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Ce pot face companiile de energie electrică pentru a promova 
egalitatea şi diversitatea: 
 
• AlcătuiŃi  un dosar comercial pentru egalitate şi diversitate 
 
• AsiguraŃi-vă că există angajament faŃă de egalitate la toate nivelurile 

organizaŃiei (preşedinŃi, conducerea superioară şi medie, personal şi 
sindicate) 

 
• StabiliŃi direcŃia principală privind egalitatea şi diversitatea în cadrul 

companiei şi elaboraŃi o abordare la nivelul amplu al organizaŃiei 
 
• ElaboraŃi  politici, proceduri şi programe  pe tema egalităŃii 
 
• ElaboraŃi linii directoare pentru manageri privind modul de 

implementare a politicilor de egalitate şi gestionarea egalităŃii şi 
diversităŃii 

 
• SusŃineŃi femeile cu potenŃial    
 
• OferiŃi formare (instruire) pentru personal şi manageri cu privire la 

egalitate şi diversitate, pentru a schimba atitudinile şi comportamentele 
 
• CreşteŃi profilul egalităŃii şi diversităŃii în organizaŃie prin comunicare 

internă şi externă eficientă  
 
• StrângeŃi date şi monitorizaŃi şi măsuraŃi progresul 
 
• ImplementaŃi structuri pentru consultarea şi participarea sindicatelor 
şi a personalului 
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PREFAłĂ 
 
 
În DeclaraŃia lor Comună privind Şansele Egale şi Diversitatea, partenerii sociali din Industria 
Energiei Electrice - EURELECTRIC, EMCEF şi EPSU – şi-au declarat angajamentul faŃă de 
edificarea unei “Europe democratice, pluraliste şi deschise, care respectă demnitatea şi integritatea 
tuturor fiinŃelor umane”. 
 
Partenerii sociali au recunoscut principiul, conform căruia “nu se va exercita nici o discriminare 
împotriva angajaŃilor pe bază de vârstă, sănătate, origine naŃională sau etnică, gen, preferinŃe 
sexuale, limbă, religie, opinie, legături de familie, activitate de sindicat, muncă, politică sau orice 
alte circumstanŃe asemănătoare”. 
 
EURELECTRIC, EMCEF, şi EPSU au continuat, de atunci, să lucreze pe teme legate de Şanse 
Egale şi Diversitate. 
 
În 2004, a fost realizat un prim proiect care a elaborate raportul “Şanse Egale şi Diversitate. – 
Schimbarea Tiparelor de Ocupare a ForŃei de Muncă în Industria Europeană a Energiei Electrice ”.  
Cercetarea s-a concentrate asupra “grupurilor de muncitori care sunt potenŃial marginalizate în 
cadrul Industriei Europene a Energiei Electrice”. Raportul cuprinde o cartografiere a forŃei de 
muncă din Industria Europeană a Energiei Electrice, o prezentare a politicilor de şanse egale la nivel 
supra naŃional, naŃional şi al companiei, şi oferă baza pentru crearea politicii şi învăŃarea 
strategiilor. 

 
Pe baza acestui raport a fost lansat un nou proiect, în 2006, pentru elaborarea lucrării “Set de 
Instrumente/ Ghidul Celor Mai Bune Practici privind Şansele Egale şi Diversitatea”.  Este primul 
manual pe aceste teme în Industria Energiei Electrice, traducând rezultatele dintr-un studiu 
academic la nivelul implementării practice. 
 
EURELECTRIC, EMCEF, şi EPSU sunt angajate faŃă de egalitate şi diversitate. Partenerii sociali 
europeni recomandă reprezentanŃilor companiilor şi sindicatelor să utilizeze setul de instrumente la 
nivelul corespunzător atunci când abordează aspecte privind egalitatea şi diversitatea. Acesta oferă 
sugestii utile cum să îmbunătăŃeşti situaŃiile existente pe baza experienŃei unei serii mai mari de 
companii europene de energie electrică. 
 
EURELECTRIC, EMCEF şi EPSU ar dori să mulŃumească tuturor participanŃilor de la companiile 
de energie electrică, care au contribuit la elaborarea studiilor de caz ale companiilor, au oferit 
informaŃii şi au alimentat cu idei valoroase Setul de Instrumente. 
 
Acest proiect a devenit posibil prin finanŃare de la Comisia Europeană – Directoratul General pentru 
Ocuparea ForŃei de Muncă, Afaceri Sociale şi Şanse Egale. 
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SecŃiunea 1: Introducere şi context 

a)  Egalitatea în sectorul energiei electrice 
 
Sectorul energiei electrice din Europa a trecut prin schimbări rapide şi restructurări, trecerea de la   
monopolurile naŃionale la un model de afaceri bazat pe concurenŃa de piaŃă. Aceasta a adus cu sine 
noi provocări şi noi posibilităŃi pentru promovarea egalităŃii şi diversităŃii în industrie şi pentru 
integrarea egalităŃii şi diversităŃii în dezvoltarea strategică a companiilor şi planificarea eficace a 
resurselor umane. Impactul acestei restructurări privind egalitatea şi diversitatea nu este cunoscut pe 
deplin, deşi un studiu efectuat de EURELECTRIC (1999) a ajuns la concluzia că poziŃia femeilor 
nu se îmbunătăŃise după descentralizare. Mai recent, s-a recunoscut, tot mai mult, importanŃa 
egalităŃii şi diversităŃii pentru competitivitatea în afaceri.  
 
Multe companii de energie electrică din Europa înregistrează progrese substanŃiale în domeniul 
programelor privind egalitatea de gen şi diversitatea la locul de muncă şi au politici şi proceduri 
privind egalitatea şi diversitatea. În acest Set de Instrumente sunt caracterizate o serie de companii 
de electricitate pentru a arăta că deja se desfăşoară o activitate semnificativă pentru implementarea 
egalităŃii şi diversităŃii şi lucrul acesta se face în cadrul parteneriatului social. Ceea ce este clar din 
aceste profiluri este faptul că implementarea egalităŃii şi diversităŃii necesită o abordare pe termen 
lung şi susŃinută.  
 
Deşi acest Set de Instrumente se concentrează asupra aspectelor de gen ale egalităŃii şi diversităŃii, 
el evidenŃiază nevoia unei abordări mai ample a egalităŃii şi diversităŃii, care să cuprindă angajaŃii 
pe baza originii rasiale sau etnice, disabilităŃilor, vârstei, orientării sexuale şi religiei sau credinŃei 
(în conformitate cu legislaŃia anti discriminare europeană care interzice discriminarea,  hărŃuirea şi 
victimizarea angajaŃilor).   
 
În ultimii ani, legislaŃia privind egalitatea a fost introdusă în toate statele membre ale UE, datorită 
unei serii de evoluŃii legislative la nivel naŃional şi prin transpunerea directivelor UE privind 
egalitatea. Respectarea legislaŃiei necesită o serie de măsuri din partea angajatorilor pentru a se 
asigura că politicile, practicile şi procedurile lor nu discriminează, direct sau indirect, angajaŃii.  
 
Anexa 1 prezintă o privire generală asupra politicii UE privind egalitatea şi anti-
discriminarea 
 
 “Un număr crescând de companii europene adoptă strategii de diversitate şi egalitate, nu numai pentru 
motive etice şi juridice, dar şi pentru beneficiile in afaceri pe care sunt aşteptate să le ofere. Printre cele mai 
importante dintre aceste beneficii sunt o recrutare mai amplă de angajaŃi şi reŃinerea dintr-un grup mai mare a 
lucrătorilor cu calificare superioară, îmbunătăŃirea imaginii şi reputaŃiei corporaŃiei, mai multă invotaŃie şi 
oportunităŃi de marketing sporite.” 
Comisia Europeană, 2006 

 

b)  Scopul Setului de Instrumente 
 
Scopul principal al acestui Set de Instrumente privind egalitatea şi diversitatea în sectorul energiei 
electrice este de a promova înŃelegerea şi conştientizarea gestionării calităŃii şi diversităŃii la locul 
de muncă. Setul oferă sfaturi practice şi instrumente pentru angajatori, manageri şi sindicate pentru 
a implementa programe de egalitate şi diversitate şi iniŃiative la locul de muncă.  
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Setul de Instrumente este un rezultat al unei serii de activităŃi întreprinse de EURELECTRIC, 
EMCEF şi EPSU, inclusiv o declaraŃie comună a Partenerilor Sociali privind Şansele Egale şi 
Diversitatea şi un studiu de cercetare privind Şansele Egale şi Diversitate: Schimbarea  Tiparelor 
de Ocupare a ForŃei de Muncă în Industria Europeană a Energiei Electrice.  
 
Această recomandare şi îndrumare privind modul de gestionare a egalităŃi şi diversităŃii la locul de 
muncă va cuprinde: 
 
• Beneficiile pentru întreprindere datorate egalităŃii şi diversităŃii 
• Integrarea şi orientarea principală a egalităŃii şi diversităŃii în politicile de resurse umane şi locul 

de muncă 
• Elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiilor de egalitate şi diversitate în domenii 

precum recrutarea şi selectarea forŃei de muncă, echilibrul muncă-viaŃă, hărŃuirea sexuală, 
formarea etc. 

• Prezentarea instrumentelor şi resurselor practice, cum ar fi desfăşurarea unei analize a egalităŃii 
sau a unui audit la locul de muncă, cum să asiguri ca sistemele de plată să nu subestimeze 
deprinderile femeilor etc.   

• Îndrumarea şi ajutorul practic privind modul de gestionare şi monitorizare a egalităŃii şi 
diversităŃii la locul de muncă 

• Resurse suplimentare şi noi informaŃii   
 
Setul de Instrumente va arăta că există multe modalităŃi în care pot fi abordate egalitatea şi 
diversitatea, deşi există unele principii şi practici de bază care ar trebui să fie abordate de către toate 
companiile. Acestea pot include implementarea politicilor de egalitate şi a oportunităŃilor  
îmbunătăŃite pentru munca flexibilă pentru tot personalul, susŃinerea femeilor pentru promovarea în 
funcŃii de conducere şi în funcŃii unde, în prezent, sunt sub-reprezentate, elaborarea unor acŃiuni 
pentru întărirea egalităŃii de gen şi integrarea aspectelor legate de gen în negocierile colective şi 
munca în parteneriat.  
 
Setul de Instrumente este împărŃit în următoarele secŃiuni: 
 
SecŃiunea 1 (această secŃiune) oferă o privire generală asupra conceptelor de egalitate şi diversitate 
şi evidenŃiază aspectul de business case privind egalitatea şi diversitatea în industria energiei 
electrice. 
 
SecŃiunea 2 oferă o privire generală asupra politicilor, practicilor şi procedurilor de egalitate şi 
diversitate care pot fi introduse la locul de muncă. Aceasta cuprinde politici şi strategii de egalitate, 
recrutare şi selecŃie, politici legate de demnitatea la locul de muncă şi plata egală pentru muncă cu 
valoare egală. 
  
SecŃiunea 3 prezintă o gamă de iniŃiative care pot fi implementate pentru a oferi o cultură de 
susŃinere la locul de muncă care se concentrează asupra egalităŃii şi diversităŃii. Aspectele cheie 
abordate sunt acŃiuni de schimbare la locul de muncă pentru susŃinerea unei culturi a egalităŃii şi 
diversităŃii, inclusiv susŃinerea, formarea şi conştientizarea conducerii superioare cu privire la  
problemele de egalitate şi diversitate, şi încurajarea promovării mai multor femei în funcŃii 
superioare şi netradiŃionale.  
 
SecŃiunea 4 este dedicată echilibrului muncă-viaŃă şi orelor de muncă flexibile, şi oferă câteva 
instrumente pentru introducerea unui sistem de lucru inteligent şi flexibil, favorabil unei culturi 
organizaŃionale care include diversitatea. 
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SecŃiunea 5 oferă câteva instrumente specifice pentru a ajuta organizaŃiile să implementeze 
egalitatea şi diversitatea in mod concret, inclusiv prin planuri de acŃiune pe tema egalităŃii, precum 
şi date si recomandări cu privire la monitorizarea egalităŃii şi diversităŃii şi orientarea către egalitate. 
 
SecŃiunea 6 examinează modul în care egalitatea şi diversitatea pot avansa printr-o abordare legată 
de parteneriatul social, prin legătura între potenŃialul pentru soluŃii la locul de muncă convenite între 
sindicate şi conducere, care pot ajuta la promovarea egalităŃii, şi implementarea strategiilor de 
diversitate.  
 
Există diferite instrumente şi tipare, precum şi un ghid privind informarea şi resursele, în anexele la 
raport.  
 
Studiile de caz de la o serie de companii din Europa, inclusiv companii de energie electrică, sunt 
folosite pentru a evidenŃia diferitele abordări ale egalităŃii şi diversităŃii, precum şi provocările 
întalnite în implementarea egalităŃii şi diversităŃii. În industria energiei electrice, studiile de caz 
includ: ESB Irlanda, Enel Italia, Endesa Spania, Vattenfall Suedia, Statkraft Norvegia, Energie E2 
Danemarca, United Utilities Marea Britanie, Empower Training Ltd Marea Britanie, EON Ungaria 
şi DEMASZ Ungaria. 
 
Anexa 2: oferă punctele de contact pentru mai multe informaŃii cu privire la egalitate şi diversitate 
în aceste companii.  
 
Scopul acestei secŃiuni este de a oferi o privire generală asupra unor concepte, definiŃii şi argumente 
cheie referitoare la rolul şi scopul egalităŃii şi diversităŃii. Ne vom concentra asupra: 
- Argumentelor întreprinderii şi business case-ului  
- Motivelor pentru care egalitatea şi diversitatea contează în industria energiei electrice 
- DefiniŃiilor egalităŃii şi diversităŃii 
- Efectuării unei evaluări ini Ńiale a organizaŃiei voastre 
 

c)  Beneficiile întreprinderii ce rezultă din egalitate şi diversitate  
 
“Există o percepŃie că politicile de diversitate sunt un lux. Dar exact atunci când o companie este supusă 
presiunilor intervine şi diversitatea.” Kamaljeet Jandu, Manager de Diversitate la Ford plc, vorbind la o 
conferinŃă europeană pe tema diversităŃii în întreprinderi în 2006. 
 
“Într-o lume tot mai competitivă pentru ESB, trebuie să atragem şi să reŃinem cel mai bun personal şi trebuie 
să facem ca întreprinderea să fie un loc unde oamenii sa vrea să lucreze. Facem eforturi considerabile pentru 
a atrage un personal mai diversificat şi, la toate nivelurile, am ajutat personalul să-şi echilibreze munca cu 
viaŃa proprie. Acesta este un obiectiv corporatist si cea mai mare provocare cu care ne confruntăm.” 
John Campion, Şeful Resurselor Umane la ESB, Irlanda 
 
Astăzi, egalitatea şi diversitatea sunt cheia pentru crearea unor companii înfloritoare, care au o mare 
competitivitate pe piaŃa globală. Succesul viitor al companiilor din sectorul energiei electrice stă în 
calitatea forŃei de muncă. Reprezentând o proporŃie crescândă a forŃei de muncă în sectorul de 
energie electrică, femeile pot fi stimulul competitiv de care are nevoie sectorul.  
 
Merită să menŃionăm că sindicatele recunosc valoarea egalităŃii şi diversităŃii pentru impactul pe 
care îl pot avea asupra locurilor de muncă din sector şi, de asemenea, pentru obiectivul mai amplu 
de realizare a egalităŃii între femei şi bărbaŃi în muncă şi în societate, în general. Abordarea  
parteneriatului social este privită ca cea mai bună cale pentru realizarea egalităŃii. 
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Un studiu al Comisiei Europene, realizat în 2003, privind costurile şi beneficiile diversităŃii la 200 de 
companii din patru state membre UE a ajuns la concluzia că politicile de diversitate ar putea ajuta la întărirea 
capitalului organizaŃional şi uman, care, la rândul său, este folosit de companii pentru crearea unui avantaj 
competitiv. Beneficiile includ: 
• ‘valori culturale’ întărite în cadrul organizaŃiei; 
• reputaŃie corporatistă crescută – circa 69% din companiile participante la studiu au declarat că reputaŃia 

lor a crescut datorită politicilor de diversitate; 
• atracŃie şi reŃinere mai bună a unor oameni foarte talentaŃi - au declarat  62% din participanŃii la studiu;  
• mai multă inovaŃie şi creativitate  în randul angajaŃilor. 60% din participanŃi au afirmat că implementarea 

politicilor de diversitate a îmbunătăŃit motivarea şi eficienŃa şi 57% au menŃionat creşterea inovaŃiei;  
• niveluri sporite de servicii şi satisfacŃie a clienŃilor, menŃionate de 57% din participanŃi;  
• ajutor pentru depăşirea lipsei forŃei de muncă , de asemenea menŃionat de 57% din participanŃi;  
• fluctuaŃia redusă a forŃei de muncă;  
• rată scăzută a absenteismului;  
• acces lărgit la noi segmente de piaŃă;  
• evitarea costurilor generate de litigii, şi  
• capacitate globală de management îmbunătăŃită.  
 
Costurile evidenŃiate în raport le includ pe cele asociate cu implementarea politicilor de diversitate, inclusiv 
costurile legate de respectarea legislaŃiei şi schimbarea culturii interne a unei organizaŃii pentru a recruta, 
reŃine şi dezvolta o forŃă de muncă diversă. DificultăŃile în schimbarea culturii întreprinderii şi lipsa 
conştientizării în cadrul companiilor privind conŃinutul, beneficiul, mecanismele şi raŃionamentul pentru 
politici de diversitate s-au dovedit a fi obstacole interne semnificative.  
 
Dosarul comercial pentru egalitate şi diversitate: rezumatul principalelor aspecte 
 
• Angajatorul preferat, recrutarea celor mai buni candidaŃi şi reŃinerea personalului celui mai bun  
• Locul de muncă al viitorului  
• RelaŃii bune cu angajaŃii  
• Costuri reduse şi productivitate crescută 
• Imagine internă şi externă pozitivă faŃă de potenŃiali recruŃi şi potenŃiali clienŃi 
• Respectarea legislaŃiei privind egalitatea  
 
Angajatorul preferat 
Companiile de astăzi recunosc importanŃa atragerii, recrutării şi reŃinerii celor mai bune talente. 
Angajatorii preferaŃi sunt aceia care au introdus măsuri pentru recrutarea cu succes şi reŃinerea 
persoanelor dintr-o bază amplă de ‘talente’. Aceasta înseamnă să ai cei mai buni oameni cu 
calificările cele mai înalte şi la locul potrivit la timpul potrivit. 
 
United Utilities, Marea Britanie 
Deoarece întreprinderea nu reflectă diversitatea societăŃii ca un întreg, Consiliul de Conducere al UU a 
aprobat o strategie a diversităŃii. AcŃiunile-cheie includ monitorizarea procedurilor de recrutare şi selecŃie, 
marcarea performanŃei împotriva altor companii mari, implementarea politicilor privind locul de muncă care 
susŃin munca flexibilă şi efectuarea de analize privind plata egală. A fost elaborată iniŃiativa ‘creşteŃi propria 
forŃă de muncă’, cu concentrare asupra egalităŃii şi diversităŃii.  
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Locul de muncă al viitorului 
Angajatorii prevăzători sunt aceia care recunosc că locul de muncă al viitorului prezintă o serie de 
provocări şi oportunităŃi. Angajatorii trebuie, tot mai mult, să fie cu un pas înainte prin evaluarea 
tendinŃelor de ocupare a forŃei de muncă, pe baza faptului că o forŃă de muncă mai diversă este o 
componentă esenŃială a viitoarelor locuri de muncă. Abordarea egalităŃii ca parte a acestui aspect 
poate ajuta companiile să planifice o forŃă de muncă de calitate mai înaltă. Aceasta înseamnă că 
aceste companii identifică şi înlatură barierele care împiedică organizaŃia să folosească la maximum 
deprinderile femeilor.  
 
RelaŃii bune cu angajaŃii  
Egalitatea şi diversitatea pot contribui la flexibilitatea angajaŃilor, precum şi la îmbunătăŃirea 
angajamentului şi a moralului angajatilor.  
 
Costuri reduse şi productivitate crescută 
Costurile asociate cu fluctuaŃia forŃei de muncă şi absenteismul, rezultate din cauza 
stresului/sănătăŃii precare, sunt reduse şi productivitatea mărită. Companiile pot economisi din 
recrutările costisitoare şi formarea de personal, dacă pot să-şi reŃină cel mai bun personal, şi să 
reducă costurile  generate de absenteism, rezultat în urma stresului sau a dificultăŃilor generate de 
conflictele muncă-viaŃă.  
 
Imagine pozitivă externă şi internă 
Egalitatea şi diversitatea pot ajuta la promovarea unei imagini pozitive a companiei, care poate 
contribui la îmbunătăŃirea relaŃiei cu clienŃii şi la furnizarea de servicii care sunt sensibile la 
diversitatea comunităŃii pe care o deserveste compania. Crearea unei forŃe de muncă mai diverse va 
ajuta, de asemenea, la reflectarea mai bună a bazei de clienŃi şi, astfel, va satisface o gamă mai largă 
a cererilor clienŃilor. Lărgirea gamei de deprinderi deŃinute de angajaŃi va ajuta la îmbunătăŃirea 
calităŃii şi reacŃiei de furnizare a serviciilor. 
 
Respectarea legislaŃiei privind egalitatea 
Tuturor statele membre UE li se cere să implementeze legislaŃia anti-discriminare pe bază de gen, 
vârstă, rasă şi etnicitate, dizabilităŃi, orientare sexuală şi religie sau credinŃă. Respectarea legislaŃiei 
poate economisi costuri pe termen mai îndelungat şi poate oferi un mesaj pozitiv despre companie.  
 
Care este dovada impactului egalităŃii şi diversităŃii? 
 
Raportul Centrului NaŃional Irlandez pentru Parteneriat şi PerformanŃă (NCPP) la Forumul privind Locul de 
Muncă al Viitorului a relevat că promovarea egalităŃii şi diversităŃii edifică competitivitatea, inovaŃia, capacitatea 
organizaŃională şi locurile de muncă de mare performanŃă: “OrganizaŃiile cu cel mai mare succes recunosc că 
preocuparea pentru diversitate aduce avantaje semnificative, în timp ce angajatorii care nu reuşesc să folosească 
pe deplin capacităŃile diverse ale angajaŃilor lor, omit o sursă cheie de inovaŃie şi productivitate.” (NCCP, Irlanda 
2005) 
 
Cercetările efectuate de FundaŃia Europeană au concluzionat că multe companii au constatat că o cultură 
corporatistă puternică, in măsură să permită angajaŃilor să împace munca cu viaŃa de familie şi care susŃine 
dezvoltarea carierei femeilor prin politici de egalitate de gen, sporeşte motivarea personalului, productivitatea şi 
loialitatea. (European Foundation, 2002)  
 
Un studiu al politicilor companiilor privind egalitatea şi diversitatea, realizat de Comisia Europeană (“Business 
case pentru Diversitate: Practici Bune la Locul de Muncă”) a ajuns la concluzia că aproape jumătate din cei 800 
de repondenŃi au implementat deja politici de diversitate şi 85% raportează beneficii tangibile ale întreprinderii.  
 
Un studiu global realizat de OrganizaŃia InternaŃională a Muncii (ILO) a ajuns la concluzia că realizarea 
diversităŃii de gen la locul de muncă a fost asociată cu o competitivitate îmbunătăŃită în afaceri. (ILO, 2004) 
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Un studiu realizat în Marea Britanie a ajuns la concluzia că companiile FTSE 100 cu directori femei au 
demonstrat beneficiile de a avea femei talentate în funcŃii superioare. Femeile în funcŃii superioare vor promova  
cele mai bune practici cu privire la egalitate în guvernanŃa corporatistă şi vor demonstra valoarea sporită a 
egalităŃii în realizarea succesului întreprinderii. (Cranfield 2005)  
 
Vattenfall, Suedia 
Unul din cele cinci obiective strategice ale lui Vattenfall este de a fi un angajator preferat. Pe această bază a 
elaborat o serie de iniŃiative de egalitate şi diversitate care sunt concentrate asupra creării unei organizaŃii 
care apreciază talentele întregului personal şi creează un mediu de lucru care satisface nevoile angajaŃilor şi 
le întăreşte angajamentul. “Una din cele mai importante condiŃii pentru Vattenfall în a crea o profitabilitate 
pe termen lung este capacitatea companiei de a atrage, dezvolta şi reŃine angajaŃi calificaŃi.” Vattenfall ştie că 
succesul său viitor se va baza pe un model de diversitate cu “…resursele şi strategiile pentru crearea 
condiŃiilor necesare pentru atragerea, dezvoltarea şi reŃinerea unui personal experimentat de vârf şi pentru 
motivarea angajaŃilor pentru a-şi folosi cele mai bune deprinderi”. 
 
