirii ori 
a dezvoltării predării limbilor regionale sau minoritare şi să realizeze asupra 
acestor chestiuni rapoarte periodice care vor fi făcute publice. 

2. În materie de învățământ şi în ceea ce priveşte zonele, altele decât 
cele în care sunt folosite în mod tradițional limbile regionale sau minoritare, 
părţile se angajează să autorizeze, să încurajeze şi să creeze, dacă numărul 
vorbitorilor unei limbi regionale sau minoritare o justifică, predarea în limba 
regională sau minoritară ori predarea acestei limbi la nivele de învățământ 
corespunzătoare. 

 
CONVENŢIA UNESCO PRIVIND LUPTA ÎMPOTRIVA 

DISCRIMINĂRII ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI*  
Adoptată de Conferința generală a Organizației Națiunilor Unite pentru 

educație, știință şi cultură, la 14 decembrie 1960. Intrată în vigoare la 22 mai 
1962, conform dispoziţiilor art. 14. România a ratificat Convenția la 20 aprilie 
1964 prin Decretul nr. 149, publicat în „Buletinul Oficial al României“, partea 
I, nr. 5 din 20 aprilie 1964. 

ARTICOLUL 3 
În scopul de a elimina sau preveni orice discriminare în sensul 

prezentei Convenții, statele participante îşi iau angajamentul: a) să abroge 
orice dispoziții legislative şi administrative şi să pună capăt oricăror practici 
administrative care ar comporta o discriminare în domeniul învățământului; 

ARTICOLUL 4 
Statele participante la prezenta Convenție îşi iau în plus angajamentul 

să furnizeze, să dezvolte şi să aplice o politică naţională menită să 
promoveze, prin metode adaptate circumstanțelor şi obiceiurilor naționale, 
egalitatea de posibilități şi tratament în domeniul învățământului, şi mai ales: 

a) să instituie învățământul primar obligatoriu şi gratuit; să 
generalizeze şi să facă accesibil pentru toţi învățământul mediu sub diversele 
sale forme; să facă accesibil pentru toţi, în funcţie de capacitățile fiecăruia, 
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în condiții de egalitate deplină, învățământul superior; să asigure executarea 
de către toţi a obligației școlare prevăzute de lege; 

b) să asigure în toate instituțiile de învățământ public de același grad 
în învățământ de același nivel şi condiții echivalente în ceea ce priveşte 
calitatea învățământului predat; 

c) să încurajeze şi să intensifice, prin mijloace adecvate, educația 
persoanelor care n-au urmat învățământul primar sau care nu l-au dus până 
la capăt, şi să le permită să-şi urmeze studiile în funcţie de aptitudinile lor; 

d) să asigure fără discriminare pregătirea pentru profesiunea 
didactică. 
 

Șanse egale în învățământul superior 
Ce înțelegem prin »echitate«? 
Echitatea poate fi definită ca o calitate de a fi imparțial sau corect. 

Pentru ca un tratament să fie corect, trebuie ținut cont de problema 
diversității, aşa încât să fie satisfăcute nevoile şi cerinţele indivizilor. O 
abordare echitabilă în educație identifică şi ia în considerare diferențele 
pentru a distribui în mod corect timpul şi resursele şi a evalua în mod 
imparțial rezultatele. 

În termeni echitabili succesul educațional ar trebui sa fie un scop ce 
include, şi nu ce exclude. Echitatea este un aspect al dreptății sociale ce 
priveşte recunoaşterea şi corectarea discriminării, de exemplu, prin 
mecanismul acțiunilor pozitive. Acesta se bazează pe principiul recunoașterii 
faptului că relațiile de putere inegale şi obstacole ce stau în calea avansării 
grupurilor marginalizate integrate în relațiile sociale exclud obținerea 
dreptății sociale. Din acest motiv, dobândirea egalității formale în fața legii e 
insuficientă. Măsurile speciale pentru asigurarea progresului grupurilor 
marginalizate şi transformarea practicilor sociale sunt așadar precondiții 
pentru dobândirea dreptății sociale. 

 
Concepte 
Atunci când vorbim despre această problemă folosim diferite cuvinte 

şi concepte. În strategia de la Lisabona e numită echitate, dar în procesul 
Bologna apare ca dimensiune socială. Alții vorbesc despre șanse egale. Sunt 
toate acestea sinonime? Sau folosim cuvinte diferita pentru lucruri diferite? 
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Iată câteva definiții a principalelor concepte pe care le folosim în acest ghid 
şi în general: 

Egalitate 
Același respect şi acces la oportunități, indiferent de diferențele 

individuale. 
Echitate participativă în învățământul superior 
Învățământul superior ar trebui să reflecte cu adevărat societatea. 

Toate grupurile-țintă ar trebui să participe în învățământul superior în aceeași 
măsură ca procentul din populație pe care îl reprezintă. 

Facilitarea accesului 
Termen general descriind eforturile instituțiilor de învățământ 

superior, a guvernului şi a altor actori de a creste participarea în învățământul 
superior, mai ales pentru grupurile subreprezentate. 

 Diversitate 
Diversitate înseamnă „varietate”. Aprecierea diversității înseamnă 

aprecierea oamenilor şi recunoaşterea faptului că fiecare este unic/ diferit, 
dar are aceeași valoare. 

Democratizarea învățământului superior 
Toată lumea, indiferent de mediul socio-economic sau cultural din care 

provine, are dreptul de a beneficia de educația pe care o dorește şi care 
corespunde abilităților sale, fără nici un impediment. Instituțiile de 
învățământ superior trebuie să fie organizate în mod democratic, cu 
participarea reală a studenților. 

Dimensiune socială 
Studenții care intră în, participă la şi îşi finalizează studiile în 

învățământul superior, la toate nivelurile, trebuie să reflecte diversitatea 
populației noastre (definiția dată în Procesul Bologna - London Communiqué, 
2007). 

Atunci când citim aceste definiții, vedem că nu au chiar același înțeles 
sau nu reprezintă aceeași abordare a problemei. Unele au în vedere principii 
(ex. egalitate, democratizare), în timp ce altele au o abordare mai 
instrumentală, orientată spre scop (ex. echitatea). Unele se concentrează pe 
rezolvarea unei probleme (ex. facilitarea accesului, care se concentrează pe 
rezolvarea problemei subreprezentării), în timp ce altele au o abordare mai 
pozitivă (ex. diversitate, unde accentul cade pe valoarea adăugată). 
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Discriminare 
Conceptul de discriminare este unul ce este adesea înțeles greșit. 

Uneori este limitat la tratarea diferențiată a oamenilor, dar este important să 
remarcăm că vorbim despre discriminare atunci când tratamentele diferite 
nu sunt justificate. Discriminarea e orice diferențiere legală sau faptică, 
directă sau indirectă şi orice comportament discriminator (acordarea de 
drepturi, excludere, impunerea limitelor) din motive de rasă, culoare a pielii,  
din cauza originii sociale, naționale şi etnice, a descendenței, naşterii, limbii, 
clasei sociale, a vederilor politice şi religioase, sex, orientare sexuală, 
dizabilități, stare civilă sau din alt motiv, atunci când acestea nu sunt 
relevante. 

Există trei tipuri de discriminare: 
o Discriminare directă (deschisă) 
Discriminarea directă reprezintă un tratament puţin favorabil pe 

motive de rasă sau origine etnică, vârstă, dizabilități, sex, orientare sexuală, 
religie sau credințe religioase etc., atunci când acestea sunt irelevante. 

o Discriminare indirectă (ascunsă) 
Aceasta este un tratament care pare să fie corect şi este aplicat 

tuturor, dar are un impact advers nejustificat asupra unui anumit grup sau a 
unei persoane având anumite caracteristici, atribute sau circumstanțe. 
Discriminarea indirectă se poate dovedi a fi o prevedere sau o practică pe 
care toată lumea trebuie să o respecte, dar care nu poate fi satisfăcută de 
unele grupuri. 

o Discriminarea individuală 
Se referă la comportamentele indivizilor dintr-un grup rasial/ etnic/ de 

gen/ etc., comportament ce e menit să aibă un efect de diferențiere sau un 
efect dăunător membrilor altui grup. 

o Discriminarea instituțională 
Un caz în care discriminarea este efectuată de către indivizi ce 

controlează instituțiile şi care implementează politici menite să aibă un efect 
de diferențiere sau dăunător asupra altui grup rasial/ etnic/ de sex/ etc. 

o Discriminarea structurală 
Acest termen se referă la politicile sau practicile discriminatorii. În 

multe cazuri aceste politici sau practici pot părea neutre, dar din cauza 
punctelor de pornire diferite sunt inerent discriminatorii. 
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 Teoriile dizabilității 
Conceptele pe care le folosim par să fie mai mult decât simple cuvinte. 

Un bun exemplu în acest sens sunt schimbările ce privesc terminologia 
desemnând dizabilități. O dizabilitate poate fi definită ca o incapacitate ce 
limitează în mod substanțial una sau mai multe aspecte ale vieții. În trecut 
se vorbea despre „handicapați”. Mulți se opun folosirii acestui cuvânt, 
deoarece limitează oamenii la handicapurile lor. Aceştia preferă termenul 
„persoană cu handicap”. Acest tip de terminologie este cunoscut ca 
terminologie „people first”. Unii resping termenul „handicap” fiindcă e văzut 
ca fiind negativ şi poate conduce la stigmatizare. Aceştia preferă termenul 
de „dizabilitate”. 

Terminologia folosită e legată de felul în care oamenii văd dizabilitățile. 
Există multe teorii privind dizabilitățile. Acestea conduc la puncte de vedere 
diferite, dar pot conduce şi la politici diferite, fiind astfel de o importanță 
capitală. Iată câteva exemple: 

Modelul medical e caracterizat de „etichetarea” prin intermediul 
diagnosticului, concentrându-se pe neșansa persoanei cu dizabilități şi 
încercând „vindecarea” dizabilității. 

Modelul filantropic se bazează pe simpatia față de persoana cu 
dizabilități a societății „normale”, care oferă servicii şi sprijin deoarece simt 
milă. Încă o dată, dizabilitatea este domeniul individului, asociind dizabilitatea 
cu rușinea şi încrederea în sine scăzută. 

Modelul social se bazează pe credința centrală că un individ având o 
incapacitate e dizabilitat de societate, care creează şi găzduiește atitudini ce 
împiedică oamenii cu abilități diferite să funcționeze la fel ca ceilalţi în cadrul 
său. Acest model mută accentul de pe persoana cu dizabilități şi așază asupra 
societății responsabilitatea de a se adapta pentru integrare, şi nu 
discriminare. Este înlăturată şi povara incapacității, deoarece posesorul unui 
scaun cu rotile sau un beneficiar al serviciilor pentru sănătatea psihică ar 
putea fi discriminați de practici de angajare discriminatorii. 

Modelul creării de handicapuri al Fougellas este o teorie care afirmă 
că o situaţie- handicap e creată de interacțiunea dintre factorii personali şi 
cei externi/ sociali. Situaţia-handicap duce la o limitare a desfăşurării 
obiceiurilor. Acestea sunt adesea activităţi recurente sau roluri sociale 
necesare supraviețuirii sau dezvoltării unei persoane în cadrul societății în 
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timpul vieții individului. 
 
Un contact cu realitatea: grupuri subreprezentate şi 

obstacole 
 
Studenții ce provin dintr-un mediu socio-economic sărac 
Probleme de acces la învățământul superior 

 Barierele financiare îndepărtează potențialii studenți de 
învățământul superior – taxe ridicate, costuri legate de cazare şi masă, 
transport etc. 

 În unele cazuri acești studenți nu sunt încurajați la fel ca 
ceilalţi să studieze în învățământul superior. 

Probleme în timpul studiului în învățământul superior 
 Au mai puține șanse de a reuși în învățământul superior 

comparativ cu studenții dintr- un mediu socio-economic mai bogat. De 
exemplu, studenții ce provin dintr-un mediu socio-economic sărac nu pot 
plăti întotdeauna pentru lecții particulare, activităţi extracuriculare şi au mai 
puţin timp pentru învățat pentru că trebuie să şi muncească. 

 Uneori finanțările pentru studenți nu sunt suficiente 
pentru a acoperi toate costurile de studii. 

 În anumite cazuri, studenții nu pot obține împrumuturi 
dacă provin dintr-un mediu socio-economic sărac. 

 Studenții care provin dintr-un mediu socio-economic 
sărac tind să aibă o aversiune mai mare față de împrumuturi, motiv pentru 
care renunță la a lua un împrumut. 

 În unele cazuri, acești studenți nu se pot pregăti la fel 
pentru examene pentru că trebuie să muncească şi au mai puţin timp pentru 
învățat. 

 
Minorități etno-culturale 
Probleme de acces la învățământul superior 

 De obicei provin dintr-un mediu socio-cultural sărac. 
 În unele cazuri, instituțiile resping dosarele unor 

absolvenți din anumite culturi deoarece unele cercetări privind diferențele 
între grupuri sugerează că sunt mai puţin inteligenți decât candidații 
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aparţinând altor culturi. 
 Înfruntarea discriminării pe piaţa muncii, ce duce la pierderea unei 

educații bune. 
 În multe cazuri, pentru grupurile minoritare e mai puţin probabil să 

participe la educația gimnazială, e mai probabil să urmeze educație 
specială şi să renunțe la școală sau să sfârșească având un statut 
social scăzut. 

Probleme în timpul studiului în învățământul superior 
 Înfruntarea dificultăților educaționale ce reies din bariere lingvistice 

(unii studenți din această grupă nu sunt vorbitori nativi). 
 Înfruntarea lipsei de ajutor, spre deosebire de alți studenți. 

 
Studenți ce provin din familii imigrante 
Probleme de acces la învățământul superior 

 De obicei provin dintr-un mediu socio-economic sărac. 
 Pot să nu dețină informaţii despre beneficiile învățământului superior.  

Probleme în timpul studiului în învățământul superior 
 Înfruntarea dificultăților educaționale ce reies din bariere lingvistice 

(unii studenți din această grupă nu sunt vorbitori nativi). 
 Au probleme de adaptare la noul mediu. 
 Simt o presiune de a fi ca „studenții normali”, nu diferiți. 

 
Studenți din regiuni mai puţin dezvoltate economic 
Probleme de acces la învățământul superior 
 Adesea au parte de un învățământ liceal de o calitate mai scăzută. 
 De obicei instituțiile de învățământ superior sunt absente în 

regiunile lor.  
Probleme în timpul studiului în învățământul superior 

 Atunci când se mută la oraș se înfruntă cu cheltuieli ridicate, 
transporturi proaste şi un deficit de locuri de cazare pentru studenți. 

 
Studenții cu dizabilități 
Probleme de acces la învățământul superior 

 Pot întâlni dificultăți în a fi acceptați, deoarece multe universități se 
pot teme că acceptând studenți cu nevoi speciale vor scădea 
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rezultatele generale. 
Probleme în timpul studiului în învățământul superior 

 Posibilul refuz al instituțiilor de a implementa acomodările academice 
recomandate de către centrul de resurse pentru persoanele cu 
dizabilități pentru a se asigura că studenții cu dizabilități au același 
acces la materialele de curs şi modalități de evaluare; 

 Posibilul refuz al instituțiilor de a modifica dotările existente pentru a 
le face fizic accesibile persoanelor cu dizabilități (de exemplu, toalete 
accesibile); 

 Lipsa conștientizării problemei de către studenți şi cadre didactice; 
 Lipsa unor prevederi necesare. 

 
Sex/ Gen - Probleme de acces la învățământul superior 

 În unele cazuri, doar aplicantele sunt întrebate despre aranjamentele 
privind îngrijirea copiilor. 

 Înfruntarea stereotipurilor şi diferențierea pe sex în ceea ce priveşte 
opţiunile de studiu. Femeile sau bărbații pot avea idei limitate despre 
ce fel de slujbă li se potrivește şi astfel pot ignora unele opţiuni de 
studiu. 
Probleme în timpul studiului în învățământul superior 

 Cercetările efectuate în țările OECD au ajuns la concluzia că în general 
mai mulți bărbați decât femei primesc resurse adiţionale pentru a 
accesa programa școlară. 

  
Studenții LGBT (homosexuali, bisexuali, transsexuali) 
Probleme în timpul studiului în învățământul superior 

 Adesea au parte de hărțuire şi violență (atestată) din cauza orientării 
sexuale; 

 Înfruntă homofobia şi heterosexismul; 
 Primesc mai puţin sprijin şi mai puține îndrumări în ceea ce priveşte 

deciziile academice şi profesionale în comparaţie cu studenții 
heterosexuali; 

 Înfruntă discriminarea în termeni de norme şi construcții sociale. De 
exemplu, e posibil să nu vorbească despre viețile lor sociale la fel de 
deschis ca alți studenți şi prin urmare pot fi excluși din unele 
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evenimente sociale; 
 Educația în sine poate include presupuneri heteronormative care pot 

fi jignitoare pentru studenții LGBT. 
 
Studenții care lucrează 
Probleme în timpul studiului în învățământul superior 

 Se pot înfrunta cu o programă inflexibilă, lipsa cursurilor de seară şi 
absența unui program part-time; 

 În unele cazuri pot avea parte de taxe de școlarizare mai mari; 
 Îşi pot pierde bursele de studiu atunci când câștigă prea mult; 
 Nu au suficient de timp şi energie pentru studii, din cauza muncii. 

 
Studenții care au copii 
Probleme de acces la învățământul superior 

 Îngrijirea copilului – o nevoie financiară. Probleme în timpul studiului 
în învățământul superior; 

 Înfruntă probleme ale organizării timpului şi nevoi financiare (pentru 
îngrijirea copiilor, de exemplu); 

 Înfruntă programe școlare inflexibile. Uneori au parte de surse de 
finanţare studențești, dar de cele mai multe ori nu sunt suficiente 
pentru a acoperi costurile îngrijirii copilului. 
 
