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Cap. I.
I.1.	EGALITATEA	DE	ȘANSE	-	CONCEPT,	NOȚIUNI,	ISTORIC 

Problematica promovării egalităţii şanselor în viaţa socială 
pentru ambele sexe, constituie o cerinţă esenţială pentru 
societatea românească, fiind considerată o componentă de bază 
a preocupării pentru respectarea drepturilor fundamentale ale 
oamenilor. 

Egalitatea de şanse (equal opportunities) – conceptul conform 
căruia toate fiinţele umane sunt libere să-şi dezvolte capacităţile 
personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte. 
Faptul că diferitele comportamente, aspiraţii şi necesităţi 
ale femeilor şi bărbaţilor sunt luate în considerare, evaluate 
şi favorizate în mod egal, înseamnă că femeile şi bărbaţii se 
bucură de aceeaşi libertate de a-şi realiza aspiraţiile.

EGALITATEA	DE	ȘANSE	

Dintotdeauna, oamenii şi-au dorit o calitate mai bună a vieţii, 
atât pentru ei cât şi pentru semenii lor, atât pentru generaţia 
actuală cât şi pentru generaţiile viitoare. Calitatea ridicată 
a vieţii are la bază principiul egalităţii de şanse şi asigurarea 
participării depline a fiecărei persoane la viaţa economică şi 
socială, fără deosebire de vârstă, sex, etnie, religie, dizabilitate 
sau orientare sexuală. 

Dar ce înseamnă egalitate de şanse? Şi care sunt rolurile sociale 
pe care şi le asumă femeile şi bărbaţii? Cum se manifestă 
capacitatea de incluziune socială a celor două categorii?
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Egalitatea şanselor presupune: rezolvarea discrepanţei 
dintre dreptul la auto-determinare şi experienţa efectivă a 
auto-determinării. Această discrepanţă se datorează lipsei 
oportunităţilor unor indivizi pentru care diferite circumstanţe 
de natură personală, socială şi economică, se află în afara 
controlului lor, ceea ce conduce la inegalitatea şanselor.

Teoria ”oportunităţilor egale” (Dennis E. Mithaug, 1996) justifică 
corectarea nedreptăţilor sociale (social redress) în favoarea 
celor aflaţi într-o situaţie dezavantajoasă, afirmând că:

toţi	indivizii	au	dreptul	la	auto-determinare

condiţiile	psihologice	şi	sociale	derivate	din	experimentarea	
libertăţii	 determină	 ca	 unii	 indivizi	 şi	 unele	 grupuri	 să	
experimenteze avantaje incorecte în determinarea 
propriului	lor	viitor,	în	comparaţie	cu	alţii

diminuarea	 şanselor	 de	 auto-determinare	 a	 celor	 aflaţi	
într-o	 situaţie	 dezavantajoasă	 se	 datorează	 unor	 forţe	
sociale	aflate	în	afara	controlului	lor

în	 consecinţă,	 este	 de	 datoria	 colectivităţii/societăţii	 să	
promoveze	îmbunătăţirea	şanselor	de	succes	 în	procesul	
de	auto-determinare	pentru	cei	dezavantajaţi

Aşadar, este esenţial ca acţiunea colectivă să includă optimizarea 
şanselor de succes în procesul de auto-determinare prin:

îmbunătăţirea capacităţilor de autonomie 
în   gândire şi acţiune ale tuturor indivizilor

mărirea spectrului de oportunităţi de 
alegere      şi acţiune efectivă

optimizarea raportului dintre capacitatea 
individuală şi oportunitatea 
socială, prin eliminarea 
obstacolelor şi construirea 
oportunităţii care încurajează 
într-o măsură mai mare 
exprimarea şi experimentarea 
auto-determinării.

Scopul final este atingerea stadiului 
de perfecţiune/excelenţă de către toţi 
indivizii, prin promovarea egalităţii şi 
libertăţii (existenţa unui cadru favorabil 
non-discriminativ).

◊

◊

◊
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II.2.	EGALITATEA	DE	ȘANSE	ÎN	LEGISLAȚIA			 	
NAȚIONALĂ	ȘI	COMUNITARĂ

LEGISLAȚIE	COMUNITARĂ
ONU	/	UE

Tratatul de la Roma 
(1957)

Tratatul de la 
Amsterdam
(mai 1999), art. 13

Convenţia 
ONU(CEDAW) 
adoptată în 1979

Directiva 2002/73/
CE din 23 septembrie 
2002 de modificare 
a Directivei 76/207/
CEE a Consiliului din 
9.02.1976

Carta europeană 
a drepturilor 
fundamentale 2000 
„Gender Equality 

Legea nr. 
202/19.04.2002, 
art.1, alin.2

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei 
şi bărbaţi= „luarea în considerare a capacităţilor, 
nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de 
sex masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul 
egal al acestora”.

OU 67/2007, 
art.2, pct b) şi c)

Legea 202 / 2002

OU 137/2000

Principiul remuneraţiei egale pentru bărbaţi şi 
femei pentru aceeaşi muncă prestată.

Instaurează politici şi activităţi comune menite să 
dea naştere egalităţii şi să combată discriminarea 
între bărbaţi şi femei, să înlăture inegalităţile, să 
lupte împotriva oricărei forme de discriminare pe 
motiv de sex, rasă sau origine etnică, religie sau 
credinţă, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală

Eliminarea tuturor formelor de discriminare 
împotriva femeilor

Punerea în aplicare a principiului egalităţii de 
tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte 
accesul la încadrarea în muncă, la formarea şi la 
promovarea profesională, precum şi condiţiile de 
muncă.

Abordarea integratoare a perspectivei de gen

Principiul egalităţii de tratament = „lipsa oricărui 
tratament discriminatoriu, direct sau indirect, pe 
criteriul de sex, în special prin referirea la starea 
civilă sau familială”. 
Tratament discriminatoriu= „orice excludere, 
restricţie ori diferenţă de tratament, direct sau 
indirect, între femei şi bărbaţi”.

Egalitatea de şanse şi traatament între femei şi 
bărbaţi

Prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
disciminare

LEGISLAȚIE	NAȚIONALĂ
ROMÂNIA
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LEGISLAȚIE	COMUNITARĂ
ONU	/	UE

Directiva 2000/78/CE 
din 27.11.2000

Directiva 2000/43/CE

Directiva 96/34/
CE a Consiliului din 
03.06.1996

Directiva 92/85/CE

Directiva 86/613/CE

Directiva 79/7/CE

Directiva 75/117/CE

Directiva 97/80/
CE a Consiliului din 
15.12.1997

Crearea unui cadru general în favoarea 
tratamentului egal privind ocuparea forţei de 
muncă şi condiţiile de muncă.

Punerea în aplicare a principiului egalităţii de 
tratament între persoane, fără deosebire de rasă 
sau origine etnică.

Acordul cadru referitor la concediul pentru 
creşterea copilului, încheiat de UNICE, CEEP şi 
CES.

Introducerea de măsuri pentru promovarea 
îmbunătăţirii securităţii şi a sănătăţii la locul de 
muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au 
născut de curând sau care alăptează.

Aplicarea principiului egalităţii de şanse între 
bărbaţi şi femeile ce desfăşoară activităţi 
economice pe cont propriu, inclusiv activităţile 
agricole.

aplicarea progresiva a tratamentului egal privind 
regimul legal de securitate socială (protecţia 
împotriva riscurilor la îmbolnăviri, invaliditate, 
bătrâneţe, accidente de munca, boli profesionale, 
şomaj şi asistenţă socială).