Vattenfall crede că egalitatea şi diversitatea sunt importante pentru companie, pentru a se asigura că 
activitatea se bazează pe diversitate care “susŃine eforturile noastre pentru a deveni o companie mai 
profitabilă, eficientă şi atractivă”. În special, Vattenfall susŃine că  “diversitatea generează noi idei” pe baza 
faptului că “pe termen lung, angajaŃii noştri trebuie să reflecte societăŃile în care funcŃionăm. Lucrăm intens 
pentru a creşte diversitatea în ceea ce priveşte vârsta, genul şi originea etnică/culturală.” Potrivit managerului 
pe probleme de diversitate, Lena Ohlsson, diversitatea a fost importantă în schimbarea culturii organizaŃiei şi 
“a adus idei noi şi proaspete, care la rândul lor au adus noi forme de creativitate. Dacă luăm echilibrul  
muncă-viaŃă, a existat o întreagă  abordare organizaŃională faŃă de acesta, care îi implică pe toŃi cei din 
companie, nu numai pe femei.” Beneficiile întreprinderii includ o recrutare sporită a angajaŃilor, o imagine 
corporatistă îmbunătăŃită şi o înŃelegere mai bună a clienŃilor şi a factorilor interesaŃi. Obiectivul pe termen 
lung al Vattenfall  este de a recruta un număr sporit de manageri femei, astfel încât ele să fie reprezentante  
ale forŃei de muncă  feminine (pe baza aceluiaşi raport de angajaŃi-femei faŃă de manageri-femei). Compania 
crede că acest lucru este important pentru atragerea oamenilor celor mai talentaŃi să muncească în companie 
şi, de asemenea, să  se asigure că modelele privind rolul femeilor există.  

d)  De ce contează egalitatea şi diversitatea în industria energiei electrice 
 
În Europa, femeile participă la piaŃa forŃei de muncă într-un număr tot mai mare şi depăşesc bărbaŃii 
în ceea ce priveşte nivelurile doi şi trei de educaŃie. Totuşi, ele continuă să fie sub-reprezentate în 
funcŃii superioare şi în locuri de muncă considerate, in mod tradiŃional, drept domenii ale muncii 
bărbaŃilor. Aceasta este situaŃia şi în cazul sectorului de electricitate, care a fost, in mod tradiŃional, 
un domeniu al ocupării forŃei de muncă predominant masculine.  
 
Potrivit Comisei Europene, participarea femeilor pe piaŃa forŃei de muncă europene a fost un factor 
care a contribuit la creşterea economică. ÎmbunătăŃirea ratei ocupării forŃei de muncă a femeilor a 
fost, întotdeauna, un element-cheie al Strategiei de la Lisabona (2000) pentru îmbunătăŃirea creşterii 
şi prosperităŃii Europei, în lumina concurenŃei globale crescânde (obiectivul ocupării forŃei de 
muncă în strategia de la Lisabona prevede o participare de 60% a femeilor şi o rată de participare de 
70% pentru populaŃie, în general, până în 2010).  
 
In particular, îmbinarea muncii cu viaŃa de familie rămâne una din cele mai importante provocări 
atât pentru femei, cât şi pentru bărbaŃi. În UE, femeile cu copii mici au rata de angajare mult mai 
mică  (13,6% mai puŃin decât femeile fără copii). Femeile resimt un decalaj privind timpul de 
muncă, lucrând adesea mai puŃine ore şi cu jumătate de normă, pentru a combina munca cu 
responsabilităŃile familiale. Lucrul acesta poate avea un impact negativ asupra dezvoltării carierei 
lor şi a perspectivelor de promovare.  
 
Femeile indeplinesc cea mai mare parte a muncii domestice şi, ca urmare, au timp limitat pentru 
munca plătită.. BărbaŃii fac mai puŃin de 40% din întreaga muncă domestică şi au grijă, în proporŃie 
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între 25% şi 35%, de copii, în cuplurile în care aceştia au până la şase ani. Femeile continuă, de 
asemenea, să câştige în medie cu 15% mai puŃin în locuri de muncă similare şi continuă să existe o 
lipsă de reprezentare a femeilor în funcŃii superioare şi de conducere. Adesea, stress-ul din cauza 
muncii este la cel mai înalt nivel în grupele de vârstă între 25-39 de ani, care sunt şi anii cei mai 
semnificativi pentru formarea familiei şi dezvoltarea carierei.  
  
Statkraft, Norvegia 
Egalitatea şi diversitatea sunt incorporate, foarte mult, în valorile şi caracterul moral al companiei Statkraft. 
ParŃial, acest lucru este o reflectare a tradiŃiei şi culturii îndelungate din Norvegia care au încurajat 
participarea femeilor pe piaŃa forŃei de muncă şi o piaŃă a forŃei de muncă in care este apreciată egalitatea de 
şanse. La Statkraft, filozofia ‘Oamenii Primi’ şi o concentrare asupra dezvoltării competenŃelor au fost baza 
pentru crearea unui loc de muncă sănătos şi a unei culturi care încurajează implicarea activă şi angajamentul 
angajaŃilor. A fost încurajată participarea sindicatului, iar relaŃiile între sindicate şi management au fost 
consensuale şi pozitive. Există o “cultură corporatistă de grup, dinamică si care promovează diversitatea şi 
toleranŃa” şi un angajament privind tratamentul egal al angajaŃilor, indiferent de religie, gen, orientare 
sexuală, vârstă, naŃionalitate, etnie, stare civilă, dizabiliate fizică sau caracteristică, şi se asigură că 
“libertatea de expresie şi drepturile angajaŃilor sunt susŃinute” (Raport Anual 2005). Compania are în vedere 
recrutarea dintr-un grup mai mare de potenŃiali angajaŃi şi reŃinerea lucrătorilor mai vechi, mai ales că 
populaŃia de lucrători îmbătrâneşte. O piaŃă competitivă, în viitor, şi o rată scăzută a şomajului înseamnă 
eforturi din partea companiei pentru recrutarea şi reŃinerea personalului celui mai bun şi mai calificat.  
 
Luciana Tarozzi, Consultant, fost  Manager Principal la Enel, Italia 
Luciana a început să lucreze la Enel în 1965, într-o funcŃie administrativă secundară la departamentul 
districtual de contabilitate şi a înaintat până la o funcŃie de management superior. Ea lucra în companie când 
aceasta a fost declarată companie publică, al cărei obiectiv era să contribuie la dezvoltarea socială a Italiei. 
După 10 ani de muncă la Bologna, Luciana s-a mutat la Roma, atunci când soŃul ei a fost promovat în funcŃie 
şi ea a reuşit sa-şi aranjeze un transfer. A ocupat o serie de funcŃii la directoratul central şi descrie mişcarea 
sa prin companie ca fiind ‘pas cu pas’. Ea a fost interesată de dezvoltarea profesională şi a văzut posibilităŃile 
de înaintare în carieră. Deşi a lucrat întotdeauna alături de bărbaŃi, nu a fost niciodată penalizată pentru faptul 
că este femeie, deşi a resimŃit o izolare la vârf şi a plătit un preŃ pentru a avea o carieră, inclusiv ore 
îndelungate de muncă. Luciana crede că femeile pot ajunge în funcŃii superioare pe merit, iar compania este 
acum mai deschisă către femeile din cadrul ei. Totuşi, Luciana recunoaşte că este foarte important să existe 
un echilibru muncă-viaŃă, deoarece managerii superiori pot ajunge să plătească un preŃ mare pentru faptul că 
sunt în funcŃii de vârf. Ea crede, de asemenea, că femeile sunt diferite astăzi, sunt mai categorice, mai 
conştiente şi au aşteptări înalte.   

e)  DefiniŃii: ce inŃelegem prin egalitate şi ce este diversitatea  
 
“Abordarea potenŃialului unei forŃe de muncă diverse întăreşte atât operaŃiunile corporatiste, cât şi imaginea 
angajatorilor şi eliberează o întreagă serie de capacităŃi ale tuturor angajaŃilor.” Autoritatea pentru Egalitate, 
Irlanda 
 
Diversitatea se referă la recunoaşterea şi aprecierea diferenŃelor în sensul cel mai larg. Aceasta 
înseamnă crearea unei culturi a muncii şi a unor practici la locul de muncă care recunosc, apreciază, 
respectă şi stimulează contribuŃiile şi talentul tuturor, in beneficiul individului şi al organizaŃiei. 
Dacă ai o forŃă de muncă diversă, aceasta poate, de asemenea, ajuta la îmbunătăŃirea ocupării forŃei 
de muncă în sectorul energiei electrice, poate îmbunătăŃi productivitatea şi satisfacŃia rezultată din 
muncă şi poate creşte resursele umane, astfel încât personalul să se simtă apreciat şi să îşi 
folosească întregul potenŃial. În plus, diversitatea personalului la locul de muncă ar putea fi un prim 
pas important  pentru furnizarea de servicii corespunzătoare şi relevante.  
 
Egalitatea se referă la crearea unei societăŃi mai corecte, în care oricine poate participa în mod egal 
şi în care toŃi au şansa de a-şi realiza potenŃialul pe deplin. În UE, legislaŃia privind egalitatea este 
elaborată pentru abordarea discriminării incorecte, pe baza apartenenŃei la un anumit grup. 
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Egalitatea de gen înseamnă să acorzi vizibilitate, să împuterniceşti şi să permiŃi participarea egală a 
femeilor şi bărbaŃilor în toate domeniile vieŃii publice. Aceasta înseamnă să asiguri egalitate de 
şanse, egalitate cu privire la participăre şi egalitate cu privire la venit. Egalitatea poate fi realizată în 
două moduri principale. Acest lucru este cunoscut ca abordarea duală şi fiecare proces este 
complementar celuilalt. Aceasta abordare include:  
• AcŃiune pozitivă: politici specifice de abordare a inegalităŃilor de gen şi de promovare a şanselor 

egale; 
• Orientarea pozitivă: se întreprind paşi activi pentru a avea egalitatea de gen incorporată în toate 

domeniile de politică, în toate domeniile de activitate şi la toate nivelurile.  
 
Egalitatea şi diversitatea nu se pot inlocui una pe cealaltă. Ele trebuie să înainteze împreună, 
întrucât nu există egalitate de şanse dacă diversitatea nu este recunoscută şi apreciată. 
 
Egalitatea şi diversitatea pot să avanseze într-o serie de moduri, în funcŃie de circumstanŃele la nivel 
naŃional şi priorităŃile de la nivelul companiei. Acestea pot fi o combinaŃie de iniŃiative legislative şi 
practice. LegislaŃia pentru protejarea drepturilor şi promovarea egalităŃii există în toate statele 
membre UE. Aceasta a rezultat într-o serie de principii şi un cadru legal pentru tratament egal şi 
nediscriminare. 

Endesa, Spania 
Endesa a elaborat un proiect de egalitate şi diversitate pentru a face compania să progreseze, astfel încât să 
aplice diversitatea în toate operaŃiunile sale. A fost creat un dosar comercial solid pentru egalitate şi 
diversitate, iar compania recunoaşte că gestionarea diversităŃii este un imperativ pentru conducerea sa. 
Compania a trecut printr-o perioadă importantă de creştere în ultimii ani, ceea ce a dus la achiziŃionarea şi 
integrarea câtorva companii din Spania şi din străinătate. Astăzi, ea a juns o companie foarte complexă şi 
diversă. Compania recunoaşte că integrarea diversităŃii este una  din cheile viitorului.  

 
f) Realizarea unei evaluări ini Ńiale a organizaŃiei voastre  
  
Următoarea listă de verificare urmăreşte să facă organizaŃiile să evalueze potenŃialele bariere cu 
care s-au confruntat femeile la locul de muncă: 
 
Lista de verificare: evaluarea barierelor cu care s-au confruntat femeile la locul de muncă 
 
� Care sunt barierele principale care împiedică femeile şi alte grupuri sub-reprezentate să ocupe unele 

funcŃii superioare sau netradiŃionale? 
 
� V-aŃi consultat cu femeile pentru a vedea, din experienŃa lor, care sunt principalele bariere?  
 
� Au femeile şanse egale pentru promovare/dezvoltarea carierei, la fel ca bărbaŃii?  
 
� Există un echilibru de gen la toate nivelurile organizaŃiei şi sunt femeile angajate la toate nivelurile 

ocupaŃionale? 
 
� Este posibil pentru personal să echilibreze munca cu viaŃa de familie şi au toŃi angajaŃii acces la ore de 

muncă flexibile? 
 
� Sunt procedurile voastre de recrutare bazate pe principiul egalităŃii?  
 
� AveŃi adoptate măsuri pentru a încuraja un număr mai mare de solicitări de locuri de muncă, inclusiv 

cele pentru funcŃii superioare, din partea femeilor? 
 
� Se confruntă femeile care au revenit în companie după concediul de maternitate cu retrogradarea sau 

relocarea în funcŃii inferioare nivelului lor de calificare? 
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� Au femeile care lucrează cu orar flexibil acces egal la formare, promovare şi dezvoltarea carierei? 
 
Un punct de plecare util este evaluarea progresului în promovarea egalităŃii şi instaurarea 
diversităŃii. Link-ul de mai jos este pentru un instrument de evaluare, care cuprinde domenii precum 
practici ale muncii, cultura munci, politici şi proceduri. Apoi identifică domenii care pot fi 
dezvoltate pe parcurs, pentru a ajuta organizaŃiile să-şi dezvolte sistemele lor de egalitate şi 
diversitate. DescărcaŃi instrumentul de evaluare: http://www.equalci.ie/download/healthcheck-
manual05.pdf  
 
 
VedeŃi Caseta 1 pentru o privire generală asupra principalelor bariere şi acŃiuni cu care se 
confruntă femeile pe piaŃa forŃei de muncă. 
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Caseta 1: Exemple de acŃiuni pentru îndepărtarea barierelor cu care se confruntă femeile pe 
piaŃa forŃei de muncă  
Bariere pentru avansarea femeilor pe piaŃa 
for Ńei de muncă 

AcŃiuni care pot fi întreprinse de companii 
pentru a îndepărta barierele 

Ore de muncă flexibile 
• Femele plătesc adesea un preŃ pentru orele de muncă 

flexibile, ratând promovarea sau alte posibilităŃi de 
dezvoltare a carierei, în timp ce au işi indeplinesc 
alte responsabilităŃi de îngrijire.  

• Managerii nu sunt întotdeauna pregătiŃi să răspundă 
eficient nevoilor şi preferinŃelor lucrătorilor. Adesea 
managerii înŃelegători lucrează în cadrul unei 
structuri de lucru inflexibile.   

Ore de muncă flexibile 
• ElaboraŃi o politică a companiei de echilibrare  a muncii 

cu viaŃa şi asiguraŃi-vă că este orientată către femei şi 
bărbaŃi.  

• Dacă există programe cu ore îndelungate de muncă, 
vedeŃi cum munca inteligentă şi cultura modernă a 
muncii pot fi aplicate astfel încât să nu îi dezavantajeze 
pe părinŃii care lucrează. 

• IntroduceŃi programe de formare pentru manageri cu 
privire la gestionarea orelor de lucru flexibile. 

Aspecte legate de îngrijirea copiilor 
• În unele companii, femeile cu responsabilităŃi de 

îngrijire a copiilor se confruntă cu dificultăŃi în 
combinarea muncii cu viaŃa de familie şi aceasta 
este, adesea, o barieră majoră în calea avansării lor.  

 

Aspecte legate  de îngrijirea copiilor 
• NumiŃi un coordonator pentru probleme legate de 

îngrijirea copiilor sau o persoană de contact de la RU, 
care poate ajuta la găsirea unor soluŃii pentru 
problemele legate de îngrijirea copiilor cu care se 
confruntă personalul. 

• AdoptaŃi o serie de aranjamente cu privire la orele de 
muncă flexibile. 

• DezvoltaŃi parteneriate cu comunităŃile locale şi cu 
furnizorii locali pentru a crea şi a asigura servicii de 
îngrijire a copiilor pentru personal.  

Cultura  organizaŃiei 
• Femeile nu sunt văzute întotdeauna ca o resursă pe 

termen îndelungat pentru organizaŃie. 
• Există adesea o percepŃie că bărbaŃii sunt cei care vor 

fi promovaŃi. Nu se ştie dacă acest lucru este real sau 
nu, totuşi el are un impact asupra încrederii femeilor 
in şansele lor atunci când se prezintă la promovare. 

• Multe companii prezintă un profil de vârstă şi gen 
care are un impact semnificatic asupra imaginii 
companiei.  

• Există percepŃia că femeile trebuie să fie foarte 
‘dure’ şi să fie ‘ca bărbaŃii’ pentru a reuşi să ajungă 
în funcŃii superioare de conducere.  

• În unele cazuri, există o cultură a muncii şi 
organizaŃională care apreciază mai degrabă 
contribuŃiile bărbaŃilor, decât pe cele ale femeilor.  

 

Cultura  organizaŃiei 
• FormulaŃi un angajament explicit faŃă de promovarea 

egalităŃii şi a diversităŃii prin politica companiei. 
• ActionaŃi pentru a schimba cultura organizaŃiei, astfel 

încât femeile să fie privite ca o resursă pe termen lung.  
• IntroduceŃi sisteme vizibile şi transparente de recrutare 

şi avansare în carieră. 
• PrezentaŃi imagini pozitive cu femei, personal în vârstă, 

personal cu dizabilităŃi şi personal minoritar etnic în 
publicaŃii şi in campania de marketing.  

• CombateŃi imaginile şi percepŃiile negative prin 
evidenŃierea calităŃilor pe care le aduc femeile în 
management sau în domenii netradiŃionale de muncă. 

• SchimbaŃi descrierile funcŃiilor de inginer şi de 
tehnician, astfel încât concentrarea să fie asupra 
serviciilor oferite clienŃilor şi a contactelor cu clienŃii, 
pentru a atrage solicitări de angajare din partea  
femeilor. 

• PopularizaŃi în rapoartele anuale, pe web site şi în alte 
publicaŃii declaraŃiile cu privire la rolul pozitiv al 
companiei în aprecierea şi promovarea diversităŃii.  

Încrederea şi stima de sine a femeilor 
• Femeile se pot confrunta cu izolarea şi un mediu de 

lucru ostil, care pot avea un impact negativ asupra 
stimei de sine şi a încrederii. 

• Femeile, uneori, se auto-conving să nu solicite 
promovarea, au mai puŃină încredere în ele însele şi 
stimă de sine decât bărbaŃii, sunt mai puŃin 
categorice şi nu sunt atât de bune în a se „vinde” la 
un interviu.  

• Există puŃine modele de rol pozitiv jucat de femei, în 
timp ce bărbaŃii au la dispozitie multe asemenea 
modele de rol pozitiv. Aceasta îi ajută să fie mai 
strategici în planificarea carierei lor şi în planurile de 
avansare.  

 

Încrederea şi stima de sine a femeilor 
• EliminaŃi potenŃiala izolare a femeilor prin introducerea 

unor structuri de sprijin, precum scheme de îndrumare 
şi de stabilirea unor reltii de prietenie. 

• AveŃi în vedere recrutarea cu preponderenŃă a femeilor 
pentru ucenicie, formare şi stagiatură.  

• IntroduceŃi structuri şi proceduri de recrutare interne 
deschise şi transparente  

• IntervievaŃi toate candidatele sau asiguraŃi-vă că există 
întotdeauna cel puŃin o femeie care este intervievată 
pentru o funcŃie. Aceasta poate ajuta la creşterea 
vizibilit ăŃii femeilor şi poate mări experienŃa şi 
încrederea femeilor în privinŃa interviurilor.  

• PromovaŃi modelele de rol pozitiv al femeilor cu 
ajutorul posterelor, materialelor de recrutare, publicitatii 
şi marketing-ului.  
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SecŃiunea 2: Politici, practici şi proceduri de egalitate şi diversitate la 
locul de muncă 

Introducere 

Scopul acestei secŃiuni a Setului de Instrumente este de a arăta cum se pot elabora şi implementa 
politicile, practicile şi procedurile de egalitate şi diversitate la locul de muncă. Sectiunea va 
cuprinde:  
 
a) Politici de egalitate: cum să elaborezi o abordare amplă organizaŃională faŃă de egalitate şi 

diversitate, prin dezvoltarea de politici de egalitate 
b) Recrutarea şi selectarea 
c) Demnitatea la muncă, hărŃuirea sexuală, hărŃuirea şi intimidarea 
d) Plată egală pentru muncă de valoare egală 
e) Elaborarea unui angajament strategic faŃă de egalitate în organizaŃie 
f) Infrastructura egalităŃii: funcŃionari de egalitate şi comitete de egalitate 
 
Abordările de succes pentru îmbunătăŃirea echilibrului de gen într-o organizaŃie necesită o serie de 
politici şi acŃiuni de susŃinere. Identificarea condiŃiilor organizaŃionale interne este importantă, de 
asemenea, pentru succesul egalităŃii. Exemplele care pot contribui la promovarea cu succes a 
egalităŃii sunt: 
 
• O abordare novatoare a managementului resurselor umane 
• Aplicarea principiului de parteneriat faŃă de relaŃiile de producŃie la nivelul companiei 
• Un obiectiv explicit incorporat în strategia companiei şi o cultură şi valori organizaŃionale 

susŃinătoare1.  
 
Implementarea diversităŃii înseamnă că organizaŃiile au nevoie de o nouă gândire şi o deschidere 
faŃă de schimbare. Gestionarea diversităŃii poate duce cu succes la beneficii reciproce pentru 
angajatori şi angajaŃi. 
 
Enel 
În Italia, o serie de acorduri la nivel sectorial conŃin unele prevederi relevante, precum crearea de organisme 
comune pentru egalitate, observatoare şi grupuri de lucru pentru monitorizarea statisticilor de ocupare a 
forŃei de muncă şi promovare a studiilor şi analizelor, cu scopul elaborării planurilor de acŃiune pozitive. La 
Enel, egalitatea şi diversitatea sunt integrate în CSR, care se referă la drepturile omului şi la conceptul de 
nediscriminare în politica şi procedurile companiilor, inclusiv la recrutare şi selecŃie. Un aspect-cheie este 
acela că activităŃile unei companii trebuie să aibă valabilitate in raport cu Codul de Etică, in care este 
prevăzută o declaraŃie de angajament semnată de angajaŃi. Egalitatea şi diversitatea sunt integrate în Codul 
de Etică, ale cărui principii angajează compania faŃă de nediscriminare şi imparŃialitate în toate activităŃile 
sale, precum şi faŃă de respectarea demnităŃii şi integrităŃii întregului personal.  

a)  Politici de egalitate 
 
Locurile de muncă in care există politici oficiale de ocupare a forŃei de muncă vor avea, cel mai 
probabil, un impact pozitiv asupra atitudinii angajaŃilor faŃă de munca şi bunăstarea lor (inclusiv in 
                                                
1 Dovada acestei abordări a fost evidenŃiată în cercetarea efectuată de Olgiati şi Shapiro (2002); FundaŃia Europeană 
pentru ÎmbunătăŃirea CondiŃiilor de ViaŃă şi de Muncă (2004); CSR Europe (2006); TRED Equal Project (2006); 
Pillinger (2006) .  
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domenii precum stress-ul legat de muncă, satisfacŃia din muncă şi o performanŃă organizaŃională 
mai mare). Având o politică de şanse egale, aceasta poate ajuta, de asemenea, in a demonstra că 
practicile de muncă discriminatorii nu vor fi tolerate în companie. O cerinŃă de respectare a acestei 
politici poate fi, de asemenea, incorporată în contractele cu furnizorii.  
 
Listă de verificare: ce ar trebuie să includă o politică de egalitate? 
 
� O declaraŃie de egalitate, care stabileşte valorile şi principiile de bază ale organizaŃiei. Aceasta ar trebui 

să stipuleze clar cum şi de ce realizarea egalităŃii şi diversităŃii reprezintă un obiectiv important pentru 
organizaŃie Aceasta poate comunica cu privire la tratamentul egal faŃă de angajaŃi, cuprinzând aspectele 
de gen, rasă şi etnicitate, religie şi credinŃă, vârstă, orientare sexuală şi dizabilităŃi.  

 
� Prezentarea politicilor companiei şi a acŃiunilor specifice care au un impact asupra egalităŃii şi 

diversităŃii. Scopul este de a avea o abordare strategică faŃă de egalitate şi diversitate, împreună cu 
măsuri pentru implementarea egalităŃii şi diversităŃii în practică.  

 
� Includerea unor aspecte precum recrutarea şi selecŃia, reŃinerea personalului, avansarea, formarea şi 

dezvoltarea, timpul de lucru şi orele de lucru flexibile, plata, recompensele şi beneficiile, hărŃuirea şi 
hărŃuirea sexuală, plata egală pentru muncă de valoare egală, sănătate şi siguranŃa in muncă, consultarea 
şi participarea sindicatelor, strângerea datelor şi monitorizarea şi raportarea privind rezultatele egalităŃii, 
rolurile şi aşteptările managerilor şi ale angajaŃilor.  

. 
� Furnizarea unor explicaŃii cu privire la modul în care pot să funcŃioneze politicile în practică, cu exemple 

de bune practici în domeniile cuprinse în politică. 
  
� Stabilirea unor proceduri clare pentru implementarea şi monitorizarea politicii de egalitate.  
 
� Elaborarea propriei voastre politici cu participarea deplină şi implicarea personalului şi a sindicatelor. Nu 

numai că aceasta asigură o concentrare corectă asupra politicii voastre, dar va fi şi mai uşor de 
implementat. Aceasta va ajuta la diseminarea largă a informaŃiei referitoare la politică precum şi la 
înŃelegere din partea personalului.  

 
AnalizaŃi politicile, procedurile şi practicile voastre actuale pentru identificarea loculuipunctelor in care  
trebuie să se facă schimbări.  
 
• Au politicile voastre un impact advers, care ar putea să fie neintenŃionat, asupra unor grupuri de angajaŃi? 
• Promovează politicile voastre demnitatea şi respectul faŃă de oameni?  
• Includ ele preocuparea faŃă de nevoile diverse ale angajaŃilor?  
 
Un exemplu de declaraŃie cu privire la diversitate poate fi găsit mai jos, de la Empower Training 
Services Ltd, un furnizor de servicii pentru formare în sectorul energetic din Marea Britanie. 
DeclaraŃia cu privire la diversitate intenŃionează să arate faptul că o companie furnizează servicii 
care sunt salutate şi includ preocuparea pentru diversitate. 

