
EGALITATEA DE GEN

CURS PENTRU 
FUNCȚIONARII PUBLICI

INTRODUCERE



OBIECTIVELE:

• SENSIBILIZAREA SI CONȘTIENTIZAREA

• PERCEPȚIA PROBLEMATICII

• ASIMILAREA

• SETUL DE INSTRUMENTE

• INTEGRAREA/TRANSFORMAREA

SCOPUL: 

Sporirea competențelor teoretice și practice ale participanților 

privind transpunerea abordării integratoare de gen în activitățile 

strategice și operaționale din cadrul administrației publice centrale 

și locale.



STRUCTURA CURSULUI

1.Abordarea integratoare a egalității de gen.

2. Integrarea dimensiunii de gen în politicile publice și procesele 
decizionale.

3. Analiza de gen.

4. Evaluarea impactului de gen.

5. Bugetarea sensibilă la gen.

6. Auditul de gen. Metodologia planificării, programării și verificării 
egalității de gen.



PROVOCĂRILE CURSULUI

•Gradul de cunoaștere a problematicii și 
participările anterioare la instruiri;

•Mediul, mentalitatea și modul de 
conștientizare;

•Atitudinea față de schimbare și nivelul de 
deschidere.



CUM AM AJUNS LA INTEGRAREA ASPECTELOR DE GEN?

PRIMELE REACȚII LA PROBLEMATICA EGALITĂȚII DE GEN:

- Nu vreau să mă gândesc la aceasta, nu este problema mea;

- Este un mit – mit din vest, diferența de gen (precum și cea de sex) este 
biologică. Noi suntem așa cum trebuie să fim din punct de vedere al divinității 
și culturii;

- Uite câte femei au realizat succes (în viața profesională și personală);

- Totul e foarte simplu. Care-i problema?

- Este responsabilitatea statului (ministerului). Nu este problema mea!....



Despre ce vorbim?

KOFI ANNAN,

Secretar general al ONU,

De Ziua internațională a femeilor, 

08.03.2003

”…egalitatea de gen nu este un simplu scop în sine;

acest scop este critic pentru abilitatea noastră în atingerea celorlalte

obiective…

Atunci când femeile sunt implicate integral, avantajele se observă

imediat: familiile sunt mai sănătoase și mai bine hrănite, iar

veniturile, economiile și investițiile cresc.

Și ceea ce este adevărat pentru familii este adevărat și pentru

comunități, iar pe termen lung, și pentru țări în ansamblu.”

DAVID CAMERON,

Prim-ministru al

Regatului Unit, 2010-2016

”Este vorba despre calitate, și nu doar egalitate… dacă nu reușim să

deblocăm potențialul femeilor pe piața muncii, noi nu dezamăgim doar

aceste persoane, noi dezamăgim întreaga noastră economie."



Înțelegerea conceptelor de bază:

• Ce anume se are în vedere prin „gen”?

• Care sunt diferențele dintre gen și sex?

• Ce înțelegem prin rolurile de gen?

• Care sunt stereotipurile de gen în societate?

• Care sunt caracteristicile de gen determinate de o anumită societate? 

• Înțelegeri greșite ale egalității de gen. Ce implică adoptarea egalității de 
gen?



Sex Gen

✓ Determinat biologic;

✓ Se referă la caracteristici fizice, 

cromozomiale și fiziologice;

✓ Omul se naște cu sexul determinat, fie 

bărbat, fie femeie;

✓ Nu poate fi schimbat (fără intervenții 

externe);

✓ Același în toate culturile; independent de 

factori sociali.

➢ Este învățat, nu este „natural”;

➢ Comportamente, convingeri și atitudini atribuite 

de societate;

➢ Ceea ce este considerat adecvat pentru bărbați și 

femei se poate schimba în timp și în funcție de 

contextul sociocultural;

➢ Se intersectează cu alte variabile sociale ce 

generează, de asemenea, inegalități: clasa socială, 

etnie, naționalitate, orientare sexuală, statut de 

migrant, handicap etc.;

➢ Generează identități, așteptări și oportunități 

diferite;

➢ Creează relații de putere și inegalități între genuri;

➢ Inegalitățile funcționează la mai multe niveluri: 

micro (individual, familie), mezo (interpersonal), 

macro (instituțional).