Aplicarea principiului egalităţii de remuneraţie 
pentru femei şi bărbaţi.

Sarcina probei în cazurile de discriminare pe 

LEGISLAȚIE	NAȚIONALĂ
ROMÂNIA
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I.3.	EXCLUZIUNEA	SOCIALĂ.	TIPURI	DE	DISCRIMINĂRI

Excluziunea socială este identificată ca fiind o provocare 
majoră la adresa implementării Obiectivelor de Dezvoltare 
Durabilă, atât pe plan naţional, cât şi internaţional. În Strategia 
românească revizuită se pune accentul pe susţinerea incluziunii 
persoanelor cu dizabilităţi, a tinerilor şi a femeilor, în politicile 
de dezvoltare.  

În timp ce egalitatea de şanse şi de tratament semnifică nivelul 
egal de vizibilitate, autonomie, responsabilitate şi participare 
a majorităţii şi a minorităţii dezavantajate la şi în toate sferele 
vieţii publice, discriminarea reprezintă tratamentul diferenţiat 
aplicat unei persoane în virtutea apartenenţei, reale sau 
presupuse a acesteia la un anumit grup social. Vorbim despre 
discriminare atunci când o persoană este tratată „mai puţin 
favorabil” decât o altă persoană în aceeaşi situaţie.

Conform	art.	2,	punctul	b)	şi	c)	din	Ordonanţa	de	Urgenţă	nr.	
67/2007,	prin	principiul	egalităţii	de	tratament	se	înţelege	
„lipsa oricărui tratament discriminatoriu, direct sau indirect, 
pe criteriul de sex, în special prin referirea la starea civilă sau 
familială”. Prin tratament discriminatoriu se înţelege „orice 
excludere, restricţie ori diferenţă de tratament, direct sau 
indirect, între femei şi bărbaţi”.

Discriminarea	directă 
excluderea unei persoane sau categorii de 
persoane de la beneficiul unui anumit drept 
datorită unei caracteristici a acelei persoane 
sau categorii de persoane. Altfel spus, prin 
discriminare directă înţelegem ”situaţia în care 
o persoană este tratată mai puţin favorabil 

pe criterii de gen, rasă, 
naţionalitate, categorie 
socială, dizabilitate, boală 
cronică etc. decât este, a 
fost sau ar fi tratată o altă 
persoană într-o situaţie 
comparabilă”.

Discriminarea	indirectă
excluderea unei persoane sau categorii de 
persoane de la beneficiul unui anumit drept prin 
folosirea unor criterii apa rent neutre. Altfel spus, 
prin discriminare indirectă înţelegem ”situaţia 
în care o dispoziţie, un criteriu sau o 
practică, aparent neutră, ar dezavantaja 
în special persoane aparţinând 
unui grup defavorizat, în raport cu 
persoanele majoritare, cu excepţia 
cazului în care această dispoziţie, 
acest criteriu sau această practică 
este justificată obiectiv de un 
scop legitim, iar mijloacele 
de atingere a acestui scop 
sunt corespunzătoare şi 
necesare”.
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I.3.a.	DISCRIMINAREA	DUPĂ	CRITERIUL	DIZABILITATE

Dizabilitatea(disability) se referă la pierderile sau devierile 
semnificative ale funcţiilor sau structurilor organismului, 
dificultăţile individului în executarea de activităţi şi problemele 
întâmpinate prin implicarea în situaţii de viaţă (conform 
Clasificării Internaţionale a Funcţionării Dizabilităţii şi Sănătăţii).
Persoanele cu dizabilităţi au drepturi egale cu toţi membrii 
societăţii: au dreptul la demnitate, egalitate de tratament, de 
viaţă independentă şi de participarea deplină în societate. 
Activarea persoanelor cu dizabilităţi de a beneficia de aceste 
drepturi este principalul scop al UE ca strategie pe termen lung 
pentru includerea lor activă. 
Principalele probleme cu care se confruntă persoanele cu 
dizabilităţi sunt:
• accesul scăzut la servicii sociale specializate;
• accesul scăzut pe piaţa muncii;
• accesul scăzut la educaţie, prin lipsa unui sistem de educaţie 
timpurie pentru copilul cu dizabilităţi, a mentalităţilor învechite 
a profesorilor, precum şi a lipsei accesibilizărilor mediului fizic 
şi informaţional în sistemul de învăţământ;
• accesul deficitar la utilizarea mijloacele de transport în comun 
a persoanelor cu handicap locomotor;
•accesul deficitar în participarea la activităţi sportive, culturale 
şi de petrecere a timpului liber, de către persoanele cu diferite 
tipuri de dizabilităţi. 

I.3.b.	DISCRIMINAREA	DUPĂ	CRITERIUL	ORIENTARE	
SEXUALĂ

Cu toate că, sub aspect juridic, situaţia actuală din România 
cu privire la egalitatea de şanse şi tratament a persoanelor 
indiferent de orientarea sexuală, este aliniată politicilor 
internaţionale şi considerată a fi stabilă, discriminarea 
lesbienelor, homosexualilor, bisexualilor şi a persoanelor 
trans-gender este însă o realitate prezentă în domenii precum 
serviciile publice, relaţiile de muncă, comportamentul şi 
practicile angajaţilor Poliţiei Române, sistemul penitenciar, 
reflectarea în mass media, chiar şi în relaţiile de familie.

Principalele probleme cu care se confruntă persoanele 
discriminate pe criteriul orientarea sexuală sunt:
• intoleranţa faţă de persoanele cu altă orientare sexuală decât 
cea convenţională;
• dificultăţile întâmpinate în auto-acceptarea identităţii sexuale 
ce au ca efect lipsa vizibilităţii personale şi sociale a persoanelor 
trans-gender;
• excluziunea socială a persoanelor cu altă orientare sexuală, în 
special a persoanelor trans-gender;
• violenţa împotriva membrilor comunităţii trans-gender din 
România şi atitudinea intolerantă faţă de aceştia;
• prezenţa în mass media a stereotipurilor şi prejudecăţilor 
referitoare la comunitatea trans-gender din România.
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I.3.c.	DISCRIMINAREA	DUPĂ	CRITERIUL	VÂRSTĂ

Proporţia mare a persoanelor vârstnice din totalul populaţiei 
ţării noastre determină o presiune mare din partea persoanelor 
aflate la vârsta pensionării asupra populaţiei adulte, potenţial 
active, şi implicit asupra sistemului de protecţie socială 
(ocupare, sănătate, asistenţă socială, asigurări sociale etc.), fapt 
care conduce la situaţii discriminatorii cu referire la batrâni.

Principalele probleme cu care se confruntă persoanele 
vârstnice în România sunt:

• dificultăţile de percepere de către societate a persoanelor 
vârstnice ca reprezentând o importantă resursă culturală şi 
profesională;
• o slabă conştientizare de către societate, a importanţei 
îmbătrânirii active ca element de bază în asigurarea egalităţii 
de şanse pe parcursul întregii vieţi;
• accesul redus al femeilor de peste 55 de ani pe piaţa muncii.
 

I.3.d.	DISCRIMINAREA	DUPĂ	CRITERIUL	ETNIE

Egalitatea de şanse pentru minorităţile etnice din România 
necesită promovarea constantă şi sistematică a participării în 
mod echitabil a acestora atât la viaţa publică cât şi privată. 