 
Empower Training Services Ltd 
 
DeclaraŃie de Diversitate 
 
Principalele obiective 
• Dezvoltarea unei culturi organizaŃionale care salută şi promovează egalitatea şi diversitatea.  
• Dezvoltarea aşteptărilor şi atitudinilor în rândul personalului la toate nivelurile, care reflectă valorile unei 

societăŃi diverse. 
• Asigurarea ca fiecare activitate să contribuie pozitiv la menŃinerea şi reflectarea diversităŃii. 
• Asigurarea ca egalitatea şi diversitatea să fie reflectate în politicile şi strategiile tuturor organizaŃiilor noastre 

partenere, la nivel operaŃional şi strategic. 
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Promovarea incluziunii şi a participării crescute. 
 
• ComunicaŃi aşteptările voastre înalte partenerilor şi altor agenŃii, dând clar de înŃeles că performanŃa slabă nu 

este acceptată.  
• ConveniŃi asupra factorilor de succes şi a obiectivelor cu partenerii şi alte agenŃii şi conveniŃi si asupra 

modurilor de evidenŃiere a acestora.  
• ElaboraŃi şi conveniŃi asupra proceselor care vor fi folosite pentru analiza unei învăŃări inclusive, a unei 

participări extinse şi a formării pe tot parcursul vieŃii, care vor permite emiterea unor judecăŃi nepărtinitoare.  
• DezvoltaŃi legături cu alte agenŃii locale pentru a identifica şi a ajunge la grupurile şi la indivizii sub-

reprezentaŃi 
• ÎncercaŃi să elaboraŃi proceduri clare pentru a înregistra orice incidente de discriminare, hărŃuire sau 

intimidare. 
 
Demnitatea la locul de muncă şi aprecierea oamenilor  
• PromovaŃi excelenŃa şi bunele practici pentru cursanŃii care au greutăŃi în învăŃare, diferenŃe sau dizabilităŃi.  
• ÎncurajaŃi mediile de muncă în care toate persoanele, indiferent de originea lor, se simt confortabil şi îşi pot 

realiza formarea profesională, fără interferenŃe incorecte şi inutile. 
• PromovaŃi un climat în care punctele de vedere ale oamenilor cu dizabilităŃi sunt apreciate şi sunt luate în 

consideraŃie în cadrul procesului de luare a deciziilor. 
• EfectuaŃi audituri în mod regulat cu privire la sprijinul disponibil pentru cursanŃii cu diferenŃe, care au 

dificultăŃi în învăŃare şi dizabilităŃi.  
 
RecunoaşteŃi, măsuraŃi şi sărbătoriŃi succesul 
• ElaboraŃi şi conveniŃi asupra măsurilor de impact pentru evaluarea progresului înregistrat. 
• StabiliŃi sisteme de monitorizare, pentru a vedea în ce măsură sunt satisfăcute nevoile diferitelor grupuri.  
• ObŃineŃi date locale pentru a identifica decalajele în procesul de învăŃare in vederea planificării. 
• PopularizaŃi practicile bune şi poveştile de succes individuale şi organizaŃionale. 

 
Politicile de egalitate şi diversitate în industria energiei electrice 
 
Au existat o serie de abordări diferite cu privire la politicile de egalitate şi diversitate în sector. 
Principalele trei abordări cuprind următoarele: 
 
• Integrarea egalităŃii şi diversităŃii în politicile de resurse umane, uneori cu o secŃiune sau un  

capitol separat pe teme de egalitate şi diversitate. 
• Politici separate de egalitate şi diversitate, care pot fi sau nu asociate cu principalele politici în  

materie de resurse umane.  
• Abordările ale integrării care descentralizează responsabilitatea pentru coordonarea diversităŃii 

în unităŃile comerciale.  
 
Următoarele exemple referitoare la Endesa, Energie E2, Vattenfall, Enel şi ESB arată diferitele 
abordări. Elementul-cheie pentru toate aceste companii este importanŃa acordată dezvoltării 
strategice a egalităŃii în cadrul organizaŃiei.  
 
ENERGIE E2 
Compania daneză de energie E2 a elaborat o politică de resurse umane care integrează politicile de egalitate şi 
diversitate, cuprinzând planificarea recrutării, a promovării şi a dezvoltării carierei profesionale. Există un capitol 
special referitor la membrii mai în vârstă ai personalului şi la prevederile pentru un orar de lucru flexibil, pe 
măsură ce personalul se apropie de pensionare. Acest capitol a fost modificat recent pentru a oferi oportunităŃi de 
muncă flexibilă pentru întregul personal.  
 
Politica aceasta a fost implementată în toate unităŃile de lucru ale companiei. Managerii fiecărei unităŃi de lucru au 
participat la cursuri de formare şi îndrumare cu privire la modul de implementare a politicii, lucru care a fost bine 
primit de către manageri. La o şedinŃă de o jumătate de zi, la care au participat toŃi managerii, au fost prezentate  
îndrumări practice şi exemple cu privire la modul de implementare a politicii. Până în prezent, compania este 
mulŃumită de progresul care a fost făcut în implementarea politicii.  



Final version  March 2007 2

Politica evidenŃiază atitudinile şi valorile generale ale companiei în privinŃa tuturor domeniilor referitoare la 
angajaŃii săi.  Scopul politicii de  RU este “să fie instrumentală în furnizarea cadrului unui loc de muncă stimulator  
şi este atractiv, care trebuie să fie capabil să atragă şi să reŃină angajaŃii competenŃi”. Egalitatea şi diversitatea sunt 
integrate în politica adoptată de Comitetul Consultativ Comun al sindicatelor şi managementului în 2001. 

Preşedintele si Directorul General al companiei declară că politica “se bazează pe punctul de vedere fundamental, 
potrivit căruia angajatul individual ar trebui să fie tratat ca o fiinŃă umană sub toate aspectele şi această politică ar 
trebui să contribuie la dezvoltarea unei vieŃi agreabile, atât în interiorul, cât şi în exteriorul E2. Noi vedem 
angajarea la E2 ca pe o cooperare între angajat şi E2, în care ambele părŃi manifestă un respect recirpoc în cadrul 
unui dialog constructiv. 
 
Politica de RU trebuie să garanteze că toŃi angajaŃii, indiferent de vârstă, sex, educaŃie etc. se bucură de 
aceleaşi oportunităŃi şi condiŃii de muncă. Atitudinile şi valorile stabilite în politică trebuie folosite cu grijă şi 
responsabilitate.”  
 
Politica cuprinde: 

• Valorile fundamentale bazate pe cultura de afaceri şi corporatistă 
• Modul cum am dori să fie locul de muncă  
• Aşteptările pentru manager 
• Aşteptările angajatului 
• Recrutarea şi angajarea noilor angajaŃi 
• Ceea ce oferă E2: termenii şi condiŃiile de angajare (care includ orele de muncă, plata, nediscriminarea, 

recrutarea din interior, pensiile şi asigurarea, avansarea de la o pozitie inferioară la una superioară, 
concediul de maternitate şi de paternitate, rezilierea angajării şi re-locarea) 

• Dezvoltarea şi formarea  
• Responsabilitatea socială 
• Bunăstarea 
• Comunicarea şi cooperarea 
 
Politica a fost elaborată în comun între companie şi Comitetul de Întreprindere, care reprezintă gulerele 
albastre, gulerele albe şi sindicatele profesionale din cadrul companiei. Sindicatele au fost mulŃumite de 
proces şi de rezultatul politicii. Cadrul acestei politici este important, deoarece principalul contract colectiv 
pentru companie, care include aspecte precum plata şi orele de lucru, nu conŃine o clauză specială privind 
egalitatea. 
  
 
 
Vattenfall 
Diversitatea este privită tot mai mult ca parte a obiectivelor întreprinderii şi a dezvoltării competenŃelor 
companiei. Cu câŃiva ani în urmă, Vattenfall a câştigat un premiu naŃional pentru că era compania cu cele 
mai bune politici de egalitate din Suedia. Compania a elaborat o serie de linii directoare şi de instrucŃiuni cu 
privire la diversitate în domeniile recrutării, echilibrului muncă-viaŃă şi al dezvoltării competenŃelor.  
 
Strategia de resurse umane a companiei stabileşte provocarea pentru Vattenfall de a fi o companie de primă 
opŃiune, lucru realizat printr-un mediu de lucru atractiv, prin atragerea competenŃelor externe şi dezvoltarea 
competenŃelor interne. Diversitatea este văzută ca o parte a activităŃii de zi cu zi a companiei, bazată pe 
viziunea potrivit căreia angajaŃii ar trebui să reflecte societăŃile în care operează grupul, în ceea ce priveşte 
genul, vârsta, provenienŃa etnică şi culturală. Politica se concentrează asupra culturii şi a organizării: “Pentru 
Vattenfall, diversitatea şi oportunităŃile egale înseamnă ca toŃi angajaŃii să se bucure de aceleaşi posibilităŃi şi 
drepturi, indiferent de gen, vârstă, origine etnică şi rasială, dizabilităŃi,  religie sau credinŃă, orientare sexuală 
sau alte circumstanŃe. Nu se acceptă nici o formă de comportament jignitor sau de hărŃuire; toŃi sunt trataŃi cu 
respect.”  
 
 
ESB 
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În urmă cu şaisprezece, ESB a lansat o iniŃiativă majoră cu privire la egalitatea de gen, care a rezultat într-o 
serie de politici de egalitate şi numirea unui Manager pentru Şanse Egale şi a unui personal auxiliar. Biroul 
se concentra iniŃial asupra aspectelor de egalitate de gen, dar în ultimii ani a abordat o agendă mai amplă a 
diversităŃii. Astăzi, ESB are o gamă amplă de politici privind egalitatea pornind de la cele nouă domenii de 
egalitate cuprinse în LegislaŃia Irlandeză pentru Egalitate. Aceste politici sunt integrate în strategia de RU a 
companiei şi sunt parte integrantă a atitudinii progresiste a companiei faŃă de gestionarea resurselor umane. 
Aceste politici includ O Politică de Şanse Egale şi Diversitate, care se concentrează asupra clienŃilor şi a 
personalului din cele nouă domenii şi cuprinde respectul şi demnitatea la locul de muncă, recrutarea şi 
selecŃia, dezvoltarea carierei, organizarea lucrului şi plata egală. Noilor angajaŃi li se dă un exemplar al 
politicii şi a fost realizat un DVD/video în scopul formării pe probleme de egalitate. 
 
Alte politici includ o Politică privind Diversitatea Culturală, care se concentrează asupra inter-
culturalismului la locul de muncă, pentru a elimina problemele legate de rasism; un Cod de Conduită pentru 
Persoanele cu DizabilităŃi;  o politică cu privire la Respectul şi Demnitatea Individului în ESB, care se ocupă 
de prevenirea intimidării, hărŃuirii şi a hărŃuirii sexuale; un Ghid privind Drepturile la Concediu de 
Maternitate şi o politică privind echilibrul muncă-viaŃa privată ObŃinerea Echilibrului. Politica privind 
combaterea hărŃuirii şi a hărŃuirii sexuale este susŃinută şi implementată printr-un sistem de persoane de 
contact desemnate, prin formarea conducerii, prin publicaŃii larg răspândite şi prin creşterea conştientizării  
Toate politicile sunt prezentate pe site-ul intranet privind Şansele Egale, care este accesibil personalului. 
ESB realizează o strategie de egalitate de nivel înalt, care va incorpora toate politicile şi va integra  
susŃinerea pentru cele nouă domenii de egalitate.  
 
O listă de verificare pe probleme de egalitate poate fi găsită în Anexa 3. Aceasta poate fi folosită 
pentru a ajuta la identificarea priorit ăŃilor în dezvoltarea unei politici sau strategii de egalitate.  
 
Ana Brogi, Manager responsabil pentru controlul calităŃii în infrastructură, Enel, Italia 
Ana a intrat în companie în 1982, ca biolog, şi a lucrat 10 ani în sectorul nuclear ca expert în controlul 
mediului în centralele nucleare. După referendumul italian privind energia nucleară din 1988, ea s-a mutat în 
sectorul termoelectric ca specialist de mediu, cu responsabilitatea de a autoriza planurile termoelectrice. 
După şapte ani în această funcŃie, ea a lucrat într-o serie de funcŃii în domeniul sănătăŃii şi siguranŃei, iar apoi 
ca manager responsabil cu autorizarea  centralelor, iar ulterior în funcŃia de responsabil cu egalitatea, 
siguranŃa şi mediul, cu o sarcină specială privind eficienŃa energetică. Astăzi, ea conduce 60 de ingineri. A 
văzut că în ultimii ani tot mai multe femei au intrat în domeniul ingineriei, deşi numărul este, încă, foarte 
scăzut. Ana afirmă că femeile care lucrează în domenii netradiŃionale “trebuie să fie mai conştiente de ele 
însele şi trebuie să fie la fel de bune, dacă nu chiar mai bune decât bărbaŃii în domeniile tehnice; femeile 
trebuie să fie tari”. In echipa sa, câteva femei ingineri au copii mici şi Ana crede că, în calitate de manager 
femeie, este mai conştientă de nevoile personalului feminin, în special de ajutorul necesar pentru a putea 
realiza echilibrul muncă-viaŃă. Ana crede că compania va beneficia în viitor de prezenŃa mai multor femei în 
domenii netradiŃionale, dar este necesară o schimbare în cultura companiei pentru a reflecta nevoile femeilor 
şi valorile lor.  
 
 

b)  Recrutarea şi selecŃia 
 
Angajatorii care iau în consideraŃie egalitatea şi diversitatea sunt cei care promovează cele mai bune 
practici în recrutare. Acestea nu numai că le oferă acces la un grup format din cei mai buni angajaŃi, 
dar le şi ajută la o imagine publică pozitivă a companiei.  
 
OrganizaŃiile care au examinat impactul procedurilor lor de recrutare şi selecŃie asupra egalităŃii şi 
diversităŃii vor găsi, datorită acestui lucru, personal cu  compentenŃă, experienŃă şi calificarea 
necesarŃă. Persoanele cele mai competente vor fi atrase de organizaŃiile care folosesc proceduri de 
recrutare şi selecŃie transparente, sistematice şi corecte.  
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Merită să fie luată  în consideraŃie elaborarea unei strategii de recrutare, care stabileşte Ńinte şi 
obiective pentru recrutarea candidaŃilor din grupurile subreprezentate. Aspectele care trebuie 
abordate sunt: identificarea talentelor, recrutarea, dezvoltarea şi formarea.  
 
Vattenfall  
Realizarea unei recrutări transparente şi deschise necesită o specificaŃie potrivită pentru solicitant, astfel încât să 
se evite stereotipiile. Un proces de recrutare deschis a fost realizat prin formarea în privinŃa şanselor egale a 
membrilor comisiei de intervievare, astfel încât principiile transparente de şanse egale sunt incorporate în 
procedurile de intervievare. O altă strategie utilizată este prezenŃa a cel puŃin unui candidat femeie pentru toate 
funcŃiile superioare. Făcând acest lucru, se poate ameliora profilul femeii ca potenŃial funcŃionar superior pentru 
funcŃii viitoare.  
 
British Telecom a încercat să atragă mai multe femei ingineri în companie, prin îndepărtarea cuvântului ‘inginer’ 
din titlul postului pentru ucenicii din serviciile de teren care sunt numiŃi acum ‘Tehnicieni pentru Serviciul 
ClienŃi’. De asemenea, au fost îndepărtate referinŃele la nevoia de a  ‘reduce punctele slabe şi de a dezvolta 
punctele forte ' din publicitatea pentru recrutare, punându-se accentul asupra aspectelor legate de serviciul pentru 
clienŃi. Ca rezultat, s-au primit mai multe solicitări de angajare din partea femeilor tinere faŃă de anii precedenŃi. 
Managerii realizează interviuri folosind un tipar care structurează şi notează performanŃa solicitantului/ei şi 
asigură un interviu corect şi obiectiv.  
 

 
Lista de verificare a aspectelor care trebuie avute în vedere la recrutare şi selecŃie  
 
Pre-recrutare 
 
� AnalizaŃi criteriile de recrutare şi selecŃie pentru a vă asigura că nu conŃin criterii învechite, înguste sau 

irelevante, care ar putea exclude sau descuraja anumite grupuri.  
 
� OrganizaŃi cursuri de formare pe probleme de egalitate şi diversitate pentru manageri şi alte persoane 

implicate în recrutare, pentru a vă asigura că au cunoştinŃă despre dosarul comercial pentru diversitate şi 
că sunt capabili să ia decizii nepărtinitoare.  

 
� LuaŃi în consideraŃie cum şi unde poate fi promovată şi implementată munca flexibilă în cadrul 

organizaŃiei, pentru a atrage şi reŃine lucrătorii talentaŃi de ambele genuri.  
 
� FiŃi pro-activi în recrutare, de exemplu prin adoptarea unor strategii pozitive de încurajare a solicitărilor 

din partea grupurilor sub-reprezentate.  
 
� AveŃi în vedere campaniile de recrutare a mai multor femei în domenii netradiŃionale, de exemplu prin 

publicarea locurilor de muncă în reviste pentru femei şi prin grupuri de femei din cadrul comunităŃilor. 
 
� AsiguraŃi-vă ca agenŃiile de recrutare şi „vânătorii de capete” trimit femei la interviuri.  
 
 
Identificarea şi dezvoltarea talentelor  
 
� ElaboraŃi strategii pentru identificarea şi dezvoltarea talentelor din interiorul organizaŃiei. Identificarea 

unor potenŃiale noi posturi dintr-un grup mai mare de posibili candidaŃi poate economisi costurile de 
recrutare.  

 
� DezvoltaŃi programe de formare specifice pentru ca femeile şi bărbaŃii să poată avansa în cadrul 

organizaŃiei şi vizaŃi potenŃiali manageri femei.  
 
� LărgiŃi grupul de femei absolvente în inginerie prin vizarea lor în publicitate şi informaŃii. 
 
� EvidenŃiaŃi noi surse de angajaŃi printr-o privire mai amplă asupra potenŃialilor angajaŃi.  
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Elaborarea specificaŃiei locului de muncă 
 
� Înainte de recrutare, asiguraŃi-vă că competenŃele pe care le căutaŃi sunt clare. Cel mal bun mod pentru a 

face acest lucru este de a fi sistematic şi a avea o specificaŃie clară cu privire la competenŃe sau la 
persoană (aceasta stabileşte principalele responsabilităŃi şi aptitudini cerute). 

 
� AsiguraŃi-vă că cerinŃele postului sunt legate de munca efectivă care trebuie făcută.  
 
� AsiguraŃi-vă că specificaŃia postului şi fi şa postului sunt neutre din punctul de vedere al genului.  
 
� GândiŃi-vă la modul în care este descris postul şi la alte modalităŃi în care poate fi realizată munca.   
 
� Cum poate să fie postul făcut atrăgător, de exemplu, prin oferirea unor ore de lucru flexibile, a unui orar 

flexibil, a posibilităŃii de a lucra de acasă sau de a stoca orele intr-o bancă a timpului?  
 
Plasarea anunturilor 
 
� IntroduceŃi în publicitatea voastră imagini pozitive cu femei care lucrează în funcŃii netradiŃionale şi la 

nivele superioare. 
 
� EvitaŃi procedurile informale şi vorba din om în om. FaceŃi publicitate amplă  în revistele şi ziarele citite 

de femei. 
 
� EvitaŃi să folosiŃi un limbaj de un gen sau altul, care asociază titularul postului cu unul din genuri.  
 
� EliminaŃi orice stereotipie de gen neintenŃionată din fişele posturilor şi din reclame.  
 
Recrutarea şi intervievarea candidaŃilor  
 
� VerificaŃi procesul de recrutare şi selecŃie din punctul de vedere al egalităŃii. Există vreun element al 

procesului care ar putea dezavantaja candidaŃii femei?  
 
� ÎmbunătăŃiŃi echilibrul de gen în comisia de interviuri. FormaŃi grupuri de femei instruite în interviuri în 

fiecare organizaŃie precum şi consultanŃi externi în resurse umane femei. Aceasta poate să garanteze  
faptul că o comisie de interviuri nu va angaja automat pe cineva care seamănă cu cei care fac parte din 
comisie. 

 
� AsiguraŃi-vă că deciziile cu privire la recrutare sunt cât se poate de obiective, introducând criterii de 

selecŃie explicite, adoptând o abordare structurată a intervievării şi înregistrând rezultatele interviurilor, 
de exemplu, folosind un sistem de notare şi de luare a notiŃelor cu privire la decizii.  

 
� OferiŃi cursuri de formare privind recrutarea pentru membrii comisiilor de interviuri, pentru a fi siguri că 

se folosesc proceduri potrivite şi transparente şi că sunt eliminate orice bariere atitudinale.  
 
� EvitaŃi să faceŃi presupuneri referitoare la vârsta oamenilor, la atributele lor fizice, precum forŃa sau 

înălŃimea, la vechimea in muncă, munca cu normă întreagă etc. 
 
� AsiguraŃi-vă că procedura de recrutare Ńine cont de capacităŃi şi aptitudini. EvitaŃi folosirea oricăror 

stereotipii sau judecăŃi legate de capacitatea unei persoane bazate pe gen. 
 
� Întotdeauna este important să dai candidaŃilor posibilitatea de feedback. Aceasta poate ajuta la crearea 

unui mediu favorabil pentru femeile candidate la posturi superioare sau netradiŃionale.  
 
 
Monitorizarea 
 
� MonitorizaŃi metodele de publicitate, recrutare şi numire în funcŃie. 
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� MonitorizaŃi numărul de femei care se prezintă la interviu sau la promovare. IdentificaŃi orice bariere 

care ar putea exista.  
 
Planificarea succesiunii 
 
� IntegraŃi egalitatea şi diversitatea în planificarea succesiunii şi în planificarea forŃei de muncă.  
 

c) Demnitatea în muncă, hăr Ńuirea sexuală, hăr Ńuirea şi intimidarea  
 
Promovarea demnităŃii la locul de muncă şi combaterea hărŃuirii sexuale, a hărŃuirii şi intimidării reprezintă 
parte integrantă din politica de egalitate şi diversitate. În unele companii din sectorul de electricitate, acesta 
este subiectul unor politici separate, în timp ce în altele, aspectele acestea sunt integrate în politicile generale 
de resurse umane.  
 
Lista de verificare a aspectelor care trebuie avute în vedere la implementarea demnităŃii la 
locul de muncă 
 
� Exemple la toate nivelurile organizaŃiei, prin crearea unei culturi care promovează demnitatea şi în care personalul 

şi clienŃii sunt trataŃi cu respect.  
 
� ElaboraŃi  şi implementaŃi o politică privind demnitatea la locul de muncă; faceŃi publicitate politicii şi oferiŃi 

formare pentru manageri şi reprezentanŃi ai sindicatelor privind modul în care se rezolvă plângerile formale şi 
informale. 

 
� StabiliŃi o structură pentru puncte de contact confidenŃiale pentru a oferi sfaturi şi informaŃii în toate departamentele 

din organizaŃie.  
 
� IntroduceŃi  “toleranŃa zero” faŃă de hărŃuire şi intimidare.  
 
 
 
d) Plată egală pentru muncă de valoare egală 
 
În medie, există un decalaj salarial între bărbaŃi şi femei de 15%. Acest lucru există din cauza unei 
serii de procese şi comportamente la locul de muncă, precum şi a modului în care se stabileşte 
actuala rată de salarizare pentru un anumit post. În practică, subestimarea muncii şi a competenŃelor 
femeilor reprezintă una din cele mai mari bariere în calea egalităŃii la locul de muncă.  
 
ExistenŃa unor sisteme nediscriminatorii şi care nu subestimează munca făcută de femei poate avea 
rezultate pozitive pentru companii. În particular, aşteptările şi revendicările femeilor privind 
egalitatea la locul de muncă şi un tratament corect nu pot fi ignorate dacă angajarea în sectorul 
energiei electrice va fi preferată faŃă de alte angajări.  
 
Atât bărbaŃii, cât şi femeile, vor considera angajarea atractivă, dacă deciziile salariale sunt obiective 
şi corecte. Recompensarea personalului pentru competenŃele sale ar putea fi foarte motivantă; 
procedând altfel s-ar putea ajunge la un impact negativ.  
 
Angajatorii care plătesc femeilor salarii care corespund valorii lor pot crea un mediu de lucru 
pozitiv. Aceasta poate ajuta la creşterea productivităŃii şi la reducerea absenteismului şi a 
concediilor de boală, şi poate crea o imagine pozitivă faŃă de clienŃi. Evitarea litigiilor este un aspect 
major pentru angajatori şi favorizează dezvoltarea unor sisteme salariale corecte şi transparente, iar 
echitatea salarială este luată în serios în negocierile colective. 
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Lista de verificare a aspectelor avute în vedere la salarizarea femeilor 

� VorbiŃi cu femeile la locul de muncă şi aflaŃi care sunt problemele lor, cum îşi apreciază munca şi dacă 
resimt o discriminare salarială.  

 
� SugeraŃi moduri în care sistemele salariale pot fi făcute mai vizibile, cu informaŃii accesibile şi date 

despre salarii şi clasificare.  
 
� MăriŃi valoarea acordată posturilor pentru femei prin evaluarea postului. Aceasta se poate face prin 

abordarea schemelor de clasificare discriminatorii şi poate releva presupuneri ascunse despre valoarea 
competenŃelor şi a muncii  femeilor şi bărbaŃilor.  

 
� AbordaŃi segregarea ocupaŃională acolo unde femeie sunt grupate în anumite categorii sau unde există 

clasificări ale locurilor de muncă dominate de femei şi prost plătite.  
 
� ÎmbunătăŃiŃi accesul la munca remunerată mai bine şi care este făcută, în general, de bărbaŃi, prin 

formarea deprinderilor şi dezvoltarea carierei pentru femei.  
 