Studenții ce au peste 35 ani 
Probleme în timpul studiului în învățământul superior 

 Există unele beneficii care se aplică doar studenților până la o anumită 
vârstă. De exemplu, împrumuturi şi burse, reduceri pentru studenți 
etc.; 

 În unele cazuri, acești studenți plătesc taxe mai mari decât ceilalţi; 
 În general acești studenți au mai multe responsabilităţi financiare, iar 

împrumuturile pe care le pot lua nu le acoperă. 
 
Minorități religioase 
Probleme de acces la învățământul superior 

 Acești studenți sunt adesea corelați cu studenții de etnii minoritate şi 
înfruntă aceleași probleme. 
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Probleme în timpul studiului în învățământul superior 
 În general nu se ţine cont de părerile şi practicile lor religioase. 

 
Refugiați/ Solicitanți de azil politic/ Studenți fără permis de 

ședere 
Probleme de acces la învățământul superior 

 În unele cazuri, calificările lor anterioare nu sunt recunoscute; 
 În unele instituții, acești studenți nu pot fi admiși dacă nu deţin o viză 

sau un permis de ședere în țară. 
  

Probleme în timpul studiului în învățământul superior 
 În unele cazuri, nu pot obține finanțări de studiu şi adesea nu au drept 

de muncă; 
 În unele cazuri trebuie să plătească taxe de școlarizare mai mari decât 

alți studenți. 
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7. Dezvoltarea durabilă plasată sub responsabilitatea 

comunității academice 
 
Obiective tematice și acțiuni-cheie 
În iunie 2010, Consiliul European a aprobat strategia Europa 2020, 

strategia UE pentru atingerea creșterii inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii. Strategia detaliază obiectivele principale ale UE pentru anul 2020 
în ceea ce privește cercetarea și inovarea, schimbările climatice și energia, 
ocuparea forței de muncă, educația și reducerea sărăciei, care trebuie 
transpuse în obiective naționale. Orientările integrate Europa 2020 și șapte 
inițiative emblematice au stabilit în detaliu calea către o creștere durabilă și 
generatoare de locuri de muncă. Cu toate acestea, în scopul de a maximiza 
contribuția fondurilor CSC, această strategie trebuie să fie dezvoltată în 
continuare în contextele naționale și regionale. Astfel, coeziunea economică, 
socială și teritorială se poate afla în centrul strategiei Europa 2020, garantând 
că toate energiile și capacitățile sunt mobilizate și orientate către urmărirea 
priorităților strategiei. 

Propunerea de regulament privind dispozițiile comune identifică 
unsprezece obiective tematice. Prin identificarea obiectivelor principale ale 
strategiei Europa 2020 care urmează să fie abordate în cadrul fondurilor CSC 
și a gamei de acțiuni-cheie care ar putea fi efectuate împreună în cadrul 
acestor obiective tematice, CSC poate furniza orientări suplimentare cu 
privire la modul cel mai eficient în care fondurile CSC pot fi orientate către 
creștere în contractele de parteneriat și în programe: 

 FEDER va contribui la toate obiectivele tematice și se va 
concentra asupra domeniilor de investiție legate de contextul în care 
operează întreprinderile (infrastructură, servicii pentru întreprinderi, inovare, 
TIC și cercetare) și la prestarea de servicii pentru cetățeni în anumite domenii 
(energie, servicii online, educație, sănătate, infrastructuri sociale și de 
cercetare, accesibilitate, calitatea mediului). Fondul de coeziune se va axa pe 
ameliorarea mediului, dezvoltarea durabilă și TEN-T;  

 FSE va fi programat în conformitate cu patru obiective 
tematice: ocuparea forței de muncă și mobilitatea lucrătorilor; educație, 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții; promovarea incluziunii sociale 
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și combaterea sărăciei, precum și consolidarea capacității administrative. 
Acțiunile sprijinite de FSE vor contribui, totuși, și la alte obiective tematice;  

 cele șase priorități ale FEADR vor avea drept obiectiv o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în sectorul agricol, alimentar și 
forestier, precum și în zonele rurale în ansamblu. Ele vizează transferul de 
cunoștințe și inovarea, competitivitatea agriculturii, gestionarea resurselor 
naturale și combaterea schimbărilor climatice, precum și dezvoltarea 
incluzivă a zonelor rurale;  

 prioritățile EMFF, în conformitate cu reforma politicii comune în 
domeniul pescuitului, se vor concentra asupra viabilității și a competitivității 
pescuitului și a acvaculturii, sprijinind, în același timp, sustenabilitatea 
mediului. EMFF va promova coeziunea socială și crearea de locuri de muncă 
în comunitățile dependente de pescuit, în special prin diversificarea 
activităților în alte sectoare maritime, precum și prin acțiuni în domeniul 
politicii maritime integrate. 

 
Coerență și consecvență cu guvernanța economică a UE 
Strategia Europa 2020 constituie cadrul politic al Uniunii Europene în 

actualul deceniu: cele cinci obiective principale ale acesteia definesc poziția 
pe care UE dorește să o atingă în 2020 și orientările integrate stabilesc 
orientările de politică pe termen mediu. În vederea obținerii de rezultate, a 
fost pusă în aplicare o guvernanță economică mai puternică. Ea traduce 
prioritățile tematice și obiectivele strategiei Europa 2020 într-un ciclu anual 
de supraveghere multilaterală axată pe rapoartele naționale și pe 
recomandările specifice pentru fiecare țară. În ianuarie 2011, primul 
semestru european privind coordonarea politicilor a fost lansat prin 
prezentarea analizei anuale a creșterii (AAC). În fiecare an, AAC identifică 
acțiunile prioritare pentru Uniunea Europeană, inclusiv măsurile de stimulare 
a creșterii pentru următoarele douăsprezece luni în contextul strategiei 
globale Europa 2020, în conformitate cu prioritățile sale pe termen mai lung. 
În fiecare primăvară, statele membre prezintă programe naționale de 
reformă (PNR), care expun măsurile de politică destinate să răspundă 
priorităților politice stabilite în AAC și angajamentelor Pactului euro plus, 
pentru a stimula creșterea și crearea de locuri de muncă și pentru a atinge 
obiectivele naționale stabilite în legătură cu obiectivele europene principale. 
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Programele de stabilitate și convergență (PSC) asigură finanțe publice 
sănătoase. Pe baza unei evaluări detaliate a programelor naționale de 
reformă și a programelor de stabilitate și convergență, Comisia propune 
recomandări specifice pentru fiecare țară, care sunt apoi aprobate de către 
Consiliul European din iunie. Recomandările specifice pentru fiecare țară ar 
trebui apoi să fie luate în considerare în cadrul deciziilor economice și 
bugetare din a doua jumătate a anului și în programele naționale de reformă 
din anul următor. Recomandările specifice pentru fiecare țară relevante 
pentru fondurile CSC sunt cele pe termen lung, care reflectă provocările 
structurale profunde care trebuie abordate prin strategiile multianuale de 
investiții. Unele recomandări vor fi de natură reglementară. Totuși, altele vor 
fi direct relevante pentru domeniile de intervenție ale fondurilor CSC care 
necesită o combinație de decizii de reglementare și bugetare, inclusiv 
investiții publice. 

Exemple de recomandări relevante, specifice pentru fiecare 
țară: 

- Recomandările legate de orientările generale ale politicilor 
economice se referă la măsurile de stimulare a creșterii definite în programele 
naționale de reformă: în special cele referitoare la cercetare și inovare, la 
infrastructurile și serviciile TIC; consolidarea capacității IMM-urilor de a se 
dezvolta și de a se internaționaliza, inclusiv favorizând accesul la finanțarea 
nebancară; noi surse de creștere, precum tehnologiile cu emisii reduse de 
carbon, eficiența energetică sau energiile regenerabile; sprijinul pentru 
gestionarea deșeurilor și a apei și pentru sistemele de stabilire a prețurilor și 
exploatarea și gestionarea durabilă a resurselor naturale; instituirea unor 
planuri multianuale pentru investiții în căile ferate, în infrastructuri; și reforma 
sistemelor de sănătate.  

- Recomandări bazate pe liniile directoare privind ocuparea forței 
de muncă, în special cele menite să sporească eficacitatea politicilor active 
pe piața muncii și să amelioreze capacitatea serviciilor publice de ocupare a 
forței de muncă, să promoveze egalitatea de șanse între femei și bărbați și 
să favorizeze un mai bun echilibru la locul de muncă, să integreze mai bine 
pe piața muncii grupurile vulnerabile, să amelioreze rezultatele în domeniul 
educației, să adapteze competențele la necesitățile pieței muncii, să adopte 
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și să pună în aplicare strategii globale de învățare pe tot parcursul vieții, să 
combată abandonul școlar și să îmbunătățească accesul la educație.  

Fondurile CSC au un rol central de jucat în sprijinirea măsurilor 
prezentate în cadrul recomandărilor specifice pentru fiecare țară, pentru a 
genera schimbările structurale necesare și a soluționa carențele în ceea ce 
privește obiectivele principale ale strategiei Europa 2020. În special, Comisia 
a subliniat, în cadrul analizei anuale a creșterii din 2012, faptul că statele 
membre ar trebui să acorde o atenție specială stabilirii de priorități pentru 
cheltuielile care favorizează creșterea, cum ar fi cheltuielile în domeniile 
educației, cercetării, inovării și energiei, precum și asigurării eficienței acestor 
cheltuieli. Ar trebui, de asemenea, să se acorde o atenție deosebită pentru 
menținerea sau consolidarea extinderii și eficacității serviciilor de ocupare a 
forței de muncă și a politicilor active pe piața muncii, cu accent asupra 
șomajului în rândul tinerilor, precum și pentru facilitarea accesului IMM-urilor 
la finanțare.  

În cadrul pregătirii contractelor lor de parteneriat, statele membre și 
regiunile trebuie să programeze fondurile CSC ținând cont de cele mai 
recente recomandări specifice pentru fiecare țară, emise de Consiliu pe baza 
articolului 121 alineatul (2) și a articolului 148 alineatul (4) din TFUE, precum 
și de programele lor naționale de reformă. Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să țină cont de recomandările Consiliului bazate pe Pactul de 
stabilitate și de creștere. Fiecare stat membru ar trebui să stabilească, în 
contractul de parteneriat, modul în care diferitele fluxuri de finanțare ale UE 
și naționale contribuie la abordarea provocărilor identificate în recomandările 
specifice pentru fiecare țară vizată. 

Contextul global în care operează fondurile CSC se poate schimba și 
pot apărea noi priorități, astfel încât mecanismele de programare ale 
fondurilor CSC trebuie să fie suficient de flexibile pentru a reorienta resursele 
financiare în vederea abordării acestor noi provocări critice. Propunerea 
Comisiei prevede posibilitatea revizuirii cadrului strategic comun și a 
contractelor de parteneriat, în cazul în care apar modificări relevante în 
strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. În plus, Comisia poate solicita unui stat membru să revizuiască și 
să propună modificări ale contractului său de parteneriat și ale programelor 
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relevante pentru a susține punerea în aplicare a unei recomandări specifice 
țării. 

Consolidarea coordonării și a integrării 
În propunerile sale pentru un cadru financiar multianual, Comisia a 

stabilit un program ambițios de simplificare și de raționalizare a bugetului UE. 
În conformitate cu această abordare, ea a propus un regulament privind 
dispozițiile comune pentru a asigura o mai mare coerență și coordonare 
intersectorială, precum și pentru a încuraja sinergiile potențiale. Aceste 
măsuri de raționalizare ar trebui să faciliteze transmiterea și prelucrarea 
cererilor de asistență financiară și să reducă sarcina administrativă pentru 
solicitanții și beneficiarii fondurilor CSC. În același timp, Comisia a căutat o 
mai mare armonizare a normelor atât în cadrul regulamentului financiar, cât 
și între regulamentele sectoriale, pentru a promova simplificarea și 
coordonarea. 

 
Mecanisme de coordonare între fondurile CSC 
Baza pentru coordonarea între fondurile CSC este furnizată prin 

intermediul unui cadru comun stabilit în propunerea de regulament privind 
dispozițiile comune. Actele delegate și actele de punere în aplicare vor 
continua să consolideze coordonarea și coerența între fondurile CSC. 
Integrarea fondurilor CSC în contractul de parteneriat al fiecărui stat membru 
prevede un cadru pentru o coordonare strânsă, cu scopul de a garanta că 
intervențiile finanțate creează sinergii și că această raționalizare conduce la 
o reducere a costurilor administrative și a sarcinii administrative pe teren. 
Este esențial ca statele membre să se asigure că toate ministerele și 
autoritățile de management responsabile de punerea în aplicare a fondurilor 
CSC colaborează îndeaproape pentru elaborarea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractului de parteneriat și a programelor. 
Contractele de parteneriat ar trebui să stabilească dispozițiile menite să 
asigure această coordonare și măsurile concrete care vor fi luate pentru a 
menține această coordonare pe toată durata perioadei de programare. 
Această coordonare ar trebui să cuprindă: 

 identificarea domeniilor de intervenție în care fondurile CSC pot 
colabora în mod complementar pentru a atinge obiectivele tematice stabilite 
în propunerea de regulament privind dispozițiile comune. Acest lucru poate 
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fi realizat prin intermediul unei coordonări strânse a programării în cadrul a 
diferite programe finanțate dintr-un singur fond (monofund). În mod 
alternativ, statele membre au opțiunea de a pregăti și a pune în aplicare 
programe finanțate din mai multe fonduri (multifund), care combină FEDER, 
FSE și Fondul de coeziune într-un singur program;  

 includerea, de către autoritățile de management responsabile 
de unul dintre fondurile CSC, a altor autorități de management și ministere 
relevante în dezvoltarea unor scheme de sprijin menite să asigure sinergii și 
să evite suprapunerile; 

 stabilirea, dacă este necesar, de comitete mixte de 
monitorizare pentru programele de punere în aplicare a fondurilor CSC și 
dezvoltarea altor măsuri de gestionare și de control comune pentru a facilita 
coordonarea între autoritățile responsabile de punerea în aplicare a fondurilor 
CSC; 

 o mai mare utilizare a soluțiilor comune de e-guvernanță 
orientate către solicitanți și beneficiari și a „ghișeelor unice” pentru consiliere 
privind posibilitățile de sprijin din partea tuturor fondurilor CSC poate 
contribui în mare măsură la reducerea sarcinii administrative pentru 
beneficiari. 

 
Mecanisme de coordonare între fondurile CSC și alte politici 

și instrumente ale UE 
Este imperativ să se asigure coerența acțiunilor finanțate din fondurile 

CSC cu celelalte politici ale UE. FEADR și EMFF, în special, sunt părți esențiale 
ale cadrului politic global al politicii agricole comune, al politicii comune în 
domeniul pescuitului și al politicii maritime integrate. De asemenea, 
investițiile din partea tuturor fondurilor CSC pot contribui în mod direct la 
realizarea obiectivelor stabilite în conformitate cu alte politici ale Uniunii, în 
domenii precum mediul, lupta împotriva schimbărilor climatice, educația și 
ocuparea forței de muncă, dar și indirect, în domenii precum piața unică. 
Statele membre ar trebui să garanteze, în fazele de programare și de punere 
în aplicare, coerența între acțiunile sprijinite de fondurile CSC și obiectivele 
acestor politici.  

În numeroase domenii, resursele necesare pentru a sprijini realizarea 
obiectivelor strategiei Europa 2020 pot proveni din partea mai multor 
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instrumente ale UE. Aceste instrumente pot fi executate în cadrul gestiunii 
partajate cu statele membre, în domenii precum justiția și afacerile interne, 
dar pot fi plasate și sub gestiunea directă a Comisiei, precum mecanismul 
„Conectarea Europei” în domeniul infrastructurii, inițiativa „Orizont 2020” în 
domeniul cercetării și al inovării, programul „Erasmus pentru toți” în domeniul 
educației și al formării, programul Leonardo da Vinci pentru învățământul și 
formarea profesională, programul pentru schimbare socială și inovare socială 
în domeniul ocupării forței de muncă și al incluziunii sociale sau programul 
LIFE în domeniul mediului și al luptei împotriva schimbărilor climatice. În 
aceste domenii de politică, este important ca statele membre și regiunile să 
identifice și să exploateze complementaritățile între diferitele instrumente ale 
UE la nivel național și regional, atât în faza de planificare, cât și în timpul 
punerii în aplicare.  

Ele ar trebui să înființeze structuri care să faciliteze identificarea 
strategică a priorităților pentru diferitele instrumente și structuri de 
coordonare la nivel național. Aceste structuri ar trebui, de asemenea, să 
încerce să evite duplicarea eforturilor și să identifice domeniile în care este 
nevoie de un sprijin financiar suplimentar. Aceste structuri ar trebui stabilite 
în contractul de parteneriat și, după caz, în cadrul programelor. 

Statele membre ar trebui, de asemenea, să profite din plin de 
posibilitatea de a combina sprijinul provenit de la diferite instrumente pentru 
a susține operațiunile individuale. Acest lucru a fost facilitat prin armonizarea 
regulilor aplicate diferitelor instrumente ale Uniunii la nivelul UE. În plus, va 
fi deosebit de important ca autoritățile naționale și regionale responsabile de 
punerea în aplicare a fondurilor CSC să lucreze în strânsă colaborare cu 
autoritățile responsabile de punerea în aplicare a altor instrumente naționale, 
pentru a le oferi beneficiarilor posibilități de finanțare coerente și 
raționalizate. 
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Încurajarea abordărilor integrate în ceea ce privește punerea 

în aplicare a fondurilor CSC 
Regulamentul privind dispozițiile comune propune o serie de 

mecanisme menite să încurajeze abordări integrate în ceea ce privește 
programarea, pentru a obține coordonare și sinergii în timpul punerii în 
aplicare. Statele membre ar trebui să stabilească, în contractele de 
parteneriat și în programele lor, modul în care intenționează să le utilizeze 
pentru a realiza integrarea.  