În ţara noastră, discriminarea după criteriul etnie se datorează 
în principal:

• inexistenţei unui cadru legislativ complet şi coerent referitor 
la statutul minorităţilor naţionale;
• deficienţelor în aplicarea legislaţiei existente (educaţie, 
cultură, justiţie, administraţie locală, mass-media etc.), mai ales 
la nivel regional şi local;
• discrepanţelor notabile între capacitatea de organizare şi 
acţiune a organizaţiilor minorităţilor naţionale;
• slabei reprezentări a femeilor şi a tinerilor aparţinând 
minorităţilor naţionale în viaţa publică;
• persistenţei unor stereotipuri negative referitoare la unele 
minorităţi naţionale în opinia publică şi în mass-media;
• insuficientei promovări a identităţilor multiple şi a diversităţii 
etno-culturale, lingvistice şi religioase.
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I.4.	INCLUZIUNEA	SOCIALĂ.	TIPURI	DE	EGALITĂȚI

Incluziunea socială reprezintă expresia capacităţii indivizilor 
de a participa activ, conştient şi responsabil la viaţa socială 
a comunităţilor din care fac parte. Ea se concretizează prin 
aplicarea principiilor democratice şi prin garantarea pentru toţi 
membrii societăţii a posibilităţii de a-şi asuma roluri sociale în 
concordanţă cu abilităţile, nivelul de pregătire, personalitatea 
şi interesele fiecăruia.

Astfel, incluziunea socială presupune respectarea statutului şi 
drepturilor tuturor oamenilor dintr-o societate, care trebuie 
să aibă oportunitatea de a participa în mod relevant la viaţa 
acesteia şi de a se bucura de un tratament egal cu ceilalţi. 

Prin incluziune socială se asigură o participare completă la 
viaţa socială, nu numai la procesele care presupun schimburi 
şi relaţionări, ci şi la cele care implică autodeterminarea şi 
manifestarea potenţialului fiecăruia. Incluziunea socială, în 
adevăratul sens al cuvântului, se referă şi la ”dreptul indivizilor 
de a participa la procesele decizionale care au loc la nivelul 
diferitelor grupuri sociale” (Ruth Levitas, 2003).

Legătura dintre incluziunea socială şi egalitatea de şanse este 
una intrinsecă:
• egalitatea de şanse reprezintă o condiţie fundamentală 
pentru dezvoltarea incluziunii sociale;
• incluziunea socială reprezintă fundamentul pentru 
asigurarea perpetuării egalităţii de şanse, pe măsură ce 
sistemul social respectiv evoluează. 

Dar ce înseamnă ”sistem social evoluat”? Ce reprezintă, la ora 
actuală, dezvoltarea armonioasă a societăţii?
Incluziunea socială şi egalitatea de şanse reprezintă doar o 
parte a ecuaţiei corespunzătoare dezvoltării armonioase a 
societăţii în prezent. 
Incluziunea socială se reflectă în două faţete ale ”oglinzii 
sociale”:
1. pe de o parte, societatea - trebuie să ofere fiecărui 
individ, posibilitatea de a beneficia de oportunităţi egale de 
dezvoltare, de şanse egale de a-şi utiliza potenţialul propriu, 
pentru ca membrii societăţii să se poată ”include social” într-o 
manieră coerentă;
2. pe de altă parte, individul - odată ce acesta îşi va folosi 
liber şi neîngrădit potenţialul propriu la un nivel maximal, 
şansele sale de a se integra social cu succes cresc direct 
proporţional.
În contextul realizării unui echilibru armonios, dezvoltarea 
societăţii se poate identifica cu dezvoltarea durabilă, care oferă 
cadrul necesar evoluţiei şi creşterii civilizaţiei, tehnologiei, 
capacităţii de utilizare a resurselor, fără a fi afectate posibilităţile 
generaţiilor viitoare de a-şi utiliza propriul potenţial.
Din perspectiva dezvoltării durabile, promovarea principiilor 
egalităţii de şanse sub diverse forme precum: egalitatea de 
gen, accesul egal la educaţie etc. reprezintă condiţii esenţiale 
pentru o dezvoltare socială armonioasă, coerentă, pe termen 
lung.
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I.4.1.	EGALITATEA	DE	GEN	–	ÎN	VIAȚA	DE	FAMILIE,	
ÎN	VIAȚA	ECONOMICĂ,	ÎN	VIAȚA	PUBLICĂ	ȘI	PAR-
TICIPAREA	LA	DECIZIE

Egalitatea între femei şi bărbaţi este unul dintre obiectivele 
Uniunii Europene. Implicit, România are o strategie naţională 
pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, care îşi 
propune să răspundă prin măsuri şi activităţi concrete 
situaţiilor problematice care au fost identificate de-a lungul 
timpului pe anumite direcţii de intervenţie specifice, precum: 
educaţia, piaţa muncii, viaţa socială, roluri şi stereotipuri de 
gen, participarea la procesul de luare a deciziilor. 

O.D.D. 5: Obiectivul Global nr.5: Egalitate de gen
În ierarhia celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (obiective 
globale) stabilite în cadrul Agendei 2030, Realizarea egalităţii 
de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor, ocupă 
poziţia a cincea (obiectivul global nr. 5) şi se referă la:
• Eliminarea tuturor formelor de discriminare a fetelor şi 
femeilor din întreaga lume;
• Eliminarea tuturor formelor de violenţă împotriva 
femeilor în sfera publică şi privată, inclusiv traficul de fiinţe 
umane şi alte tipuri de exploatare;
• Asigurarea participării totale a femeilor şi a şanselor 
egale în poziţii de conducere, la toate nivelurile de luare a 
deciziilor din viaţa politică, economică şi publică;
• Consolidarea folosirii tehnologiei, mai ales a tehnologiilor 
informaţiei şi comunicării, pentru a le oferi femeilor abilităţi şi 
şanse în toate domeniile;
• Adoptarea şi consolidarea politicilor sănătoase şi a 
legislaţiei executorii pentru promovarea egalităţii de gen şi 
oferirea de abilităţi femeilor la toate nivelurile.

În societate, femeile şi bărbaţii nu au aceleaşi roluri, resurse, 
nevoi şi interese, nu participă în mod egal la luarea deciziilor. 
Valorile atribuite “muncii femeilor” şi “muncii bărbaţilor” nu 
sunt aceleaşi. Aceste diferenţe variază de la o societate la alta, 
de la o cultură la alta şi sunt denumite “diferenţe de gen”.
Genul se referă la diferenţele sociale dintre femei şi bărbaţi 
care sunt învăţate şi care se schimbă în timp. Aceste diferenţe 
variază mult în interiorul unei culturi şi de la o cultură la alta. 
Genul este un instrument conceptual cu ajutorul căruia sunt 
analizate rolurile, responsabilităţile, constrângerile, şansele şi 
nevoile bărbaţilor şi femeilor în orice context. Rolurile şi nevoile 
de gen sunt influenţate de clasă, vârstă, rasă, etnie, cultură, 
religie şi de mediul geografic, economic şi politic. 