� PromovaŃi egalitatea şi negocierile colective şi asiguraŃi-vă că negocierile între angajatori şi sindicate 

incorporează şi perspective pentru femei.  
 
� IdentificaŃi orice elemente salariale care discriminează femeile, de exemplu bonusuri, plăŃi nemonetare, 

măriri salariale, criterii pentru un salariu bazat pe performanŃă, etc. 
 
� InvestigaŃi dacă anumite grupuri de lucrători sunt discriminate salarial, de exemplu, lucrătorii cu 

jumătate de normă sau cei temporari/cu contract.  
 
� AsiguraŃi-vă că are loc un proces continuu de culegere a datelor statistice şi o monitorizare în curs de 

desfăşurare privind reducerea decalajul salarial pe bază de gen.  
 
 
Un model de politică de remunerare egală, care poate fi folosită şi adaptată de către companii, 
poate fi găsit în Anexa 4. 
 
Evaluarea postului fără prejudecăŃi legate de gen  
 
Schemele de evaluare a postului compară posturile luând în consideraŃie îndatoririle şi 
responsabilităŃile incluse. Evaluarea postului poate fi folosită pentru creşterea valorii acordate 
posturilor pentru femei, abordarea schemelor de clasificare discriminatorii şi relevarea unor 
presupuneri ascunse referitoare la valoarea competenŃelor femeilor şi bărbaŃilor. Este important ca 
aceste proceduri să poată aborda segregarea ocupaŃională acolo unde femeile sunt grupate în 
categorii de posturi sau clasificări dominate de femei şi prost plătite. Totuşi, evaluarea postului, 
dacă se realizează într-o manieră bazată pe gen, poate întări presupunerile discriminatorii existente 
şi stereotipurile.    
 
Cele mai bune sisteme de evaluare a postului folosesc o metodă analitică bazată pe patru factori 
principali.   
 
• CompetenŃe: experienŃa, formarea, educaŃia şi abilitatea cerute de post. Acestea includ abilităŃi 

mentale şi fizice cerute pentru efectuarea muncii şi au în vedere a serie de variabile precum 
complexitatea, dificultatea şi viteza. 

 
• Efort:  efortul fizic sau mental necesar pentru efectuarea muncii. Acesta include efortul 

intelectual şi fizic şi variabile precum frecvenŃa, durata, efortul, tensiunea etc. 
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• Responsabilitatea: măsura în care angajaŃii sunt responsabili de munca pe care o fac şi de 

impactul sau importanŃa ei pentru organizaŃie. Aceasta se referă la importanŃa anumitor elemente 
ale unui loc de muncă şi impactul lor asupra organizaŃiei. Ea include resursele umane, tehnice şi 
financiare şi variabile precum importanŃa, dimensiunea, valoarea şi responsabilitatea. 

 
• CondiŃiile de Muncă: cadrul fizic şi pericolele postului. Acestea se referă la mediul de lucru în 

care angajaŃilor li se cere să-şi desfăşoare activitatea. Ele includ condiŃiile fizice şi psihologice şi 
variabile precum pericolul, imprevizibilul, negativismul, durata şi frecvenŃa.  

 
Multe organizaŃi au văzut că valoarea muncii depuse de femei este, adesea, trecută cu vederea în 
stabilirea salariilor. Exemple ale competenŃelor aparŃinând, în mod tipic, femeilor includ deprinderi 
de dexteritate manuală sau abilitatea de a face faŃă stress-ului provocat de prestarea serviciilor în 
prima linie şi de lucrul cu publicul. Scheme bune de evaluare a competenŃelor sunt acelea care evită 
prejudecăŃile bazate pe gen şi care pun sub semnul întrebării stereotipurile prevalente cu privire la 
valoarea muncii femeilor.  
 
e)  Elaborarea unui angajament strategic faŃă de egalitate şi diversitate  
 
Elaborarea unei strategii de egalitate cu obiective şi Ńinte pe termen lung şi scurt poate ajuta la 
susŃinerea politicilor de egalitate pe termen lung şi la menŃinerea dinamicii egalităŃii. Acesta este un 
mod eficace de asigurare a faptului că există o abordare organizaŃională faŃă de egalitate şi 
diversitate.  
 
O strategie de egalitate poate stabili obiectivele şi Ńintele, de exemplu, pentru îmbunătăŃirea 
reprezentării femeilor în funcŃii superioare de conducere, în Comitetul Director al companiei, femei 
care lucrează în domenii netradiŃionale, precum ingineria sau un număr de femei care sunt 
intervievate pentru funcŃii în companie. 
 
 

Endesa, Spania 
Departamentul RU de la Endesa recunoaşte că diversitatea este parte integrantă a culturii companiei şi o 
caracteristică de bază a responsabilităŃii sociale corporatiste. Obiectivul este ca managementul domeniilor-
cheie, precum echilibrul muncă-viaŃă, să devină automat operaŃional. Punctul de plecare în elaborarea unei 
strategii a diversităŃii a fost de a strânge date privind componenŃa forŃei de muncă şi reprezentarea femeilor, 
coordonarea şi integrarea activităŃilor care contribuie, în prezent, la instaurarea diversităŃii, pregătirea 
formării pe teme de egalitate şi diversitate pentru manageri şi ini Ńiative de a creşte perceperea dosarului 
comercial pentru diversitate şi a înŃelege conceptele.  
 
Potrivit Managerului pe Probleme de Diversitate de la Endesa, Arantxa Balsón Yarritu, toate politicile şi 
practicile trebuie să aibă rădăcini în abordările RU privind diversitatea. “Sunt pasionat  de diversitate. Ea este 
viitorul.  Aceasta nu se referă la un dosar comercial pe termen scurt – este un aspect pe termen lung care are 
nevoie să fie dezvoltat printr-un proces.  Trebuie să fim concentraŃi şi motivaŃi”. 
  
Endesa îşi stabileşte, în prezent, principiile de bază, care vor fi  convenite la RU şi implementate la nivelurile 
corporatist, comercial şi al companiei, pentru avansarea diversităŃii prin intermediul diferitelor echipe de RU 
din Europa, Spania şi America Latină. Diversitatea este văzută ca un obiectiv al conducerii şi care va fi pro-
activ şi integrat în operaŃiunile de zi cu zi. O dată cu schimbările demografice, restrângerea pieŃelor şi 
penuria de forŃă de muncă, Endesa recunoaşte  că diversitatea va aduce avantaje competitive, prin abordarea 
unor noi pieŃe, prin atragerea, dezvoltarea şi reŃinerea celor mai talentaŃi.  
 
Primii paşi în definirea strategiei au inclus înŃelegerea diversităŃii în organizaŃie, precum şi a clienŃilor, 
furnizorilor şi partenerilor cu care lucrează organizaŃia. Aceasta înseamnă, de asemenea, înŃelegerea 
riscurilor  şi a oportunităŃilor pe care le poate aduce diversitatea. Sprijinul strategic din partea conducerii unei 
companii este considerat a fi parte integrantă a succesului strategiei.  
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Politica companiei Endesa privind gestionarea diversităŃii arată că aceasta “respectă şi apreciază diversitatea 
şi diferenŃele între oameni ca pe un element pozitiv şi un izvor de bogăŃie organizaŃională pe care dorim să o 
gestionăm, respectăm şi încurajăm în cadrul valorilor şi al culturii organizaŃiei”. Politica stipulează că 
gestionarea diversităŃii include o serie de elemente, inclusiv dezvoltarea personală şi profesională a 
angajaŃilor, oportunităŃi pentru învăŃare şi o capacitate mai mare pentru angajaŃi de a fi productivi, inovativi 
şi creativi. Alte elemente cuprind relaŃia companiei  Endesa cu acŃionarii săi, atitudinea faŃă de diversitatea 
clienŃilor şi faŃă de o societate mai largă, prin responsabilitatea socială faŃă de femei şi  grupurile etnice 
minoritare din comunitate. Principiile politicii de diversitate stipulează că diversitatea este o valoare pozitivă 
şi o sursă de bogăŃie pentru organizaŃie, iar Endesa recunoaşte şi respectă diferenŃele dintre oameni, în vreme 
ce gestionarea lor eficientă permite o dezvoltare maximă a oamenilor şi implicarea lor în obiectivele 
companiei. Politica se concentrează asupra a trei domenii strategice: cultură, gen şi vârstă. Politica stabileşte 
scopul a două tipuri de  acŃiuni: integrarea procesului pentru gestionarea oamenilor şi realizarea unor 
programe şi proiecte specifice. Politica evidenŃiază nevoia de a avea un angajament al conducerii superioare 
din companie în traducerea politicii în acŃiuni specifice. Planurile specifice de comunicare şi formare 
existente vor susŃine acest efort global.  
 
Pe scurt, dezvoltarea strategiei include: 
• Un set de principii convenite privind egalitatea şi diversitatea care sunt împărtăşite de întreaga 

organizaŃie. Aceasta va alcătui baza politicii care va fi transmisă în organizaŃie.   
• Un set de instrumente pentru creşterea conştientizării privind egalitatea şi diversitatea şi de ce este 

important ca diversitatea să fie legată de şansele egale.  
• O strategie pentru companie care stabileşte un dosar comercial clar, care va opera pe o piaŃă foarte  

diversă. Aceasta propune formarea unei echipe provenind din diferite secŃiuni comerciale.   
• Un observator de diversitate pentru a ajuta la dezvoltarea gândirii şi pentru împărtăşirea bunelor practici. 
  
 
 
f)  Infrastructura pentru egalitate: responsabilii cu egalitatea şi comitetele de egalitate  
 
Multe companii au introdus mecanisme pentru promovarea egalităŃii şi diversităŃii la muncă. În 
unele companii, responsabilii cu egalitatea şi diversitatea au fost numiŃi pentru a avansa aspectele 
de progres şi egalitate în cadrul companiei. În altele a fost creat un comitet de egalitate în acest 
scop.  
 
Având un responsabil pe probleme de egalitate devotat şi un comitet pentru egalitate, poate ajuta la 
promovarea unei abordări de integrare (dezvoltarea acestei abordări este prezentată în secŃiunea 6). 
În unele companii, comitetele de egalitate şi diversitate au fost înlocuite cu politici de integrare, deşi 
există, se pare, o formă de consilii comune (între sindicate şi conducere) pentru avansarea 
aspectelor de egalitate. De exemplu, la Vattenfall în Suedia, comitetul pentru şanse egale a fost 
înlocuit cu o abordare descentralizată faŃă de implementarea egalităŃii în unităŃile comerciale. 
OrganizaŃia realizează planuri de acŃiune anuale privind egalitatea, iar un organism de parteneriat 
format din sindicate şi manageri supraveghează implementarea şi monitorizarea planurilor.   
 
Oficiul pentru Egalitate şi Managerul ESB 
În 1991, ESB a creat un Oficiu pentru Egalitate, cu resursele corespunzătoare, şi a numit un Manager care 
raporta direct Directorului RU. Compania a văzut valoarea in plus pe care o aducea Oficiul pentru Egalitate 
şi managerul, mai ales în urmărirea pro-activă a programului de schimbare şi inovare în jurul iniŃiativelor 
privind egalitatea.  Era important ca cineva să aibă responsabilitatea generală de a asigura conformitatea cu 
legislaŃia de egalitate şi de a promova dosarul comercial pentru egalitate în organizaŃie, în faza iniŃială. Rolul 
principal al Managerului pentru Egalitate este de a veghea să existe politici şi proceduri, mai ales pentru a 
asigura că organizaŃia nu este numai în conformitate cu legislaŃia de egalitate, dar este şi pro-activă în 
identificarea modelelor pentru cele mai bune practici care pot fi generate în ESB. Rolul Managerului pentru 
Egalitate şi al Oficiului a fost, iniŃial, de a promova o egalitate de gen sporită, dar astăzi există o concentrare 
mai mare asupra celor nouă motive de discriminare care sunt cuprinse în legislaŃia irlandeză de anti-
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discriminare, care se referă la egalitatea pentru angajaŃi dar şi pentru clienŃi. O parte semnificativă a rolului 
Managerului pentru Egalitate este de a fi o resursă pentru management şi personal pentru asigurarea faptului 
că aspectele legate de egalitate şi  diversitate sunt menŃinute pe ordinea de zi şi de a-i susŃine pe managerii de 
la RU în angajamentul şi motivarea lor. ActivităŃile includ o analiză de egalitate în toate contractele 
colective, elaborarea de noi politici, creşterea conştientizării şi colaborarea strânsă cu sindicatele şi cu 
Consiliul Mixt pentru Egalitate.  
 
Freida Murray, care a fost Manager pentru Egalitate în ultimii unsprezece ani, spune că slujba ei este „ foarte 
satisfăcătoare, dar poate fi şi frustrantă uneori; Sunt momente în care mă simt ca un avocat al poporului, 
deoarece personalul care se adresează oficiului şi ne contactează adesea simte că nimeni altcineva nu-i 
ascultă plângerile. Oficiul este considerat a fi independent de activităŃile normale de zi cu zi şi, astfel, 
personalul este mai înclinat să vină la noi cu problemele sale. Dacă putem să ajutăm la soluŃionarea unei 
situaŃii înainte ca ea să devină un caz de discriminare sau intimidare, atunci suntem încântaŃi să facem acest 
lucru care îŃi dă multe satisfacŃii. Egalitatea este o iniŃiativă pe termen lung, ea este o călătorie, nu o 
destinaŃie, şi din acest motiv este greu de evaluat progresul. Cred că uneori putem fi derutaŃi de concentrarea 
numai asupra diversităŃii şi este esenŃial să recunoaştem că, în primul rând, avem problema de gen. Acesta ar 
trebui să fie punctul de plecare principal şi, după aceea, avem toate celelalte elemente ale diversităŃii care au 
un impact asupra bărbaŃilor şi femeilor. Este important să Ńinem minte acest lucru, mai ales într-o situaŃie de 
muncă dominată de bărbaŃi. Având un reprezentant desemnat pentru egalitate, a fost important să ne 
asigurăm că dosarul comercial pentru egalitate şi diversitate este creat, promovat şi implementat în 
întregime”. În particular, concentrarea asupra egalităŃii de gen, în ultimii câŃiva ani, “a ajutat la atragerea 
femeilor în organizaŃie şi la diminuarea imaginii de macho a unei organizaŃii dominate mult de bărbaŃi. 
Acum avem o acceptare la toate nivelurile a faptului că şi bărbaŃii pot solicita timp liber pentru a sta cu 
familia”.  
 
O reŃea de egalitate şi diversitate (EDN) a fost creată de organizaŃiile din sectorul public din Irlanda 
(organizaŃii de servicii publice, telecomunicaŃii, companii de stat, bănci, transport, servicii de sănătate, etc.) 
pentru a acorda şansa de a împărtăşi experienŃe şi pentru a lucra în reŃea cu alŃi responsabili de egalitate şi 
personal de la resurse umane. PrezenŃa unei asemenea reŃele a fost foarte utilă la nivel naŃional în 
promovarea egalităŃii şi diversităŃii în Irlanda. 
 
 
Enel 
Enel a creat un Comitet pentru Şanse Egale în 1989. A fost primul asemenea comitet din Italia creat conform 
legislaŃiei italiene, care cerea companiilor să infiinŃeze asemenea comitete. Comitetul a ajutat la 
îmbunătăŃirea profilului companiei şi a trimis un mesaj important potenŃialilor angajaŃi femei sau celor 
angajate deja, despre seriozitatea companiei în privinŃa şanselor egale. De asemenea, susŃinerea prin 
legislaŃie a dat greutate şi valoare suplimentară şanselor egale din companie.  
 
Comitetul are ca obiectiv reunirea reprezentanŃilor companiei şi ai sindicatelor pentru a da sfaturi companiei  
şi pentru a menŃine dinamismul în privinŃa egalităŃii şi diversităŃii. Există doi reprezentanŃi de la fiecare din 
cele trei sindicate din companie. Comitetul face propuneri companiei privind politicile ş procedurile de 
egalitate şi supraveghează implementarea politicilor de egalitate. Un obiectiv major al Comitetului este de a 
garanta implementarea legislaŃiei în domenii precum orele de lucru flexibile, echilibrul muncă-viaŃă, 
formarea profesională, concediul de maternitate şi concediu parental. De exemplu, în 2006 Comitetul a 
supravegheat implementarea noii legislaŃii privind concediul parental şi a elaborat o broşură pentru personal, 
evidenŃiind drepturile acestuia conform Directivei UE privind Concediul Parental. Comitetul a efectuat, de 
asemenea, un studiu de personal referitor la echilibrul muncă-viaŃă şi au fost introduse noi politici pentru a 
permite femeilor să îmbine, mai eficient, munca cu viaŃa familială.  
 
Alte iniŃiative au inclus planuri pentru crearea de facilităŃi privind îngrijirea copiilor pentru personalul cu 
copii, crearea unui loc de parcare „roz” pentru femeie însărcinate, astfel încât să aibă garantat un loc unde să 
parcheze. Comitetul a iniŃiat, de asemenea, şi a supravegheat diferite proiecte în domenii precum echilibrul 
muncă-viaŃă şi formarea femeilor pentru posturi de conducere. Lucrul acesta a fost util pentru ca egalitatea să 
fie integrată în contractele colective. IniŃial o declaraŃie privind şansele egale a fost convenită de către 
Comitet sub forma unui protocol, care nu trebuia să fie implementat obligatoriu de companie. Totuşi, 
contractele colective din 2001 şi 2006 au inclus o clauză obligatorie privind şansele egale. Pentru viitor se 



Final version  March 2007 3

prevede  numirea unei persoane cu responsabilităŃi pentru şanse egale şi crearea unui comitet pentru şanse 
egale în fiecare regiune. Este de aşteptat ca aceasta  să permită comitetului naŃional să fie mai receptiv faŃă 
de nevoile regiunilor.  
 
Enel face parte dintr-o reŃea naŃională de consilieri pe teme de Şanse Egale şi are reprezentare în consiliile 
regionale statutare pentru şanse egale, care sunt coordonate de către Ministerul Muncii. Aceasta a permis 
Enel să fie la curent cu evoluŃiile legislative şi să înveŃe de la alte sectoare prin schimb de experienŃe 
practice.  
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SecŃiunea 3: Crearea unei culturi de egalitate şi diversitate la locul de 
muncă 

Introducere 
 
Scopul acestei secŃiuni a Setului de Instrumente este de a furniza sugestii, sfaturi şi linii directoare 
practice despre modul în care poate fi creată cultura muncii pentru a susŃine egalitatea şi 
diversitatea. Există un consens general că femeile reprezintă o resursă valoroasă şi un grup de talent 
în sectorul energiei electrice. Recrutarea şi reŃinerea lucrătorilor valoroşi femei înseamnă să ai 
practici bune de ocupare a forŃei de muncă, care integrează egalitatea şi diversitatea şi care creează 
o imagine de angajator preferat sau „angajator la alegere” pentru companie.  
 
În această secŃiune ne uităm la un număr de modalităŃi-cheie în care companiile de energie electrică 
pot crea o cultură a muncii: 
  
a) O cultură a muncii în materie de egalitate şi diversitate care susŃine egalitatea şi diversitatea 
b) Egalitate şi diversitatea integrate în formarea profesională 
c) Conducerea superioară şi personaje de vîrf care pot schimba percepŃia tradiŃională referitoare la 

echilibrul de gen şi pot realiza schimbări în organizaŃie.  
d) SusŃinerea femeilor în funcŃii şi posturi de conducere, acolo unde ele sunt sub-reprezentate 
e) Îndrumarea, lucrul în pereche şi alte sisteme de susŃinere 
f) Sprijin şi vizibilitate pentru femei în funcŃii superioare 
g) Atragerea unei diversităŃi de angajaŃi 
h) Integrarea egalităŃii şi diversităŃii în serviciul pentru clienŃi 
i) Asigurarea că aspectele privind egalitatea de gen sunt integrate în contractele colective şi în 

parteneriatul între sindicate şi angajatori  

a)  O cultură a muncii privind egalitatea şi diversitatea 
 
Schimbarea culturii muncii este importantă pentru implementarea egalităŃii şi diversităŃii, pentru 
îmbunătăŃirea echilibrului de gen şi pentru deschiderea posibilităŃilor pentru femei de a lucra în 
domenii netradiŃionale. Multe companii identifică modul în care prezenŃa femeilor în domeniile 
sub-reprezentate poate ajuta la schimbarea activităŃii şi serviciilor pentru clienŃi. O soluŃie posibilă 
constă în a întreba bărbaŃii şi femeile din companie ce ar fi propice pentru crearea unui mediu de 
lucru pozitiv.  
 
Statkraft  
Compania crede că această abordare a condus la o companie cu o cultură a muncii care respectă  şi acceptă 
diversitatea, care la rândul ei a contribuit la crearea unei imagini pozitive a companiei. Un studiu anual 
universitar efectuat în Norvegia indică faptul că Statkraft a devenit angajatorul preferat (ocupând locul 28 din 
120 de companii în 2005, comparativ cu 81 din 120 de companii în 2001). O creştere treptată a numărului de 
angajaŃi şi manageri femei în ultimul deceniu a contribuit la o cultură şi o imagine pozitivă.  
 
 
O schimbare a culturii muncii poate face locul de muncă mai favorabil faŃă de femei şi de alŃi 
stagiari şi angajaŃi netradiŃionali. Pentru a face acest lucru, unele companii au implementat un 
program de schimbare a culturii, pentru a încuraja recrutarea şi reŃinerea femeilor calificate.  
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Iată câteva exemple de acŃiuni la locul de muncă ce pot ajuta la crearea unei culturi organizaŃionale 
favorabile: 
 
• Egalitatea şi diversitatea sunt integrate în practicile comerciale. Aceasta include existenŃa unor 

sisteme pentru măsurarea realizării obiectivelor, evaluarea progresului şi evaluarea 
implementării politicilor.  

 
• Sistemele de susŃinere permit întregului personal să participe la dezvoltarea profesională şi la 

dezvoltarea carierei.  
 
• Structurile asigură maximizarea potenŃialului întregului personal. Aceasta include o concentrare 

asupra promovării şi dezvoltării femeilor, precum şi sesiuni de dezvoltare a carierei şi de 
informare cu privire la carieră pentru tot personalul.  

 
• Există sisteme care ajută la evidenŃierea egalităŃii şi la dezvoltarea egalităŃii şi diversităŃii în 

standardele de calitate sau în sistemele de acreditare.  
 
• AngajaŃii pot beneficia de prevederi accesibile legate de îngrijirea copiilor şi/sau sprijinul pentru 

îngrijirea copiilor sau alte aranjamente de îngrijire.  
 
• Există oportunităŃi de lucru flexibil fără a pierde vechimea sau şansele de promovare în carieră.  
 
• Există măsuri pentru a susŃine parteneriatul în muncă între sindicate şi manageri în domenii 

precum formele pozitive de flexibilitate şi abordările inovative cu privire la timpul de lucru. 
Pentru angajatorii unor lucrători mai vârstnici, flexibilitatea în muncă poate fi o modalitate de 
reŃinere a acestora şi de îmbunătăŃire a competenŃelor şi a experienŃei lor.  

 
• Se pune accentul pe deprinderile oamenilor şi pe serviciile pentru clienŃi în domenii 

netradiŃionale, pentru a promova aspectele pozitive ale locurilor de muncă netradiŃionale şi 
beneficiile aduse de deprinderile şi potenŃialul femeilor.  

 
• Există imagini pozitive cu femei în interiorul şi exteriorul organizaŃiei, de exemplu, în roluri de 

ingineri, tehnicieni, funcŃionari superiori şi membri ai Consiliului Director.  
 
Angajatorii şi sindicatele au de jucat roluri importante şi au multe de câştigat din ajutorul acordat 
femeilor şi bărbaŃilor pentru a accesa locuri de muncă în sectoare unde sunt, în prezent, sub-
reprezentaŃi/te şi pentru a căpăta deprinderi şi a se califica în acele sectoare. În această privinŃă, 
reducerea segregării ocupaŃionale la locul de muncă nu este importantă numai pentru egalitate, dar 
este şi un important aspect comercial şi de competitivitate.  
 
 

AlianŃa pentru CompetenŃe din Marea Britanie: crearea unei culturi organizaŃionale care este pro-
activă în egalitate 
 
În Marea Britanie, AlianŃa pentru CompetenŃe, creată de angajatori de frunte şi de sindicate, organizaŃii de 
formare şi mici organizaŃii comerciale, a examinat impactul segregării ocupaŃionale nu numai ca pe o 
problemă de egalitate, dar şi ca pe un aspect comercial şi de productivitate.  
 
Sugestiile includ:  
 
• Oferirea a cel puŃin unui loc în întreprindere pentru o experienŃă de muncă netradiŃională. 
• Formarea, recrutarea, reŃinerea şi re-calificarea femeilor în sectoare netradiŃionale.  
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• Atragerea unei diversităŃi mai mari de solicitanŃi pentru formare şi angajare prin legături mai bune cu 
şcolile şi colegiile, informare, modelarea rolurilor, zile de testare şi plasamente.  

• Identificarea dosarului comercial pentru egalitate, care să contribuie la forŃa de muncă productivă şi 
competitivă.  

• Creşterea conştientizării şi dezbateri in vederea contestării şi schimbării aspectelor negative.  
• Examinarea atitudinilor unor angajatori, în special a acelora din sectoarele dominate de bărbaŃi, faŃă de 

contribuŃia potenŃială a femeilor şi a capacităŃilor acestora la indeplinirea unor munci fizice, precum cele 
care implică ridicarea unor obiecte grele.  