„Poartă-te ca un bărbat adevărat”

„bărbații nu plâng”

„fii puternic”

„nu plânge ca o fetiță”

„bărbații nu spală vasele”

„bărbații nu poartă cercei”

„dacă te lovește cineva, lovește și tu”

„bărbații sunt vânători”

„bărbații nu trebuie să-și justifice acțiunile”

„fii bărbat serios”

„trebuie să domini femeile”

„bărbatul e capul familiei”

„nu lăsa nicio femeie să te prostească să te căsătorești”

„înfruntă-ți dușmanii”

„Nu fugi ca o fată”

„Poartă-te ca o domnișoară”

„o fată bună nu face așa ceva”

„fetele drăguțe nu înjură”

„nu te purta ca un băiat”

„ține picioarele apropiate”

„fii gospodină”

„fii o mamă bună”

„fii politicoasă și supusă”

„fetele nu ies noaptea”

„vreau să-mi spui totul”

„ai grijă cu băieții”

„poartă-te ca o domnișoară”

„păcălește un bărbat să se însoare cu tine”



Stereotipuri de 

gen

➢ idee, opinie sau imagine convențională, preconcepută, exagerată sau

simplificată, în privința unui grup social, bazată pe identitatea

sexuală.

Rolurile de gen • Activități, sarcini și responsabilități atribuite bărbaților și femeilor în

conformitate cu construcția socială al genului într-un anumit context.

• Rolurile nu corespund în mod necesar cu capacitatea, potențialul sau

dorințele persoanelor individuale.

• Aceste roluri sunt ”jucate” în sfera profesională, familială, precum și

în cea organizațională, în spațiul public și privat.



EGALITATEA DE GEN

presupune că toate ființele umane, bărbați și femei, sunt libere să-şi dezvolte 
abilitățile personale și să facă alegeri fără a fi limitate de stereotipuri, roluri 
rigide de gen și prejudecăți.

Egalitatea de gen înseamnă Vizibilitate, Abilitare și Participare Egală a femeilor 
și bărbaților în toate sferele vieții publice și private. 

Egalitatea de gen NU înseamnă că cele două sexe sunt identice, 
ci că au aceleași drepturi și același nivel de demnitate, abilitare, 
responsabilitate și participare, ținându-se cont de: 

➢ toate diferențele privind comportamentul, rolurile, aspirațiile și nevoile reale 
ale femeilor și bărbaților,

➢ concomitent cu diferențele de clasă socială, vârstă, opinie politică, religie, 
etnie, rasă, dizabilități etc.



Principalele domenii de manifestare a inegalităților de gen

➢Participarea în procesele decizionale și abilitatea politică;

➢Abilitarea economică – antreprenoriat, posturi conducere, independența 
financiară, dreptul la proprietate;

➢Piața muncii și Disparitățile în mărimea salariilor și a pensiilor;

➢Timpul utilizat pentru muncă neplătită, muncă casnică și de îngrijire;

➢Accesul la infrastructura, transport, condițiile de trai;

➢Educația și formarea în domeniile IT, tehnologie, matematica, inginerie, 
statistică;

➢Toate formele de violență.



Egalitatea de gen versus Echitatea de gen

▪ Echitatea de gen semnifică tratamentul imparțial al femeilor și bărbaților, dar în funcție de
necesitățile lor. Se referă la un tratament egal sau un tratament diferit, dar care este
considerat a fi echivalent în materie de drepturi, beneficii/privilegii, obligații și oportunități.

▪ Egalitatea de gen constituie un instrument, iar Echitatea de gen – un scop/obiectiv 
sustenabil.



Activitățile practice:

1. POZIȚIONARE DE GEN

2. CLARIFICAREA DIFERENȚELOR DINTRE „SEX” ȘI „GEN”

3. CLARIFICAREA ROLURILOR ÎN SOCIETATE

4. DIFERENȚELE DE GEN, PERSPECTIVA DE GEN ȘI IMPACTULUI DIFERIT



Timp de peste 150 de ani, mișcarea de emancipare a femeilor s-a 
concentrat pe discriminarea universală resimțită de majoritatea femeilor și 
pe obținerea unei participări mai egale a femeilor și bărbaților în viața 
comunității. 

• Cronologia – activismul femeilor. Etapele mișcării feministe. 

Valul 1

al drepturilor,

1848-1920

Valul 2

al libertăţilor,

1960-1970

Valul 3

al autonomiei,

1990 - prezent

Disponibil: http://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/en/index.html#/1840

• Cronologia - Egalitatea de gen în cadrul ONU 

Disponibil: https://trainingcentre.unwomen.org/timeline/#0

Prezentarea video a cronologiei promovării egalității de gen

http://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/en/index.html#/1840
https://trainingcentre.unwomen.org/timeline/#0