•	 Egalitatea	de	gen	în	viaţa	de	familie
Concilierea vieţii de familie cu cea profesională reprezintă 
un aspect de mare interes atât pentru femei cât şi pentru 
bărbaţi. Tendinţa actuală în societatea românească este aceea 
de a depăşi modelul tradiţional anacronic în care persistă 
stereoptipuri cu privire la resposabilităţile casnice, tipic 
feminine şi responsabilităţile legate de carieră, tipic masculine. 
Astfel, egalitatea de gen în viaţa de familie, presupune 
împărţirea echitabilă a responsabilităţilor, atât prin implicarea 
femeilor cât şi a bărbaţilor în coordonarea vieţii de familie şi 
a vieţii profesionale, respectând dreptul la decizie a fiecăruia 
(implicarea în mod egal, în concordanţă cu dorinţele şi aspiraţiile 
fiecăruia).

•	 Egalitatea	de	gen	în	viaţa	economică
Femeile au un rol activ la nivelul economiei, ca agenţi economici 
şi sociali, fiind structural mai aproape de modelul unor 
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adevăraţi ”agenţi ai sustenabilităţii”. Ele îşi manifestă această 
înclinaţie şi de pe poziţia de factori de decizie - manageri sau 
antreprenori, stilul de conducere abordat în general de către 
femei fiind caracterizat cu preponderenţă prin efortul de a 
construi relaţionări complexe cu subordonaţii şi de a delega 
sarcinile în mod constructiv.
De aceea, este esenţial să se asigure o participare intensă a 
femeilor în poziţii cheie de conducere din perspectiva factorilor 
de decizie care pot implementa procesul de dezvoltare durabilă.

•	 Egalitatea	de	gen	în	viaţa	publică	şi	partici-
parea la decizie
Egalitatea de gen în viaţa socială înseamnă că atât femeile, 
cât şi bărbaţii au aceleaşi drepturi, responsabilităţi şi şanse. 
Participarea echilibrată a femeilor şi a bărbaţilor în organismele 
de luare a deciziei reprezintă un obiectiv central într-o societate 
democratică. Este important ca atât femeile cât şi bărbaţii 
să fie reprezentaţi la toate nivelurile procesului decizional. 
Asigurarea unei reprezentări echilibrate a femeilor şi a 
bărbaţilor în procesul decizional se poate realiza prin intervenţii 
la nivel legislativ, prin campanii de sensibilizare şi informare, 
prin acţiuni pozitive pentru femei şi prin mobilizarea societăţii 
civile. Este necesar ca femeile şi bărbaţii să îşi exercite în mod 
egal puterea şi influenţa, iar femeile să nu se limiteze doar la 
poziţiile de subordonare în cadrul procesului decizional.

I.4.2.	EGALITATEA	DE	ȘANSE	PENTRU	PERSOANELE	
CU	DIZABILITĂȚI
Persoanele cu dizabilităţi sunt persoane cu drepturi depline şi 
trebuie să beneficieze de egalitate de şanse şi tratament la fel 
ca restul membrilor societăţii. Este datoria societaţii (implicit a 
fiecărui membru al acesteia) să asigure dreptul la demnitate, 
tratament egal, viaţă autonomă şi participare deplină la viaţa 
publică şi la decizie, pentru persoanele cu dizabilităţi.

Din nefericire, în societatea românească actuală, continuă să 
existe atitudini discriminatorii faţă de persoanele cu dizabilităţi, 
pentru că oamenii uită un principiu esenţial, acela că ”fiecare	
om	poate	face	anumite	lucruri	pe	care	alţii	nu	le	pot	face”,	
indiferent de situaţia sa, de starea sa de boală sau dizabilitate.
Datorită acestor atitudini discriminatorii, persoanele cu 
dizabilităţi sunt excluse de la viaţa socială, fiindu-le adesea 
îngrădit dreptul de a intra în contact cu un mediu care i-ar 
putea face să simtă realitatea care îi înconjoară. De cele mai 
multe ori, pentru o persoană cu dizabilităţi, accesul la viaţa 
socială înseamnă doar deplasarea de la locuinţa sa la instituţii 
specializate care îi oferă sprijin. 

Discriminarea persoanelor cu diferite tipuri de dizabilităţi se  
manifestă în mod direct prin:
• limitarea şanselor de acces la servicii sociale specializate 
(imposibilitatea de a accesa anumite servicii din cadrul 
diferitelor instituţii sau anumitor utilităţi care intervin în viaţa 
de zi cu zi);
• limitarea şanselor de acces a persoanelor cu handicap 
locomotor în mijloacele de transport în comun;
• accesul scăzut la integrarea pe piaţa muncii (şanse 
limitate de a se angaja şi a-şi câştiga existenţa);
• limitarea şanselor de acces la orice formă de educaţie 
(prin inexistenţa unui sistem de educaţie timpurie pentru 
copilul cu handicap, mentalitatea necorespunzătoare a 
majorităţii personalului didactic, lipsa accesibilizărilor mediului 
fizic şi informaţional în sistemul de învăţământ);
• limitarea şanselor egale de a participa la viaţa publică;
• limitarea posibilităţilor de a avea o viaţă socială obişnuită.
Aceste probleme cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi 
au ca punct de plecare comun, existenţa barierelor exterioare, 
ce au caracter mecanic, tehnologic sau administrativ. Pentru 
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aceste persoane, în plan social, independenţa înseamnă 
existenţa rampelor şi altor mijloace de acces şi de deplasare. De 
asemenea, este nevoie de servicii specializate, de organizare, de 
educaţie adecvată, de profesionalizare onorantă şi onorabilă, 
de amenajarea şi adaptarea corespunzătoare a locurilor de 
muncă.
Pentru a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi şi totodată 
pentru a respecta egalitatea de şanse şi tratament a acestor 
membri ai societăţii, legiuitorul a stabilit drepturi şi obligativităţi 
clare privind serviciile medicale, sociale, educaţionale, 
ocupaţionale etc. Astfel, conform legislaţiei naţionale, 
persoanele cu dizabilităţi au acces la programe de reabilitare 
individuală şi integrare socială. De asemenea, orice persoană 
cu dizabilităţi care doreşte să se integreze sau reintegreze în 
muncă, are acces gratuit la evaluare şi orientare profesională, 
indiferent de vârsta, tipul şi gradul de handicap. Persoanele 
cu dizabilităţi pot fi încadrate în muncă, în conformitate cu 
pregătirea lor profesională şi a capacităţii de muncă, atestate 
prin certificatul de încadrare în grad de handicap emis de către 
comisiile de evaluare de la nivel judeţean.
În vederea garantării principiul egalităţii de şanse şi de 
tratament pentru persoanele cu dizabilităţi, art. 5 din Directiva 
Consiliului privind relaţiile de muncă 2000/78/CE prevede că 
”angajatorii trebuie să ia măsurile necesare pentru a permite 
unei persoane cu dizabilităţi să aibă acces, să participe sau să 
promoveze la locul de muncă, sau să beneficieze de instruire. 
Ori de câte ori este nevoie, trebuie luate măsuri adecvate 
pentru persoanele cu dizabilităţi tocmai pentru garantarea 
egalităţii de tratament”. 
Legea 448 / 2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, stabilieşte reglementări clare 
în vederea facilitării integrării profesionale a persoanelor 
cu dizabilităţi. Asftel, art. 78 (2) al acestei legi prevede că: 
”Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice 
sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a 

angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% 
din numărul total de angajaţi.
OU 60/2017 modifică şi completează Legea 448/2006 prin art. 1 
(3) conform căruia ”Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele 
juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu 
handicap în condiţiile prevazute la alin. (2), plătesc lunar către 
bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de 
muncă în care nu au angajat persoane cu handicap”.
De asemenea, legiutorul român a stabilit drepturile persoanelor 
cu dizabilităţi aflate în căutarea unui loc de muncă sau încadrate 
în muncă:
• dreptul de a participa la cursuri de formare profesională;
• dreptul de a i se asigura un loc de muncă adaptat nevoilor 
sale (adaptare rezonabilă la locul de muncă);
• dreptul de a beneficia de consiliere în perioada prealabilă 
angajării şi pe parcursul angajării, precum şi în perioada de 
probă, din partea unui consilier specializat în medierea muncii;
• dreptul de a beneficia de o perioadă de probă la angajare 
(plătită) de cel puţin 45 zile lucrătoare;
• dreptul de a beneficia de preaviz plătit de minim 30 zile 
lucrătoare, acordat la desfacerea contractului individual de 
muncă din iniţiativa angajatorului, din motive neimputabile 
acestuia;
• posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore/zi, în condiţiile 
legii, în cazul în care angajatul-persoană cu dizabilitate, 
beneficiază de recomandarea comisiei de evaluare/medicului 
specialist de medicina muncii, în acest sens;
• dreptul de a fi scutit de plata impozitului pe salariu 
(stipulat în Codul Fiscal).
Cu toate că există acest cadru legal care reglementează 
situaţia integrării pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi, 
în ţara noastră numărul persoanelor angajate în muncă din 



2726

această categorie este în continuare redus, datorită barierelor 
reprezentate de:
• lipsa accesibilităţii mediului şi a comunicării;
• lipsa politicilor naţionale în favoarea angajării incluzive;
• lipsa educaţiei incluzive;
• menţinerea şi manifestarea prejudecăţilor din partea 
angajatorilor.
Dacă principiul conform căruia ”fiecare om poate face anumite 
lucruri pe care alţii nu le pot face”, indiferent de situaţia sa, 
de starea sa de boală sau dizabilitate ar fi statutar pentru 
toţi angajatorii români, diversitatea ar putea fi cu adevărat 
promovată.
Diversitatea trebuie privită ca o provocare pentru progresul 
lumii contemporane. A aprecia importanţa diversităţii înseamnă 
a preţui deosebirile dintre oameni şi aptitudinile diferite pe care 
aceştia le investesc în munca pe care o prestează, contribuind 
astfel la crearea unui climat mai productiv şi mai stimulativ.
Vorbim astfel de un management al diversităţii care are un rol 
deosebit de important în obţinerea rezultatelor preconizate. 
Mai exact, managementul diversităţii înseamnă a asigura 
condiţii ca fiecare angajat să-şi poată valorifica potenţialul şi să 
aducă o contribuţie maximă la reuşita organizaţiei, indiferent 
de situaţia sa, de starea sa de boală sau dizabilitate. 
O firmă/organizaţie/companie care preţuieşte diversitatea:
• are bine definite o misiune, un set de valori puternice, un 
set de obiective  promovate atât în interiorul, cât şi în exteriorul 
organizaţiei;
• manifestă o flexibilitate sporită, şi nu doar în modul 
în care îşi organizează munca, ci şi în practicile, politicile şi 
procedurile promovate, iniţiate şi adoptate; 
• tratează fiecare angajat individual, pe baza 

caracteristicilor sale specifice;
• manifestă deschidere, încredere în oameni şi 
combat prejudecăţile şi discriminarea, fiind stimulată astfel 
independenţa în gândire şi autonomia în acţiune;
• stimulează profesionalismul şi excelenţa la nivel 
individual şi în echipe.
În prezent, la noi în ţară, datorită condiţiilor socio – economice, 
precum şi a mentalităţii societăţii care este foarte greu 
schimbată, organizaţiile care angajează persoane cu dizabilităţi 
vorbesc de o economie socială care este diferită de economia 
înţeleasă la nivel general. Scopul principal al economiei sociale, 
în comparaţie cu scopul economiei de piaţă, nu este obţinerea 
de profit, ci constă în îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi 
oferirea de noi oportunităţi pentru persoanele dezavantajate 
sau făcând parte din categorii vulnerabile, inclusiv a persoanelor 
cu dizabilităţi. 
Economia socială acordă în prezent, poate mai mult ca oricând, 
prioritate unui model de întreprindere (întreprindere de 
economie socială) care nu se poate caracteriza prin dimensiuni 
sau prin sectoarele în care îşi desfăşoară activitatea, ci prin 
respectarea unor valori comune printre care se numără:
• supremaţia participării actorilor sociali, a persoanei şi a 
obiectivelor sociale asupra capitalului;
• apărarea şi aplicarea principiului solidarităţii şi al 
responsabilităţii;
• comuniunea între interesele membrilor utilizatori şi 
interesul general;
• controlul democratic exercitat de membri organizaţiei/ 
întreprinderii;
• adeziunea voluntară şi deschisă;
• autonomia de gestiune şi independenţa faţă de 
autorităţile publice;
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• alocarea celei mai mari părţi a excedentului pentru 
atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi de furnizare de 
servicii membrilor în conformitate cu interesul general.
Întreprinderile de economie socială joacă un rol important în 
sprijinirea obiectivelor stabilite prin politicile guvernamentale, 
astfel:
• ajută la creşterea productivităţii şi competitivităţii;
• contribuie la dezvoltarea unei societăţi inclusive şi 
participative;
• încurajează membrii comunităţii să participe la 
rezolvarea unor probleme locale;
• oferă o nouă modalitate de furnizare a serviciilor publice.
Indiferent de structura de economie socială derulată, aceasta 
reprezintă o activitate economică în care veniturile şi profitul 
sunt reinvestite în programe/servicii sociale, în special în 
crearea de locuri de muncă pentru persoane aparţinând 
diferitor grupuri vulnerabile, precum şi în menţinerea acestora. 

ANGAJAREA	PERSOANELOR	CU	DIZABILITĂȚI	
ANGAJAREA	ASISTATĂ

Angajarea asistată este un serviciu social de sprijin, furnizat 
de specialişti pentru o perioadă de timp determinată pentru 
a sprijini şi menţine o persoană cu dizabilităţi într-un loc de 
muncă, pentru care angajarea pe piaţa liberă a muncii fără 
sprijinul specialistului în angajare asistată nu s-a realizat până 
în prezent, sau angajarea pe piaţa liberă a muncii a fost între-
ruptă sau intermitentă ca rezultat al apariţiei unei dizabilităţi 
severe. 

În cadrul serviciilor de angajare asistată, accentul se pune 
pe sprijinirea persoanelor în găsirea de locuri de muncă 
remunerate competitiv, în amplasamente integrate din cadrul 
comunităţii. Serviciile de angajare asistată recunosc faptul că 
un număr mare de persoane cu handicap beneficiază de sprijin 
(pe termen lung) după obţinerea unui loc de muncă. 