• Intervievarea a cel puŃin a unei femei candidat care îndeplineşte criteriile de selecŃie.  
• Programe interne de reciclare pentru angajaŃii care doresc să treacă la un rol netradiŃional în cadrul 

organizaŃiei. 
• Folosirea uceniciei pentru adulŃi pentru a ajuta femeile să se recicleze în munci netradiŃionale.  
• Stabilirea celor mai bune practici prin ore de lucru flexibile. 
• Modelarea şi diseminarea celor mai bune practici prin politicile de diversitate, recrutare şi formare în 

rândul angajatorilor  
• Sindicatele pot juca un rol activ în îmbunătăŃirea culturii locului de muncă pentru stagiari şi lucrători 

netradiŃionali, inclusiv prin asigurarea faptului că reprezentanŃii sindicatului şi ai celor implicaŃi in 
procesul de învăŃare oferă sprijin practic şi îndrumare.  

 
 
 

ESB 
Un audit recent a recomandat o abordare de integrare a egalităŃii şi diversităŃii, astfel încât fiecare linie 
comercială să includă egalitatea şi diversitatea în procesul de planificare a afacerii. În prezent, un manager 
superior, de obicei managerul de RU, are responsabilităŃi specifice privind egalitatea şi diversitatea la liniile 
lor comerciale şi elaborează planuri de acŃiune anuale. Aceste planuri de acŃiune şi rapoarte de progres sunt 
prezentate Directorului de la RU. Există o flexibilitate considerabilă cu privire la punctele care ar trebui 
incluse în planurile de acŃiune şi care sunt lăsate la discreŃia întreprinderii. Sfaturile sunt furnizate de Oficiul 
pentru Egalitate al companiei şi de biroul corporatist pentru RU. Potrivit lui Freida Murray, Managerul 
pentru Egalitate al  ESB “Această responsabilitate la nivelul întreprinderii este un aspect foarte important al 
întregului proces de integrare; ea demonstrază că egalitatea şi diversitatea nu sunt privite doar ca o iniŃiativă 
la nivelul intreprinderii. Ea este acum parte a procesului de planificare din cadrul întreprinderii, ceea ce 
obligă liniile comerciale să studieze ceea ce se petrece în propriile sectoare şi să examineze  cum pot 
dezvolta iniŃiative care să funcŃioneze”.  
 
Există, în prezent, preocuparea de a dezvolta o cultură a muncii favorabilă femeilor, printr-un sistem 
formalizat de muncă în reŃea. Aceste evenimente de lucru în reŃea reunesc femeile aflate in posturi superioare 
pentru a discuta o serie de teme şi aspecte legate de dezvoltarea lor şi progresul în cadrul ESB.  Orice aspect 
care necesită acŃiune va fi discutat, dacă este necesar, cu Directorul de la RU.  Personalul este susŃinut printr-
un program intensiv de formare şi dezvoltare, inclusiv 50 de burse cu normă întreagă cu scutire totală de la 
serviciu (cu salariul întreg şi taxele plătite) pentru o calificare de nivelul trei. A fost introdusă o nouă 
iniŃiativă care vizează angajarea persoanelor cu dizabilităŃi, iar în 2006 unsprezece persoane cu dizabilităŃi au 
fost angajate într-un program de instruire pentru o perioadă de şase luni.  
 

b)  Egalitate şi diversitate în muncă – formarea pentru personal şi manageri  
 
Formarea ar putea fi o modalitate eficientă de schimbare a culturii organizaŃionale, de creştere a 
conştientizării şi de schimbare a percepŃiilor. Furnizarea formării pe probleme de egalitate şi 
diversitate la locul de muncă este importantă, dacă angajatorii şi angajaŃii vor înŃelege rolul 
politicilor şi practicilor elaborate pentru promovarea egalităŃii şi instaurarea diversităŃii. Aceasta 
necesită şi o înŃelegere a barierelor şi comportamentelor din cadrul organizaŃiei pentru promovarea 
şi instaurarea diversităŃii şi ceea ce trebuie făcut pentru a realiza un mediu de lucru inclusiv.  
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Multe organizaŃii oferă formare întregului personal şi integrează egalitatea şi diversitatea în stadiile 
introductive, în formarea pentru serviciul clienŃi şi în alte formări care contribuie la dezvoltarea 
întreprinderii şi la evoluŃia ei.  
 
Lista de verificare cu privire la formarea pe tema egalităŃii şi diversităŃii 

� AbordaŃi barierele de la locul de muncă ce împiedică realizarea egalităŃii şi diversităŃii. 
 
� IntroduceŃi concepte de egalitate şi diversitate, inclusiv dosarul comercial pentru egalitate şi diversitate. 
 
� DiscutaŃi modul în care comportamentul oamneilor este influenŃat de atitudini, în care stereotipurile 

negative pot intensifica discriminarea şi în care stereotipurile inadecvate pot avea impact negativ asupra  
organizaŃiei.  

 
� ArătaŃi cum introducerea unor practici de muncă inteligente poate mări rezultatele cu privire la egalitate  

şi diversitate. 
 
� IdentificaŃi ceea ce merge bine şi care sunt practicile bune pentru organizaŃii similare care pot contribui 

la egalitate şi diversitate. 
 
� FurnizaŃi informaŃii concrete despre paşii care pot fi urmaŃi pentru introducerea şi implementarea unei 

politici de egalitate la locul de muncă, cum poate fi informat şi implicat personalul şi cum pot fi 
monitorizate politicile adoptate. 

 

c)  Conducerea superioară şi promotorii egalităŃii aflaŃi in poziŃii înalte 
 
O parte importantă în realizarea echilibrului de gen va fi asigurarea că există apărători ai egalităŃii 
aflaŃi in funcŃii inalte  şi o cultură corporatistă privind egalitatea şi diversitatea, care porneşte de sus. 
Încurajarea managerilor superiori pentru a deveni apărători ai egalităŃii şi diversităŃii poate ajuta la 
schimbarea percepŃiilor tradiŃionale referitoare la rolurile legate de gen, care la rândul lor pot ajuta 
la promovarea schimbărilor în organizaŃie şi a culturii muncii.  
 
De exemplu, managerii  şi responsabilii superiori pot: 
 
• Să arate un angajament vizibil şi susŃinere prin aprobarea şi lansarea iniŃiativelor de egalitate şi 

printr-un angajament vizibil faŃă de un cadru de acŃiuni pentru îmbunătăŃirea echilibrului de gen 
şi instaurarea diversităŃii.  

 
• Să dezvolte o strategie pentru a garanta că femeile sunt reprezentate într-un număr mai mare la 

nivel de conducere superior şi la nivel de consiliu (acest lucru poate fi realizat prin stabilirea 
unui calendar pentru îmbunătăŃirea echilibrului de gen proporŃional cu de numărul de femei din 
companie sau prin folosirea unei cote).  

 
• Să îmbunătăŃească statisticile, astfel încât să existe un tablou clar al reprezentării femeilor în 

toate domeniile organizaŃiei şi acolo unde sunt, în prezent, sub-reprezentate, să fie cel puŃin 
proporŃional cu cifrele generale.  

 
 
ESB 
În urmă cu doi ani a fost creat Grupul Consultativ de Gestionare a DiversităŃii de către Directorul de RU care 
include doi membri ai echipei executive a ESB şi alŃi manageri superiori. Grupul este o resursă importantă 
pentru director, pentru susŃinerea egalităŃii şi diversităŃii şi pentru a sublinia importanŃa acestor aspecte. 
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Crearea acestui grup a scos în evidenŃă importanŃa unui echilibru de gen mai bun la nivel superior şi a 
contribuit la susŃinerea iniŃiativelor de înlăturare a barierelor în calea progresului.  
 
De două ori pe an se organizează evenimente privind lucrul în reŃea pentru femeile în funcŃii superioare care 
sunt susŃinute activ de acest Grup. Compania a recunoscut faptul că femeile au mai puŃine posibilităŃi de a 
lucra împreaună în reŃea şi se pot simŃi, adesea, izolate într-un mediu de lucru dominat de bărbaŃi. Sunt 
invitaŃi lectori experŃi care să se adreseze grupului, iar la primul eveniment a participat şi Preşedintele - 
Director General al companiei, care a luat cuvântul. Aspectele care reies din munca în reŃea sunt prezentate 
executivului, dacă este necesar. Cu timpul, se speră că acest model de lucru în reŃea pentru toate femeile va 
ajunge în fiecare sector al companiei, astfel încât, în final, să se lucreze în reŃea în întreaga organizaŃie.  
 
Vattenfall 
O reŃea internaŃională pentru femei manageri din Finlanda, Germania, Polonia şi Suedia se reuneşte de două 
ori pe an. ReŃeaua caută să identifice manageri femei şi să sporească vizibilitatea femeilor. Compania acordă 
o importanŃă semnificativă reŃelei care a fost inaugurată oficial de Preşedintele - Director General al 
Companiei. Cel puŃin un membru al Grupului Executiv participă la întrunirile reŃelei. Aceste întruniri  
abordează diferite teme şi invită lectori şi experŃi care prezintă teme diferite  din domenii precum  egalitatea 
de gen, dezvoltarea strategiei etc. 
 

d)  Sprijinirea femeilor pentru a ajunge în funcŃii superioare şi de conducere şi în funcŃii unde 
sunt sub-reprezentate  
 
Există o serie de modalităŃi prin care femeile pot fi susŃinute pentru ocuparea unor funcŃii de 
conducere şi a unor funcŃii unde sunt sub-reprezentate.  
 
Lista de verificare pentru aspectele care trebuie avute în vedere în susŃinerea femeilor în 
funcŃii superioare şi netradiŃionale  
 
� Încurajarea femeilor şi a altor grupuri sub-reprezentate să solicite promovarea, pentru îmbunătăŃirea 

reprezentării lor în conducerea superioară.  
 
� Formare pe tema gestionării şi dezvoltării carierei şi programe de dezvoltare pentru femeile şi bărbaŃii 

care au un potenŃial identificat. AveŃi în vedere stabilirea unor obiective care să garanteze echilibrul de 
gen în aceste programe.  

 
� Programe specifice vizând femeile, inclusiv formarea capacităŃii de afirmare şi edificarea încrederii în 

sine, susŃinerea solicitării unui loc de muncă şi a deprinderilor pentru interviu.  
 
� O abordare mai sistematică pentru trasarea carierei şi a avansărilor prin interviuri anuale în vederea 

avansării în carieră, prin evaluarea nevoilor de formare şi prin planuri individuale.  
 
� Dezvoltarea reŃelelor pentru femei, pentru a oferi sprijin şi pentru a depăşi izolarea resimŃită de unii 

manageri femei.  
 
 
Energie E2, Denmark 
Femeile alcătuiesc circa 18% din forŃa de muncă a E2 şi 8% din manageri. Sunt doi manageri superiori femei 
şi 30 de manageri bărbaŃi şi nu există nici reprezentantă femeie în Consiliul Director al companiei. Una din 
dificultăŃile cu care se confruntă compana este faptul că, deşi a crescut numărul femeilor care au intrat în 
domeniul ingineresc, totuşi acesta rămâne foarte scăzut. O modalitate prin care compania a abordat acest 
deficit o reprezintă prezentările făcute în şcoli comerciale şi de inginerie şi contactarea organizaŃiilor de 
femei pentru a încuraja femeile ingineri să solicite posturi în companie. Această iniŃiativă a început să aibă 
un impact pozitiv.  
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Erika Appelgren, vicepreşedinte la Unitatea Comercială a ReŃelei Nordice de DistribuŃie, Vattenfall, 
Suedia 
 
Erika este inginer chimist într-o funcŃie superioară la Vattenfall. Ea spune: “Mă bucur să fiu într-o funcŃie în 
care să pot să influenŃez lucrurile. Îmi place, de asemenea, să interacŃionez cu mulŃi oameni şi să dirijez 
procesele de schimbare. Nu cred că am dificultăŃi deosebite în funcŃia pe care o am din cauza faptului că sunt 
femeie. Totuşi, ca singura femeie, trebuie să fii conştientă de faptul că eşti întotdeauna foarte vizibilă – ceea 
ce, în mare, este un lucru pozitiv, dar uneori poate fi şi un dezavantaj.”    
 
Erika a lucrat în companie în două perioade începând din 1982. FuncŃia ei actuală este de vicepreşedinte la 
Unitatea Comercială a ReŃelei Nordice de DistribuŃie, OperaŃiuni Suedia. A lucrat într-o serie de posturi 
netradiŃionale şi atunci când a devenit vicepreşedinte la Eldistribution AB în 2003, i-a revenit responsabilatea 
operaŃiunilor părŃii suedeze din sistemul de distribuŃie de electricitate Vattenfall, având în responsabilitatea 
sa 180 de angajaŃi, din cinci oraşe. Înainte, Erika a lucrat ca manager într-o serie de domenii comerciale în 
cadrul Grupului Vattenfall şi a fost membru al Consiliului Director al Göteborgs Gatu AB, fiind responsabilă 
cu departamentul de consultanŃă, care se ocupa de planificarea serviciului civil şi de construcŃii. Înainte de 
aceasta, ea a lucrat ca inginer pentru siguranŃă la locul de muncă şi ca inginer cercetător, precum şi la 
managementul de proiect şi planificarea strategică. În plus, pe lângă responsabilităŃile principale, a fost 
membru al Consiliului Director a cinci companii suedeze de energie, aflate total sau parŃial în proprietatea 
Vattenfall.  Începând din 2004, este membru al Consiliului Director a două companii suedeze de energie. A 
fost, de asemenea, instructor la seminarele organizate de Vattenfall pentru dezvoltarea tinerilor manageri şi 
îndrumător pentru tinerii manageri în programele de îndrumare din interiorul şi din exteriorul Grupului 
Vattenfall.  
 
Erika crede că “este important să susŃii femeile în programele de management, deoarece există multe femei 
care au potenŃial, dar au nevoie să fie asigurate că este fezabil şi posibil să combini munca cu viaŃa de 
familie. Problema echilibrului muncă-viaŃă este, desigur, reală pentru majoritatea persoanelor tinere dar, din 
experienŃa mea, am văzut că femeile tind să ezite mai mult, iar modelele de urmat sunt încă puŃine.” Erika 
afirmă, din experienŃa ei, că este important să ai o cultură de susŃinere în organizaŃie. “În marea majoritate a 
timpului, am avut norocul să lucrez cu manageri care sprijineau activ egalitatea şi care mi-au oferit şansa să 
încerc locuri noi de muncă/funcŃii noi. Astăzi, Vattenfall are, de asemenea, un program foarte bun de 
planificare a managementului.” Erika afirmă că, în viitor, sectorul de electricitate se va schimba, întrucât 
forŃa de muncă se schimbă. În prezent, exisă o forŃă de muncă masculină îmbătrânită care se va pensiona în 
curând; aceasta va crea o mulŃime de locuri de muncă  disponibile şi interesante pentru femei..  
 

e)  Îndrumare, lucrul în perechi şi alte sisteme de susŃinere 
 
Implementarea schemelor de îndrumare sau de lucru în perechi pentru susŃinerea stagiarilor şi a 
angajaŃilor poate ajuta la eliminarea izolării. Schemele de îndrumare pot ajuta personalul feminin să 
discute despre orice problemă cu care se confruntă. Acolo unde este posibil, asiguraŃi un mentor de 
acelaşi gen. Dacă nu sunt disponibili mentorii, de exemplu, pentru femei în funcŃii superioare, 
căutaŃi mentori externi.  
 
Lista de verificare a lucrurilor care trebuie avute în vedere în stabilirea sistemelor de 
susŃinere  

 
� AsiguraŃi-vă că managerii au deprinderi interpersonale şi de îndrumători necesare pentru identificarea şi 

satisfacerea nevoilor de susŃinere ale stagiarilor din medii netradiŃionale. Acest lucru poate fi realizat 
prin organizarea de cursuri de formare pe tema egalităŃii şi diversităŃii pentru manageri, care să combată 
stereotipurile şi barierele atitudinale, precum şi să scoată  în evidenŃă dosarul comercial privind 
egalitatea şi diversitatea. 

 
� AveŃi în vedere stabilirea unui sistem de lucru în perechi pentru a ajuta angajaŃii femei să lucreze 

împreună la locurile de muncă, acolo unde acest lucru este posibil.  
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� StabiliŃi o reŃea de diversitate pentru a garanta că femeile sau alŃi stagiari netradiŃionali au contacte 
regulate cu colegii din posturi similare.  

 
Poate fi creată o reŃea pentru femei, o echipă sau un grup de susŃinere pentru manageri femei sau stagiari 
femei care ar putea să resimtă izolare în locurile de muncă dominate de bărbaŃi.   
 
Enel 
Conform legislaŃiei italiene, toate companiile trebuie să raporteze anual în legătură cu reprezentarea femeilor. 
(Legea nr. 125 cere companiilor să strângă date despre personalul companiei după gen şi să prezinte un 
raport la fiecare doi ani). Raportul Anual de Sustenabilitate al Enel evidenŃiază progresul făcut în realizarea 
şanselor egale, cu o defalcare a angajaŃilor femei în funcŃii superioare, de supervizare, în rândul gulerelor 
albe şi al gulerelor albastre. Raportul anual cuprinde, de asemenea, alte iniŃiative care au fost implementate 
pentru progresul egalităŃii de şanse în domenii precum echilibrul muncă-viaŃă privată şi politici de resurse 
umane.  
 
Nivel actual de personal de la Enel este de aproximativ 60.000, cel mai mic din istoria companiei. Totuşi, 
femeile au ajuns să reprezinte o parte mai mare a forŃei de muncă decât în trecut, mai multe dinte ele lucrând 
în prezent în posturi netradiŃionale şi superioare. În 1990, femeile reprezentau circa 9% din forŃa de muncă, 
iar în 2005 acest procent a crescut la 15% (ceea ce este echivalentul procentajului mediu european). Numărul 
supraveghetorilor femei a crescut semnificativ de la 3,5% în 1990 la 16,5% în 2005, în timp ce numărul 
directorilor femei a crescut de la 3%, în 1990, la 8% în 2005.   
 
Compania recrutează circa 100 de noi absolvenŃi în fiecare an, din care circa 70% sunt ingineri; din aceştia, 
numai între şase şi 10 femei se îndreaptă către domeniul ingineresc în fiecare an. Pentru a redresa acest 
echilibru, compania a introdus acŃiuni pozitive de recrutare a mai multor femei. Un număr mai mare de femei 
se regăsesc în rândul gulerelor albe în diverse departamente ale companiei şi în marketing, şi un număr mai 
mic în infrastructură şi producŃie. De exemplu, în domeniul de producŃie a fost cel mai dificil de pătruns 
pentru femei. Compania a numit, recent, o tânără în funcŃia de director adjunct. Aceasta a reprezentat o breşă 
în companie şi, în special, în recunoaşterea valorii numirii unei femei tinere şi inteligente într-o funcŃie 
superioară în companie.  
 
Enel a introdus un program de formare pe probleme de conducere pentru femei. A fost creat un program de 
îndrumare pentru a permite schimbul de experienŃă între femei şi bărbaŃi, care are loc la diferite niveluri, în 
diferite regiuni şi între diferite companii. Un program de formare a permis, de asemenea, bărbaŃilor şi 
femeilor să fie mai conştienŃi de diferitele modele manageriale şi să reflecteze asupra experienŃelor şi asupra 
planurilor de viitor. Un accent deosebit s-a pus pe recunoaşterea capacităŃilorlor şi abilităŃilor femeilor, iar 
compania a dat dovadă de sensibilitate faŃă de angajaŃii femei. Aceşti factori au fost importanŃi pentru  a 
stimula femeile in vederea avansării în companie şi în a-şi prezenta candidatura pentru  promovare.  
 
 
Vattenfall  
Dezvoltarea conducerii este un element-cheie al procesului de planificare al managementului, inclusiv prin 
identificarea candidaŃilor femei şi a unor tineri potenŃiali directori, prin asigurarea unor programe de 
dezvoltare a managementului, programe pentru stagiari şi a altor măsuri, cum ar fi îndrumarea şi instruirea. 
Alte obiective au fost implementarea unui proces de recrutare mai transparent şi bazat pe egalitate, 
monitorizarea angajaŃilor nou recrutaŃi şi un proces de recrutare bazat pe diversitatea prin publicitate, canale 
şi criterii de selecŃie.  
 
Vattenfall oferă managerilor femei, la începutul carierei lor profesionale, posibilitatea de a participa la 
programele de îndrumare. Această iniŃiativă poate face parte din programele obişnuite de management, 
precum programul de management avansat al Vattenfall (VAMP), sau din programele de îndrumare.  
Programele sunt pentru femei şi bărbaŃi. ExperienŃa companiei este că aceasta este cea mai bună modalitate 
de a dezvolta şi extinde conştiinŃa cursanŃilor şi a mentorilor femei şi bărbaŃi. În ambele programe, discuŃia 
se axează pe teme legate de diversitate şi de cultura companiei. Impactul asupra culturii companiei a reieşit 
din concentrarea asupra aspectelor legate de muncă şi nu atât de mult a celor operaŃionale, în special în 
domenii precum echilibrul muncă-viaŃă privată.  
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f)  Dezvoltarea sprijinului şi a vizibilit ăŃii femeilor care ocupă funcŃii superioare  
 
Femeile manageri ar putea avea nevoie să simtă că sunt apreciate şi susŃinute, în timp ce asigurarea 
vizibilit ăŃii pentru femeile aflate în funcŃii superioare este importantă pentru stabilirea modelelor de 
rol feminine.  
 
Următoarea listă de verificare dă câteva exemple referitor la ceea ce poate fi făcut pentru a acorda 
sprijin şi vizibilitate femeilor aflate în funcŃii superioare: 
 
Lista de verificare: măsurile pentru susŃinerea vizibilităŃii femeilor aflate în funcŃii superioare 
 
� PrezentaŃi imagini pozitive cu femei în funcŃii superioare, de exemplu prin intermediul rapoartelor  

companiei şi prin publicitate.  
 
� ArătaŃi angajamentul la nivelul conducerii pentru femeile situate la niveluri superioare. 
  
� IdentificaŃi şi susŃineŃi femeile care au potenŃial pentru funcŃii de conducere.  
 
� OferiŃi îndrumare profesională femeilor cu potenŃial, pentru a le permite să îşi realizeze obiectivele şi 

susŃineŃi-le în cursa pentru ocuparea unro funcŃii superioare.  
 
� ConsultaŃi-vă cu manageri femei pentru a identifica barierele existente şi elaboraŃi politici şi proceduri 

pentru abordarea acestor probleme.  
 
� DezvoltaŃi reŃele de manageri femei pentru a permite femeilor să-şi împărtăşească experienŃele, să 

identifice obiective şi să dobândească experienŃă.  
 
Exemple de măsuri pentru îmbunătăŃirea reprezentării femeilor la niveluri superioare  
 
Statkraft 
În 2005, femeile reprezentau circa 21% din angajaŃii de la Statkraft. Numărul managerilor femei a crescut în 
ultimii ani, femeile reprezentând, în prezent, 19,8% din manageri (această cifră este mai mică pe întregul 
Corporate Statkraft, inclusiv filialele, unde femeile reprezintă 16% din manageri). La nivelul management-ului 
superior, femeile au pătruns recent: doi din şapte membri ai echipei de management superior de la grupul Statkraft 
sunt femei (29%) şi patru din nouă membri ai Consiliului Director al companiei sunt femei (44%). Există trei 
reprezentanŃi ai sindicatelor în Consiliu şi cel puŃin unul din aceştia trebuie să fie femeie.  
 
Unul din obiectivele Consiliului Director al companiei este de a mări numărul de angajaŃi femei şi de manageri 
femei. Acest obiectiv este împărtăşit de sindicate, de managementul companiei şi de Consiliu. Obiectivul 
companiei este de a recruta manageri femei în număr cel puŃin proporŃional cu reprezentarea generală a femeilor 
în forŃa de muncă (în prezent 21%) pentru a avea o ‘diversitate de competenŃe’. Aceasta se potriveşte cu 
principiile comerciale ale companiei, unul dintre acestea fiind dezvoltarea competenŃelor. Statkraft s-a angajat să-
şi valorifice şi să- şi formeze toŃi angajaŃii. În plus, compania vrea să îmbunătăŃească echilibrul de gen în consiliile 
directoare ale sucursalelor din companiile unde Statkraft deŃine un număr substanŃial de acŃiuni. A făcut acest 
lucru prin:  
- Dezvoltarea politicilor care promovează tratamentul egal la recrutare, angajare şi în politicile de personal, prin 

prezentarea unor imagini pozitive ale femeilor în publicitate, reclame, broşuri şi buletine informative pe care 
le difuzează şi prin introducerea de măsuri pentru asigurarea unui mediu încurajator pentru femei pentru a 
avansa în stagiatură, în formare şi în instruirea pentru funcŃii de conducere.  

- A fost creat un  sistem de stagiatură cu obiectivul de recrutare a 50/50 femei şi bărbaŃi. Această iniŃiativă are 
efectul de a permite companiei să lucreze cu tineri, ceea ce ajută la recrutarea de noi energii şi talente în 
companie.  

- Un stagiu Statkraft vizează atragerea a circa 10 absolvenŃi noi în fiecare an. Obiectivul programului este acela 
de a recruta 50/50 femei şi bărbaŃi.  

- Un program de un an de formare în management  – NEXT –  a încurajat, în mod specific, potenŃiali manageri 
femei printr-un proces de identificare a viitorilor lideri. Nu a existat nicio problemă cu femeile care au venit la 
program şi, în 2005, 18 angajaŃi au terminat programul, dintre care 44% au fost femei. Programul a avut un 
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impact pozitiv în identificarea şi încurajarea noilor manageri femei şi oferă formare şi înŃelegere cu privire la  
dezvoltări specifice ale managementului, ale persoanei şi ale aspectului social.  