Pentru a promova abordări integrate în materie de dezvoltare 
teritorială, propunerea de regulament privind dispozițiile comune prevede 
două mecanisme pentru a facilita dezvoltarea unor abordări la nivel local și 
subregional. Acestea sunt dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 
comunității și investițiile teritoriale integrate pentru FEDER, FSE și Fondul de 
coeziune. Ambele vizează implicarea actorilor regionali și locali și a 
comunităților locale în punerea în aplicare a programelor. 

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 
Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (bazată 

pe experiența inițiativei LEADER în cadrul dezvoltării rurale) poate completa 
și consolida formularea politicilor publice pentru toate fondurile CSC. Ea 
vizează creșterea eficacității și a eficienței strategiilor de dezvoltare 
teritorială, delegând procesul de luare a deciziilor și de punere în aplicare 
către un parteneriat local format din actorii din sectorul public și cel privat și 
din actorii societății civile. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 
comunității ar trebui să fie pusă în aplicare în cadrul unei abordări strategice 
a responsabililor politici, pentru a garanta că definirea „ascendentă” a 
necesităților locale ține cont de prioritățile stabilite la un nivel superior. Prin 
urmare, statele membre vor trebui să definească abordarea în materie de 
dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității aplicabilă 
ansamblului fondurilor CSC și ar trebui să includă referințe la acest tip de 
dezvoltare în contractele de parteneriat. Contractul de parteneriat ar trebui 
să descrie în detaliu principalele provocări pe care statele membre 
intenționează să le abordeze, stabilind principalele obiective și priorități, 
precum și să indice tipurile de teritorii în care această abordare ar trebui pusă 
în aplicare și rolul specific care va fi atribuit grupurilor de acțiune locale în 
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acest scop. În plus, ele ar trebui să indice modul în care vor fi utilizate 
fondurile CSC și să explice rolul prevăzut pentru diferitele fonduri în diferitele 
tipuri de teritorii (rurale, urbane etc.). În cadrul FEADR, LEADER va continua 
să fie un element obligatoriu pentru fiecare program de dezvoltare rurală. 

Investiții teritoriale integrate pentru FEDER, FSE și Fondul de 
coeziune 

O investiție teritorială integrată (ITI) este un instrument care prevede 
acorduri de realizare integrată pentru investițiile care aparțin mai multor axe 
prioritare ale unuia sau mai multor programe operaționale. Finanțările 
provenind din mai multe axe și programe prioritare pot fi grupate într-o 
strategie de investiții integrată pentru un anumit teritoriu sau domeniu 
funcțional. Aceasta poate lua forma unei strategii integrate pentru 
dezvoltarea urbană, dar și pentru cooperarea intermunicipală în anumite 
teritorii. Ea le permite autorităților de management să delege punerea în 
aplicare a unor părți ale mai multor axe prioritare către un organism unic (o 
autoritate locală), pentru a se asigura că investițiile sunt efectuate în mod 
complementar. În cadrul unei ITI, anumite componente pot fi puse în 
aplicare prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, 
combinând cele două abordări. 

Propunerea de regulament privind dispozițiile comune introduce, de 
asemenea, noi mecanisme pentru a încuraja dezvoltarea de operațiuni 
integrate. Acest lucru permite punerea în aplicare în comun, de către un 
beneficiar unic, a unui anumit număr de proiecte din diferite surse din cadrul 
fondurilor CSC și, în anumite cazuri, din partea altor instrumente ale UE.  

 
Operațiuni integrate 
Spre deosebire de perioada actuală, o operațiune poate beneficia de 

sprijin din partea unuia sau a mai multor fonduri CSC și din partea altor 
instrumente ale Uniunii. Această posibilitate este supusă condiției ca o 
cheltuială să nu fie finanțată de două ori în cadrul fondurilor CSC sau al unui 
alt instrument al Uniunii. Ar fi astfel posibil, de exemplu, ca o singură 
operațiune să beneficieze de sprijin atât din partea FEDER și a FSE, cât și din 
partea FEDER și a inițiativei „Orizont 2020”. 
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Planuri de acțiune comune 
Un plan de acțiune comun este un nou tip de operațiune integrată 

pusă în aplicare prin intermediul unei abordări bazate pe rezultate, pentru a 
atinge obiective specifice convenite de comun acord între statul membru și 
Comisie. Este vorba despre un grup de proiecte care sunt efectuate sub 
responsabilitatea unui beneficiar desemnat. În practică, gestionarea 
financiară a planului de acțiune comun va fi bazată exclusiv pe realizările și 
rezultatele vizate. Planul de acțiune comun poate fi finanțat prin FSE și 
FEDER. Totuși, el nu poate fi folosit pentru a sprijini infrastructurile. El poate 
face parte dintr-unul sau din mai multe programe operaționale și, astfel, 
poate constitui un instrument util pentru a promova o mai bună integrare a 
diferitelor fonduri în vederea realizării unui obiectiv comun. 

Educația este recunoscută la nivel mondial ca o platformă critică 
pentru a permite tuturor sectoarelor societății să învețe să gestioneze 
schimbarea și să facă tranziția către practici durabile. Prin urmare, se pune 
din ce în ce mai mult accentul pe rolul sectorului educației formale, în 
parteneriat cu comunitatea, ca jucător-cheie în facilitarea educării societății, 
necesară pentru a răspunde provocărilor crescânde generate de 
componentele de mediu și sociale ale dezvoltării durabile. În plus, există o 
așteptare din partea societății ca universitățile să joace un rol important în 
facilitarea educației care permite generațiilor actuale și viitoare să își 
reproiecteze activitățile lor personale și profesionale pentru a crea un viitor 
durabil. 

La nivelul învățământului universitar, dezvoltarea durabilă 
(sustenabilitatea) se referă la administrarea proceselor şi activităților 
specifice, avându-se în vedere, în permanență, obiectivul fundamental şi 
durabil al creșterii calității serviciilor oferite de instituțiile reprezentative 
(universități de stat şi particulare). În final, acestea se vor concretiza în 
absolvenți ai acestor instituții de învățământ bine pregătiți, atât teoretic, cât 
şi practic, pentru a face față nevoilor reale exprimate pe piaţa muncii, nevoi 
care sunt în continuă schimbare (se află într-un proces accelerat de 
schimbare), datorită progresului tehnic şi tehnologic care se manifestă în 
toate domeniile. Ca urmare a acestui fapt, în toate domeniile este nevoie de 
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specialişti foarte bine pregătiți, instruiți teoretic şi practic, informați, pregătiți 
corespunzător încă din perioada desfăşurării studiilor. 

Importanța dezvoltării durabile în învățământul superior a fost 
evidențiată de către Societatea Academică Română și de numeroase 
organisme internaționale. Agenda 21, documentul apărut ca urmare a 
conferinței UNCED de la Rio (1992), identifică educația ca fiind „esențială 
pentru promovarea sustenabilității și îmbunătățirea capacității oamenilor de 
a aborda problemele de mediu și de dezvoltare.” 

Potrivit UNESCO „Universitățile trebuie să funcționeze ca centre de 
cercetare și de învățare pentru sustenabilitate ... învățământul superior ar 
trebui să fie un motor în acest sens, prin practicarea a ceea ce predă, prin 
realizarea de investiții și facilități sustenabile care sunt integrate în predare 
și învățare ... Învățământul Superior trebuie să se concentreze asupra 
abordărilor sistemice, interdisciplinare, experiențiale, bazate pe investigarea 
și rezolvarea problemelor și gândirea critică” (UNESCO, 2004). 

Ce înseamnă o  universitate sustenabilă?  
O încercare importantă de a defini ce înseamnă „universitate 

sustenabilă” a fost făcută în 1990, prin Declarația de la Talloires. Jean Mayer, 
președinte al Universității Tufts, Boston a convocat 22 de rectori în Talloires, 
Franța pentru ca aceștia să-și poată exprima temerile cu privire la starea 
lumii și să creeze/elaboreze un document unde să identifice acțiunile cheie 
pe care universitățile trebuie să le facă în vederea creării unui viitor durabil. 

Identificând atât deficitul de specialiști în managementul 
ambiental/mediului înconjurător și în domeniile înrudite acestuia, cât și lipsa 
de înțelegere a profesioniștilor din toate domeniile, a urmărilor acțiunilor lor 
asupra mediului și sănătății publice, reuniunea ante-menționată a definit rolul 
universității astfel: 

„Universitățile educă majoritatea indivizilor responsabili cu dezvoltarea 
și organizarea instituțiilor sociale. Din acest motiv universitățile au imensa 
responsabilitate de a spori conștientizarea, cunoașterea, dezvoltarea 
tehnologiilor și instrumentelor necesare creării unui viitor ambiental 
sustenabil” (Raportul și Declarația Conferinței Președinților, 1990). 

Următoarele pasaje din Declarația de la Talloires descriu aspectele 
esențiale ale viziunii rectorilor asupra sustenabilității prin învățământ 
superior: 



142 
 

„Noi, rectorii mai multor universități din întreaga lume, suntem 
profund preocupați de amploarea și viteza fără precedent a poluării mediului 
înconjurător, a degradării și epuizării resurselor naturale. Poluarea, deșeurile 
toxice și subțierea stratului de ozon amenință supraviețuirea speciei umane 
și a altor câteva mii de specii de viețuitoare, integritatea și biodiversitatea 
Pământului, securitatea națiunilor și moștenirea generațiilor viitoare. Noi 
suntem de părere că se impun acțiuni urgente, de contracarare a acestor 
probleme fundamentale și de inversare a evoluției actuale a stării lucrurilor. 
Rectorii universitari trebuie să fie firul conductor prin intermediul căruia 
instituțiile lor să răspundă acestor provocări urgente. Prin urmare, noi am 
convenit să punem în practică următoarele demersuri: 

 Încurajarea tuturor universităților în vederea educării, 
cercetării, formulării de politici și schimbului de informații pe probleme de 
populație, mediu și dezvoltare, pentru crearea unui viitor sustenabil; 

 Stabilirea unor programe care pot genera expertiză în 
managementul ambiental, în dezvoltarea economică sustenabilă, în 
chestiunile legate de populație și în alte domenii înrudite, pentru ca toți 
absolvenții universităților să fie conștienți de problemele de mediu și astfel 
să devină cetățeni responsabili; 

 Exemplificarea responsabilității cu privire la mediu prin 
demararea unor programe de conservare a resurselor, de reciclare și de 
reducere a deșeurilor în cadrul universităților (ULSF, 1990 - The Association 
of University Leaders for a Sustenable Future). 

Declarația de la Talloires a fost semnată de peste 265 de rectori și 
vice-rectori de la universități din peste 40 de țări de pe cinci continente. Acest 
lucru sugerează o recunoaștere din ce în ce mai mare a faptului că cercetarea 
academică, educarea și programa universitară trebuie să se axeze din ce în 
ce mai mult asupra provocării reprezentate de dezvoltarea durabilă. 

Fără îndoială că semnarea Declarației de la Talloires a constituit, la 
timpul respectiv, un act simbolic pentru o parte din instituții. Pentru altele în 
schimb, documentul reprezintă încă un stimul și un cadru de progres susținut 
în vederea realizării sustenabilității. 

Cum ar arăta o instituție de învățământ superior sustenabilă?
 O instituție academică dedicată realizării sustenabilității și-ar ajuta 
studenții să înțeleagă originea degradării ambientului și i-ar motiva să 
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descopere practici sustenabile ambiental/ecologic, învățându-i în același timp 
despre originea nedreptății contemporane, în contrapondere cu ceea ce se 
vrea a fi dreptatea și natura umană în teorie. 

Chiar dacă modul în care instituțiile și programele academice definesc 
și abordează sustenabilitatea nu este uniform, trebuie evidențiată implicarea 
acestora în crearea unui viitor sustenabil (ex: în declarațiile scrise referitoare 
la misiunea și scopul instituției; în programele academice; în practicile 
energetice și de consum; în mobilizarea resurselor disponibile; în dezvoltarea 
programului de angajare la nivelul fiecărei facultăți etc.). 

Proiectul Indicatorilor Sustenabilității, inițiat de ULSF (The Association 
of University Leaders for a Sustenable Future) și care este încă în curs de 
desfășurare, a scos la lumină un set de direcții și activități regăsite în colegiile 
și universitățile pe deplin angajate în sustenabilitate.  

Cu toate că abordările de „înverzire” a educației superioare variază 
considerabil, instituția în sine trebuie să implementeze tactici în următoarele 
7 domenii, pentru a putea spune că se află în fruntea celor ce pășesc în 
direcția sustenabilității: 

1. Declarațiile scrise cu privire la scopul și misiunea 
instituției exprimă filosofia și angajamentul acesteia - descrierea 
obiectivelor de învățare și materialele de informare a publicului cu privire la 
programe sau servicii ar exprima o grijă profundă şi explicită în ceea ce 
priveşte sustenabilitatea. 

2. Universitatea va încorpora în mod corespunzător 
conceptele dezvoltării durabile în toate disciplinele academice şi în 
cercetarea academică şi studențească - De asemenea, cunoașterea 
temeinică a disciplinelor de bază şi deprinderile de gândire sunt esențiale în 
urmarea unui viitor sustenabil. Instituțiile angajate în sustenabilitate oferă cu 
preponderență în programa analitică anumite materii, cum ar fi: Globalizare 
şi dezvoltare durabilă; Filosofie ambientală/de mediu; Cunoașterea naturii; 
Etica pământului şi agricultura sustenabilă; Producția şi consumul sustenabil 
şi multe altele. 

 
3. Reflectarea conștientă asupra rolului instituţiei în 

sistemele sale sociale şi ecologice - studenților li se predau valorile și 
practicile instituționale în contextul deja amintit. De exemplu fiecare student 
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va înțelege : 
a. funcționarea campusului în ecosistem (de ex. cum se procură 

alimentele, apa, energia, unde se colectează deșeurile și gunoaiele) și 
contribuția sa la o economie sustenabilă; 

b. modul în care instituția își privește și îți tratează angajații; 
c. valorile de bază și cele mai importante implicații ale lor, așa cum 

sunt prezentate în conținutul și metodologia disciplinelor academic. 
4. Din moment ce predarea și cercetarea sunt scopurile 

fundamentale ale instituțiilor academice, cunoașterea 
sustenabilității este o preocupare esențială pentru angajare, 
permanență în funcție și promovare. 

Instituțiile trebuie să: 
a. recompenseze contribuția membrilor facultăților în 

promovarea sustenabilității la nivel didactic sau al activităților de campus și 
comunitate; 

b. asigure importante oportunități de dezvoltare a fenomenului 
sustenabilității în predare și cercetate, atât pentru personalul didactic cât și 
pentru facultăți. 

5. Instituția are o „amprentă ecologică”. 
În procesele de producție și consum instituția urmează practicile și 

politicile sustenabilității: de exemplu se folosesc practicile de reducere a 
consumului de CO2 și dispozitivele de control al emisiilor poluante; tehnicile 
de construcție și renovare sustenabilă; practicile de conservare a energiei; 
programele de achiziționare a produselor locale; se achiziționează și se 
investește în produse sigure pentru mediu și societate și multe altele. 

6. Să ofere studenților din campus sprijin instituțional și 
servicii care să evidențieze anumite practici, cum ar fi: 

a. noi orientări, burse, stagii și o nouă consiliere legată de 
posibilitatea găsirii unui loc de muncă în serviciul comunității, în 
sustenabilitate și/sau justiție; 

b. un Consiliu sau Departament pe probleme de mediu și 
sustenabilitate, un serviciu de coordonare ambientală și un responsabil pe 
probleme ecologice; 

c. bilanțuri ambientale realizate periodic; 
d. festivități publice de anvergură, cu studenții și cadrele 
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didactice, pe tema sustenabilității în campus (ca de exemplu cursuri, 
conferințe, celebrarea Zilei Pământului etc.). 

7. Instituția să se implice în mobilizarea și formarea de 
parteneriate, locale și globale, în vederea sporirii sustenabilității. 

Instituția va căuta să coopereze pe plan internațional pentru 
rezolvarea problemelor globale de sustenabilitate, realizând printre altele 
conferințe și programe de schimb inter-studenți / inter-facultăți. 

Dezvoltare durabilă în curriculum universitar 
Dezvoltarea durabilă provoacă universitățile de peste tot din lume să-

și regândească misiunea și să-și restructureze programa universitară, 
programele de cercetare și viața din campus. Absolvenții sunt din ce în ce 
mai expuși la noțiuni de sustenabilitate, care sunt încurcate emoțional, politic, 
etic și științific. Aceștia trebuie să fie capabili să facă față normelor și valorilor 
conflictuale care apar, cu rezultate și idei nesigure, cât și schimbării 
cunoștințelor generale. 

 
Rolul învățământului superior în contextul dezvoltării 

durabile În contextul dezvoltării durabile, rolul învățământului superior 
se rezumă la: 

 Educarea studenților, ajutându-i să dobândească cunoștințe despre 
lumea în care trăiesc și despre interacțiunea complexă dintre factorii 
economici, sociali și de mediu; 

 Identificarea soluțiilor tehnice și sociale la provocările prezentate de 
dezvoltarea durabilă; 

 Asumarea poziției de catalizator al învățării despre dezvoltarea 
durabilă, dincolo de barierele învățământului superior, prin realizarea 
unor schimburi de cunoștințe și idei cu comunitățile locale, mediul de 
afaceri, guvern și alte autorități, respectiv cu lumea largă. 
Curriculum-ul unei instituții de învățământ superior constă în tot ceea 

ce promovează dezvoltarea celor care învață, dezvoltare pe plan intelectual, 
personal, social și fizic. 

