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Egalitatea de şanse pe piaţa muncii în România
Proiect: “CompEtent-dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei
serviciilor furnizate” – POSDRU /124 /4.2/S/130703

Egalitatea pe piaţa muncii prezintă interes pentru că există domenii
de activitate în contextul economic românesc în care femeile se
confruntă cu o serie de discriminări. Există domenii ale muncii în
care bărbaţii predomină aşa cum există domenii ale muncii în care
femeile predomină.
Egalitatea în drepturi pe piaţa muncii în România este promovată
activ cu mijloace de informare specifice, regăsindu-se constant în
activităţile de promovare şi informare din cadrul programelor finanţate din FSE POSDRU 2007-2013.
Egalitatea de şanse în cadrul proiectului “CompEtent” este urmărită pe niveluri distincte în cadrul
proiectului. Astfel, selectarea membrilor echipei de proiect s-a efectuat asigurându-se un echilibru de gen al
echipei de proiect, în cadrul căreia persoanele cu
dizabilităţi au avut prioritate în situaţia aceluiaşi nivel de
expertiză, selectarea grupului ţintă s-a realizat pe
principiul şanselor egale şi ţinând cont de echilibrul de
gen, iar egalitatea de şanse, ca temă de formare pentru
adaptarea şi personalizarea serviciilor de consiliere şi
mediere, a fost inclusă ca temă de bază în programul de
formare dezvoltat.
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În implementarea proiectului, un factor important îl constituie respectarea principiului egalităţii de
şanse pe toate planurile, şi anume:


Egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei - asigurată prin participarea echilibrată, în echipele de
implementare ale partenerilor, atât a femeilor cât şi a bărbaţilor. Acelaşi principiu este respectat şi în
stabilirea grupului ţintă;



Egalitate de şanse din punct de vedere al vârstei – prin proiect se asigură o participare echitabilă din
punct de vedere al vârstei atât pentru membrii echipei de proiect, cât şi pentru grupurile ţintă;



Egalitate de şanse din punct de vedere al etniei;



Egalitate de şanse din punct de vedere religios: la implementarea proiectului participă persoane care
aparţin mai multor etnii religioase (ortodocşi, evrei, catolici etc). Practicile în implementarea proiectului
nu realizează nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate,
etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă,
infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau
efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul
politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

Performanţa va aduce mereu beneficii atât la nivelul fiecărei
persoane cât şi la nivelul organizaţiei din care face
parte. Fiecare angajat este valoros pentru organizaţie,
indiferent de gen, lucrul în echipă fiind considerat în
acest secol XXI, unul dintre aspectele naturale, cu cel
mai ridicat randament.
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