 

 
 

Vattenfall 
La Vattenfall există obiectivul strategic de a recruta mai multe femei în funcŃii superioare. Compania vrea să 
aibă manageri femei în aceeaşi proporŃie în care are angajaŃi femei. Toate unităŃile comerciale sunt rugate să 
implementeze această politică de şanse egale. Acestora li se cere să raporteze anual şi să contribuie la 
planificarea şi dezvoltarea anuală. Numărul de angajaŃi şi manageri femei a crescut treptat. În 1986, 20% din 
angajaŃi şi 5% din manageri erau femei. Până în 2005, numărul a crescut la 25% din personal şi 18% din 
manageri. Există o femeie şi 10 bărbaŃi în Grupul de Management Superior  (10% femei, 90% bărbaŃi), şi 
două femei şi 12 bărbaŃi în Consiliul Director al companiei (11% femei, 89% bărbaŃi). 
 
De doi ani funcŃionează O schemă pentru tinerii absolvenŃi care oferă „stagiatură” temporară  de muncă 
tinerilor absolvenŃi. Aceasta nu numai că le dă un impuls către piaŃa forŃei de muncă, dar dă şi companiei 
Vattenfall acces la noi cunoştinŃe şi idei. Compania s-a angajat să asigure o reprezentare de 50/50 femei şi 
bărbaŃi. În 2005, 23 de femei au participat la proiect, dintr-un total de 45 de persoane, dintre care 37 au fost  
în cele din urmă angajate de Vattenfall.   

g)  Atragerea unei diversităŃi de angajaŃi 
 
Multe companii trebuie să găsească modalităŃi noi de atragere a unei diversităŃi largi de angajaŃi.  
 
Lista de verificare a aspectelor care trebuie avute în vedere în atragerea unei diversităŃi de angajaŃi 
 
OferiŃi informaŃii şi sporiŃi conştientizarea referitor la lucrul în industria energiei electrice, cu o informare 

prioritară a fetelor şi femeilor.  
 
PrezentaŃi o diversitate de indivizi în materialele de marketing, reclamă şi publicitate. De exemplu, folosiŃi 

femeile ingineri ca modele de rol pozitive în materialele de marketing şi publicitare.  
 
GăsiŃi modalităŃi de creştere a interesului în rândul grupurilor sub-reprezentate în şcoli şi colegii, de 

exemplu, oferind prezentări în şcoli şi colegii şi la târgurile de carieră. 
 
LucraŃi cu agenŃii de ocupare a forŃei de muncă, cu universităŃi, şcoli şi birouri pentru dezvoltarea carierei 

pentru informarea tinerilor despre oportunităŃile de carieră, evidenŃiind faptul că solicitările din partea 
unei diversităŃi largi de oameni sunt salutate de companie.  

 
OrganizaŃi zile de recrutare şi activităŃi de informare. Acest lucru poate fi realizat în parteneriat cu 

organizaŃiile comunitare locale şi cu organizaŃiile de femei.  
 
OferiŃi sesiuni de prezentare sau informări despre experienŃe de muncă pentru tineri. Acestea pot include 

activităŃi practice şi interactive pentru grupurile sub-reprezentate, ceea ce poate contribui la creşterea  
încrederii în sine pentru a încerca deprinderi noi şi, de asemenea, la schimbarea atitudinilor faŃă de 
ocuparea forŃei de muncă netradiŃională.  

 
ÎntrebaŃi-i pe stagiarii şi pe ucenicii existenŃi ce cred ei că poate fi făcut pentru atragerea unei diversităŃi mai 

largi de angajaŃi.  
 

Statkraft 
Statkraft îşi deschide tot mai mult porŃile unui grup mai larg şi mai divers de potenŃiali angajaŃi. În special, 
extinderea sa internaŃională şi cererea guvernului de a încuraja recrutarea şi integrarea grupurilor etnice 
minoritare, care includ prima, a doua şi a treia generaŃie de imigranŃi, a dus la o serie de iniŃiative privind 
diversitatea, inclusiv publicitatea pentru includerea acestora şi măsuri pentru susŃinerea grupurilor etnice 
minoritare care lucrează în companie. Companiei i s-a cerut să raporteze guvernului progresul înregistrat în 
integrarea imigranŃilor în forŃa de muncă a companiei. 
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Empower Training Limited 
Empower este o organizaŃie de formare profesională cu sediul în Marea Britanie, care asigură formare în 
sectorul energetic. Aceasta a elaborat o serie de iniŃiative şi de module de training pe teme de egalitate şi 
diversitate, şi a jucat un rol important în încurajarea mai multor fete şi femei pentru ocuparea posturilor 
netradiŃionale. ActivităŃile includ organizarea zilelor dedicate carierei  şi a consilierii numai pentru fete, cu 
scopul de a le arăta diferitele tipuri de cariere existente la toate nivelurile, de la ucenicie până la absolvire. 
Empower desfăşoară un program şcolar de angajare pentru fete între 12-14 ani. Acesta este un program de 
şase săptămâni care urmăreşte să trezească interesul tinerilor pentru  inginerie şi pentru sectorul  electricităŃi. 
Programul se desfăşoară la un club local de fotbal profesionist şi s-a dovedit a fi foarte popular în rândul 
fetelor şi băieŃilor.  
 
British Gas Engineering 
Academia British Gas Engineering a identificat şcolile, părinŃii şi alŃi formatori de opinie ca Ńinte-cheie 
pentru creşterea conştientizării prin Strategia de Egalitate şi Diversitate. O echipă educaŃională formată din 
patru persoane (trei femei şi un bărbat) a fost numită pentru a promova această activitate. łintele lor 
specifice sunt elevii din jurul clasei a IX-a, atunci când se discută opŃiunile pentru discipline şi aspectele 
legate de carieră. Aceasta este o investiŃie pe termen lung pentru încurajarea tinerilor să ia domeniul 
ingineriei în consideraŃie în mod serios (şi, în cadrul acestuia, industria gazelor). British Gas abordează, de 
asemenea, aspecte legate de egalitate şi diversitate cu profesorii pentru a se asigura că sesiunile şcolare le 
încurajeaza pe fete să participe.  
 

h)  IntegraŃi egalitatea şi diversitatea în serviciul pentru clienŃi 
 
Angajarea femeilor sau a altor grupuri sub-reprezentate în servicii din prima linie poate ajuta 
compania să-şi îmbunătăŃească relaŃiile cu clienŃii, în special cu oamenii mai în vârstă sau cu 
femeile. Acesta este un aspect bun pentru imaginea companiei.  
 
Vattenfall 
Compania crede că forŃa de muncă ar trebui să fie mai reprezentativă pentru baza de clienŃi. La centrul de 
servicii pentru clienŃi al Vattenfall de la Berlin, Germania, personalul a fost recrutat pe baza cunoştinŃelor de 
limbă şi a culturii necesare pentru a oferi clienŃilor dintr-o diversitate de medii un serviciu bun.    
 
Lista de verificare a aspectelor care trebuie avute în vedere în integrarea  egalităŃii şi diversităŃii în serviciul cu 
clienŃii 
 
EvaluaŃi serviciile pentru clienŃi, inclusiv serviciile oferite femeilor, clienŃilor cu dizabilităŃi, celor care fac 

parte din minorităŃile etnice sau celor mai în vârstă.   
 
VerificaŃi dacă serviciile pe care le oferiŃi îndeplinesc nevoile unei baze diverse de clienŃi.  
 
AsiguraŃi-vă că personalul din prima linie este susŃinut astfel încât să poată coordona egalitatea şi 

diversitatea. 

i)  Crearea parteneriatului social 
 
Sindicatele pot juca un rol pro-activ în promovarea egalităŃii şi a echilibrului de gen. Găsirea unor 
soluŃii comune poate duce la o situaŃie de câştig atât pentru companie, cât şi pentru personal. 
 
Lista de verificare a aspectelor care trebuie avute în vedere în realizarea unei abordări de parteneriat social 
 
InformaŃi sindicatele şi sporiŃi conştientizarea membrilor cu privire la politicile de egalitate ale sindicatelor şi 

ale confederaŃiilor lor.   
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AsiguraŃi-vă că femeile sunt reprezentate în organele de luare a deciziilor în sindicat, în special acolo unde se 
discută programele de schimbări majore, modificări ale tiparelor de schimbare şi organizare a muncii.   

 
Sindicatele şi managementul pot examina Strategia Cadrului Comunitar cu privire la Egalitatea de Gen a UE 

din 2005 (2005 Community Framework Strategy on Gender Equality), convenită de către partenerii 
sociali europeni. Ar putea fi elaborate acŃiuni specifice cu următoarele patru titluri: abordarea rolurilor 
legate de gen; promovarea femeilor în luarea deciziilor; susŃinerea echilibrului muncă-viaŃă privată; şi 
abordarea decalajului salarial pe bază de gen. 

 
OferiŃi formare pe teme de egalitate pentru oficialii sindicali, pentru a evidenŃia modul în care structurile 

existente, politicile sau reprezentarea sindicatelor la locul de muncă pot fi dezvoltate în viitor pentru a 
susŃine femeile.  

 
O secŃiune mai detaliată asupra rolului parteneriatului social poate fi găsită în SecŃiunea 5.  
 
Astri Botten Larsen, inginer şi reprezentantă a angajaŃilor la Statkraft Board, Norvegia 
Astri este reprezentantă în Consiliul Director al Statkraft din Norvegia. Ea este unul din  cei trei reprezentanŃi 
aleşi în Consiliu. Este inginer principal la Statkraft Energie, unde este responsabilă cu gestionarea centralelor 
energetice. Acesta este, tradiŃional, un domeniu de ocupare a forŃei de muncă masculine şi femeile reprezintă  
18% din cei care lucrează în această parte a companiei. Astri are doi copii şi a reuşit să combine cu succes 
munca cu viaŃa de familie, deşi recunoaşte că atunci când te afli în afara pieŃei forŃei de muncă din cauza 
concediului de maternitate,  aceasta poate dezavantaja avansarea în carieră, cel puŃin pe termen scurt. Ea este 
conştientă de mediul concurenŃial din sectorul energetic şi de impactul pe care acest lucru  îl are asupra 
intensităŃii şi presiunii muncii.  
 
Astri a fost nominalizată de sindicatul său Tekna, un sindicat care organizează inginerii, să reprezinte 
personalul în Consiliul Director. Acesta este unul din cele trei sindicate  (celelalte sunt  EI &IT şi NITO) 
care colaborează îndeaproape în cadrul unui consiliu comun. Sindicatele se întâlnesc cel puŃin de două ori pe 
an cu echipa conducerii superioare a companiei şi sunt responsabile de ajungerea la nişte acorduri la nivelul 
companiei privind domeniile-cheie, precum condiŃiile de salarizare şi de muncă. Astri crede că femeile joacă 
un rol important ca reprezentanŃi ai sindicatelor, în special din cauza faptului că multe sindicate sunt 
dominate de bărbaŃi, iar femeile pot aduce o perspectivă diferită. Ea spune că pentru femeile din companie, 
astăzi, şansele egale sunt o realitate. 
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SecŃiunea 4: Echilibru muncă-viaŃă privată şi orele de muncă flexibile 
 

Introducere 
 
ObŃinerea unui echilibru între muncă şi alte angajamente de familie sau personale este, de cele mai 
multe ori, în vârful listei de priorităŃi ale angajaŃilor. Ea poate fi factorul cheie în reŃinerea 
personalului, atingerea obiectivelor companiei şi angajarea unui personal productiv, motivat şi 
satisfăcut. Aranjamentele flexibile de muncă sunt importante pentru îmbunătăŃirea accesului 
femeilor la angajare la toate nivelurile (inclusiv cel al managementului superior) şi oferă, de 
asemenea, mai multe oportunităŃi şi o cultură a muncii care răspunde aspiraŃiilor lucrătorilor de a 
petrece mai mult timp cu familiile lor. 
 
Companiile care au o abordare flexibilă a orelor de muncă au, deseori, un personal care işi ia mai 
puŃin concediu medical şi o forŃă de muncă mai calificată şi mai devotată, şi astfel se îmbunătăŃeşte 
productivitatea şi competitivitatea companiilor. Există dovezi substanŃiale provenind de la companii 
şi studii privind angajaŃii în Europa care arată că echilibrul viaŃă-muncă, şi în special, echilibrarea 
responsabilităŃilor familiale cu cele de serviciu, sunt obiective-cheie pentru un număr semnificativ 
de angajaŃi. Crearea unei culturi a echilibrului viaŃă-muncă cere ca organizaŃiile să aibă o abordare 
pozitivă faŃă de munca flexibilă.  
 
a) Care sunt beneficiile pentru angajatori şi angajaŃi ? 
 
Pentru angajatori, munca flexibilă ajută la folosirea mai bună a resurselor si a forŃei de muncă 
existente: 
 
• Introducerea schimbărilor prin munca flexibilă poate avea un impact pozitiv asupra  

furnizării serviciilor şi a competitivităŃii voastre. 
• Dacă angajaŃii se simt apreciaŃi, aceştia vor fi mai motivaŃi şi va exista un mediu de muncă 

mai puŃin stresant, cu rate mai mici de absenteism şi îmbolnăvire, şi creşteri ale productivităŃii.  
• Atragerea unui grup mai mare de candidaŃi pentru posturi noi poate fi realizată prin oferirea 

unei game de opŃiuni de ore flexibile, cum ar fi un program cu jumătate de normă,  împărŃirea 
postului, reducerea timpului de lucru pe perioada vacanŃelor şcolare, etc. Aceasta poate ajuta la 
crearea unei reputaŃii de angajator preferat, de angajator de primă opŃiune.  

• Folosirea unor prevederi mai bune cu privire la munca flexibilă faŃă de competitorii voştri 
poate crea un avantaj competitiv, întrucât puteŃi recruta şi reŃine cel mai bun personal – în 
special femeile de valoare.  

• Prevederile legate de munca flexibilă vă pot economisi timp şi resurse în recrutarea şi 
formarea noului personal, în special a femeilor, care rămân la companie după concediul de 
maternitate.  

• Companiile pot folosi orele de lucru flexibile pentru a-şi extinde timpul de operare şi, astfel, 
să-şi folosească cel mai bine echipamentul şi să prelungească orele de lucru cu clienŃii.  

• AbsenŃele pot fi gestionate mai eficient, ceea ce poate ajuta la reducerea absenteismului, mai 
ales atunci când părinŃii trebuie să-şi ia timp liber pentru îngrijirea copiilor bolnavi.  

• Acolo unde personalul lucrează cu jumătate de normă sau în posturi pe care le împart cu 
altcineva, compania poate beneficia de experienŃa şi de competenŃa a două persoane şi, în 
acelaşi timp, are o acoperire mai bună în timpul vacanŃelor sau orelor de operare de vârf.  

 
Pentru angajaŃi, munca flexibilă poate îmbunătăŃi alegerea şi controlul asupra timpului de lucru şi a  
vieŃii personale. Cooperarea pentru a conveni asupra aranjamentelor privind orele de lucru flexibile, 
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poate duce la relaŃii mai bune între conducere şi personal, la creşterea respectului de sine, a sănătăŃii 
şi încrederii, a fidelităŃii şi angajamentului, a satisfacŃiei muncii şi la un mediu de lucru mai bun. 
AngajaŃii care ajung la un echilibru muncă-viaŃă privată resimt mai putin stres şi tensiune la locul de  
muncă.  
 
Chris McElhinney, Manager, ESB, Irlanda 
Chris McElhinney lucrează la ESB în Irlanda. Când cei patru copii ai ei au început şcoala, pentru ea a fost tot 
mai dificil să combine postul ei financiar cu viaŃa de familie. Ca rezultat, a cerut program redus, lucrând 5 
zile pe săptămână, până la ora 14.00. Aceasta i-a permis să îşi onoreze angajamentele de muncă, întrucât era 
la serviciu în fiecare zi şi, de asemenea, i-a permis să petreacă timp suficient cu copiii ei.  

Ea este de acord că unii manageri consideră dificil ă trecerea la program redus a membrilor echipei de 
conducere superioară, însă subliniază că a avut noroc, fiind susŃinută de conducerea ESB. Toate posturile pe 
care le-a ocupat de la trecerea la program redus fuseseră, anterior, cu program întreg şi Chris este de acord că 
acest lucru s-a dovedit a fi dificil uneori, în special în privinŃa timpului disponibil pentru lucrul în reŃea etc. 
Ea consideră că organizaŃia acceptă necesitatea de a reŃine personalul cu deprinderi-cheie, mai ales într-o 
perioadă în care, din punct de vedere personal, ar putea să existe cereri semnificative legate de timp. Ea crede 
că ESB face această trecere şi, pe măsură ce tot mai mulŃi manageri superiori profită de munca flexibilă (mai 
ales bărbaŃi), organizaŃia va vedea beneficiile. Echilibrul muncă-viaŃă privată nu mai reprezintă o problemă 
doar pentru femei sau pentru persoane cu copii, iar ESB încearcă să dezvolte o politică şi o practică de  
facilităŃi pentru diferite grupuri.  

În plus, companiile care susŃin nevoia angajaŃilor lor de îngrijire a copiilor îşi reŃin mai bine 
personalul. Organizarea unei creşe la locul de muncă ar putea fi costisitoare, dar este valoroasă în 
atragerea femeilor. Totuşi, aveŃi în vedere un coordonator pentru îngrijirea copiilor la locul de 
muncă, o persoană care poate ajuta la găsirea unor locuri pentru îngrijirea copiilor şi la dezvoltarea 
de soluŃii în comunitatea locală.  
 
Date despre munca flexibilă 
• Un studiu efectuat în Europa privind condiŃiile de lucru, publicat în anul 2000, a descoperit o creştere 

semnificativă a intensităŃii muncii în ultimii 10 ani. Mai mult de jumătate din lucrători au declarat că 
lucrează cu viteză mare şi cu termene limită prea strânse pe parcursul a unui sfert din timpul lor de lucru. 
(European Foundation, 2000) 

• 94% din angajatori cred că oamenii lucrează mai bine atunci când pot echilibra munca cu restul vieŃii lor 
(DTI, 2003). 71% din angajatorii care au lucrători cu orar flexibil relatează că aceasta a avut un impact 
pozitiv asupra relaŃiilor conducere-angajaŃi, asupra motivării angajaŃilor şi angajamentului şi fluctuaŃiei 
de personal.(DTI, 2003) 

 
b)  Ce se poate face pentru implementarea echilibrului muncă-viaŃă privată? 
 
Crearea unei culturi a echilibrului între muncă şi viaŃa privată solicită din partea organizaŃiilor să fie 
pro-active, creative şi inovative în echilibrarea nevoilor şi preferinŃelor angajaŃilor cu cele ale 
organizaŃiei. Este foarte important ca managerii, în special cei superiori, să creadă în beneficiile 
echilibrului muncă-viaŃă privată. Dacă o fac, îl vor promova şi implementa.  
 
Unele sugestii privind modul de realizare: 
 
• DaŃi exemplu personal şi asiguraŃi-vă că există apărători la nivel superior care transmit un mesaj 

vizibil de susŃinere, inclusiv în abordarea înlocuirii orelor de lucru prelungite cu munca 
inteligentă.  

 
• OferiŃi formare şi susŃinere managerilor pentru a putea gestiona eficient orele de muncă flexibile 
şi veniŃi cu soluŃii pentru realizarea echilibrului muncă-viaŃă privată.  
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• RealizaŃi un studiu în rândul personalului pentru a vedea care sunt preferinŃele de orar ale 
acestuia. PuteŃi continua cu grupuri de discuŃii şi cu întâlniri cu personalul, pentru a examina 
care sunt cele mai bune aranjamente pentru satisfacerea nevoilor personalului precum şi a 
nevoilor companiei.  

 
Pentru managerii care gestionează orele de lucru flexibile: 
 
• FiŃi deschişi la minte şi exploraŃi toate posibilităŃile. În unele cazuri, orele de muncă flexibile 

pot însemna orar redus, în timp ce în altele s-ar putea ca timpul de lucru să fie rearanjat pentru a 
corespunde nevoilor angajatului.  

 
• GândiŃi-vă cum poate fi îndeplinită munca, mai degrabă decât la numărul de ore care trebuie 

lucrate. IncludeŃi măsuri care se bazează pe performanŃă, pe rezultate şi pe impact mai degrabă 
decât pe orele lucrate sau pe prezenŃa la locul de muncă.  

 
• Dacă sunteŃi nesiguri în privinŃa modului în care va funcŃiona aranjamentul, încercaŃi-l pentru o 

perioadă de timp scurtă, înainte de a vă angaja într-un aranjament permanent.  
 
• ExaminaŃi şi discutaŃi impactul muncii flexibile cu echipa voastră şi, prin discuŃii, găsiŃi cei cele 

mai bune aranjamente.  
 
• Prin oferirea orelor de lucru flexibile tuturor, puteŃi să-i faceŃi pe toŃi să se simtă valoroşi, iar 

oamenii care lucrează cu normă întreagă vor şti că aceasta este o opŃiune pentru ei în viitor, dacă 
situaŃia lor se va schimba. Aceasta poate ajuta, de asemenea, şi la schimbarea culturii, prin 
transmiterea mesajului că munca flexibilă este încurajată.  

 
• IncludeŃi personalul care lucrează cu un program flexibil în programele de formare, de 

dezvoltare profesională şi în întâlnirile de echipă. Nu presupuneŃi că dacă o persoană lucrează cu 
program flexibil sau cu jumătate de normă este mai puŃin angajată faŃă de munca sa.  

 

c)  Rolul partenerilor sociali 
 
Parteneriatul care funcŃionează între conducere şi sindicate poate ajuta organizaŃiile să 
implementeze şi să dezvolte o cultură şi o practică a  egalităŃii şi diversităŃii şi un echilibru muncă-
viaŃă. Lucrul în parteneriat necesită un angajament comun faŃă de obiectivele, Ńintele şi succesul 
organizaŃiilor. Un rezultat-cheie al lucrului în parteneriat este realizarea unor soluŃii comune prin 
discuŃii, proiecte şi ini Ńiative comune. O modalitate de promovare a acestor aspecte este stabilirea 
unui grup de parteneriat, cu reprezentanŃi ai sindicatelor, personalului şi managerilor.   
 
• PromovaŃi parteneriatul şi observaŃi cum munca în parteneriat între sindicate, personal şi 

manageri poate promova soluŃii comune. Aceasta poate ajuta la crearea unui stil organizaŃional 
de discuŃii, mai degrabă decât de negocieri.  

 
• Timpul alocat pentru consultările dintre manageri, angajaŃi şi sindicate poate duce la un 

angajament faŃă de schimbarea tiparelor de lucru şi la introducerea lină a schimbărilor. 
 

Care sunt opŃiunile disponibile pentru angajaŃi privind orarul de lucru? 
 
Există un număr mare de diferite opŃiuni de orar de lucru disponibile pentru personal. Cele mai folosite 
aranjamente privind orarele de lucru flexibile sunt descrise mai jos.  
 



Final version  March 2007 4

Ore de lucru/ numărul de ore lucrate: cu normă întreagă, cu jumătate de normă, împărŃirea muncii între mai 
multe persoane, orarul în funcŃie de vacanŃele şcolare, pensionarea flexibilă şi orar  suplimentar.  
 
Ore de lucru/ când lucrează oamenii: orar flexibil, ore comprimate, ore anualizate, turele şi schimbul de 
ture, grafic de lucru personal, ore suplimentare şi  bănci de timp. 
 
Ore de lucru/ unde lucrează oamenii: la sediul angajatorilor, lucrul la distanŃă, lucrul la domiciliu.  
 
Aranjamente de concediu: concediu scurt şi lung (plătit şi neplătit), întreruperi de carieră,  concediu de 
odihnă, concediu de maternitate şi parental, concediu de familie şi de îngrijire. 
 
Alte aranjamente pentru echilibrul muncă-viaŃă: îngrijirea copiilor şi a bătrânilor, sănătate, fitness şi alte 
facilităŃi sportive, învăŃarea pe tot parcursul vieŃii, dezvoltarea personală şi formarea.  
 

d)  Elaborarea unei politici de echilibru muncă-viaŃă 
 
O politică de echilibru muncă-viaŃă poate fi utilă în stabilirea unor reguli clare şi a unor  drepturi, 
demonstrând în acelaşi timp că organizaŃia are un angajament vizibil faŃă de echilibrul muncă-viaŃă, 
ceea ce poate ajuta la recrutarea personalului. Este important ca politica să fie convenită cu 
sindicatele şi personalul, deoarece acesta este un domeniu care are un impact direct asupra vieŃii 
profesionale a personalului.  
 
Sugestii privind aspectele care trebuie incluse într-o politică de echilibru muncă-viaŃă: 
 
• IdentificaŃi sfera în care se poate aplica lucrul flexibil. De exemplu, dacă toŃi angajaŃii au dreptul 

să muncească flexibil, este organizaŃia capabilă să pună în practică acest lucru. În majoritatea 
cazurilor, politicile privind echilibrul muncă-viaŃă stipulează că cererile de muncă flexibilă vor 
fi implementate în măsura în care nu afectează negativ nevoile serviciului. (În unele Ńări, mai 
ales Marea Britanie, Germania şi Olanda, există dreptul de a solicita schimbări în privinŃa orelor 
de lucru).   

• StabiliŃi opŃiunile de muncă flexibilă care sunt disponibile pentru personal, şi oferiŃi informaŃii 
pe scurt despre aceste drepturi, de exemplu, cât de mult timp poate un angajat să fie trecut în 
sistemele de normă flexibilă, cât timp poate fi economisit o dată într-o bancă de timp, sau câte 
ore zilnice pot fi lucrate într-o săptămână de lucru comprimată. Este important ca aceste drepturi 
să fie stabilite în cadrul legislaŃiei privind timpul de lucru. 