Un curriculum bine proiectat este organizat să își atingă țintele. Sub 
acest aspect, un curriculum: 

 ajută fiecare persoană care învață să facă progrese pe baza 
experiențelor, atât din cadrul facultății cât și din afara ei; 
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 se bazează pe o înțelegere clară și în comun a modului în care cei care 
îl urmează învăță; 

 recunoaște interacțiunea dinamică între conținut, pedagogie și 
evaluare; 

 oferă un set coerent și relevant de experiențe de învățare, atât în 
timpul cât și în afara timpului lecțiilor; 

 utilizează expertiză externă a cadrelor didactice pentru a îmbogăți 
procesul de învățare; 

 oferă oportunități pentru cei care învață să se bucure de beneficiile 
abordării diferite  a  învățării, inclusiv prin intermediul unor discipline, 
subiecte de învățare, abordări tematice, zone de studiu la alegerea lor 
și identificării/rezolvării de probleme; 

 include dimensiuni globale, naționale, locale și personale; 
 reflectă și face uz de tehnologia actuală; 
 îndeplinește cerințele legale. 

 
Un curriculum bine proiectat este evaluat constant: 

 pentru a afla impactul furnizării (livrării) cunoștințelor și deprinderilor, 
nu doar furnizarea însăși; 

 utilizând o gamă largă de indicatori, care reflectă toate aspectele 
legate de scopul curriculum - ului; 

 de către elevi, părinți și tutori, precum și de comunitatea cu care 
instituția relaționează. 
Un element strategic important specific instituțiilor de învățământ 

superior se referă la rolul viitor de lider, privind dezvoltarea și transferul 
cunoștințelor și deprinderilor necesare pentru consolidarea legăturilor de 
afaceri cu comunitatea și cu ceilalți deținători de interese (stakeholders), în 
scopul realizării dezvoltării durabile. Învățământul superior trebuie să devină 
un catalizator pentru învățarea despre dezvoltarea durabilă, dincolo de 
granițele și obstacolele inerente, prin comunicare și parteneriat, cercetare și 
schimb de cunoștințe. 

Pentru dezvoltarea durabilă a întregii societăți, instituțiile de 
învățământ superior trebuie să plaseze sustenabilitatea (dezvoltarea 
durabilă) în centrul curriculum-ului. 

Cuprinderea dezvoltării durabile în cadrul curriculum-ului la nivelul 
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instituțiilor de învățământ superior este încă în fază foarte timpurie de punere 
în aplicare, atât în România cât și în întreaga lume. 

 
Introducerea de noi programe de învățământ, noi discipline 

sau noi capitole privind dezvoltarea durabilă 
Dezvoltarea personalului este o parte vitală a unei abordări holistice a 

instituției. Personalul de pe toate nivelele ierarhice și din toate zonele de 
activitate trebuie să înțeleagă dezvoltarea durabilă ca un proces adaptiv, ci 
nu ca un singur și simplu obiectiv. Pentru a dobândi acest lucru este nevoie 
de: 

 înțelegere a nevoilor personalului pentru învățare și dezvoltare 
profesională continuă în universitate; 

 programe atractive și incitante, efectiv sprijinite de politici 
formalizate pentru a putea fi puse în practică; 

 preluare a tuturor oportunităților pentru a fixa dezvoltarea 
durabilă în programele formale și informale de studiu și explorare a 
oportunităților pentru a acredita, recunoaște sau celebra realizările; 

 încurajarea învățării formale și informale, ca oportunități 
flexibile de învățare. 

Numai în aceste condiții devine posibilă introducerea de noi programe 
de învățământ, de noi discipline sau de noi capitole privind dezvoltarea 
durabilă. 

În România introducerea de noi discipline este îngrădită deocamdată 
de prevederile legale. Dacă se face referire doar la ghidul și metodologia 
ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior) 
pentru autorizarea și acreditarea programelor de studiu, atunci noile 
discipline pot fi introduse doar în limita a 12% din numărul total de ore pentru 
fiecare program de studiu, conform opțiunilor universităților. În plus, 
domeniile de studii universitare și specializările aferente sunt reglementate 
prin lege pentru fiecare domeniu fundamental de știința artă și cultură. 

Exemple de cursuri privind dezvoltarea durabilă sunt următoarele: 
− Studii de dezvoltare; 
− Economie ecologică; 
− Ingineria energiei și a mediului; 
− Schimbarea și managementul mediului înconjurător; 
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− Geologia mediului înconjurător; 
− Tacticile și politicile mediului înconjurător; 
− Controlul poluării mediului înconjurător; 
− Studiul mediului înconjurător; 
− Tehnologia mediului înconjurător; 
− Etică și responsabilitate socială; 
− Administrația și dezvoltarea durabilă; 
− Dezvoltarea rurală internațională; 
− Energii regenerabile; 
− Managementul durabil al afacerilor 
− Comunități durabile; 
− Proiectarea durabilă; 
− Dezvoltarea durabilă; 
− Managementul durabil al resurselor; 
− Comunicarea interculturală; 
− Cultura, societatea și oamenii; 
− Lipsa de egalitate și opresiunea; 
− Diversitatea socială în educație; 
− Educația internațională; 
− Instruirea pentru educația informală; 
− Educație multiculturală; 
− Politica bunăstării sociale; 
− Schimbarea socială; 
− Sociologia și ecologia comunității; 
− Comportamentul organizațional; 
− Economia resurselor naturale; 
− Substanțele chimice și mediul înconjurător; 
− Schimbarea globală a mediului înconjurător; 
− Impactul uman asupra mediului înconjurător; 
− Mediul înconjurător, cultura și comunitatea; 
− Planificarea transportului, etc. 
 
Bariere privitoare la încorporarea dezvoltării durabile în 

curriculum şi soluţii de implementare 
Cercetarea experienței universităților din străinătate scoate în 
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evidență patru mari bariere spre o implementare de succes a educației pentru 
dezvoltarea durabilă în multitudinea de discipline din cadrul învățământului 
superior: 

1. curriculum aglomerat sau supra-aglomerat; 
2. irelevanță percepută de către personalul academic; 
3. cunoștințe şi expertize limitate ale personalului; 
4. conducerea instituţiei şi devotament limitat al personalului. 
Experiența universităților din străinătate evidențiază faptul că numărul 

de obstacole identificate este diferit în funcţie de specificul facultăților şi 
programelor de învățământ. Adesea se invocă că neîncorporarea dezvoltării 
durabile în curriculum se datorează „nepotrivirii” conceptului cu 
domeniul/specializarea de studiu, lipsa experienței personalului, restricțiile de 
ordin financiar, limitări ale legislaţiei din domeniul învățământului sau a 
reglementărilor interne. 

Universitățile care au întâmpinat probleme în cuprinderea dezvoltării 
durabile în curriculum au identificat un număr de soluţii pentru depășirea 
barierelor, descrise în tabelul de mai jos: 
 
BARIERE SOLUŢII 
Curriculum aglomerat Crearea de „spațiu” în planurile de învățământ 

printr-o analiză riguroasă a curriculum-urilor 
existente sau prin redefinirea lor în urma 
reconsiderării competenţelor necesare fiecărei 
calificări universitare. 

Irelevanță percepută de 
personalul academic 

Dezvoltarea de materiale didactice credibile, 
care sunt pe deplin contextualizate şi 
relevante pentru fiecare domeniu / 
specializare. 

Cunoștințe şi expertize 
limitate ale personalului 

Investiții semnificative în dezvoltarea 
personalului şi consolidarea capacității de 
adaptare la nou. 

Devotamentul instituțional 
limitat 

Elaborarea unor noi politici de motivare şi 
explicarea beneficiilor posibile. 
Revizuirea şi modificarea misiunii 
instituționale şi politicii instituţiei. 
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Barierele în calea adoptării dezvoltării durabile în interiorul zonelor 
curriculum-ui sunt concentrate în jurul problemelor de irelevanță a 
durabilității percepută de către personal, un curriculum prea aglomerat, lipsa 
expertizei personalului, reticența studenților privind subiectul, o lipsă a 
devotamentului instituțional. 

Soluțiile propuse evidențiază că angajamentul conducerii este 
necesar, este nevoie ca întreg corpul didactic să personalizeze propriile 
experiențe cu privire la dezvoltarea durabilă, o mai bună comunicare şi 
informare, precum şi o nevoie de studii de caz şi informaţii contextualizate 
care urmează să fie puse la dispoziţie pentru fiecare domeniu/specializare de 
studiu. 

De o mare importanță este considerată informarea şi perfecționarea 
personalului. Sunt deosebit de utile atelierele de lucru /workshop-urile, la 
care personalul să discute despre conceptual de dezvoltare durabilă a 
societății (şi implicit despre sustenabilitatea învățământului superior).  

Conceptul de dezvoltare durabilă trebuie abordat dintr-o dublă 
perspectivă, culturală şi științifică. De asemenea, pot fi dezbătute principalele 
probleme legate de predare/învățare şi studio experimental, finanțarea, 
performanţele personalului, necesitatea influențării organizațiilor 
profesionale pentru a încorpora şi promova valorile specifice dezvoltării 
durabile, îmbunătățirea comunicării, dezvoltarea/utilizarea informaţiilor, 
furnizarea de factori motivanți (inclusiv prin stimulente financiare) pentru a 
încuraja adoptarea, promovarea şi implementarea conceptului de dezvoltare 
durabilă în universitate şi în întreaga societate. 
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8. Abordarea modernă a protecției juridice a drepturilor în 
condițiile egalității de șanse și de tratament 

 
8.1. Clarificări conceptuale privind principiul egalității şi 

nediscriminării 
Principiul egalității de tratament între bărbați şi femei reprezintă o 

realitate de necontestat a societății în care trăim. Totuși, simpla afirmare a 
acestei reguli directoare nu este îndeajuns pentru a i se asigura eficacitatea 
în practică, în special în România, care potrivit unui recent studiu este 
„codașă în UE în ceea ce privește egalitatea între femei și bărbați, în urma 
Bulgariei și mult sub media europeană.” Astfel, după cum este îndeobște 
cunoscut, la nivelul dreptului internațional al drepturilor omului au fost 
adoptate mai multe instrumente juridice cu vocație internațională, regională 
ori naţională pentru instituirea, fundamentarea şi dezvoltarea principiului 
egalității de tratament. 

Este principiul egalității de tratament sinonim cu nediscriminarea? 
Oare putem vorbi de un drept de a nu fi supus discriminării ca drept 
fundamental al omului şi cum poate fi el asigurat prin intermediul 
instrumentelor instituționale? Iată numai câteva dintre întrebările care îşi 
așteaptă răspunsul în acest material. Dacă răspunsul la prima întrebare 
trebuie nuanțat şi clarificat, la cea de a doua, este răspunsul este da, numai 
că trebuie să începem cu începuturile. Datorită semnificației excepționale pe 
care o prezintă aceste noțiuni, semnificații distincte, pe care publicul larg, dar 
şi mulți specialişti tind foarte adesea a le confunda, cele două noțiuni sunt 
departe de a fi sinonime, poate numai echivalente. De aceea, vom 
conceptualiza egalitatea de șanse prin chiar definirea noțiunii de discriminare. 
Astfel, potrivit „dexonline.ro” a discrimina înseamnă a face distincție între 
anumite obiecte, elemente sau persoane, a stabili între ele o separație, o 
diferențiere plecându-se de la trăsăturile lor distinctive. Numai că, din punct 
de vedere etimologic, în condiţiile societății actuale, termenul de 
„discriminare” a căpătat o conotație negativă; el nu mai înseamnă pur şi 
simplu a separa, deci a distinge în plan orizontal, ci a separa prin ierarhizare, 
prin operarea unei distincții pe verticală.  

Sensul cel mai frecvent al discriminării este acela de aplicare a unui 
tratament mai rău persoanei sau persoanelor identificate drept victime la 
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discriminării. Discriminarea poate acționa însă şi în sens invers, prin aplicarea 
unui tratament mai favorabil anumitor persoane care devin astfel 
„beneficiare” ale discriminării în raport cu celelalte, considerate victime. O 
definiție a discriminării o găsim în Convenția nr. 111 a Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) potrivit căreia discriminarea constă în „orice 
distincție, excluziune sau preferință fondată pe rasă, culoare, sex, religie, 
opinie politică, apartenență naţională sau origine socială, care are drept efect 
distrugerea sau alterarea egalității de șanse sau de tratament în materie de 
angajare sau de profesie”. 

Pentru o definiție oficială, ne vom rezuma la cea statornicită de 
legiuitorul român prin dispoziţiile legii noastre cadru în materie, OG 
nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de 
discriminare. Astfel, potrivit art. 2 alin. 1 discriminarea constă în „orice 
deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, 
etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, 
vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la 
o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care au ca scop sau ca 
efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în 
condiții de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăților fundamentale sau a 
drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social, cultural 
sau în orice alte domenii ale vieții publice”. 

Față cele ce preced, putem defini discriminarea ca fiind orice act sau 
fapt de excludere, deosebire, restricție sau preferință, fondat pe un criteriu 
neîntemeiat - de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, 
convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, dezabilitate, boală cronică 
necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată - , care 
are ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea 
recunoașterii, folosinței sau exercitării în condiții de egalitate anumitor 
drepturi recunoscute prin Constituție, legi, convenții sau tratate 
internaționale în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte 
domenii ale vieții publice. 

Din analiza dispoziţiilor art. 14 din Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului potrivit cărora „Exercitarea drepturilor şi libertăților recunoscute în 
prezenta Convenție trebuie să fie asigurată, fără vreo deosebire, întemeindu-
se în special pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte 
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opinii, origine naţională sau socială, apartenența la o minoritate naţională, 
avere, naștere sau orice altă situaţie”, se poate deduce că acest articol nu 
poate avea o existență independentă, aplicarea lui necesitând ca faptele 
litigiului adus în fața Curții Europene a Drepturilor Omului să cadă sub 
imperiul a cel puţin uneia dintre dispoziţiile Convenției. Potrivit jurisprudenței 
Curții, art. 14 completează celelalte clauze normative ale Convenției şi ale 
Protocoalelor sale. „El poate fi aplicabil chiar fără o violare a exigențelor 
acestora şi, în această măsură, el are o valoare autonomă, dar textul nu se 
poate aplica dacă faptele litigiului nu intră în domeniul de aplicare a cel puţin 
uneia dintre respectivele clauze.”4 
 Potrivit doctrinei, „termenul de discriminare a dobândit în cadrul 
protecției internaționale a drepturilor omului un sens specific şi mai concret, 
doar cu privire la neegalitatea tratamentului care este nedrept sau arbitrar, 
din cauză că se bazează pe rațiuni concrete, în special odioase sau 
respingătoare în negarea propriei egalități între oameni”. Aşa cum Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului, în articolul 2, interzice orice tip de 
discriminare, tot astfel trebuie observat faptul că articolul 20 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene - conform textului Tratatului de la 
Lisabona - prevede în mod expres că „Cetățenii Uniunii au drepturile şi 
obligaţiile prevăzute în tratate”. Această ultimă dispoziţie se află în legătură 
directă cu modul în care statele membre ale Uniunii Europene au legiferat la 
nivel constituțional şi infra-constituțional o serie de drepturi, împrejurare ce 
ar putea conduce la un risc ridicat de excludere a unor drepturi asociate cu 
demnitatea umană a anumitor grupuri sau colectivități. Din acest motiv, atât 
dreptul internațional, cât şi dreptul Uniunii Europene, au avut în vedere în 
mod special, abordarea interzicerii oricărui tip de discriminare care se referă 
la rasă, culoarea pielii, originea naţională sau etnică, denumită discriminare 
rasială, întrucât încălcarea acestor norme conduce la o încălcare a drepturilor 
omului. 

Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare rasială, adoptată şi deschisă spre a fi semnată şi ratificată de 
Adunarea Generală prin rezoluția 2106 (XX) din 21 decembrie 1965, 
evidențiază faptul că expresia discriminare rasială indică orice distincție, 
excludere, restricție sau preferință bazată pe motive de rasă, culoare, limbaj, 
origine naţională sau etnică, şi care are ca efect anularea recunoașterii şi 
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excluderea acordării beneficiului sau exercițiului, în condiții de egalitate, a 
drepturilor omului şi libertăților fundamentale, în sfera politică, economică, 
socială, culturală sau în orice alt domeniu al vieții publice.   

Principiul egalității şi nediscriminării constituie așadar, un element 
fundamental al dreptului internațional în materia drepturilor omului. Articolul 
1 al Declarației universale a drepturilor omului proclamă: „Toate ființele 
umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi”. Articolul 7 al 
Declarației universale şi articolul 26 al Pactului internațional cu privire la 
drepturile civile şi politice consacră principiul interzicerii discriminării. 
Constituția României a preluat acest element al dreptului internațional şi 
prevede la articolul 16: „Cetățenii sunt egali în fața legii şi a autorităţilor 
publice, fără privilegii şi fără discriminări.” 

În același sens, articolul 14 al Convenției europene a drepturilor 
omului dispune: „Exercitarea drepturilor şi libertăților recunoscute de 
prezenta Convenție trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată, în 
special pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, 
origine naţională sau socială, apartenența la o minoritate naţională, avere, 
naștere sau orice altă situaţie”. Protecția pe care o oferă Convenția 
europeană este, așadar, una limitată; redactarea articolului 14 indică faptul 
că dreptul de a nu fi supus discriminării nu are caracter autonom, ci trebuie 
analizat prin raportare la exercitarea unui drept garantat de Convenție. 
Aceasta este şi interpretarea constantă a Curții europene care fiind ținută de 
textul clar al articolului 14 nu a putut propune o interpretare extensivă. 