Serviciul de angajare asistată este organizat într-o manieră care 
să permită furnizarea serviciilor în cel mai puţin restrictiv mediu 
cu putinţă şi astfel încât să ajute la identificarea intereselor, 
aptitudinilor şi resurselor persoanelor cu dizabilităţi aflate în  
căutarea unui loc de muncă. Astfel, serviciul de angajare asistată 
poate fi furnizat într-o locaţie special amenajată, într-un spaţiu 
al angajatorului sau la domiciliul beneficiarului. Serviciile de 
angajare asistată trebuie furnizate pentru o perioadă de timp 
determinată care este recomandabil să nu depăşească 18 
luni consecutive, în afara unor circumstanţe speciale în care 
personalul abilitat decide împreună cu beneficiarul să extindă 
perioada furnizării, pentru a atinge obiectivele identificate în 
planul în carieră. 
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Perioada de sprijin acordată de specialistul în angajare asistată 
la locul de muncă al beneficiarului se realizează pe o perioadă 
de maxim 6 luni, din cele 18 luni alocate furnizării serviciului şi 
reprezintă etapa finală a serviciului de angajare asistată.
Angajarea asistată este un proces derulat pe parcursul a 5 
etape: 

I.	 IMPLICARE	
Activităţile din cadrul acestei etape trebuie să fie relevante, 
centrate pe persoană şi să facă parte dintr-un plan de acţiune 
convenit care, în cele din urmă, să sprijine persoana să pătrundă 
pe piaţa liberă a muncii. La finalul acestei etape, persoana 
va fi ajutată să ia o decizie informată cu privire la decizia de 
a primi ajutor specializat în identificarea unui loc de muncă. 
După informarea adecvată, specialistul în angajare asistată şi 
beneficiarul vor semna un contract de furnizare a serviciului de 
angajare asistată.

II.	 ÎNTOCMIREA	PROFILULUI	PROFESIONAL
Activităţile din cadrul acestei etape vor contribui la identificarea 
aptitudinilor, abilităţilor, punctelor tari şi nevoilor fiecărui 
beneficiar. Serviciul de angajare asistată le oferă persoanelor 
în căutarea unui loc de muncă şansa de a selecta în mod activ 
un post care să fie compatibil cu interesele, aspiraţiile şi nevoile 
lor. Acest proces de planificare se bazează pe o abordare 
centrată pe creşterea abilităţilor persoanei (empowerment). 
Instrumentul de tip profil vocaţional este utilizat:
• Pentru a conecta beneficiarul cu eforturile ulterioare de 
dezvoltare de locuri de muncă şi cu sarcinile reale de locuri de 
muncă identificate de către angajator; 
• Pentru a creiona o imagine exactă a vieţii şi a relaţiilor 
beneficiarului;
• Pentru a proteja beneficiarul împotriva evaluărilor 
negative, a reputaţiei şi a percepţiilor care ar putea exista 

în ceea ce priveşte aptitudinile şi experienţa profesională a 
acestuia;
• Pentru a dezvolta relaţii cu potenţiale persoane de 
legătură şi mentori în comunitate; 
• Pentru a ajuta cu tranziţia de la viaţa de zi cu zi a 
beneficiarului la viaţa de zi cu zi a unui angajat;
• Pentru a culmina într-un loc de muncă individualizat 
pentru persoana cu dizabilităţi. 
Acesta nu este doar un formular care urmează să fie completat, 
ci un proces pentru a cunoaşte mai bine beneficiarul astfel încât 
informaţiile colectate să conducă la identificarea şi plasarea 
beneficiarului într-un loc de muncă corespunzător cu interesele 
şi aptitudinile lui. Profilul vocaţional poate fi completat şi la 
domiciliul beneficiarului. 
Profilului vocaţional este instrumentul care va conduce la 
potrivirea beneficiarului cu locul de muncă. Specialistul va 
identifica împreună cu beneficiarul suportul necesar şi va 
invita alte persoane din cercul său de prieteni sau familie la o 
întâlnire. 

III.	 GĂSIREA	UNUI	LOC	DE	MUNCĂ
Găsirea unui loc de muncă este o etapă esenţială. Nu există o 
modalitate ideală de căutare a unui loc de muncă şi furnizorii 
de servicii de angajare asistată trebuie să ţină cont de o gamă 
de activităţi care se potrivesc cel mai bine nevoilor părţilor 
vizate. 
Există o serie de metode care pot fi utilizate pentru identificarea 
unui loc de muncă sau a unui angajator corespunzător: 
• Elaborarea şi completarea unui CV 
• Răspuns la anunţurile cu locuri de muncă 
• Redactarea de scrisori de introducere adresate 
anagajatorilor 
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• Stabilirea / iniţierea de contacte cu angajatorii 
• Explorarea locurilor de muncă sau locuri de muncă de 
probă 
• Dezvoltarea de contacte şi reţele de angajatori 
• Crearea de locuri de muncă de către furnizorul de servicii 
de angajare asistată. 
Aptitudinile şi abilităţile beneficiarului sunt privite din 
perspectiva relevanţei lor şi a cerinţelor de pe piaţa liberă a 
muncii şi, astfel, există o corespondenţă între nevoile de 
angajare ale beneficiarului şi nevoile angajatorului. 
Un aspect critic al angajării asistate şi cheia pentru un rezultat 
de succes este abilitatea de a asigura o concordanţă între 
nevoile angajatorului şi aptitudinile potenţialului angajat. 
Atunci când această corespondenţă este asigurată în mod 
corect, rezultatul este o situaţie de câştig pentru ambele părţi 
în care atât angajatorul, cât şi noul angajat îşi ating obiectivele. 
Rezultatul acestei etape constă în „realizarea corespondenţei 
între nevoile de angajare ale beneficiarului şi nevoile 
angajatorilor”. 

IV.	 IMPLICAREA	ANGAJATORULUI
Specialistul în angajare asistată şi beneficiarul aflat în căutarea 
unui loc de muncă vor participa la o întâlnire cu angajatorul. 
Această etapă va aduce informaţii în plus despre posibila ofertă 
de muncă din partea angajatorului. 
Posibile domenii de discuţie: 
• Abilităţi/experienţă solicitate de angajator 
• Numărul orelor de muncă 
• Termenii şi condiţiile angajării 
• Valorile de la locul de muncă 
• Sprijinul necesar din partea specialistului în angajare 

asistată 
• Sprijinul disponibil din partea furnizorului de servicii de 
angajare asistată 
• Sprijinul disponibil din partea angajatorului/colegilor de 
muncă 
• Aspectele referitoare la confidenţialitatea datelor 
• Dezvoltarea conştientizării la nivelul angajatorului şi a 
colegilor de muncă 
• Cerinţele cu privire la sănătate şi securitate în muncă 
• Disponibilitatea finanţării şi sprijinului acordate prin 
programe guvernamentale 
• Îndrumarea şi sfătuirea angajatorilor 

V.	 MĂSURI	DE	SPRIJIN	LA	LOCUL	DE	MUNCĂ
Nivelul, volumul şi forma măsurilor de sprijin ce urmează 
să fie acordate vor depinde de abilităţile beneficiarului şi de 
experienţa în muncă a acestuia. Sprijinul specializat trebuie 
retras treptat şi înlocuit cu sprijinul primit din partea colegilor 
de muncă. 
Pachetul de măsuri de sprijin poate conţine: 
• Îndrumarea şi asistarea în ceea ce priveşte abilităţile de 
lucru şi abilităţile sociale 
• Identificarea unui mentor/coleg 
• Stabilirea valorilor de la locul de muncă 
• Sprijinirea clientului pentru a se adapta la locul de muncă 
• Acordarea de sprijin angajatorului şi colegilor de muncă 
• Identificarea obiceiurilor şi practicilor de la locul de 
muncă 
• Identificarea oportunităţilor de avansare în carieră 
• Soluţionarea problemelor/aspectelor de ordin practic 
(transport, etc.) 
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• Asistenţa în ceea ce priveşte îndeplinirea formalităţilor 
de obţinere a prestaţiilor sociale, dacă e cazul 
• Menţinerea legăturii cu specialiştii din domeniul îngrijirii 
sănătăţii/asistenţei sociale
Obiectivul cheie al serviciului de angajare asistată este acela de 
a asigura încadrarea în muncă, în acord cu nevoile persoanei, 
cu aptitudinile şi abilităţile sale, în condiţii de lucru sigure şi 
egale.
. 
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DEZVOLTAREA	DURABILĂ

Cap. IV.Cap. II.