• FaceŃi referiri la şansele egale în această politică. Aceasta poate include aspecte specifice 
privind timpul de lucru, de exemplu, pentru lucrătorii în vârstă, pentru lucrătorii cu dizabilităŃi, 
părinŃi şi îngrijitori..  

• ConsultaŃi-vă pe larg cu personalul şi sindicatele şi asiguraŃi-vă că aceştia sunt pe deplin 
implicaŃi  în elaborarea politicii.   

• AsiguraŃi-vă că politica este larg diseminată întregului personal. Un manual pentru personal sau 
o broşură care să prezinte politica şi opŃiunile disponibile pentru personal reprezintă o idee bună.  

 
VedeŃi un model de echilibru flexibil muncă-viaŃă în Anexa 5.  

e)  Consultări cu personalul   
 
Consultările cu personalul pot fi un mod foarte eficient de a descoperi cum este privită organizaŃia 
de către personal şi care sunt nevoile şi perspectivele acestuia. Acest lucru poate fi realizat printr-o 
varietate de metode, inclusiv:  
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• Studii de personal, cu analiza rezultatelor transmisă apoi sindicatelor, personalului şi 
managerilor.  

• Grupuri de discuŃii cu membrii personalului, pentru a le cunoaşte atitudinile, modul de 
înŃelegere şi percepŃiile, ceea ce nu ar putea fi posibil prin intermediul studiilor sau al discuŃiilor 
individuale. Un grup poate ajuta la generarea de discuŃii şi a unei varietăŃi de puncte de vedere şi 
percepŃii. 

• Seminare cu personalul sau grupuri de discuŃii, de exemplu în timpul unei pauze de prânz, cu un 
lector invitat pentru stimularea discuŃiilor.  

 
 
Lista de verificare a aspectelor care trebuie avute în vedere în realizarea unui studiu privind echilibrul 
muncă-viaŃă în compania voastră 
 
� Care sunt orele de lucru în prezent (normă întreagă, jumătate de normă etc.)? 
 
� Au angajaŃii şanse de a lucra flexibil, şi dacă da, în ce mod? 
 
� În medie, care sunt orele de lucru normale? Lucrează angajaŃii în mod regulat peste aceste ore? Se 

prelungesc şedinŃele peste programul de lucru normal, îngreunând situaŃia părinŃilor? 
 
� Ce opŃiuni de echilibru muncă-viaŃă sunt dorite de angajaŃi (de exemplu, orar flexibil, orar adaptat 

vacanŃelor şcolare, ore de lucru mai scurte, ore de lucru mai lungi, munca la domiciliu  etc.)? 
 
� Dacă angajaŃii îşi schimbă tiparele de lucru, cum vor afecta noile aranjamente de program colegii şi 

asigurarea serviciilor? 
 
� Care ar fi principalul scop al schimbării orelor de lucru (de exemplu, petrecerea unui timp mai 

îndelungat cu familia, mai mult timp liber, hobby-uri, dezvoltarea şi formarea personală, îmbunătăŃirea 
stării de sănătate şi bunăstare, participarea la activitatea politică sau munca în folosul comunităŃii  etc.)? 

 
� Care este satisfacŃia angajaŃilor privind echilibrul muncă-viaŃă la momentul actual? 
 
� Care sunt principalele cauze de dezechilibru între muncă şi viaŃa familială (de exemplu, ore de lucru 

lungi, presiuni la locul de muncă, responsabilităŃi, stresul acasă etc.)? 
 
� Ce pot face angajatorii pentru a îmbunătăŃii echilibrul muncă-viaŃă pentru angajaŃi? 
 
Statkraft 
Statkraft oferă un sistem de program flexibil şi posibilitatea de a economisi ore de până la trei luni. O 
abordare pozitivă pentru susŃinerea părinŃilor care muncesc, prin acordarea de concedii parentale şi 
aranjamente de muncă flexibilă, precum munca la domiciliu, a fost un factor important care a permis 
femeilor să combine munca cu viaŃa de familie. Managerii au o abordare flexibilă, bazată pe încredere şi pe 
recunoaşterea faptului că sunt momente în care compania îi poate susŃine pe părinŃi. În Norvegia, există 
dreptul statutar la 42 de săptămâni de concediu parental cu plată integrală şi alte 10 săptămâni cu plata a 80% 
din salariu, de care pot beneficia ambii părinŃi. În plus, alte 10 zile libere pe an pot fi luate de fiecare părinte 
până când copilul împlineşte 10 ani. 
Preocuparea legată de îmbătrânirea forŃei de muncă şi nevoia de a reŃine cel mai bun personal au determinat  
compania să abordeze diversitatea in perspectiva vârstei. A fost introdusă o politică inovativă de ciclu de 
viaŃă pentru angajaŃii în vârstă de 62 de ani şi peste, cu scopul de a oferi o flexibilitate mai mare şi 
posibilitatea pentru lucrătorii în vârstă să-şi reducă orele de lucru în mod eşalonat şi să primească concediu 
suplimentar plătit, fără un impact major asupra salariului. Sistemul funcŃionează datorită faptului că lucrătorii 
în vârstă de 62 de ani îşi pot reduce timpul de lucru cu 10%, cei în vârstă de 63 de ani cu 20%, cei de 64 de 
ani cu 30%, iar la vârsta de 65 de ani cu 40%. Aceasta permite companiei să reŃină lucrătorii în vârstă (care, 
în trecut, se retrăgeau din companie la vârsta de 62 de ani) oferind acestora mai multe opŃiuni de lucru, pe o 
perioadă mai lungă de timp, cu ore reduse.   
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Enel 
Un studiu cu privire la personal a fost diseminat prin intermediul ziarului companiei şi  on-line. Au fost  830 
de respondenŃi, din care 57% femei. Un rezultat-cheie al studiului a fost introducerea unor noi strategii ale 
companiei privind gestionarea timpului de lucru. Compania a recunoscut că există un  dosar comercial pentru 
introducerea orelor de lucru flexibile. Enel a declarat că nu vrea ca femeile să fie dezavantajate pentru că 
lucrează ore mai puŃine. Deşi programul cu jumătate de normă este reglementat conform legii şi contractelor 
colective, problema majoră a fost legată de capacitatea managerilor de a face faŃă solicitărilor pentru 
jumătate de normă sau ore reduse. Un aspect-cheie a fost ca programul cu jumătate de normă să fie valabil 
pentru manageri şi personalul profesional. În cadrul companiei, 2,4% din angajaŃi sunt femei care lucrează cu 
jumătate de normă, comparativ cu  0,3% angajaŃi bărbaŃi.  
 
Un exemplu este cel al unei femei supraveghetor, care lucra cu normă întreagă şi care a vrut să-şi reducă 
orele de lucru, muncind de la  9.00 – 15.00. Ea a convenit cu managerul ei să îşi organizeze munca şi 
şedinŃele în cadrul acestui interval de timp, iar colegii ei s-au adaptat, aşa că şedinŃele sunt Ńinute, acum, 
numai dimineaŃa. Munca ei nu a avut de suferit şi compania a beneficiat de acest aranjament prin reŃinerea 
acestui membru al personalului şi oferindu-i un echilibru muncă-viaŃă îmbunătăŃit.  
 
Enel a elaborat un manual privind concediul familial, care oferă informaŃii despre şansele pe care legea şi 
compania le oferă părinŃilor care lucrează. În cazul prevederilor legate de maternitate, angajaŃii Enel care 
sunt cuprinşi în contractul colectiv naŃional pentru lucrătorii din industria energiei electrice, primesc 
beneficii financiare sporite (alocaŃia de maternitate de 100% din salariu, comparativ cu 80% din salariu 
potrivit legii, precum şi beneficii sporite pentru şase luni după concediul de maternitate statutar). 
 
Egalitatea şi diversitatea au avansat prin intermediul programului People Care, care a fost creat în 2005. Un 
studiu al priorităŃilor şi nevoilor personalului a relevat faptul că personalul feminin a beneficiat, în special, de 
iniŃiativele de îmbunătăŃire a echilibrului între viaŃa profesională şi cea privată, de introducerea programului 
flexibil şi a subvenŃiilor pentru folosirea transportului public, precum şi de măsuri de îmbunătăŃire a şanselor 
de mobilitate între diferitele locaŃii ale companiei. O a doua etapă a constat în grupurile de discuŃii  cu 
personalul din birourile regionale din Ńară, cu obiectivul de a defini nevoile personalului. Principalele aspecte 
identificate au fost transportul către şi de la lucru şi îngrijirea copiilor. Compania elaborează un plan 
operaŃional pentru identificarea căilor de rezolvare a acestor probleme pentru personal, prin prelungirea 
orelor de lucru flexibile, de exemplu, prin introducerea unei bănci de timp.  
 
ESB 
Aranjamentele de lucru flexibile sunt parte a Politicii de Şanse Egale a companiei, pe baza faptului că 
flexibilitatea la locul de muncă permite oamenilor să-şi combine munca cu viaŃa de familie şi cu alte 
angajamente şi, astfel, îi ajută să ajungă la cel mai înalt potenŃial ca angajaŃi valoroşi. O analiză externă a 
egalităŃii la ESB, în 2002, a arătat că majoritatea angajaŃilor apreciau  ESB ca fiind una din cele mai bune 
companii la care doreau să lucreze din Irlanda, în special datorită şanselor de a obŃine echilibrul muncă-viaŃă. 
 
Ca parte a acestei politici, Consiliul Paritar pentru Egalitate al companiei, împreună cu reprezentanŃi ai 
sindicatelor şi ai Grupului de Management din ESB, se reunesc pentru a ajuta la elaborarea unor asemenea 
politici şi informează despre practicile din companie. Compania are o varietate mare de politici de echilibru 
muncă-viaŃă, incluzând programul flexibil, prevederi suplimentare pentru concediul de maternitate faŃă de 
dreptul statutar, cu un concediu de cinci luni neplătit, timp în care există continuitatea contribuŃiei la pensie a 
angajatului pentru perioada concediului de maternitate suplimentar şi, astfel, nu se produce o întrerupere a 
serviciului. Alte prevederi privind orele de lucru flexibile includ împărŃirea lucrului cu alŃi angajaŃi, orele de 
lucru reduse, întreruperi de carieră, prevederea referitoare la o creşă la locul de muncă acolo unde există 
peste 65 de copii, suport educaŃional şi centre de învăŃare. S-a introdus o nouă iniŃiativă cu privire la 
echilibrul muncă-viaŃă numită Timp de echilibrare a vieŃii, care reprezintă răspunsul dat de ESB la lucrul 
adaptat vacanŃelor şcolare. Avantajul este că se aplică întregului personal, nu numai celor cu copii, şi permite 
unui membru al personalului să-şi ia până la 20 de săptămâni concediu fără plată într-un an, atunci când se 
îndeplinesc anumite condiŃii şi se face o informare adecvată. Salariul redus este defalcat pe tot anul în care s-
a luat concediul. 
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SecŃiunea 5:  Instrumente de egalitate 

Introducere 
 
Această secŃiune prezintă unele instrumente practice de egalitate, care au fost realizate pentru a 
ajuta la introducerea şi gestionarea egalităŃii şi diversităŃii la muncă. 
 
Acestea sunt următoarele: 
 
� Analize şi audituri privind egalitatea;  
� Monitorizarea egalităŃii şi diversităŃii şi strângerea de date; 
� Integrarea egalităŃii, including modul de evaluare a procedurilor, politicilor şi activităŃilor legate 

de egalitate. 
 

a)  Analize de egalitate şi planuri de acŃiune 
 
În industria energiei electrice, la fel ca în alte sectoare ale economiei, planurile cu privire la  
egalitatea de gen devin tot mai obişnuite. În practică, egalitatea de gen tinde să fie introdusă în 
sectorul electricităŃii acolo unde există o legislaŃie naŃională care cere planuri de egalitate între 
bărbaŃi şi femei la locul de muncă, de exemplu, în Suedia, Finlanda, FranŃa şi Belgia. În unele Ńări, 
acestea sunt incluse în contractul colectiv la nivelul companiei şi implicarea sindicatelor este, în 
mod normal, o cerinŃă inclusă în planurile elaborate şi monitorizate.  
 
Planurile de egalitate care sunt incorporate în politica generală de resurse umane/personal a 
angajatorului sunt, după toate probabilităŃile, bine elaborate şi cuprind angajaŃii din toate secŃiile 
organizaŃiilor. Realizarea planurilor de acŃiune privind egalitatea îi poate ajuta pe angajatori să 
respecte legislaŃia privind egalitatea şi să facă schimbări în politicile şi structurile lor, pentru a 
include şi pentru a implementa diversitatea. Important este faptul că planurile de acŃiune pot fi 
integrate în planificarea afacerilor, mai degrabă decât să fie văzute ca o activitate separată.  
 
Analiza situaŃiei cu privire la egalitate şi planurile de acŃiune au o serie de beneficii, cum ar fi: 
exploatarea potenŃialului unei forŃe de muncă diverse; îmbunătăŃirea operaŃiunilor companiei; 
imagine îmbunătăŃită a angajatorului; capacitatea de a exploata gama întreagă de capacităŃi ale 
tuturor angajaŃilor; deficienŃele în practicile de resurse umane vor fi identificate şi abordate; şi 
edificarea şi susŃinerea consensului la locul de muncă privind aspectele de egalitate în muncă.  
 
 Planuri de acŃiune privind egalitatea 
 
În unele Ńări, există o legislaŃie specifică care cere planuri privind egalitatea (în sectoarele public şi privat).  
 
• Austria: Legea privind Tratamentul Egal pentru BărbaŃi şl Femei în Serviciile Publice prevede angajarea, 

tratamentul, promovarea şi formarea preferenŃiale pentru femei  (prin cote).  
• Belgia: angajatorii din sectorul privat pot adopta voluntar  planuri de acŃiune privind egalitatea, iar în cazul 

restructurării companiei acest lucru este obligatoriu. Pentru toŃi angajatorii din sectorul public este obligatoriu 
să elaboreze  planuri de acŃiune privind egalitatea.  

• Danemarca: legislaŃia cere ca în sectorul public, instituŃiile de stat şi companiile de stat să incorporeze şansele 
egale în procesul de planificare şi în administrare, şi să prezinte un raport cu privira la egalitate la fiecare doi 
ani, acolo unde sunt peste 50 de angajaŃi. 

• Finlanda: angajatorilor cu peste  30  de angajaŃi din sectoarele public şi privat li se cere, prin lege, să 
elaboreze planuri de egalitate la locul de muncă şi să introducă măsuri pentru a progresa pe tema egalităŃii de 
gen în planurile anuale de personal/de formare.  
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• FranŃa: legislaŃia introdusă în 1983 oferă un cadru legal pentru planurile de egalitate voluntare, iar legislaŃia 
adoptată în 2001 cere companiilor cu 50 sau mai mulŃi angajaŃi să elaboreze un raport anual privind funcŃiile 
femeilor şi ale bărbaŃilor; este prevăzută negocierea specifică cu privire la egalitate la nivelul companiei..  

• Germania: legislaŃia adoptată în 2001 cere sectorului public să elaboreze planuri de egalitate, care permit, de 
asemenea, existenŃa unui tratament preferenŃial pentru femei în domenii unde ele sunt sub-reprezentate, 
inclusiv măsuri de introducere a egalităŃii de gen. 

• Ungaria: legislaŃia cere companiilor de stat cu peste  50 de angajaŃi să elaboreze planuri anuale privind 
egalitatea de gen. 

• Italia: companiile pot solicita fonduri pentru  planuri de acŃiune pozitive, în timp ce în sectorul public  
planurile de acŃiune pozitive sunt o obligaŃie. 

• Norvegia: există datoria generală a angajatorilor de a promova egalitatea de gen; companiile trebuie să 
raporteze activităŃile privind egalitatea în rapoartele lor anuale.  

• Slovenia: autorităŃile publice trebuie să elaboreze planuri şi rapoarte bianuale privind implementarea 
Programului NaŃional pentru Şanse Egale pentru Femei şi BărbaŃi. 

• Suedia: legislaŃia cere tuturor angajatorilor cu 10 sau mai mulŃi angajaŃi să elaboreze planuri anuale privind 
şansele egale.  

 
Autoritatea Irlandeză pentru Egalitate 
Abordarea egalităŃii de gen şi a decalajelor de gen a fost subiectul a trei acorduri naŃionale trans-sectoriale. 
Rezultatul practic a fost crearea Comitetului Cadru NaŃional pentru Şanse Egale la Nivelul Întreprinderii. O 
iniŃiativă de succes a fost elaborarea auditului privind dezvoltarea egalităŃii la locul de muncă, care este prevăzută 
conform Planului NaŃional de Dezvoltare 2000-2006. Autoritatea pentru Egalitate a elaborat un program de 
analizare a egalităŃii şi a planurilor de acŃiune, care se concentrează asupra celor nouă  aspecte de egalitate, pentru 
a reflecta diversitatea în cadrul aspectului de gen. Acesta este un sistem voluntar de analize de egalitate şi s-a 
elaborat un tipar pentru a furniza un cadru analizelor care identifică aspectele strategice, examinează mediul de 
lucru şi cultura organizaŃională, precum şi contribuŃia politicii, a practicii, a procedurilor şi a percepŃiilor  la locul 
de muncă pentru obŃinerea rezultatelor cu privire la egalitate.  
 
Companiile pot avea finanŃare pentru un auditor extern de la Autoritatea pentru Egalitate, care este finanŃată de 
guvern conform Planului NaŃional de Dezvoltare. Analizele sunt revizuite de un Comitet Consultativ pentru 
Egalitate, reprezentând manageri, personal şi sindicate.  
 
ESB  
În 2003, ESB a comandat un audit extern, ale cărui rezultate au contribuit la stabilirea agendei de egalitate care 
este implementată în prezent. Aceasta analizează anual progresul faŃă de  planurile de acŃiune adoptate.  Progresul 
şi rezultatele sunt prezentate Consiliului Director al  ESB în trimestrul patru al fiecărui an.  ESB a încercat să se 
asigure că egalitatea şi diversitatea nu reprezintă doar un aspect care este apărat de echipa de Resurse Umane şi de 
managerii desemnaŃi care au ca obiective egalitatea şi diversitatea şi au responsabilităŃi în toate domeniile 
organizaŃiei.  
 
Vattenfall  
În Suedia, legislaŃia privind egalitatea oferă contextul pentru dezvoltarea egalităŃii în companie. Fiind o companie 
suedeză, lui Vattenfall i se cere să publice în raportul său anual date despre poziŃia femeilor în forŃa de muncă. 
Potrivit prevederilor Legii Şanselor Egale, Vattenfall este obligat să realizeze un plan de acŃiune anual privind 
egalitatea, în parteneriat cu sindicatele. Planul trebuie să fie monitorizat şi trebuie prezentate dovezi ale acŃiunilor 
identificate, întreprinse pentru redresarea inegalităŃilor. Unul din beneficiile prevederilor din Legea Şanselor Egale 
este că solicită implementarea unor obiective clare şi măsurabile. Impactul pozitiv se datorează faptului că 
personalul poate vedea compania implementând acŃiunile cu rezultate pozitive, de exemplu, în domeniul salarial. 
Fiecare unitate comercială trebuie să dezvolte propriile  planuri de acŃiune privind egalitatea.  
 
Endesa 
Ca parte a strategiei de diversitate a companiei se propune un plan de acŃiune anual, cu o matrice  de indicatori şi 
măsurători care vor permite companiei să măsoare progresul faŃă de obiective. Pentru a realiza acest lucru, s-a 
propus o echipă de monitorizare din toate domeniile de management, corporatist şi din unităŃi comerciale şi 
companii, condusă de vicepreşedintele de la RU al companiei. Un Observator va acŃiona ca instrument pentru 
stabilirea şi monitorizarea politicii, pentru producerea şi diseminarea cunoştinŃelor şi dezvoltarea modului de 
înŃelegere. Analiza informaŃiilor de la alte companii care sunt lideri în domeniul diversităŃii, cu privire la 
mecanismele de transfer de informaŃii, poate ajuta la identificarea metodelor pentru implementarea şi derularea 
priorităŃilor anuale.  
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Dezvoltarea unui plan de acŃiune privind egalitatea poate fi utilă pentru strângerea datelor şi 
prezentarea modului în care egalitatea şi diversitatea sunt coordonate într-o organizaŃie. Strângerea 
datelor reprezintă un punct central al planului oferind dovezile necesare unei organizaŃii pentru a îşi 
dezvolta propriul plan de acŃiune pentru abordarea problemelor de inegalităŃi care au fost relevate.  
Adesea, planurile de egalitate relevă discriminarea sau inegalităŃi la nivel salarial, de exemplu, când 
femeile sunt numite în poziŃii mai joase pe scara salarială decât bărbaŃii sau acolo unde femeile sunt 
plătite mai puŃin pe oră decât bărbaŃii, chiar şi atunci când fac aceeaşi muncă; Adesea, denumirea 
postului şi a titlului sunt cele care diferă.  
 
  
Paşii pentru pregătirea unui plan de egalitate: 
  
Pasul 1: Care este componenŃa de gen a locului vostru de muncă?   
IdentificaŃi procentajul de femei şi bărbaŃi în fiecare grup sau categorie ocupaŃională. Care sunt locurile de 
muncă dominate de bărbaŃi (cu peste 70% bărbaŃi) şi care sunt dominate de femei (cu peste 70% femei). 
EvidenŃiaŃi aspectele, precum distribuŃia modelelor timpului de lucru, de exemplu, cu program normal, cu 
program redus, posturi temporare şi permanente, niveluri de salarizare, oportunităŃi de dezvoltare a carierei şi 
de formare pentru femei şi bărbaŃi.  
 
Pasul 2: IdentificaŃi unde există inegalităŃi:  
Din datele de bază, ar trebui să poată fi identificate domeniile specifice de inegalitate, de exemplu, plata 
inegală, din cauza bonusurilor plătite angajaŃilor care lucrează un anumit număr de ore sau în anumite munci, 
sau un acces slab la promovare, educaŃie şi formare, resimŃit de lucrătorii cu program redus sau de femei.  
 
Pasul 3: Elaborarea unui set de acŃiuni pentru soluŃionarea inegalităŃilor identificate:  
Acestea pot lua forma unui plan de acŃiune care evidenŃiază politicile care trebuie dezvoltate, priorităŃile, 
domeniile de acŃiune, un cadru de timp pentru implementarea acŃiunilor, cine este responsabil şi resursele 
necesare pentru implementarea acŃiunilor.  
 
Pasul 4: ConsultaŃi-vă cu personalul: 
OrganizaŃi focus grupuri, realizaŃi un studiu sau interviuri cu personalul pentru a observa atitudinile şi 
percepŃiile faŃă de egalitate şi diversitate la locul de muncă, şi orice experienŃă de discriminare sau inegalitate 
la locul de muncă.  
 
Pasul 5: MonitorizaŃi  progresul: 
AnalizaŃi, în mod regulat, progresul în implementarea acŃiunilor şi asiguraŃi-vă că există un sistem de 
raportare anuală, de exemplu, către Echipa de Conducere Superioară  şi/sau Consiliul Director.  
 
 
VedeŃi Anexa 6 pentru modelul de plan de acŃiune privind egalitatea. 
 

b) Monitorizarea egalităŃii şi diversităŃii şi strângerea datelor 
 
Pentru realizarea, în practică, a egalităŃii şi diversităŃii este absolut necesar să ai date potrivite şi 
accesibile (cantitativ şi calitativ). Datele sunt parte esenŃială a planurilor de acŃiune privind 
egalitatea şi permit stabilirea unor poziŃii de bază, urmărirea şi monitorizarea progresului şi 
marcarea tendinŃelor şi schimbărilor. Datele pot ajuta, de asemenea, la schimbarea stereotipurilor şi 
a concepŃiilor greşite despre munca femeilor, făcând contribuŃia lor la dezvoltarea economică mai 
vizibilă.  
 
Monitorizarea implementării programelor de egalitate şi diversitate este importantă pentru stabilirea 
responsabilităŃilor şi pentru măsurarea impactului şi progresului politicilor şi iniŃiativelor. 
 



Final version  March 2007 5

Lista de verificare a datelor 
 
• ElaboraŃi sisteme de gestionare a datelor pentru strângerea datelor cantitative privind funcŃiile femeilor şi 

bărbaŃilor în cadrul organizaŃiei, inclusiv analizarea acestora pe bază anuală (aceasta poate fi incorporat 
în planurile de acŃiune privind egalitatea, detaliate mai sus). 

 
• FaceŃi legătura între obiectivele de egalitate şi diversitate cu managementul de performanŃă şi sistemele 

de evaluare.  
 
• ElaboraŃi indicatori de performanŃă privind egalitatea şi diversitatea şi analizaŃi-i cu regularitate. 
 
• AsiguraŃi-vă că datele sunt cuprinzătoare şi acoperă toate aspectele muncii femeilor, aranjamentele 

salariale şi timpul de lucru. 
 
• OferiŃi date comparabile, astfel încât componenŃa forŃei de muncă să poată fi monitorizată şi comparată 

în timp.  
  
• ActualizaŃi datele în mod regulat şi urmăriŃi-le pe parcursul timpului, astfel încât progresul în realizarea 

egalităŃii să poată fi monitorizat.  
 
• PrezentaŃi date într-un mod accesibil şi clar, astfel încât să poată fi înŃelese de angajaŃi şi de sindicatele 

lor.  
 
• DiseminaŃi datele larg pentru vă asigura că pot fi folosite ca un instrument pentru promovarea egalităŃii.  
 