Tot astfel, Protocolul adițional nr. 12 al Convenției europene introduce, 
însă, o clauză generală prin care se interzice discriminarea în legătură cu 
orice drept garantat de legea internă. Protocolul nr. 12 trebuie plasat în 
contextul preocupărilor în cadrul Consiliului Europei de a garanta egalitatea 
între sexe şi de a lupta împotriva rasismului sau intoleranței şi are ca obiectiv 
principal extinderea sferei protecției oferite de textul articolului 14 al 
Convenției europene. Mai mult, articolul 1 al Protocolului nr. 12 precizează 
că „exercitarea oricărui drept prevăzut de lege trebuie asigurată, fără vreo 
discriminare, fondată în special pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii 
politice sau de orice fel, origine naţională sau socială, apartenența la o 
minoritate naţională, avere, naștere sau orice altă situaţie”. Textul articolului 
1 al Protocolului 1 permite, însă identificare unor criterii de interpretare. În 
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primul rând, lista motivelor pe care se fondează discriminarea nu este 
limitativă. Textul precizează în mod clar „orice altă situaţie” care poate fi 
stabilită de judecătorul național sau de cel european. 

În al doilea rând, acest articol nu prevede o clauză de restrângere, dar 
în mod tradițional Curtea europeană a acceptat că nu orice diferenţă de 
tratament constituie o discriminare. Conform jurisprudenței sale constante, 
o diferenţă de tratament constituie discriminare dacă îi lipseşte o justificare 
obiectivă şi rezonabilă, mai precis dacă nu urmărește un scop legitim şi dacă 
nu există un raport de proporționalitate între mijloacele folosite şi scopul 
urmărit. În plus, Curtea a mai dispus că un tratament identic aplicat unor 
persoane aflate în situaţii diferite constituie discriminare. 

În al treilea rând, redactarea articolului reflectă o apreciere echilibrată 
a eventualelor obligaţii pozitive pe care statele semnatare le au în acest 
context. Articolul 1 conferă o protecţie împotriva discriminării din partea 
autorităţilor statului. Or, această protecţie nu ar putea fi înțeleasă în lumina 
jurisprudenței constante a Curții europene ca o simplă obligație negativă de 
a nu interveni, ci ea ar trebui să cuprindă şi obligaţia de a lua măsuri generale 
pentru a preveni faptele de discriminare. 

Aceeași protecţie pe care o conferă ordinea juridică şi aceleași fapte 
pot fi tratate adesea forte diferit, în funcţie de punctul de observație. Doctrina 
juridică şi uneori jurisprudența publicate în diverse părți ale lumii dovedesc 
cu prisosință imposibilitatea unei egalități de șanse care să fie la fel pentru 
toţi. Totul contribuie la diferențierea discursului: spațiul de civilizație, 
moștenirea culturală, contextul mintal, conjunctura istorică, formația 
juristului şi, într-o manieră decisivă, evantaiul ideologiilor. Pluralismul 
ideologic şi politic se traduce inevitabil în pluralism juridic, în pluralism de 
opinii. Să admitem – în beneficiul demonstrației – că s-ar putea să ajungem 
la un consens, cel puţin din perspectivă istorică, aşa cum vom încerca în cele 
ce urmează. 

 
8.2. Scurt istoric al noțiunii de egalitate 
Din perspectivă istorică, noțiunea de egalitate poate fi considerată 

drept una dintre cele mai importante idei în întreaga gândire politică 
occidentală, de la stoici la Creștinismul primelor secole, ce renaște cu un nou 
impuls în timpul Reformei, asumându-şi forma filosofică prin Rousseau şi prin 
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socialiștii utopici şi se exprimă în condiţiile unor adevărate reguli juridice 
proprii în declaraţiile cu privire la drepturile omului încă de la sfârșitul 
secolului al XVIII-lea şi până în prezent, cu următoarea formulare: „Toţi 
oamenii sunt (sau se nasc) egali”. Ideea pe care o exprimă această maximă 
este aceea că toţi oamenii trebuie considerați şi tratați în mod egal cu privire 
la acele calități care, potrivit diferitelor concepții ale societății şi ale omului, 
constituie in esența lor, folosirea liberă a rațiunii, libertatea de a avea o 
demnitate. 

Câmpul ideologic de care se leagă noțiunea de egalitate are ca puncte 
cheie, între altele, cel al libertății, al naturii şi al cetățeniei. Acest cadru 
conceptual este, în principal, consecința abordărilor filosofice de întâlnit în 
secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea. În acest context istoric există două teorii 
fundamentale care îmbină mănunchiul de noțiuni menționat. O primă teorie 
situează ca noțiune de bază libertatea, de aceasta depinzând egalitatea. 
Cealaltă teorie importantă dă prioritate egalității, acesteia subordonându-i-
se libertatea. Prima din aceste teorii se află în tradiția numită „liberală", a 
doua se referă la tradiția democratică sau radicală. Reprezentanţii ambelor 
sunt Jean Jacques Rousseau, respectiv Immanuel Kant, acesta din urmă 
definind libertatea drept „capacitatea de a nu se supune nici unei legi externe 
dacă nu am putut să-mi dau acordul în acea privință”. De asemenea, Agnes 
Heller susține că valorile vieții sociale trebuie orientate către libertate, 
deoarece în viața practică revendicarea egalității se referă întotdeauna la o 
egalitate în ceva. Acest tip de relație se poate concretiza atât într-o egalitate 
a libertăților cât şi într-o egalitate a oportunităților de viață, având în vedere 
că dorința de egalitate este supusă dorinței de libertate, care este o calificare 
a persoanei.  Egalitatea, ca valoare supremă a conviețuirii ordonate şi fericite, 
are, în special în limbajul politic o semnificație pozitivă pentru că desemnează 
ceva ce se dorește, chiar dacă nu lipsesc ideologiile şi doctrinele care nu sunt 
bazate pe egalitate, ci, consideră mai bună egalitatea decât inegalitatea. 
Potrivit unei alte opinii, noțiunea şi valoarea egalității presupun prezența unei 
multitudini de entități pentru aplicarea lor, încercând să se stabilească relaţia 
care există între acestea. În timp ce poate exista o societate în care doar unii 
sunt liberi, nu are sens să se afirme că există o societate în care doar unii 
sunt egali. 
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Egalitatea, în viziunea lui McCrudden, depinde foarte mult de noțiunea 
de discriminare, având în vedere că o discriminare reprezintă o încălcare a 
egalității dintr-un motiv interzis. Din această cauză, atunci când vine vorba 
de discriminare trebuie să facem referire inevitabil la noțiunea de egalitate. 
Sevilla Merino vorbește despre două dimensiuni ale noțiunii de egalitate: pe 
de o parte, principiul nediscriminării, ca aspect negativ sau peiorativ al 
egalității, care interzice diferența în abordarea unor situaţii nerelevante, 
arbitrare şi neraționale, iar pe de altă parte, principiul protejării grupurilor 
minoritare, ce urmărește promovarea unor măsuri destinate obținerii unei 
egalități reale şi efective. În acest sens, găsim interesante aprecierile cu 
privire la diferențierea egalității şi a principiului nediscriminării, ținând seama 
de mediul său şi de conceptualizare. Acestea se referă în primul rând la 
mediul personal, adică cel îndreptat către puterile publice care formează 
administrația de stat, şi în aceeași măsură, la indivizii luați în parte şi în mod 
colectiv, mai concret, persoanelor juridice şi fizice, în timp ce al doilea 
principiu al nediscriminării, se adresează întotdeauna cetățenilor ca indivizi 
pasivi, fie în mod individual, fie în mod colectiv. Având în vedere ceea ce 
corespunde conceptualizării sale, se semnalează faptul că principiul egalității 
se referă la noțiunea de proporționalitate, adică, la tratamente diferite care, 
însă, se pot justifica în mod proporțional, în schimb, principiul nediscriminării 
se referă la termenul de paritate, postulând o paritate de tratament, şi în 
concluzie, interzicând modurile diferite de tratament. Doctrina şi 
jurisprudența au elaborat în a doua jumătate a secolului al XX-lea un 
ansamblu complex de noțiuni juridico-politice care tind să definească 
tratamentele inegale orientate către căutarea egalității materiale şi depășirea 
situațiilor „endemice de discriminare a grupurilor şi colectivităților”.  

Fără îndoială, aceste tratamente inegale s-au confundat cu 
tratamentele paternaliste, discriminatorii şi arbitrare. Confuzia se intensifică 
atunci când trebuie să se distingă momentele în care diferențierea are ca 
scop salvarea situațiilor de inegalitate a indivizilor sau a grupurilor 
marginalizate. În zilele noastre este mai rar întâlnită, la nivel teoretic, 
deosebirea între măsurile de aplicare ale principiului egalității şi măsurile de 
aplicare ale dreptului de a nu fi discriminat. La nivel practic, referindu-ne la 
realitățile juridice de la nivel unional, trebuie remarcată preferința Curții de 
Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în a utiliza, în jurisprudența sa, ca 
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sinonime cele două noțiuni; jurisprudență care a fundamentat şi a creat 
principiul egalității de tratament la nivelul Uniunii Europene, aşa cum vom 
dezvolta în cele ce urmează. 

 
8.3. Principiul egalității de tratament la nivelul Uniunii 

Europene 
„Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, 

libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum şi pe respectarea 
drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin 
minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate 
caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate şi 
egalitate între femei şi bărbați”. În Uniune, principiului egalității i se acordă 
astfel un statut de bază, El este – în sens literal – drept „fundamental” printre 
libertățile acordate prin dreptul european. Care sunt izvoarele drepturilor 
omului în ordinea juridică unională? În timp ce, în tratatele iniţiale nu exista 
niciun „catalog de drepturi”, ulterior au fost dezvoltate trei izvoare pentru 
drepturile fundamentale europene. Mai întâi, Curtea europeană a început să 
extragă din tradițiile constituționale ale statelor membre principiile generale 
care protejează drepturile fundamentale. Acest catalog nescris de drepturi a 
fost inspirat şi influențat de un al doilea catalog de drepturi: Convenția  
europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților fundamentale. 
Câteva decenii mai târziu, acest catalog extern de drepturi a fost armonizat 
printr-un catalog scris de drepturi, elaborat în mod precis pentru Uniunea 
Europeană: Carta drepturilor fundamentale. În prezent, aceste trei izvoare 
de drepturi ale omului europene sunt menționate în mod explicit – în ordine 
inversă – la art. 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană: 

„(1) Uniunea recunoaște drepturile, libertățile şi principiile prevăzute 
în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000, 
astfel cum a fost adaptată la 12 decembrie 2007, la Strasbourg, care are 
aceeași valoare juridică cu cea a tratatelor. Dispoziţiile cuprinse în Cartă nu 
extind în niciun fel competențele Uniunii astfel cum sunt definite în tratate. 
Drepturile, libertățile şi principiile prevăzute în Cartă se interpretează în 
conformitate cu dispoziţiile generale din titlul VII al Cartei privind 
interpretarea şi punerea sa în aplicare şi cu luarea în considerare în mod 
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corespunzător a explicațiilor menționate în Cartă, care prevăd izvoarele 
acestor dispoziții.  

(2) Uniunea aderă la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăților fundamentale. Competențele Uniunii, astfel cum sunt 
definite în tratate, nu sunt modificate de această aderare.  

(3) Drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenția 
europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților fundamentale 
şi astfel cum rezultă din tradițiile constituționale comune statelor membre, 
constituie principii generale ale dreptului Uniunii.” 

Prin urmare, la nivelul Uniunii Europene principiul egalității de 
tratament pe criteriul sexului, alături de celelalte drepturi fundamentale 
europene,  a fost consolidat şi extins de-a lungul anilor prin intermediul 
legislaţiei, al acțiunii judiciare, al modificării tratatelor şi pe calea altor evoluții 
politice şi  reprezintă un domeniu al dreptului care ilustrează clar prioritățile 
concurente ale obiectivelor sociale şi economice ale Comunității”. În acest 
context amintim faptul că şi la nivelul altor organizații europene se poate 
observa o înclinație înspre instituirea şi protejarea acestui principiu. De 
exemplu, preocuparea Consiliului Europei de a realiza o uniune mai strânsă 
între membrii săi, cu scopul de a proteja şi promova idealurile şi principiile 
care sunt patrimoniul lor comun şi de a favoriza progresul lor economic şi 
social, în special prin apărarea şi dezvoltarea drepturilor omului şi libertăților 
fundamentale, s-a materializat de-a lungul timpului în numeroase 
instrumente juridice europene, esențiale pentru promovarea principiului 
egalității între bărbați şi femei (CEDO, Carta socială europeană, Carta socială 
europeană revizuită). În cadrul Uniunii Europene menționăm faptul că la 
început prevederile comunitare au instituit principiul egalității între sexe în 
ceea ce priveşte remunerația (art. 119 TCE, vechea numerotare). De atunci 
au fost adăugate în tratat diferite alte prevederi care tratează problematica 
egalității de tratament. Reglementările europene au fost modificate în scopul 
asigurării egalității de tratament între bărbați şi femei la locul de muncă, 
depășind sfera egalității de remunerație, precum şi pentru a permite unele 
forme de acțiune pozitivă. 

Tratatul de la Lisabona instaurează o viziune europeană clară 
referitoare la egalitatea de șanse între bărbați şi femei şi reafirmă principiul 
„remunerație egală pentru muncă egală” şi integrează egalitatea de gen în 
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toate politicile UE. Articolul 157 prevede: „Fiecare stat membru asigură 
aplicarea principiului egalității de remunerare între lucrătorii de sex masculin 
şi cei de sex feminin, pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași 
valoare (...) Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară şi după consultarea Comitetului Economic şi 
Social, adoptă măsuri necesare pentru a asigura punerea în aplicare a 
principiului egalității șanselor şi al egalității de tratament între bărbați şi femei 
în ceea ce priveşte munca şi locul de muncă, inclusiv a principiului egalității 
de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă echivalentă”. În 
acest sens, Directiva nr. 75/117/CEE - privind egalitatea de remunerare, a 
stabilit în articolul 1 că principiul egalității de remunerare înseamnă pentru 
aceeași muncă sau pentru munca căreia i se atribuie o valoare egală, 
eliminarea discriminării bazate pe sex. În situaţia în care se folosește un 
sistem de clasificare profesională pentru a determina remunerațiile, acest 
sistem trebuie să se bazeze pe criterii comune lucrătorilor de sex masculin şi 
de sex feminin şi să fie stabilit de o manieră care să excludă discriminările 
bazate pe sex. 

Tot la nivelul Uniunii Europene putem aminti şi de Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene. Acest document face referire la principiul 
egalității între femei şi bărbați, incluzând şi prevederi referitoare la 
maternitate (punând accent pe drepturile femeilor gravide şi ale mamelor). 
Articolul 33 din Cartă prevede că pentru a concilia viața de familie şi viața 
profesională, orice persoană are dreptul de a fi protejată împotriva oricărei 
concedieri din motive de maternitate, precum şi dreptul la un concediu 
maternal plătit şi la un concediu paternal acordat în urma naşterii sau 
adopției unui copil. Totuși, se poate observa că cele mai importante 
instrumente adoptate în acest domeniu sunt actele de drept derivat. În 
continuare, în secţiunea următoare, vom prezenta principalele aspecte ale 
promovării şi asigurării respectării egalității de tratament între bărbați şi 
femei în ordinea juridică românească, observând că fiecare dintre cele trei 
cataloage de drepturi ale Uniunii se aplică şi României prin implementarea 
acestora în actele normative şi documentele emise de autorităţile române. 



161 
 

 
 
8.4. Principiul egalității de tratament în ordinea juridică a 

României 
8.4.1. Chestiuni introductive 
Universalitatea recunoașterii şi apărării drepturilor omului impune în 

mod necesar aplicarea lor egală pentru toţi indivizii: „Toate ființele se nasc 
libere şi egale în demnitate şi în drepturi”, proclamă primul articol al 
Declarației Universale a Drepturilor Omului din 1948. Aceasta înseamnă că 
drepturile şi libertățile fundamentale sunt recunoscute tuturor indivizilor, fără 
nicio deosebire, oricare ar fi izvorul ei, adică fără nicio discriminare, iar 
promovarea egalității nu trebuie confundată cu simplul obiectiv de a crea un 
balans de egalitate; este o problemă de promovare a oportunităților pe 
termen lung în toate sferele vieții, practicile instituționale, organizarea 
cadrului ocupațional şi de angajare, dar şi în societate ca întreg. De 
asemenea, promovarea egalității nu necesită în special adoptarea unor 
măsuri pozitive, ci măsuri al căror scop este adaptarea organizării societății 
spre o mai corectă împărțire a rolurilor; nu înseamnă doar realizarea unor 
programe şi resurse accesibile cetățenilor, ci mai degrabă presupune 
mobilizarea simultană a instrumentelor legale, a resurselor financiare şi a 
abilităților analitice şi organizaționale ale tuturor actorilor şi instituțiilor 
implicate, cu scopul de a introduce în toate domeniile dorința de a construi 
o relaționare bazată pe principiile egalității de șanse, echității sociale, 
diversității şi nediscriminării. 

Conform art. 4 alin. 2 din Constituție care consacră egalitatea între 
cetățeni, „România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, 
fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de 
religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine 
socială”. Într-o interpretare strictă dată de Curtea Constituțională principiului 
nediscriminării în sensul că „prin conţinutul său, articolul 16 alineat 1 din 
Constituție se corelează cu dispoziţiile articolului 4 alineat 2 al legii 
fundamentale care determină criteriile nediscriminării, acestea fiind rasa, 
naționalitatea, originea etnică, limba, religia, sexul, opinia, apartenența 
politică, averea şi originea socială”, ar rezulta că „numai ceea ce este în mod 
expres interzis de către textul constituțional ca discriminare este contrar 
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egalității, în rest egalitatea este presupusă”. Urmărind acest raționament, 
principiul nediscriminării ar interzice numai discriminarea bazată pe criteriile 
limitativ enumerate de legea fundamentală, alte forme de diferențiere 
fondate pe alte criterii decât acestea dar urmărind aceleași scopuri şi având, 
în fond, aceleași efecte ca discriminarea, nefiind deci incriminate. O 
asemenea interpretare nu poate fi acceptată întrucât există numeroase 
criterii de nediscriminare menționate în izvoarele dreptului internațional.  

