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DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI EGALITATE DE ȘANSE 

 

I. INFORMAŢII PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILĂ 

✓ 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. 

✓ 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. 

Definiţie 

✓ „Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor 

prezentului, fără a compromite generaţiile viitoare de a-şi satisface propriile nevoi”. 

(Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare-Raportul Brundtland) 

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 şi mediu. 

În acest scop, sunt identificate patru obiective-cheie menționate în Strategia pentru 

Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene: 

1. Protecţia mediului prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice de 

impactul negativ asupra mediului; 

2. Echitate şi coeziune socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversităţii 

culturale, egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de orice fel; 

3. Prosperitatea economică prin promovarea cunoaşterii, inovării, competitivităţii 

pentru asigurarea unor standarde de viaţă ridicate şi unor locuri de muncă abundente 

şi bine plătite; 

4. 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. 
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II. INFORMAŢII PRIVIND EGALITATEA DE ŞANSE 

Definiţii 

Egalitatea de şanse este 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. 

Discriminarea înseamnă a diferenţia sau a trata diferit două persoane sau două situaţii, 

atunci când nu există o distincţie relevantă între acestea sau de a trata într-o manieră 

identică situaţii care sunt în fapt diferite. Directive UE anti-discriminare interzic atât 

discriminarea directă, cât şi discriminarea indirectă şi dau aceeaşi definiţie discriminării. 

Egalitatea între femei şi bărbaţi este un drept fundamental, o valoare comună a UE, şi o 

condiţie necesară pentru realizarea obiectivelor UE de creştere economică, ocuparea forţei 

de muncă şi a coeziunii sociale.  

Cu toate că inegalităţile încă există, în prezent UE  a făcut progrese semnificative în ultimele 

decenii în realizarea egalităţii între femei şi bărbaţi datorită legislaţiei de tratament egal, 

integrarea dimensiunii egalităţii de gen şi măsurilor specifice pentru avansarea femeilor. 

Aceste aspecte vizează: 

✓ Accesul la ocuparea forţei de muncă; 

✓ Protecţia maternităţii; 

✓ Concediul parental; 

✓ Securitatea socială etc. 

Egalitatea de şanse în legislaţia naţională şi comunitară (1) 

Potrivit prevederilor OUG nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de 

tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea 

de bunuri şi servicii, prin principiul egalităţii de tratament se înţelege că nu va exista nicio 

discriminare directă bazată pe criteriul de sex, inclusiv aplicarea unui tratament mai puţin 

favorabil femeilor pe motive de sarcină şi maternitate şi că nu va exista nicio discriminare  

indirectă bazată pe criteriul sex. 

Egalitatea de şanse în legislaţia naţională şi comunitară (2) 

În sensul Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, prin egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi se înţelege luarea în considerare 

a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv, 

feminin şi tratamentul egal al acestora. 
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În implementarea proiectului „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună 

strategie de prevenire a corupției în administrația publică”, Cod SIPOCA 61 este 

asigurată egalitatea de şanse şi de gen prin criteriile de constituire a grupurilor de consultare 

din cadrul administraţiei publice locale, structurilor asociative ale unităţilor administrativ-

teritoriale şi ale societăţii civile şi O.N.G.-uri. 

Proiectul, în toate etapele sale, are ca principiu de dezvoltare şi de implementare aplicarea 

politicilor şi practicilor prin care să nu se realizeze  nici o deosebire, excludere, restricţie 

sau preferinţă, pe bază de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, categorie socială, convingeri, 

sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, apartenenţă la o 

categorie socială 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 social, economic şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. 

Implementarea cu succes a proiectului „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai 

bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică” va contribui la 

conştientizarea şi la creşterea gradului de profesionalism a funcţionarilor publici pe de-o 

parte, iar pe de altă parte la eficientizarea administraţiei prin identificarea de mecanisme 

care să soluţioneze unele dintre problemele cu care ne confruntăm. 

Tot prin implementarea cu succes a proiectului gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice se va reuşi creşterea gradului de conştientizare cu privire la 

importanţa ce trebuie acordată asigurării echilibrului între dezvoltarea economico-socială 

şi protecţia mediului înconjurător, atât de furnizorii de servicii publice, cât şi de 

utilizatorii acestor servicii. 

 

Recomandări: 

1. Comunicarea predominant electronică deoarece este: mai eficientă, mai rapidă şi ajută 

la protejarea mediului înconjurător. 

2. Respectarea legislaţiei UE şi a celei naţionale privind egalitatea de şanse în toate sferele 

activităţii întreprinse de instituţiile şi autorităţile publice locale. 