II.1.	DEZVOLTAREA	DURABILĂ	–	CONCEPT,	NOȚIUNI,	ISTORIC

Cea mai cunoscută definiţie a dezvoltării durabile este cu 
siguranţă cea dată de Comisia Mondială pentru Mediu şi 
Dezvoltare (WCED) în raportul „Viitorul nostru comun”, 
cunoscut şi sub numele de Raportul Brundtland: „dezvoltarea 
durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor 
prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare 
de a-şi satisface propriile nevoi”. Însă ”dezvoltarea durabilă” este 
un concept foarte complex, care a pornit de la preocuparea 
faţă de mediu, ideea fiind îmbogăţită în timp cu o dimensiune 
economică şi una socială.

În urmă cu 30 ani, ia naştere conceptul de dezvoltare durabilă, 
ca răspuns la apariţia problemelor de mediu şi a crizei resurselor 
naturale, în special a celor legate de energie. 
În 1972, în cadrul Conferinţei privind Mediul, de la Stockholm, 
are loc prima discuţie despre ”dezvoltarea durabilă”. Acesta este 
momentul în care se recunoaşte că activităţile umane contribuie 
la deteriorarea mediului înconjurător, pereclitând grav viitorul 
Planetei noastre.

În 1985 este descoperită gaura din stratul de ozon de deasupra 
Antarcticii şi este demarat procesul de căutare a unor soluţii 
pentru reducerea consumului de substanţe care afectează 
stratul protector de ozon care înconjoară Planeta.

În 1986, are loc catastrofa de la Cernobîl, iar un an mai tarziu, 

în cadrul Raportului WCED de la Brundtland este stabilită în 
termeni foarte clari noţiunea de” dezvoltare durabilă” şi totodată 
este formulată prima definiţie a acestui concept (menţionată la 
îneputul acestui capitol). 

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea 
formelor şi metodelor de dezvoltare socio-economică, nu 
numai pe termen scurt sau mediu, ci şi pe termen lung, al căror 
fundament îl reprezintă, în primul rând, asigurarea unui echilibru 
între aceste sisteme socio-economice şi elementele capitalului 
natural.

Abia în 1992, după “Summit-ul Pamântului” - Conferinţa privind 
mediul şi dezvoltarea, organizată de Naţiunile Unite la Rio de 
Janeiro, termenul de dezvoltare durabilă a început să devină 
foarte cunoscut. În cadrul acestei conferinţe s-au stabilit 
unele convenţii cu privire la schimbările climatice (reducerea 
emisiilor de metan şi dioxid de carbon), diversitatea biologică 
(conservarea speciilor) şi stoparea defrişărilor masive. Tot atunci 
a fost elaborată Agenda 21 - planul de susţinere a dezvoltării 
durabile.
În 1997, prin Tratatul de la Maastricht, dezvoltarea durabilă 
devine un obiectiv al Uniunii Europene, iar în 2001 a fost adoptată 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene, în cadrul 
Summit-ului de la Goetheborg. 
Cel mai reprezentativ an pentru evoluţia conceptuală cu referire 
la dezvoltarea durabilă, este anul 2005, când Comisia Mondială 
pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) a demarat procesul de 
revizuire a Strategiei de Dezvoltare Durabilă:
• au fost evidenţiate direcţiile de dezvoltare non-durabilă, 
care au avut efecte negative: schimbare climatică, ameninţări 
la adresa sănătăţii publice, creşterea sărăciei şi a excluziunii 
sociale, epuizarea resurselor naturale şi afectarea biodiversităţii;
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• a fost adoptată Declaraţia privind liniile directoare ale 
dezvoltării durabile;
• a fost făcută o propunere de revizuire, punându-se 
accentul pe 6 priorităţi: schimbare climatică, sănătate, excudere 
socială, transport, resurse naturale şi sărăcie. De asemenea, au 
fost identificate căile care trebuie urmate pentru a soluţiona 
aceste probleme.
Scopul declarat al Strategiei revizuite este acela de acţiona pentru 
o îmbunătăţire continuă a calităţii vieţii atât pentru generaţiile 
prezente, cât şi pentru cele viitoare. Iar acest lucru se poate 
obţine în cadrul unor comunităţi capabile să utilizeze resursele 
în mod raţional şi eficient şi să descopere potenţialul ecologic 
al economiei, asigurând prosperitate, protecţia mediului şi 
coeziune socială. Tocmai de aceea, cele 3 dimensiuni definitorii 
pentru concepul de dezvoltare durabilă se referă la:
1. Dimensiunea ecologică (consumul şi producţia durabilă, 
conservarea şi managementul resurselor naturale, schimbările 
climatice şi energia curată);
2. Dimensiunea economică (dezvoltarea socio-economică şi 
transportul durabil);
3. Dimenisunea socială (incluziunea socială, schimbările 
demografice şi sănătatea publică).

II.2.	DEZVOLTAREA	DURABILĂ	–	PRINCIPII	ȘI	
OBIECTIVE
Dezvoltarea durabilă se derulează pe fondul unor principii 
majore ce o caracterizează:
• preocuparea pentru echitate şi corectitudine între ţări şi 
între generaţii;
• viziunea de lungă durată asupra procesului dezvoltării;
• gândirea sistemică, interconexiunea între economie - 
societate - mediu.

În acest scop, sunt identificate 4 obiective-cheie:
• protecţia mediului prin măsuri care să permită disocierea 
creşterii economice de impactul negativ asupra mediului;
• echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor 
fundamentale, diversităţii culturale, egalităţii de şanse şi prin 
combaterea discriminării de orice fel;
• prosperitatea economică prin promovarea cunoaşterii, 
inovării, competitivităţii pentru asigurarea unor standarde de 
viaţă ridicate şi unor locuri de muncă abundente şi bine plătite;
• îndeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin 
promovarea instituţiilor democratice în slujba păcii, securităţii 
şi libertăţii şi a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile 
pretutindeni în lume.

II.3.	STRATEGII	DE	DEZVOLTARE	DURABILĂ
Cooperarea pentru o dezvoltare durabilă este o preocupare atât 
pentru UE, cât şi pentru statele membre.  
A. Strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene–
obiective generale:
• limitarea schimbărilor climatice, a costurilor şi a efectelor 
negative pentru societate şi mediu;
• asigurarea unui sistem de transport care să poată 
satisface nevoile economice, sociale şi de mediu ale societăţii, 
minimizând impactul nedorit asupra acestora;
• promovarea modelelor de producţie şi consum durabile;
• îmbunatăţirea managementului şi evitarea supra-
exploatării resurselor naturale, recunoscând valoarea serviciilor 
eco-sistemelor;
• promovarea unei bune sanatăţi publice în mod echitabil 
şi îmbunătăţirea protecţiei împotriva ameninţărilor asupra 
sănătăţii;
• promovarea incluziunii sociale prin luarea în considerare 
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a solidarităţii între- şi în cadrul generaţiilor, asigurarea securităţii 
şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor, ca o precondiţie pentru 
păstrarea bunăstării individuale;
• promovarea activă a dezvoltării durabile pe scară largă, 
pentru a asigura concordanţa între politicile interne şi externe 
ale UE şi angajamentele internaţionale ale Uniunii Europene 
privitoare la dezvoltarea durabilă.