Aşa cum menționam mai sus, Convenția nr. 111 a OIM prevede că 
discriminarea constă în „orice distincție, excluziune sau preferință fondată pe 
rasă, culoare, sex, religie, opinie politică, apartenență naţională sau origine 
socială, care are drept efect distrugerea sau alterarea egalității de șanse sau 
de tratament în materie de angajare sau de profesie”. Tot astfel, Convenția 
privind lupta împotriva discriminării în domeniul învățământului prevede că 
termenul de „discriminare” cuprinde orice distincție, excludere, limitare sau 
preferință care, întemeiate pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică 
sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, situaţie economică sau 
naștere, are drept obiect sau ca rezultat suprimarea sau alterarea egalității 
de tratament în ceea ce priveşte învățământul. Mai mult, art. 14 
din Convenția prevede că „exercitarea drepturilor şi libertăților recunoscute 
în prezenta Convenție trebuie să fie asigurată, fără vreo deosebire, 
întemeindu-se în special pe sex, rasă etc.”. În virtutea faptului că România 
este parte la aceste tratate internaționale, iar, conform art. 20 
din Constituție, drepturile şi libertățile cetățenilor vor fi interpretate şi aplicate 
în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi 
tratatele la care România este parte, putem desprinde concluzia că 
enumerarea criteriilor din art. 4 este exemplificativă şi nu limitativă. 
Consecința imediată este aceea că, ori de câte ori se produce o diferenţă de 
tratament sesizabilă dar care nu poate fi încadrată perfect în cazurile şi 
criteriile enumerate de art. 4 alin. 2 din Constituție, judecătorul trebuie să 
apeleze la normele de referinţă internaționale. 

În plus, în România, legea cadru în materie - OG nr. 137/2000 - 
interzice toate formele de discriminare directă sau indirectă, bazate pe o 
varietate de criterii: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, 
convingeri, sex, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare 
HIV, apartenență la o categorie defavorizată, „precum şi orice alt 
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criteriu care are ca scop sau ca efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, 
folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului şi a 
libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul 
politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice”. 
Din această formulare se deduce că orice alt criteriu (spre exemplu, înălțime, 
greutate, aspect fizic etc.) utilizat cu un asemenea scop sau care produce un 
astfel de efect reprezintă un criteriu discriminatoriu. Criteriile nediscriminării 
enumerate de Codul muncii sunt: sexul, orientarea sexuală, vârsta, 
apartenența naţională, rasa, culoarea, etnia, religia, opțiunea politică, 
originea socială, handicapul, situaţia sau responsabilitatea familială, 
apartenența sau activitatea sindicală, însă enumerarea rămâne, de 
asemenea, exemplificativă.  

Raportându-ne la practica raporturilor juridice de muncă din România, 
între cele mai frecvente cazuri de discriminare se înscriu: 

– discriminările sexuale (de gen), concretizate prin oferte de muncă 
exclusiv pentru bărbați şi oferte de muncă exclusiv pentru femei; 

– discriminări întemeiate pe vârstă, constând în impunerea unor limite 
de vârstă la angajarea bărbaților, limite de vârstă la angajarea femeilor; 
limite de vârstă neutre (fără specificarea sexului); pentru a constitui o 
discriminare, aceste limite de vârstă trebuie să fie impuse de angajator, nu 
de lege; 

– discriminări întemeiate pe experiență prealabilă pentru postul 
solicitat, manifestate prin cerinţa experienței prealabile pentru persoanele de 
sex masculin ori cerinţa experienței prealabile pentru persoanele de sex 
feminin; 

– discriminări motivate de imaginea unei persoane (aspect fizic plăcut 
sau încadrarea în unele limite de înălțime şi/sau greutate) ca cerință la 
angajarea persoanelor de sex masculin, ca cerință la angajarea persoanelor 
de sex feminin sau ca cerință fără specificarea sexului. Aceste discriminări 
mai pot lua forma solicitării unei fotografii înainte de angajare ca şi condiție 
impusă pentru persoanele de sex masculin sau pentru cele de sex feminin 
ori ca o condiție fără specificarea genului. 

Urmare a cercetării anunţurilor cu oferte de locuri de muncă din ultima 
perioadă, se desprinde concluzia că cea mai mare frecvență o înregistrează 
discriminările sexuale (aproximativ 26%). În practică, criteriile pe baza cărora 
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a operat discriminarea sunt greu de surprins şi dovedit, iar dimensiunea reală 
şi amploarea fenomenului discriminatoriu, în general, sunt foarte dificil de 
surprins doar prin simpla parcurgere a formulărilor din anunţurile de 
angajare. Un alt factor care face ca întocmirea unor statistici fidele realității 
să fie extrem de greoaie este acela că actele/faptele de discriminare bazate 
pe un singur criteriu sunt, în principiu, rare. De regulă, discriminările se 
întemeiază pe o diversitate de criterii. Cercetările au scos la iveală existenţa 
unor comportamente discriminatorii multiple, respectiv discriminări care au 
la bază mai multe criterii (de exemplu, discriminări de gen combinate cu 
discriminări pe criteriul vârstei sau bazate pe imaginea persoanei). Un 
fenomen îngrijorător manifestat pe plan național este acela că, în ciuda 
faptului că în practica angajării cel mai frecvent criteriu de discriminare 
întâlnit este cel al sexului, din statisticile Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării rezultă că cele mai frecvente petiții adresate CNCD 
spre soluţionare au fost înaintate de bărbați şi au avut ca obiect discriminarea 
fondată pe etnie (rromă), categorie socială, vârstă sau religie.   

 
8.4.2. Cadrul juridic român cu privire la principiul egalității şi 

nediscriminării 
După aderarea sa la spațiul euroatlantic, România a depus eforturi 

susținute pentru crearea cadrului legislativ necesar transpunerii directivelor 
europene (Directiva 2000/43/CE al Consiliului Uniunii Europene şi Directiva 
2000/78/CE a Consiliului Uniunii Europene), care constituia acquis - ul 
european în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării. În acest sens, 
cadrul legal din România, sub aspectul combaterii tuturor formelor 
de discriminare, a fost stabilit prin adoptarea Ordonanței Guvernului 
nr.137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor 
de discriminare, iar prin Legea nr. 324/2006 au fost transpuse în totalitate 
prevederile Directivei Consiliului 2000/43/CE privind aplicarea principiului 
egalității de tratament între persoane, fără deosebire de origine rasială sau 
etnică, precum şi prevederile Directivei Consiliului 2000/78/CE de creare a 
unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce priveşte 
încadrarea în muncă şi ocuparea forței de muncă.  

Domeniul de aplicare a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea 
tuturor formelor de discriminare are în vedere în special protejarea dreptului 
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la demnitate personală, accesul la educație, accesul la servicii publice 
administrative, juridice, de sănătate şi de asistență socială, dreptul la bunuri 
şi servicii, libertatea de circulație, dreptul la libera alegere a domiciliului şi 
accesul în locuri publice, egalitate în activitatea economică, în materie de 
angajare, profesie şi securitate socială. 

Egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbați este un 
principiu fundamental al drepturilor omului, transpus atât la nivel legislativ 
cât şi la nivelul politicilor publice. Studii recente în acest domeniu au relevat 
faptul că introducerea perspectivei de gen în politicile publice conduce la 
creșteri semnificative ale economiei şi nivelului de trai al cetățenilor. În ultimii 
ani, s-a putut observa că diferențele de gen s-au diminuat, însă nu suficient 
pentru a realiza de facto egalitatea de șanse între femei şi bărbați. 

Experiența românească în domeniul egalității de gen include deja o 
legislație bine structurată, mecanisme instituționale care pun în aplicare acest 
principiu, o societate civilă puternică şi un important segment academic. 
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi 
bărbați, republicată, reprezintă actul normativ prin care s-a asigurat 
armonizarea legislativă cu reglementările comunitare în materie. Actele 
juridice europene care reglementează domeniul egalității de șanse între 
femei şi bărbați şi care reprezintă repere importante pentru prezenta 
strategie, sunt: 

- Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 
iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și 
femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 
86/613/CEE a Consiliului; 

- Directiva 2010/18/UE a Consiliului din 8 martie 2010 de punere în 
aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului 
încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP și CES și de abrogare a 
Directivei 96/34/CE; 

-  Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al 
egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă 
și de muncă (reformă); 
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- Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de 
aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind 
accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii; 

- Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind 
introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a 
sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de 
curând sau care alăptează; 

- Directiva 79/7/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind 
aplicarea progresivă a principiului egalității de tratament între bărbați şi femei 
în domeniul securității sociale. 

În concluzie, apreciem că ordinea juridică a României asigură dreptul 
la egalitate în fața legii şi la protecţie împotriva discriminării pentru toate 
persoanele, drept universal, recunoscut şi garantat de către următoarele 
instrumente juridice internaționale, europene, ori naționale. Într-o 
enumerare ce nu se pretinde exhaustivă acestea sunt: 

-   Declaraţia Universală a Drepturilor Omului,  
- Convenția Națiunilor Unite privind Eliminarea tuturor Formelor 

de Discriminare împotriva Femeilor,  
- Convenția Internațională privind Eliminarea tuturor Formelor 

de Discriminare Rasială, 
- Pactele Națiunilor Unite cu privire la drepturile civile şi politice şi la 

drepturile economice, sociale şi culturale  
- Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului şi a 

Libertăților Fundamentale,  
- Protocolul adițional nr. 12 la Convenția Europeană pentru Protecția 

Drepturilor Omului şi a Libertăților Fundamentale, care conţine o clauză 
generală de interzicere a discriminării,  

- Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, 
- Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, 
- Directiva Consiliului 2000/43/CE privind aplicarea principiului 

egalității de tratament între persoane, fără deosebire de origine rasială sau 
etnică,  

- Directiva Consiliului 2000/78/CE de creare a unui cadru general în 
favoarea egalității de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi 
ocuparea forței de muncă, 
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- Recomandarea de politică generală nr. 1 a Comisiei Europene 
împotriva Rasismului şi Intoleranței (ECRI) privind combaterea rasismului, 
xenofobiei, antisemitismului şi intoleranței,  

- Recomandarea de politică generală nr. 2 a ECRI privind organismele 
specializate în combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi 
intoleranței la nivel național  

- Recomandarea de politică generală nr. 7 a ECRI privind legislaţia 
naţională referitoare la combaterea rasismului şi discriminării rasiale, 
având în vedere cadrul legislativ existent în România în domeniul 
nediscriminării, 

 Codul Muncii din 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003), 
 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei şi bărbați, 

republicată 
 Strategie națională în domeniul egalității de șanse între femei și 

bărbați  pentru perioada 2014-2017 
 

8.4.3. Despre Directiva nr. 2006/54 (directiva de reformă) 
În ceea ce priveşte Directiva nr. 2006/54, o privire asupra legislaţiei 

interne conduce la formularea mai multor concluzii. În primul rând se poate 
observa că însăși Constituția consacră în art. 16 [alin. (1)] „cetățenii sunt 
egali în fața legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări", 
totodată art. 41 [alin. (4)] prevede că „la muncă egală, femeile au un salariu 
egal cu bărbații”.  

În al doilea rând, amintim de Codul muncii care, în art. 5, afirmă 
următoarele: „În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității 
de tratament (...) orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, 
bazată pe criterii de sex (...) este interzisă”. În alin. (3) şi (4) ale aceluiași 
articol sunt interzise "(...) în mod expres, după modelul reglementărilor 
europene, atât discriminările directe, cât şi cele indirecte față de un salariat 
bazate pe criterii de sex (...)”.   

În al treilea rând, amintim de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea 
de șanse între femei şi bărbați, republicată. Actul normativ a fost modificat 
pentru a răspunde imperativelor privind egalitatea de tratament impuse de 
către Uniunea Europeană prin Directiva nr. 2006/54. Legea definește 
noțiunile de discriminare directă şi discriminare indirectă de o manieră 
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comparabilă cu directiva. Însă, în ceea ce priveşte conceptul de remunerație 
se poate observa că actul intern, spre deosebire de cel unional, deşi interzice 
discriminarea bazată pe sex la stabilirea remunerației, nu oferă o definiție 
acesteia. Articolul 4 al directivei interzice discriminarea în ceea ce priveşte 
"remunerația pentru aceeași muncă" sau pentru o „muncă de valoare egală”, 
totodată prevede că „atunci când se utilizează un sistem de clasificare 
profesională pentru stabilirea remunerațiilor acest sistem se întemeiază pe 
criterii comune lucrătorilor de sex masculin şi feminin şi este stabilit astfel 
încât să excludă discriminarea pe criteriul sexului”. În contrast se poate 
observa că art. 9 [alin. (1) lit. d)] din lege cuprinde o simplă prevedere cu 
caracter general privind interzicerea discriminării la stabilirea remunerației. 
În această situaţie putem vorbi de o transpunere incompletă. Față de art. 15 
al directivei legea stabileşte, în art. 10 [alin. (7)], dreptul salariatei „de a 
beneficia de orice îmbunătățire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut 
dreptul în timpul absenței”. "Numai că directiva, referindu-se la condiţiile 
muncă, include în acestea şi remunerațiile (...) pe când legea face referire la 
condiţiile de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate şi la orice 
alte condiții de prestare a muncii, fără să includă şi remunerația”. În această 
situaţie, la fel ca mai sus, putem vorbi despre o transpunere 
incompletă.  Articolul 16 prevede că statele membre, care recunosc dreptul 
la concediul de paternitate, trebuie să stabilească măsurile necesare pentru 
a proteja lucrătorii împotriva concedierii ca urmare a exercitării acestui drept. 
Legea nr. 202/2002 nu conţine o asemenea prevedere, nici Legea 
nr. 210/1999 privind concediul paternal nu conţine o reglementare în acest 
sens sau similară. Față de prevederile directivei, actul intern în art. 39 [alin. 
(1)] prevede că angajații care se consideră discriminați pot "(...) să solicite 
sprijinul organizației sindicale sau al reprezentanților salariaților din unitate 
(...)", legea nu face referire la asociații sau alte entități juridice (precum 
directiva). Astfel, se restrâng drepturile angajatului care se consideră 
discriminat. În cazul în care în respectiva unitate nu avem organizații 
sindicale sau reprezentanți ai salariaților, lucrătorul nu poate beneficia de 
prevederile complete ale directivei. Din cele prezentate mai sus se poate 
concluziona că Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse dintre femei 
şi bărbați nu a creat un cadru satisfăcător pentru respectarea acestui 
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principiu. Se poate observa cu ușurință faptul că actul intern a transpus 
defectuos şi incomplet prevederile directivei. 

Un alt document important a fost Strategia Naţională privind 
Egalitatea de Șanse între femei şi bărbați pentru perioada 2010-2012. 
Aceasta avea ca obiectiv general îmbunătățirea cadrului de implementare a 
politicilor de egalitate de gen la nivelul tuturor politicilor şi programelor 
naționale în vederea atingerii de facto a egalității între femei şi bărbați la 
toate nivelurile vieții economice, sociale şi culturale. Cele mai importante 
principii care stau la baza strategiei sunt: cel al coordonării şi coerenței, al 
responsabilității, şi principiul bunei guvernări. 

Numai că, iată noua Strategie națională în domeniul egalității de șanse 
între femei și bărbați  pentru perioada 2014-2017, oferă o nouă perspectivă 
prin  transpunerea adecvată a reglementărilor europene referitoare 
egalitatea de tratament în domeniul securității sociale, Strategie a cărei 
prezentare şi analiză o vom efectua mai jos. 

 
8.5. Unele considerații referitoare la Strategia națională în 

domeniul egalității de șanse între femei și bărbați 
La nivel național, reglementarea legală în domeniul egalității de șanse 

şi de tratament între femei şi bărbați a fost asigurată de către Direcția 
Egalitate de Șanse între Femei şi Bărbați care a funcționat ca structură de 
specialitate în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, fiind succesoarea fostei Agenții Naționale pentru 
Egalitatea de Șanse între femei şi bărbați (ANES), instituție care a fost 
desființată, potrivit legii, prin reorganizarea  Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecției Sociale. În prezent, potrivit Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de 
șanse şi de tratament între femei şi bărbați, republicată, în coordonarea 
MMFPSPV îşi desfăşoară activitatea Comisia Naţională în domeniul Egalității 
de Șanse între femei şi bărbați (CONES). 

CONES este alcătuită din reprezentanți ai ministerelor şi ai altor organe 
de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului 
sau ai autorităţilor administrative autonome, ai organizațiilor sindicale şi ai 
asociațiilor patronale reprezentative la nivel național, precum şi din 
reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, cu activitate recunoscută 
în domeniu, desemnaţi prin consens de acestea. Potrivit legii, atribuţiile 
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CONES sunt prevăzute în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, 
avizat de membrii CONES şi aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 933 din 
27 noiembrie 2013. CONES a funcționat şi în perioada 2006 - 2010 în 
coordonarea fostei ANES şi a contribuit în mod activ la elaborarea şi 
implementarea primelor două Strategii Naționale în domeniul egalității de 
șanse între femei şi bărbați pentru perioadele 2006 – 2009, respectiv 2010 - 
2012. De asemenea, CONES a sprijinit şi alte activităţi desfășurate de către 
fosta ANES, având un rol important în introducerea perspectivei de gen în 
politicile şi programele derulate la nivel național. 

Promovarea perspectivei de gen în politicile din țara noastră se 
menține ca fiind o constantă la nivel național şi, în acest sens, direcția de 
specialitate a elaborat şi va implementa cea de-a treia Strategie naţională în 
domeniul egalității de șanse şi de tratament între femei şi bărbați şi Planul 
general de acțiuni pentru implementarea Strategiei, pentru o perioadă de 4 
ani, respectiv 2017 - 2021. 