B. Strategia naţională de dezvoltare durabilă
Ca membru al Uniunii Europene, România contribuie la 
îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă nu numai din 
perspectivă naţională, dar şi la nivel internaţional, prin sprijinul 
pe care îl acordă ţărilor mai puţin dezvoltate, prin intermediul 
asistenţei oficiale pentru dezvoltare. România este angajată 
să implementeze Obiectivele de Dezvoltare Durabilă la nivel 
naţional şi să revizuiască permanent Strategia Naţională de 
Dezvoltare Durabilă, pentru a integra Obiective de Dezvoltare 
Durabilă. 
Proiectul de elaborare a Strategiei Naţionale de Dezvoltare 
Durabilă (SNDD) s-a realizat conform exigenţelor Uniunii 
Europene de către Guvernul României, prin Ministerul Mediului 
şi Dezvoltării Durabile, în colaborare cu Programul Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Durabilă.
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile este instituţia naţională 
care se ocupă atât de elaborarea cât şi de implementarea 
Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă (SNDD). Acest 
proiect se desfăşoară în baza Memorandum-ului de Înţelegere 
încheiat între Guvernul României şi Programul Naţiunilor Unite 
din România, semnat între cele două instituţii la 28 august 2007 
şi aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1216 / 2007.
Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă, document de 
importanţă strategică naţională, propune o viziune a dezvoltării 
durabile a României în perspectiva următoarelor două decenii.
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OBIECTIVELE	DE	DEZVOLTARE	DURABILĂ	
(O.D.D.)		Agenda	2030	pentru	Dezvoltare	Durabilă	–	o	
agendă	universală	de	transformare	pozitivă	a	lumii	noastre 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (Sustainable Development Goals 
– SDG), elaborate de Organizaţia Naţiunilor Unite, au fost 
aprobate de 193 de şefi ai statelor membre ONU, prezenţi 
la summit-ul organizat de UN Global Compact la New York, 
în perioada 25-27 septembrie 2015. Acest nou cadru global 
pentru redirecţionarea umanităţii către o cale sustenabilă a 
fost dezvoltat ca urmare a Conferinţei Naţiunilor Unite privind 
Dezvoltarea Durabilă (Rio+20) din Rio de Janeiro, Brazilia, 
din iunie 2012, într-un proces de trei ani care implică Statele 
Membre ONU, studii naţionale angajând milioane de oameni şi 
mii de actori din toată lumea.

Cap. IV.Cap. III.
Esenţa Agendei 2030 o reprezintă 17 Obiective de Dezvoltare 
Durabilă (ODD), obiective universale, transformaţionale şi incluzive 
care descriu provocările majore ale dezvoltării umanităţii.

Cele 17 obiective propuse comunităţii internaţionale pentru 
următorii 15 ani (mai exact pentru intervalul de timp 2015-
2030), vizează eradicarea sărăciei extreme, lupta împotriva 
inegalităţilor şi injustiţiei şi protejarea planetei. Astfel, 
obiectivele acoperă provocările globale care sunt cruciale 
pentru supravieţuirea umanităţii.

Scopul celor 17 ODD-uri este de a asigura o viaţă sustenabilă, 
paşnică, prosperă şi echitabilă pe pământ pentru toată lumea, 
în prezent şi în viitor. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă:

stabilesc limite de mediu şi praguri critice pentru utilizarea 
resurselor naturale;
atestă faptul că eradicarea sărăciei trebuie să fie în strânsă 
legătură cu strategiile care clădesc dezvoltarea economică;
abordează o gamă de nevoi sociale incluzând educaţia, 
sănătatea, protecţia socială şi oportunităţile de locuri de 
muncă, tratând în acelaşi timp schimbările climatice şi 
protecţia mediului;
abordează barierele sistemice cheie pentru dezvoltarea 
sustenabilă: inegalitatea, modele de consum nesustenabile, 
capacitatea instituţională slabă şi degradarea mediului.

Obiectivele au, prin natura lor, un caracter global, iar atingerea 
lor depinde de succesul implementării corespunzătoare la nivel 
local şi naţional. Fiecare trebuie să-şi îndeplinească partea sa 
de implicare globală: guvernele, sectorul privat, societatea 
civilă şi fiecare om din lume.

◊

◊

◊

◊ 
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Pentru prima oară, acţiunile vizează în egală măsură statele 
dezvoltate şi cele aflate în curs de dezvoltare. Pentru că Agenda 
2030 se adresează tuturor ţărilor – de la Sudul Global la Nordul 
Global – ca tări ţintă, iar toate ţările care subscriu la Agenda 
2030 trebuie să-şi alinieze propriile eforturi de dezvoltare cu 
scopul de promovare a prosperităţii, protejând în acelaşi timp 
planeta pentru a realiza o dezvoltare sustenabilă. 

România s-a alăturat liderilor celor 193 state membre ale 
ONU la Summit-ul privind dezvoltarea din septembrie 2015, 
adoptând Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Central Agendei 2030 se regăsesc cele 17 Obiective de 
Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal şi sub denumirea 
de Obiective Globale:

ODD.1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate 
formele sale şi în orice context.

ODD.2. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, 
asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea 
nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile.

ODD.3. Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei 
vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor 
la orice vârstă.

ODD.4. Educaţie de calitate – Garantarea unei 
educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor 
de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi.

ODD.5. Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de 
gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor.

ODD.6. Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea 
disponibilităţii şi managementului durabil al apei 
şi sanitaţie pentru toţi.

ODD.7. Energie curată şi la preţuri accesibile – 
Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri 
accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern.

ODD.8. Muncă decentă şi creştere economică – 
Promovarea unei creşteri economice susţinute, 
deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline 
şi productive a forţei de muncă şi a unei munci 
decente pentru toţi.

ODD.9. Industrie, inovaţie şi infrastructură 
– Construirea unor infrastructuri rezistente, 
promovarea industrializării durabile şi 
încurajarea inovaţiei.
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ODD.16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente – 
Promovarea unor societăţi paşnice şi incluzive 
pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiţie 
pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, 
responsabile şi incluzive la toate nivelurile. 

ODD.17. Parteneriate pentru realizarea 
obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de 
implementare şi revitalizarea parteneriatului 
global pentru dezvoltare durabilă.

◊ Programe/vouchere pentru modă și frumusețe;
◊ Asigurări private de sănătate (healty lifestyle);

ODD.10. Inegalităţi reduse – Reducerea 
inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la 
alta. 

ODD.11. Oraşe şi comunităţi durabile – 
Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane 
pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, 
reziliente şi durabile. 

ODD.12. Consum şi producţie responsabile – 
Asigurarea unor tipare de consum şi producţie 
durabile.

ODD.13. Acţiune climatică – Luarea unor măsuri 
urgente de combatere a schimbărilor climatice şi 
a impactului lor.

ODD.14. Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea 
durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor 
marine pentru o dezvoltare durabilă.

ODD.15. Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea 
şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor 
terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea 
deşertificării, stoparea şi repararea degradării solului  
şi stoparea pierderilor de biodiversitate.
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