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării este 
autoritatea de stat autonomă, sub control parlamentar, care îşi desfășoară 
activitatea în domeniul discriminării. Este garant al respectării şi aplicării 
principiului nediscriminării, în conformitate cu legislația internă în vigoare şi 
cu documentele internaționale la care Romania este parte. CNCD este 
autoritatea naţională care investighează şi sancționează contravențional 
faptele sau actele de discriminare. În exercitarea atribuţiilor sale, CNCD îşi 
desfăşoară activitatea în mod independent, fără ca aceasta să fie îngrădită 
sau influențată de către alte instituții ori autorităţi publice şi este responsabil 
cu aplicarea şi controlul respectării prevederilor legale în domeniul său de 
activitate, precum şi în ceea ce priveşte armonizarea dispoziţiilor din 
cuprinsul actelor normative sau administrative care contravin principiului 
nediscriminării. În vederea combaterii faptelor de discriminare, Consiliul  îşi 
exercită atribuţiile în următoarele domenii: 

- prevenirea faptelor de discriminare prin realizarea de campanii de 
informare, de conștientizare privind drepturile omului, efectele discriminării, 
principiul egalității, cursuri de formare, de informare, proiecte şi programe la 
nivel local, regional şi național, realizarea de studii, rapoarte etc.; 

- medierea faptelor de discriminare a părților implicate în cazul de 
discriminare, în prezenta reprezentanților CNCD. Consiliul urmărește 
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reducerea şi eliminarea faptelor de discriminare si nicidecum să aplice 
amenzi; 

- investigarea, constatarea şi sancționarea faptelor de discriminare. 
Pentru analizarea cat mai corecta a cazurilor şi pentru luarea deciziilor în 
cazul petițiilor primite sau autosesizărilor, Colegiul Director dispune de masuri 
pentru a investiga cazurile, în urma cărora acesta constată existenţa sau nu 
a faptei de discriminare şi după caz, sancționarea acesteia;  

- monitorizarea cazurilor de discriminare în urma constatării unor 
cazuri de discriminare de către CNCD, prin supravegherea ulterioara a părților 
implicate;  

- acordarea de asistență de specialitate victimelor discriminării prin 
explicarea legislației celor interesați de către consilierii juridici ai CNCD, prin 
îndrumarea asistată în ceea ce privește activitatea de depunere a petiției şi 
informații suplimentare ce decurg din această procedură. 
 

Priorități privind principiul egalității de șanse şi de tratament 
între femei şi bărbați 

În România, egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbați 
este un principiu fundamental al drepturilor omului, transpus atât la nivel 
legislativ cât şi la nivelul politicilor publice. Acest principiu este consacrat în 
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 
bărbați, republicată, care reglementează măsurile pentru promovarea 
egalității de șanse şi de tratament între femei şi bărbați în toate sferele vieții 
publice din România şi definește termeni ca: egalitate de șanse între femei 
şi bărbați, discriminare pe criteriu de sex, discriminarea directă, indirectă, 
hârțuirea şi hârțuirea sexuală, plată egală pentru muncă de valoare egală, 
acțiuni pozitive, discriminarea multiplă. De asemenea, legea cuprinde 
capitole specifice în care sunt prezentate măsurile privind respectarea 
egalității de șanse şi tratament între femei şi bărbați pe piaţa muncii, 
participarea la decizie, la educație, eliminarea rolurilor şi stereotipurilor de 
gen. 

Pornind de la experiența primelor Strategii naționale în domeniul 
egalității de șanse între femei şi bărbați pentru perioadele 2006 - 2009, 
respectiv, 2010 - 2012, actuala strategie îşi propune să restrângă, să 
concentreze domeniile de intervenție, atât din rațiuni pragmatice, de 
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eficiență, cât şi financiare. În cadrul acestui document strategic, educația a 
fost apreciată ca fiind unul dintre domeniile prioritare de intervenție pentru 
promovarea unei societăți axate pe respectarea drepturilor omului şi 
susținerea diversității. Documentul a relevat faptul că, dincolo de intervenții 
legislative punctuale, combaterea discriminării de gen este condiţionată de 
existenţa unui sistem educativ favorabil egalității de șanse şi dezvoltării 
personale. Obiectivul general pentru această arie de intervenție a fost 
introducerea perspectivei de gen în educație. 

Un alt obiectiv major de intervenție a vizat piaţa muncii prin: 
reducerea diferenței salariale între femei şi bărbați şi implementarea unor 
măsuri de conciliere a vieții de familie cu viața profesională. În vederea 
îndeplinirii acestui obiectiv, direcția de specialitate a organizat reuniuni cu 
partenerii sociali, reprezentanţii organizațiilor neguvernamentale şi alți 
experţi în vederea identificării de modalități concrete de diminuare a 
diferenței salariale. În cadrul ariei de intervenție referitoare la viața socială, 
s-a considerat oportună sărbătorirea unor date importante din istoria luptei 
pentru drepturile femeilor şi drepturile omului, ca de exemplu: Ziua 
Internațională a femeii (8 martie), Ziua internațională a bărbatului (19 
noiembrie), Ziua internațională a Familiei (15 mai), Ziua Internațională a 
femeii din mediul rural (15 octombrie), Ziua Internațională pentru eliminarea 
violenței împotriva femeii (25 noiembrie), Ziua Internațională a Drepturilor 
Omului (10 decembrie). 

Eliminarea rolurilor şi stereotipurilor de gen din mass media a 
reprezentat o altă arie prioritară a Strategiei naționale pentru perioada 2010 
- 2012. Din perspectiva de gen, s-a concluzionat că mesajul transmis de 
media trebuie să răspundă nevoilor individuale şi specifice atât ale femeilor, 
cât şi ale bărbaților. Mai mult decât atât, imaginea femeilor şi a bărbaților 
proiectată prin intermediul mesajelor media nu trebuie să aducă atingere 
demnității individuale şi să reflecte situarea unora sau altora în ipostaze 
inferioare şi degradante. În colaborare cu Fondul Națiunilor Unite pentru 
Populație (UNFPA) România, direcția de specialitate a participat ca membru 
permanent la organizarea Observatorului de Gen din România. Principalele 
arii de interes ale Observatorului de Gen sunt: piaţa muncii, educație, 
sănătate, migrație, incluziune socială şi eliminarea rolurilor şi stereotipurilor 
de gen. Observatorul de Gen a fost lansat la finalul lunii octombrie 2011, în 
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conformitate cu planul strategic întocmit şi asumat de UNFPA. Acesta 
cuprinde inventarierea şi analiza politicilor publice în domeniul egalității de 
gen, un inventar al legislaţiei în domeniul combaterii discriminării şi al 
publicațiilor academice în domeniul egalității de gen, a studiilor şi cercetărilor 
din domeniu, o bază de date a organizațiilor neguvernamentale cu activitate 
în domeniul egalității de gen şi apărarea drepturilor omului. 

Participarea echilibrată a femeilor şi a bărbaților la procesul de decizie 
reprezintă un principiul fundamental asumat de către România atât prin 
prevederile legislative în vigoare cât şi prin programele realizate. Astfel, au 
fost elaborate analize statistice privind „Situaţia femeilor şi a bărbaților în 
poziții de decizie în administrația publică centrală”, iar raportările din anii 
2011 - 2013 care au fost comunicate Comisiei Europene pentru actualizarea 
bazei sale de date anuale privind echilibrul de gen în pozițiile de decizie în 
administrația publică centrală precum şi analiza comparativă 2011 - 2012 a 
poziționării României în baza de date centralizată a Comisiei Europene, sunt 
publicate pe site-ul oficial al MMFPSPV. Totodată, cu prilejul alegerilor locale 
şi a celor parlamentare, au fost elaborate analize ale gradului de 
participare/mandatelor femeilor şi bărbaților la alegeri, respectiv la nivelul 
primăriilor, consiliilor județene şi consiliilor locale, precum şi la nivelul 
Parlamentului României (de asemenea publicate pe site-ul oficial al 
MMFPSPV). 

La nivel european, prioritățile în domeniul egalității de gen asumate 
prin Strategia pentru egalitatea de șanse între femei şi bărbați pentru 
perioada 2010 – 2015 sunt: independența economică a femeii, plată egală 
pentru muncă de valoare egală, participarea echilibrată a femeilor şi 
bărbaților la procesul de decizie şi demnitate, integritate şi combaterea 
violenței de gen. Respectarea şi realizarea unei egalități de facto între femei 
şi bărbați reprezintă un demers sinuos, foarte îndrăzneț şi provocator. Nu se 
poate afirma că am eliminat pe deplin, din viața socială, inegalitățile de șanse 
şi tratament, discriminarea, intoleranța, lipsa de înțelegere şi de respect 
pentru dorințele şi nevoile celor de lângă noi. În mod evident, egalitatea de 
șanse, în general, şi egalitatea de șanse şi tratament între femei şi bărbați în 
mod particular, reprezintă un proces social complex, determinat în timp şi 
condiționat nu numai de factori obiectivi (dintre care cei economici sunt cei 
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mai importanți), dar şi de factori socioculturali, subiectivi, dintre care 
tradițiile, obiceiurile şi stereotipurile de gen sunt cei mai evidenți. 

Pentru a înțelege mai bine de ce egalitatea de șanse este în continuare 
o temă de actualitate, o perspectivă „istorică” asupra evoluției acesteia este 
cu totul necesară. Pentru acest parcurs, trebuie să avem în vedere atât 
perioada relativ scurtă de timp care a trecut de la ieșirea României din 
perioada comunistă - în care această problemă legată nemijlocit de 
democrație, demnitate umană, stat de drept şi respect pentru drepturile 
fundamentale ale omului nu putea fi discutată - cât şi faptul că problematica 
egalității de șanse inclusiv a egalității de șanse între femei şi bărbați a devenit 
una sistematică şi consistentă abia în anii 2000, în contextul procesului de 
aderare a României la Uniunea Europeană. Pe de altă parte, într-un context 
mai larg, criza economică şi socială prin care trece întreaga Europă, afectează 
în forme specifice şi cu intensități diferite atât bărbații cât şi femeile şi implicit 
egalitatea de șanse între femei şi bărbați.  Cu toate că în ultimii ani se pot 
observa progrese mai ales în ceea ce priveşte conștientizarea existenței unei 
inegalități de gen la nivelul societății, mai sunt încă multe de făcut. 
Schimbarea mentalităților prin asumarea unor atitudini şi comportamente 
sociale şi politice în spiritul egalității de gen depinde în continuare, în cea mai 
mare măsură, de educație. 

De-a lungul anilor, introducerea perspectivei de gen în educație s-a 
făcut în diferite forme şi folosind instrumente dintre cele mai variate. 
Consecințele acestor măsuri au avut efecte vizibile, mergând de la reducerea 
diferențelor de gen în ceea ce priveşte accesul la educație, până la 
structurarea unor teorii de gen în mediul academic. Cu toate acestea, sunt 
necesare în continuare măsuri de combatere a stereotipurilor de gen în 
sistemul de învățământ, prin evaluarea perspectivei de gen a procesului 
educațional şi prin continuarea campaniilor de informare şi conștientizare 
destinate atât cadrelor didactice cât și elevilor. 

Stabilirea unui echilibru între parteneri în ceea ce priveşte împărțirea 
responsabilităților casnice este un alt factor important în reducerea 
diferențelor de gen. Cu toate că la nivelul Uniunii Europene concilierea vieții 
de familie cu viața profesională este abordată în primul rând din perspectiva 
obiectivelor de la Barcelona, adică din perspectiva creșterii facilităților de 
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îngrijire a copiilor până la 1 an, respectiv 3 ani, problematica este mult mai 
complexă şi include şi alte aspecte ale vieții de familie. 

Pentru o lungă perioadă de timp, politicile de promovare a egalității 
între femei şi bărbați au fost considerate în mod exclusiv o chestiune despre 
şi pentru femei şi asta, dintr-un motiv foarte bine întemeiat: cel al recuperării 
unui semnificativ decalaj istoric între femei şi bărbați. Cu toate acestea, au 
existat voci atât din mediul academic cât şi din societatea civilă, care au 
subliniat că o egalitate reală între cele două sexe nu se poate realiza, dacă 
se exclud bărbații. Mai mult decât atât, nu ar fi nici „corect” față de 
persoanele de sex feminin să fie lăsate singure în eforturile lor pentru 
emancipare şi independență economică şi socială. 

Reprezentarea echilibrată a femeilor şi a bărbaților în procesul de 
decizie este un deziderat indispensabil pentru realizarea unei democrații 
participative în mod real, dar şi o condiție necesară pentru o societate lipsită 
de orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex. Este importantă 
continuarea eforturilor pentru creșterea participării femeilor atât la viața 
socială cât şi la decizia politică şi cea economică. Literatura de specialitate 
recentă a consemnat faptul că, în perioada crizei economice, companiile şi 
organizațiile care au avut în forurile de decizie mai multe femei au identificat 
mult mai ușor măsurile necesare pentru trece peste obstacolele inerente ale 
crizei. Integrarea activă a perspectivei de gen în politicile naționale constituie, 
fără îndoială, un mare beneficiu pentru o societate democratică şi lipsită de 
prejudecăți. 

Din acest punct de vedere, în următorii ani, la nivelul politicilor 
naționale sectoriale, au fost stabilite măsuri concrete de intervenție care să 
asigure o perspectivă a impactului de gen a acestor politici ținând cont în 
același timp de specificul domeniului de intervenție: avem aici în vedere 
Strategia națională de prevenire și combatere a fenomenului violenței în 
familie pentru perioada 2013 - 2018, Strategia națională împotriva traficului 
de persoane pentru perioada 2012 - 2016, Strategia naţională pentru 
dezvoltare durabilă a României orizonturi 2013 - 2020 - 2030, proiectul de 
Strategie națională pentru ocuparea forței de muncă 2013 - 2020, etc. În 
acest context, Strategia națională în domeniul egalității de șanse între femei 
şi bărbați nu și-a propus abordarea exhaustivă a acestei problematici, care 
să presupună intervenții în toate domeniile vieții sociale, ci o abordare directă 



176 
 

a unor domenii distincte, respectiv a acelora care s-au dovedit mai 
vulnerabile sau mai puţin receptive la problematica de gen. 

Astfel, pentru perioada 2017-2021, Strategia a identificat următoarele 
arii de intervenție: educația, piaţa muncii, participarea echilibrată a femeilor 
şi bărbaților la procesul de decizie, abordarea integratoare de gen şi violența 
de gen, iar pentru fiecare arie de intervenție au fost adoptate măsuri specifice 
şi s-a stabilit un set de indicatori de rezultat, au fost identificate resursele 
financiare adecvate şi principalii actori cu sprijinul cărora obiectivele propuse 
vor putea fi atinse. Este important de precizat că acțiunile cuprinse în cadrul 
Strategiei se vor implementa cu prioritate în colaborare cu partenerii sociali, 
organizații sindicale și patronale, cât și cu organizațiile neguvernamentale 
active în combaterea fenomenului discriminării după criteriul de sex. 

 
 Formele discriminării în dreptul Uniunii Europene 

Normele dreptului Uniunii Europene, de combatere a discriminării 
evidențiază două tipuri de discriminare: discriminarea directă şi, respectiv, 
discriminarea indirectă. Acestea sunt definite prin directivele în materia 
discriminării rasiale, precum şi de către directiva cu privire la încadrarea în 
muncă din anul 2002.  Tipologia este reglementată în articolul 2 pentru 
fiecare dintre directivele comunitare în materie şi se manifesta sub 
următoarele forme:  

Discriminarea directă există în ipoteza în care o persoană este, a 
fost sau va fi tratată într-un mod mai puţin favorabil în comparaţie cu o altă 
persoană aflată într-o situaţie asemănătoare, pe baza unuia dintre aceste 
motive: apartenență religioasă, convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală. Discriminarea directă constă în acele acțiuni sau inacțiuni care, 
producând un rezultat nefavorabil, au ca factor determinant si dominant 
atenția către factorul discriminator si care încearcă să se elimine prin 
intervenția normei. Discriminarea directă poate fi intenționată şi explicită cu 
referire la motivul interzis. Dar, după afirmarea explicita a respectivei 
discriminări, în special printr-o normă, dreptul pune accent pe efectul produs 
de diferențierea de tratament, conform unui concept obiectiv privind 
discriminarea. Discriminarea este constatată din momentul sesizării unei 
diferențe nefavorabil de tratament în mod concret, adică, cu referire la un 
criteriu interzis. În acest mod, se pune problema dacă persoanele ar fi primit 
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același tratament dacă nu erau încadrate în criteriul respectiv. În concluzie, 
discriminarea directă îşi are rădăcinile în teoria diferenței de tratament care 
sa dezvoltat începând cu aplicarea Civil Rights Act din 1964 (SUA), prin care 
erau interzise diferențele de tratament pe motive de rasă, culoare, religie, 
sex sau naționalitate. 

Caracterul intenționat al discriminării se manifesta mai pregnant în 
mediul civil şi administrativ, în timp ce în dreptul penal, care trebuie sa 
garanteze prezumția de nevinovăție, jurisprudența se arata a fi mai puţin 
exigenta în legătură cu demonstrarea intenției infracțiunii. Trebuie semnalat 
că în mediul doctrinelor, discriminarea directă este clasificată în două tipuri: 
discriminarea directă deschisă şi discriminarea directă ascunsă.  În ce 
priveşte discriminarea directă deschisă, putem spune că ea se manifesta prin 
acele acte sau conduite care, au în vedere perceptibilitatea rezultatului 
nefavorabil, de aici putându-se afirma că urmările sale sunt evidente, chiar 
şi la o analiză superficială. Pe de altă parte, discriminarea directă, ascunsă, 
după spusele lui Ruiz Pérez, este formată din acele acte în care există intenția 
de a camufla factorul diferențial real, sub alte principii care să îndepărteze 
relevanţa aparenta a acelui factor, cu alte cuvine, mascându-se elementul ce 
induce diferența de tratament, prin utilizarea altor cauze sau motive.  Un 
scurt exemplu al jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene va explica 
mai bine ceea ce se înțelege prin discriminare directă; este vorba de 
hotărârea din 8 noiembrie 1990 în cauza Dekker (C-177/88):  

Astfel, în luna iunie, dna. Dekker - reclamantă în litigiul principal - a 
participat la un concurs pentru ocuparea unui post în cadrul unui centrul de 
profesională. Reclamanta a informat comisia de concurs asupra faptului că 
era însărcinată. Comisia în cauză a apreciat că reclamanta este cea mai 
potrivită pentru ocuparea respectivului post. Angajatorul a informat-o, însă, 
pe reclamantă cu privire la faptul că nu putea fi numită în funcţie, ținând cont 
că angajatorului nu i s-ar fi putut restitui de către fondul de asigurări sociale 
plata prestațiilor pe care acest angajator era obligat să le plătească pentru 
perioada concediului de maternitate, şi, în consecință, respectivul angajator 
nu ar fi putut plăti un (alt) angajat care să o înlocuiască pe reclamantă. 
Problema evidențiată de CJUE se referă la faptul că angajatorul a încălcat în 
mod direct principiul egalității de tratament stabilit în alineatul (1) din 
articolul 2 şi în alineatul (1) din articolul 3 din Directiva 76/207/CEE a 
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Consiliului din 9 februarie 1976 privind punerea în aplicare a principiului 
egalității de tratament între bărbați şi femei în ceea ce priveşte accesul la 
încadrarea în muncă, la formarea şi la promovarea profesională, precum şi 
condiţiile de muncă, iar concluzia la care se poate ajunge este aceea că 
noțiunea de discriminare directă se caracterizează prin supunerea unei 
persoane la un tratament diferențiat, nefavorabil pe motiv de sex, în acest 
caz, dar şi de origine etnică, handicap, vârstă, apartenență religioasă, 
convingeri şi orientare sexuală. Același articol 2 din Directiva 76/207 prevede 
şi trei excepţii de la egalitatea de tratament în funcţie de sex, şi anume: 1) 
activităţi profesionale în care sexul constituie o condiție determinantă; 2) 
protecția femeii în din perspectiva gravidității şi maternității; 3) acțiunile 
pozitive şi discriminarea inversă pentru promovarea egalității femeilor. 
Potrivit Directivei nr. 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în 
aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire 
de rasă sau origine etnică, discriminarea directă se produce atunci când o 
persoană, o persoană este tratată mai puţin favorabil decât este sau ar fi 
tratată altă persoană aflată într-o situaţie similară, drept consecință a unei 
astfel de origini. 

Discriminare indirectă se produce în ipoteza în care o dispoziţie, un 
criteriu ori practică aparent neutră ar putea induce un dezavantaj particular 
persoanelor având o anumită apartenență religioasă sau convingere, un 
handicap, ori având o vârstă sau orientare sexuală, în raport cu alte 
persoane, cu excepţia situațiilor în care: 

- acea dispoziţie, criteriu sau practică poate fi justificată în mod 
obiectiv în funcţie de un scop legitim, cu respectarea proporționalității. De 
altfel, considerentul (18) al preambulului actului în cauză precizează existenţa 
unei ipoteze în care o diferenţă de tratament poate fi justificată, cu referire 
la o "cerință ocupațională reală şi hotărâtoare" - ce ţine cont, așadar, de rasă 
ori de originea etnică, atunci când obiectivul urmărit este legitim, iar cerinţa 
impusă este proporțională. 

- pentru persoanele cu handicap constatat, angajatorul sau altă 
persoană ori organizație căreia i se aplică dispoziţiile directivei este obligat, 
în temeiul legislaţiei naționale, să adopte mijloacele potrivite în conformitate 
cu principiile enunțate în articolul 5 pentru a elimina dezavantajele pe care 
le implică această dispoziţie, criteriu sau practică. În scopul garantării 
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respectării principiului egalității de tratament față de persoanele cu handicap, 
sunt prevăzute amenajări corespunzătoare. Aceasta înseamnă că angajatorul 
ia măsuri corespunzătoare, în funcţie de nevoi, într-o situaţie concretă, 
pentru a permite unei persoane cu handicap să aibă acces la un loc de 
muncă, să îl exercite sau să avanseze, sau să aibă acces la formare, cu 
condiția ca aceste măsuri să nu presupună o sarcină disproporționată pentru 
angajator. Această sarcină nu este disproporționată atunci când este 
compensată în mod suficient prin măsuri existente în cadrul politicii statului 
membru în cauză în favoarea persoanelor cu handicap. 

În Directiva 2000/43/CE acest tip de discriminare apare atunci când 
practicile sau criteriile aparent neutre dezavantajează persoane având 
anumită origine rasială sau etnică, în comparaţie cu alte persoane, cu 
excepţia cazurilor în care aceste criterii sau practici sunt justificate obiectiv 
de un scop legal. În dreptul comunitar, există, însă, prevederi mai detaliate 
asupra discriminării indirecte decât asupra discriminării directe, astfel încât, 
după cum se poate observa, acesteia din urma îi lipseşte o definiție legală; 
ea trebuie dedusă din jurisprudența CJUE. 

Ar mai fi, potrivit doctrinei şi alte două tipologii, care au ca origine 
distincţia între discriminarea intenționată şi conștientă şi cea neintenționată, 
precum şi distincţia între discriminarea practicată de indivizi sau grupuri şi 
cea care se practică în instituții. 

Teoriile care pun accent pe ierarhizarea socială, arată că, 
discriminarea este produsul diferenței sociale care are la bază distribuirea 
inegală a puterii, a statutului şi a bogăției între grupuri. Grupurile dominante 
încearcă să-şi mențină poziţia recurgând la practici de discriminare. S-a 
constatat că membrii grupurilor cu statut superior au tendințe mai mari de 
discriminare decât membrii aparţinând unor grupuri subordonate. Teoria 
conflictelor reale elaborată de Sheriff susține că discriminarea apare în 
condiții de rivalitate din cauza resurselor limitate care există între două 
grupuri. În acest context indivizii au tendința de a favoriza membrii propriului 
grup.   

Altă multitudine de explicaţii oferite pentru discriminare se referă la 
tratamentul diferențiat care se aplică la anumite persoane/grupuri cu 
identitate socială. Henry Taha demonstrează prin teoria asupra identității 
sociale, că indivizii au tendința de a discrimina în favoarea grupului din care 
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fac parte pentru ca acesta să dobândească o poziție superioară față de alte 
grupuri. Acest fapt conduce la obținerea unei identități sociale favorizante la 
nivel de individ. Drept urmare, conform acestei teorii, indivizii care aparțin 
unui grup de acest tip așteaptă şi ei să fi e favorizați. În schimb, teoria 
interacțiunii comportamentale elaborată de Rabie, demonstrează că 
discriminarea în favoarea propriului grup este ceva rațional, instrumental şi 
economic. Așadar, precum am precizat, directivele adoptate la nivel 
comunitar, prevăd, în anumite situaţii, posibilitatea justificării unei diferențe 
de tratament. Este, de exemplu, situaţia justificării unei diferențe de 
tratament, sub forma unei discriminări directe împotriva lucrătorului ce a 
atins vârsta de pensionare - discriminare ce se poate concretiza în încetarea 
de drept a contractului său de muncă. Or, această ipoteză se încadrează în 
regimul vizat prin Directiva 2000/78, la articolul 6, intitulat chiar "Justificarea 
unui tratament diferențiat pe motive de vârstă", iar în aceeași direcție s-a 
pronunțat şi Curtea de Justiție. Așadar, în sensul articolului menționat, la 
alineatul (1) paragraful (1), "statele membre pot prevedea că un tratament 
diferențiat pe motive de vârstă nu constituie o discriminare atunci când este 
justificat în mod obiectiv şi rezonabil, în cadrul dreptului național, de un 
obiectiv legitim, în special de obiective legitime de politică a ocupării forței 
de muncă, a pieţei muncii şi a formării profesionale, iar mijloacele de realizare 
a acestui obiectiv sunt corespunzătoare şi necesare" (subl. ns.). Şi mai 
interesant este faptul că, însuși textul directivei enunță exemple de 
tratamente diferențiate, în paragraful (2): 

„(a) aplicarea unor condiții speciale de acces la un loc de muncă şi la 
formarea profesională, de încadrare şi de muncă, inclusiv a condiţiilor de 
concediere şi de remunerare, pentru tineri, lucrători în vârstă şi pentru cei 
care au persoane în întreținere, pentru a favoriza integrarea lor profesională 
sau pentru a le asigura protecția; 

(b) stabilirea unor condiții minime de vârstă, de experiență 
profesională sau de vechime în muncă, pentru accesul la încadrare în muncă 
sau pentru anumite avantaje legate de încadrarea în muncă; 

(c) stabilirea unei vârste maxime pentru încadrare, bazată pe formarea 
necesară pentru postul respectiv sau pe necesitatea unei perioade de 
încadrare rezonabile înaintea pensionării". 
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Discriminarea directă şi discriminarea indirectă în materia 
angajării şi a raporturilor juridice de muncă 

Introducând principiul egalității de tratament,  Codul muncii definește 
şi noțiunile de discriminare directă şi discriminare indirectă. Astfel, 
discriminarea directă constă în „toate actele şi faptele de excludere, 
deosebire, restricție sau preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre 
criteriile prevăzute de lege, respectiv sex, orientare sexuală, vârstă, 
apartenență naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine 
socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenență sau 
activitate sindicală, care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea 
ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în 
legislaţia muncii”. Discriminarea indirectă constă în „actele şi faptele 
întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute de lege, dar 
care produc efectele unei discriminări directe”.  De asemenea, din art. 4 lit. 
a) şi b) al Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei şi bărbați 
se desprind definițiile discriminării sexuale directe şi indirecte. Coroborând 
dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Codul muncii cu cele ale art. 4 lit. a) din Legea 
nr. 202/2002, putem defini discriminarea directă ca fiind situaţia în care o 
persoană este tratată într-un mod mai puţin favorabil decât este, a fost sau 
ar fi tratată o altă persoană într-o situaţie comparabilă, pe baza unuia sau 
mai multor criterii. De exemplu, dacă în urma unui interviu în vederea 
angajării, la care participă o femeie şi un bărbat, angajatorul oferă postul 
candidatului de sex masculin, deşi acesta are mai puțină experiență şi o 
calificare inferioară celei deţinute de către femeie, acesta este un caz de 
discriminare directă bazată pe criteriul sexului. Prin urmare, pentru a ști dacă 
ne aflăm în prezența unui caz de discriminare directă este suficient să 
răspundem la întrebarea: „Dacă persoana în cauză ar fi aparținut unui alt sex 
sau unei alte rase, religii etc., ar fi fost tratată în același mod?”. Dacă 
răspunsul la această întrebare este „da”, este evident că nu s-a comis nici un 
act de discriminare; dacă răspunsul este „nu”, putem afirma că suntem în 
prezența unui caz de discriminare directă. 

Dacă problema determinării existenței sau inexistenței discriminării 
directe este aparent simplă, alta este situaţia în cazul discriminării indirecte. 
Discriminarea indirectă este o formă de discriminare ascunsă, mascată prin 
faptul că actele şi faptele de excludere, deosebire, restricție sau preferință 
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ale unui salariat față de altul (alții) sunt întemeiate în mod aparent pe alte 
criterii decât cele prevăzute de art. 5 alin. 2 din Codul muncii, deşi produc 
efectele unei discriminări directe. 

Un act sau fapt (de exemplu, un anunţ în vederea angajării pe un post 
vacant) care la prima vedere nu pare a fi discriminatoriu, poate reprezenta 
în realitate, prin efectele sale, un caz de discriminare indirectă a unei 
persoane sau a unui grup de persoane. De exemplu, includerea unui test de 
limba română, ca probă de concurs, ar avea caracter discriminatoriu 
deoarece ar dezavantaja un mare număr de persoane aparţinând 
minorităților etnice. Într-un mod similar, introducerea cerinței ca aplicații să 
aibă domiciliul într-o anumită zonă a orașului ar exclude zonele cu o populație 
aparţinând predominant unei anumite etnii (de exemplu, etnia rromă).  

Prin urmare, egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbați 
în relațiile de muncă presupune accesul nediscriminatoriu la: alegerea ori 
exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi şi venituri egale pentru muncă 
de valoare egală, precum şi promovare la orice nivel ierarhic şi profesional; 
angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile 
ierarhiei profesionale; informare şi consiliere profesională, programe de 
inițiere, calificare, perfecționare, specializare şi recalificare profesională; 
condiții de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, 
potrivit prevederilor legislației în vigoare; beneficii, altele decât cele de natură 
salarială, precum şi la sistemele publice şi private de securitate socială, mai 
ales că munca de valoare egală impune şi o contraprestație egală, întrucât 
munca de valoare egală este activitatea remunerată care, în urma 
comparării, pe baza acelorași indicatori şi a acelorași unități de măsură, cu o 
altă activitate, reflectă folosirea unor cunoștințe şi deprinderi profesionale 
similare sau egale şi depunerea unei cantități egale ori similare de efort 
intelectual şi/sau fizic. 

 
Dincolo de concluzii 
Dimitrie Cantemir spunea că omul este creatura „trăind în corp prin 

sufletul nepieritor, pecetluit după grația „divină” în urma luminii şi după chipul 
primului model al Cuvântului”, şi aceasta cu două secole înainte de 
descoperirile științei privind genetica. Existenţa corporală pare a fi 
condiţionată din afara materialului, prin „grație” şi „lumină”, iar rezultanta 
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este în conformitate cu un model primordial, cel al egalității. Această egalitate 
dintre oameni este tocmai aceea de la care am pornit şi noi în evaluarea 
discriminării. Ambii termeni, egalitate şi discriminare, au o bogată 
semnificație ezoterică şi, în condiţiile interpretării hermeneutice a textelor 
ilustrative pentru demersul nostru de cercetare științifică, apropierile puteau 
fi, cu ușurință făcute. Am procedat astfel, pentru că am considerat ceea ce 
este de descifrat nu era în opinia noastră o rezultantă a meditației, 
cunoașterii, strădaniei omenești, ci era un dat divin, pe care noi doar îl intuim 
sau îl trăim ca atare. Suntem conștienți de depărtarea care ne desparte de 
acest moment al perfecțiunii, de cel al cunoașterii depline, al cuprinderii, al 
dumiririi şi, pe cale de consecință, o abordare integratoare a egalității de gen 
ni se pare care este tocmai elementul esențial utilizat în procesele de 
elaborare a politicilor.  

Abordarea integratoare se referă la (re)organizarea procedurilor şi 
reglementarilor uzuale, (re)organizarea responsabilităților şi capacităților în 
scopul integrării perspectivei de gen în toate aceste proceduri, reglementari, 
responsabilităţi, capacități, 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 organizațiilor relevante. Numai când toate aceste (pre)condiții 
sunt îndeplinite se poate afirma că procesul abordării integratoare este în 
curs de realizare.  

Relevanţa în problemele de gen priveşte punerea în discuție a unei 
politici sau a unei acțiuni cu privire la relațiile de gen, a egalității dintre femei 
si bărbați, a stereotipurilor de gen – sistem de convingeri, opinii consensuale 
referitoare la caracteristicile femeilor și bărbaților în legătură cu trăsăturile 
dezirabile ale masculinității și feminității -, dar şi a prejudecaților de gen - 
idei preconcepute care operează etichetări din perspectiva a ceea ce este 
predeterminat ca admis / respins, întrucât o persoană este bărbat/femeie, 
iar genul  desemnează relațiile sociale dintre bărbați şi femei. Mai exact, se 
referă la relaţia între bărbați şi femei, băieți şi fete, şi modul în care acest 
lucru este construit social, dar şi a rolurilor de gen. Ce sunt rolurile de gen? 
Sunt comportamente învățate într-o societate/comunitate dată sau alt grup 
special care condiționează ce activităţi, sarcini şi responsabilităţi sunt 
percepute ca fiind masculine sau feminine. Rolurile de gen sunt influențate 
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de vârstă, de clasă, rasă, etnie sau religie şi de mediul geografic, economic 
şi politic. Modificări în rolurile de gen apar deseori ca răspuns la schimbarea 
condiţiilor economice, sociale sau politice; rolurile de gen sunt dinamice şi se 
modifică în timp. 

În fine, din abordarea noastră integratoare nu puteau fi omise scurte 
aprecieri despre egalitatea şi identitatea de gen, dar mai ales etica şi 
echitatea de gen.  Dacă egalitatea de gen este rezultatul lipsei de 
discriminare pe baza sexului unei persoane în oportunitățile şi alocarea de 
resurse sau beneficii sau în accesul la servicii, identitatea de gen atestă 
sentimentul persoanei de a fi bărbat sau femeie, rezultă dintr-o combinație 
de genetică şi influențe de mediu şi de conceptul unei persoane de a fi de 
sex bărbătesc sau masculin şi femeiesc sau feminin, sau ambivalent. Credem 
cu tărie că egalitatea de șanse implică şi o echitate de gen. Echitate care 
înseamnă dreptate, nepărtinire, cinste, omenie; principiu etic și juridic care 
stă la baza reglementării tuturor relațiilor sociale în spiritul dreptății, egalității 
și justiției, al colaborării și respectului reciproc şi care presupune furnizarea 
de echitate şi dreptate în distribuirea beneficiilor şi responsabilităților între 
femei şi bărbați. Conceptul recunoaște că femeile şi bărbații au putere şi 
nevoi diferite şi că aceste diferențe ar trebui să fie identificate şi abordate 
într-o manieră care să rectifice dezechilibrele între sexe şi orice persoană 
fizică sau juridică are obligaţia să respecte principiile egalității între cetățeni, 
al excluderii privilegiilor şi discriminării. 
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