• ConsultaŃi-vă cu angajaŃii în mod regulat, prin focus grupuri, şi efectuaŃi studii ale angajaŃilor pentru a 

obŃine feedback despre organizaŃie şi politicile sale. Datele calitative, obŃinute prin focus grupuri, 
interviuri şi studii de caz, pot ajuta, de asemenea, la identificarea experienŃei de discriminare a femeilor, 
în special dacă este indirectă şi ascunsă..  

 
• ConsultaŃi-vă cu sindicatele asupra proiectării şi implementării sistemelor de date. 
 
• IntroduceŃi termene de timp realiste pentru strângerea datelor şi raportare.  
 

Statkraft, împreună cu alte companii norvegiene, trebuie să raporteze asupra poziŃiei femeilor în companie, 
inclusiv aspecte precum plata şi vechimea Există o secŃiune în raportul anual al companiei care prezintă date 
şi progresul înregistrat privind egalitatea şi diversitatea. Un al domeniu important de evaluare este un studiu 
anual al personalului, realizat cu până la 94% din personal. Studiul examinează domenii precum 
managementul, dezvoltarea afacerii, organizarea muncii, competenŃa, participarea personalului la obiectivele 
departamentului şi ale companiei, şi o gamă largă de aspecte, inclusiv hărŃuirea la locul de muncă. S-au  
raportat niveluri ridicate de satisfacŃie a personalului în domenii precum mediul de muncă şi dezvoltarea 
competenŃelor. Personalul pare a fi mai mulŃumit de locul de muncă, iar  mediul este mai mult sau mai puŃin 
lipsit de hărŃuială. De exemplu, 86 % din personal este puternic angajat în muncă (comparativ cu punctul de 
reper de 70% în Norvegia), iar personalul feminin este mai mulŃumit de companie decât personalul masculin. 
În afară de hărŃuire la locul de muncă, aspectele de egalitate şi diversitate nu sunt prezentate, în mod specific, 
în studiu.  
 
Legea Norvegiană privind Egalitatea de Gen (modificată în 2003) îi obligă pe angajatori să promoveze 
egalitatea de gen. Liniile directoare privind modul de promovare a egalităŃii sunt oferite de avocatul 
poporului pe probleme de egalitate de gen, iar companiile sunt rugate să relateze activităŃile privind 
egalitatea în rapoartele lor anuale. Aspectele prezentate sunt plata şi decalajul salarial între bărbaŃi şi femei, 
condiŃiile de muncă, recrutarea, dezvoltarea carierei şi vechimea. În fapt, aceasta a însemnat că li s-a cerut 
companiilor să strângă date privind poziŃia femeilor, să stabilească obiectivele şi să măsoare progresul în 
privinŃa egalităŃii. LegislaŃia cere, de asemenea, ca cel puŃin 40% din reprezentarea în Consiliul Director să 
fie femei (Statkraft depăşeşte, în prezent, acest procent). 
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c) Integrarea egalităŃii şi diversităŃii 
 
Integrarea egalităŃii şi diversităŃii înseamnă că se are în vedere impactul unei politici sau activităŃi 
asupra unui anumit grup sau grupuri şi, în unele cazuri, aceasta ar putea necesita acŃiuni 
suplimentare sau specifice, care depăşesc impactul advers. Se au în vedere considerentele privind 
egalitatea, care trebuie să fie în centrul procesului de luare a deciziilor şi se asigură că politica şi 
practica din organizaŃie îşi aduc contribuŃia la rezultatele privind egalitatea şi diversitatea, chiar 
dacă egalitatea nu este obiectivul principal. Cel mai important, o abordare de integrare permite 
introducerea, valorificarea diversităŃii şi existenŃa resurselor necesare pentru aceasta.  
 
O abordare de integrare necesită următoarele:  
 
� Obiective clare pentru egalitate, cu Ńinte şi calendar. 
• O metodă pentru evaluarea modului în care o decizie politică poate realiza obiectivele de 

egalitate şi poate introduce diversitatea. 
• Participarea grupurilor afectate de decizie în evaluarea impactului. 
• Monitorizarea rezultatelor egalităŃii, inclusiv strângerea şi analizarea datelor relevante.  
 
Vizarea activităŃilor şi integrarea trebuie să acŃioneze împreună, într-o abordare duală. Este 
important de remarcat că iniŃiativele vizate pot informa şi modela iniŃiativele de integrare, de 
asemenea, prin abordarea unei situaŃii de discriminarea din trecut.  
 
Un model de  evaluare poate fi găsit în Anexa 7.  
 
 
Cum să implementăm integrarea egalităŃii între bărbaŃi şi femei 
 
Există câŃiva paşi simpli care pot fi urmaŃi pentru implementarea unei abordări de integrare a aspectelor de 
gen.   
 
• Câte femei şi câŃi bărbaŃi sunt afectaŃi de această măsură şi câte femei şi câŃi bărbaŃi participă la aceasta? 
• Cum sunt alocate resursele între genuri (financiare, accesul la informare şi formare, folosirea timpului 

etc.)? 
• Care sunt beneficiile relative ale măsurilor specifice pentru bărbaŃi şi femei? 
• Care sunt cauzele modelelor de reprezentare a genurilor existente şi atribuirea de resurse? 
• Care sunt posibilităŃile pentru schimbare şi cum poate fi realizat acest lucru? 
 
Integrarea egalităŃii de gen ar trebui să însemne, de asemenea, nu numai identificarea a ceea ce vrem să se 
întâmple, dar şi monitorizarea şi evaluarea rezultatele acŃiunilor. Pentru aceasta pot fi avute în vedere 
următoarele aspecte: 
 
• DefiniŃi rezultatul dorit al unei acŃiuni. 
• EvaluaŃi relevanŃa de gen a unui articol de pe ordinea de zi. 
• ElaboraŃi opŃiuni care ajută la abordarea egalităŃii de gen. 
• FaceŃi recomandări pentru schimbări în implementarea egalităŃii de gen. 
• ImplementaŃi acŃiuni care pot duce la egalitatea de gen.  
• MonitorizaŃi şi evaluaŃi impactul acŃiunii asupra egalităŃii de gen. 
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SecŃiunea 6: Egalitatea şi diversitatea la locul de muncă: rolul 
partenerilor sociali 
 

Introducere 
 
Partenerii sociali au un rol important în promovarea egalităŃii şi diversităŃii şi există multe exemple 
bune privind modul în care o abordare a parteneriatului social aduce idei noi şi dinamism resurselor 
umane.  
 
În această secŃiune a setului de instrumente sunt prezentate sugestii practice şi exemple  ale 
abordărilor parteneriatului social faŃă de egalitate şi diversitate. Se prezintă îndrumări practice 
pentru redactarea acordurilor şi abordarea parteneriatului pentru promovarea şi  coordonarea 
egalităŃii şi diversităŃii la locul de muncă,  
 
Lucrul în parteneriat pentru cre şterea reprezentării femeilor în ştiin Ńă, inginerie şi tehnologie   
 
În Marea Britanie, raportul Comisiei de Femei şi Muncă al guvernului  (publicat în februarie  2006) a 
recomandat o serie de măsuri pentru îmbunătăŃirea reprezentării femeilor în sectoare şi ocupaŃii unde sunt 
sub-reprezentate. Ca rezultat, guvernul a fost de acord să finanŃeze o serie de proiecte de parteneriat pentru 
abordarea sub-reprezentării femeilor. Prospect, sindicatul care organizează personalul din ştiinŃă, inginerie şi 
tehnologie, pregăteşte o solicitare de proiect de parteneriat cu Consiliul Sectorului de Calificare pentru 
ŞtiinŃă, Inginerie şi ProducŃie din Marea Britanie, pentru a ajuta la dezvoltarea planurilor de carieră şi la 
creşterea oportunităŃilor pentru femeile angajate în acest sector. A fost elaborat un proiect pentru crearea 
unui plan de avansare în carieră pe parcursul vieŃii, pentru formarea şi dezvoltarea femeilor. Proiectul 
vizează încurajarea   schimbării culturii în companii, pentru ca deprinderile femeilor să fie recunoscute şi 
acestea să aibă posibilităŃi de avansare pe parcursul carierei. Companiile care vor fi implicate în proiect, în 
anii următori, vor acŃiona ca ambasadori şi susŃinători faŃă de alte companii. Lor li se va cere să disemineze 
mesaje-cheie către lanŃurile de producŃie şi distribuŃie şi să împărtăşească cele mai bune practici în ceea ce 
priveşte dezvoltarea femeilor şi creşterea calificării acestora.  
 

a)  Rolul partenerilor sociali în egalitatea de gen 
 
Rolul partenerilor sociali în egalitatea de gen 
 
Cadrul de acŃiuni pentru egalitatea de gen 
 
Partenerii sociali la nivel naŃional şi european au jucat un rol-cheie în negocierea acordurilor privind 
egalitatea de gen, inclusiv Directivele privind lucrul cu jumătate de normă şi concediul  parental, precum şi 
Cadrul AcŃiunilor pentru Egalitate de Gen (2005). FederaŃia Europeană a Sindicatelor din Serviciile Publice 
(FESSP) şi ConfederaŃia Europeană a Sindicatelor  (CES) au, ambele, Planuri de acŃiune pentru egalitate, 
care subliniază importanŃa îmbunătăŃirii reprezentării femeilor în sindicate şi la locul de muncă. 
 
Cadrul Activit ăŃilor pentru Egalitatea de Gen 
 
În 2005, Cadrul ActivităŃilor pentru Egalitatea de Gen, convenit între partenerii sociali  CES, CEEP şi 
UNICE, a definit acŃiuni specifice în patru domenii:  
• Abordarea rolurilor de gen 
• Promovarea femeilor în luarea deciziilor 
• SusŃinerea echilibrului muncă-viaŃă 
• Abordarea decalajului salarial între bărbaŃi şi femei 
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Acest cadru a ajutat la evidenŃierea importanŃei acŃiunilor care trebuie întreprinse de către angajatori, 
sindicate şi guverne în realizarea egalităŃii de gen şi în îndeplinirea obiectivelor Strategiei de la Lisabona 
(2000). Cadrul relevă cât este de important ca partenerii sociali să-şi asume responsabilitatea abordării 
decalajelor salariale şi a inegalităŃilor între bărbaŃi şi femei şi să promoveze o participare mai echilibrată a 
femeilor şi bărbaŃilor în luarea deciziilor. Statelor membre li se va cere să elaboreze un raport anual privind 
implementarea acŃiunilor sub cele patru titluri principale.  
 
DeclaraŃia Comună  a partenerilor sociali din industria energiei electrice 
 
O DeclaraŃie Comună între partenerii sociali2 din industria energiei electrice privind şansele egale şi 
diversitatea a reafirmat că şansele egale şi diversitatea în viaŃa profesională reprezintă unul din obiectivele 
principale în munca comitetului sectorial pentru dialog social în sectorul electricităŃii. Partenerii Sociali 
recunosc că industria nu va practica discriminarea împotriva angajaŃilor pe motive de vârstă, sănătate, origine 
naŃională şi etnică, gen, preferinŃe sexuale, limbă, religie opinie, legături de familie, activitate de sindicat, 
activitate politică sau orice alte circumstanŃe similare. Aspectele cuprinse includ acŃiunea pozitivă pentru 
femei şi bărbaŃi în roluri ne-tradiŃionale, formare şi dezvoltare, combaterea hărŃuirii sexuale, echilibrul 
muncă-viaŃă, plata egală pentru muncă cu valoare egală.  
 
Există o serie de moduri în care egalitatea şi diversitatea pot fi integrate în negocierile colective şi 
negocierile sindicat/angajator la locul de muncă. Acestea includ: 
  
� Integrarea: negocierile colective pot fi folosite pentru integrarea şanselor egale în relaŃiile de 

producŃie.  
� Flexibilitatea procesului de negocieri permite o abordare mai specifică, „croită” pentru 

aspectele de şanse egale. O abordare croită înseamnă că contractul colectiv este mai degrabă 
acceptabil pentru părŃile care negociază.   

� Această ordine de zi amplă aduce o nouă relevanŃă în activităŃile de sindicat şi atrage  noi 
membri.  

� Vocea femeilor: femeile pot contribui, cu expertiză şi experienŃă specifice, la varietatea de 
preocupări şi condiŃii de muncă ale femeilor, prin „experienŃe pe viu”, care influenŃează 
negocierile şi conduc la contracte colective mai eficiente. 

� Modernizarea sistemului de negocieri colective, prin realizarea schimbării şi creşterii 
feminizării forŃei de muncă europene.   

� Beneficii economice: o utilizare mai eficientă a forŃei de muncă feminine creşte 
competitivitatea.  

 
Multe sindicate din Europa au introdus structuri pentru îmbunătăŃirea reprezentării femeilor, de 
exemplu, prin strategii de recrutare activă a lucrătorilor femei cu jumătate de normă, cote şi sisteme 
proporŃionale de reprezentare pentru femei în organele de sindicat decidente şi prin  structuri de 
negocieri colective, cursuri de formare pentru membrii de sindicat femei şi structuri pentru 
reprezentarea intereselor femeilor prin intermediul comitetelor şi organelor de femei Tot mai mult, 
sindicatele folosesc integrarea egalităŃii de gen ca metodă pentru integrarea problemelor femeilor în 
politica de sindicat.  
 
Directiva din 1976 privind tratamentul egal  în muncă, formarea profesională, promovarea şi condiŃiile 
de lucru a creat noi presiuni asupra partenerilor sociali pentru a introduce prevederi privind egalitatea. 
Revizuirea, în 2002, a Directivei oferă un cadru pentru strângerea datelor, în timp ce partenerii sociali 
sunt încurajaŃi să abordeze inegalităŃile. Auditurile de egalitate sunt recomandate ca un mod de 
implementare a egalităŃii la locul de muncă prin partenerii sociali. Acesta poate duce la politici legate de 
şansele de egalitate şi diversitate pentru companie, devenind parte a misiunii companiei. Alte domenii 
ale politicii UE au fost importante în evidenŃierea acŃiunii de negocieri colective pe tema egalităŃii. De 
exemplu, Comunicarea despre HărŃuirea Sexuală din 1996 la locul de muncă a cerut partenerilor sociali 
să introducă măsuri pentru combaterea hărŃuirii sexuale în procesul de negocieri colective.  
____________________ 
2 Sindicatul din Industria Energiei Electrice -EURELECTRIC şi EPSU/EMCEF, reprezentând angajatorii şi sindicatele respectiv . 
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Siobhan Browne, OfiŃer de Egalitate, ESBOA, Irlanda 
Siobhan este OfiŃer de Egalitate în sindicatul ei, ESBOA, o funcŃie în care a fost aleasă şi pe care a deŃinut-o 
timp de doi ani. Ea a fost eliberată din funcŃie de la ESB pentru 1,5 zile pe săptămână pentru a-şi îndeplini 
responsabilităŃile de sindicat, care pot fi foarte solicitante. ESBOA  reprezintă lucrătorii cu funcŃii 
manageriale, funcŃionari, lucrători administrativi şi tehnici din compania irlandeză de electricitate, 
ESB. Siobhan vede rolul de OfiŃer de Egalitate ca fiind important pentru dirijarea agendei pentru 
ESBOA. Sindicatul are un Comitet de Egalitate şi există un înalt angajament faŃă de egalitate, care poate fi 
văzută în planul strategic pe trei ani, convenit la ConferinŃa Anuală a DelegaŃilor. Siobhan lucrează cu 
responsabili şi membri pe probleme de egalitate şi diversitate şi, la nivelul companiei, ea îşi reprezintă 
sindicatul în Consiliul Comun pentru Egalitate al ESB. Siobhan reprezintă, de asemenea, ESBOA, prin CES, 
în Comitetul de Dialog Social Sectorial pentru electricitate.  
 
Când nu-şi îndeplineşte îndatoririle de sindicat, Siobhan lucrează la ESB într-o funcŃie administrativă. Anul 
trecut şi-a luat licenŃa în Gestionarea Resurselor Umane şi RelaŃii Sociale. În prezent, lucrează într-o funcŃie 
temporară la Resurse Umane Strategice, o funcŃie complementară muncii sale de sindicat. Ea spune că 
“resursele umane şi strategiile de sindicat au multe similitudini, numai metodologia şi abordările 
diferă”. Siobhan recunoaşte, de asemenea, valoarea parteneriatului încheiat între ESBOA şi alte sindicate şi 
ESB. Ea crede că “abordarea comună pentru dezvoltarea egalităŃii a fost benefică şi pentru relaŃiile 
companiei şi sindicatelor. Aceasta a  ridicat starea egalităŃii şi diversităŃii şi le-a pus în vârful agendei”.  Ea 
adaugă, de asemenea, că “ceea ce îmi place cel mai mult la munca mea este posibilitatea de a întâlni alŃi 
oameni cu aceeaşi gândire la cel mai înalt nivel în cadrul ESB şi din alte organizaŃii şi munca mea cu aceştia 
pentru a realiza obiectivele de egalitate şi diversitate, precum şi posibilitatea de a influenŃa politica la o serie 
de niveluri. Este  o muncă foarte stimulantă şi plină de satisfacŃii.” 
 
O serie de sindicate au elaborat politici pentru integrarea egalităŃii de gen. FederaŃia  Sindicatelor 
Europene din Serviciile Publice ((FSESP) are o politică privind egalitatea de gen, care evidenŃiază 
importanŃa reprezentării egale a femeilor şi bărbaŃilor în structurile de luare a deciziilor, împărŃirea 
egală a muncii şi vieŃii de familie şi importanŃa integrării egalităŃii de gen în toate procesele şi 
acŃiunile politice.  
 
Acord în industria de energie electrică franceză 
În aprilie 2004 a fost semnat un acord naŃional intersectorial privind egalitatea de gen şi echilibrul de gen în 
componenŃa forŃei de muncă, de către principalele organizaŃii ale angajatorilor din FranŃa şi confederaŃiile de sindicat. 
Acesta cuprinde aspecte precum reducerea decalajului salarial între bărbaŃi şi femei, protejarea femeilor de urmări 
negative în cazul concediului de maternitate şi abordarea segregării pieŃei forŃei de muncă. Acordul tinde să ofere un 
cadru pentru negocieri la un nivel mai jos şi nu stabileşte Ńinte sau sancŃiuni concrete. O serie de acorduri recente la 
nivel de companie şi sectorial s-au ocupat de aspecte similare.  

La nivel sectorial, la începutul lunii martie 2004, două asociaŃii de angajatori – Uniunea Franceză de Electricitatea 
(Union française de l’électricité, UFE) şi Uniunea NaŃională a Angajatorilor din Industria Gazului (Union nationale des 
employeurs de l’industrie du gaz, UNEMIG) – şi patru sindicate - CFDT, CFTC, CGT şi CGT-FO – din industria 
energiei electrice şi gazului au semnat un acord de promovare a egalităŃii de gen în privinŃa salariilor, dezvoltării 
carierei, recrutării, timpului de lucru şi formării.  

Vattenfall 
Compania are o relaŃie bună cu sindicatele şi a dezvoltat un dialog deschis între angajaŃi, colegi, factori interesaŃi şi 
clienŃi. Există patru sindicate principale în companie. Contractul colectiv naŃional prevede un cadru de egalitate şi 
diversitate pentru companiile din sector, iar sindicatele sunt angajate activ în promovarea egalităŃii şi diversităŃii, prin 
consultări despre planurile anuale de acŃiune privind egalitatea  (se organizează două şedinŃe oficiale pe an). Potrivit 
Managerului pentru Diversitate de la Vattenfall, Legea Şanselor Egale “ne-a adus mai aproape de sindicate, deoarece 
există o cerinŃă ca sindicatele să participe la procesul de elaborare şi monitorizare a planurilor de acŃiune privind 
egalitatea”. Sindicatele văd, de asemenea, rolul pozitiv în aducerea unei perspective diferite şi a unor idei noi. În 
particular, sindicatele pot ajuta la impulsionarea schimbărilor şi pot face presiuni asupra companiei să implementeze 
soluŃii noi. 
În plus, compania nu mai are un comitet pentru şanse egale, datorită faptului ca a fost introdus un proces de integrare a 
egalităŃii de gen pentru a asigura ca aspectele de gen să fie  incorporate în toate negocierile şi discuŃiile cu sindicatele în 
fiecare unitate comercială (acolo unde există un comitet comun). În timp ce aceasta reflectă direcŃia politicilor şi 
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practicilor de egalitate de gen în Suedia, există unele temeri în rândul sindicatelor că aspectele de gen nu sunt tratate cu 
suficientă prioritate, egalitatea de gen fiind, adesea, pe ultimul loc în agendă. În acest sens, sindicatele joacă un rol vital 
în plasarea aspectelor de egalitate de gen pe agenda şedinŃelor şi negocierilor.  
 
Sindicatele din companie au şi propriile lor politici care au ajutat la îmbunătăŃirea conştientizării şi înŃelegerii 
inegalităŃilor de gen. Egalitatea de gen este o prioritate majoră în toate politicile şi strategiile de sindicat şi se tinde spre 
o mişcare către îmbunătăŃirea reprezentării femeilor în luarea deciziilor prin cote, integrarea egalităŃii de gen în toate 
politicile şi elaborarea unor strategii de egalitate.  
 
Statkraft 
La iniŃiativa sindicatelor din sectorul energetic, Statkraft, împreună cu alte trei companii, a creat un proiect împreună cu 
sindicatele pentru recrutarea mai multor persoane din cadru minorităŃilor etnice în posturile de gulere albastre. Proiectul 
a desemnat cinci stagiari în fiecare companie şi le-a oferit un curs de formare iniŃială de şase luni într-o şcoală de 
integrare (cu o programă care cuprindea limba daneză, contabilitate, şofat şi deprinderi specifice pentru lucrul în 
centrale electrice). Formarea a fost urmată de plasarea, timp de şase luni, în companie. Efectul acestei formări a fost că 
stagiarii au devenit mai calificaŃi decât majoritatea oamenilor recrutaŃi în companie, iar 65% au fost angajaŃi de 
companii cu normă întreagă. Proiectul a avut o reacŃie foarte bună din partea stagiarilor şi compania se gândeşte să 
extindă proiectul la alte grupuri subreprezentate.  
Deşi, în companie, nu au existat acorduri specifice privind egalitatea, rolul legislaŃiei privind şansele egale a dat un 
impuls important dezvoltării politicii de personal şi altor politici legate de aceasta, dezvoltarea cărora implică 
participarea şi consultările cu sindicatele. Strategia de resurse umane a companiei a fost elaborată prin consultări cu 
sindicatele. Sindicatele cred că această companie ia în serios reprezentarea sindicatelor, iar vocea reprezentanŃilor aleşi 
în Consiliu a creat un mediu pozitiv  şi o abordare consensuală faŃă de relaŃiile profesionale. Femeile au jucat, de 
asemenea, un rol important ca reprezentanŃi ai sindicatelor şi adesea au adus o perspectivă bazată pe experienŃele lor 
privind munca neplătită, mai ales cea din familie.  
 
Enel 
Implicarea sindicatului în Enel este ridicată – acest lucru se datorează, parŃial, reprezentării sindicatelor în Comitetul 
pentru Şanse Egale şi integrării egalităŃii în contractele colective. Există o susŃinere amplă pentru aspectele de egalitate 
şi diversitate şi recunoaşterea nevoii de mai multă feminizare la nivelurile superioare ale sindicatului, în special la 
negocierea funcŃiilor la nivel naŃional. Sindicatele se văd jucând roluri importante în soluŃionarea, în comun, a 
problemelor împreună cu managementul şi în găsirea de soluŃii comune. Ele ar dori să vadă mai multe cursuri de 
formare pe teme de egalitate în sindicate, inclusiv integrarea egalităŃii în Comitetele Europene ale Muncii ale Enel.   
 
 
La Enel a fost creată o iniŃiativă a partenerului social, FISDE, pentru a asigura asistenŃă medicală suplimentară. A fost 
elaborată o iniŃiativă pentru susŃinerea persoanelor cu dizabilităŃi din companie şi din comunitate. La locul de muncă 
există programe speciale de formare şi plasamente de muncă pentru persoanele cu dizabilităŃi, cu un accent special pe 
posibilitatea persoanelor cu dizabilităŃi de a avea şanse de promovare.  Un exemplu în acest sens este un program de 
formare pentru angajaŃii orbi care lucrau ca telefonişti şi care au avut şansa de a se recalifica pentru a deveni operatori 
de calculator,  folosind instrumentele în Braille şi prin sintetizarea vocii. În companie, se acordă sprijin şi servicii 
copiilor cu dizabilităŃi de învăŃare, ai căror părinŃi lucrează la Enel. Există servicii de reabilitare, vacanŃe specializate şi 
prevederi pentru programe de formare pentru  tineri adulŃi cu dizabilităŃi.   
 
ESB 
Consiliul Comun pentru Egalitate de la ESB a fost creat pentru a oferi un parteneriat social în dezvoltarea egalităŃii. 
Acesta se reuneşte bilunar şi există o reprezentare egală, stabilită de cele cinci sindicate mari ale companiei şi manageri. 
Managerul de Egalitate participă, de asemenea, la şedinŃele prezidate de un preşedinte extern.  Acesta a creat o viziune 
comună asupra egalităŃii şi toŃi membri sunt apărători ai egalităŃii  în domeniul lor. Potrivit membrilor Consiliului 
Comun pentru Egalitate, acesta este un exemplu foarte bun de parteneriat şi s-a dovedit a fi o abordare sistematică şi 
planificată a egalităŃii. A permis sindicatelor şi managerilor să lucreze împreună în iniŃierea, dezvoltarea şi 
supravegherea planurilor, politicilor şi procedurilor, auditurilor, studiilor privind echilibrul muncă-viaŃă şi, astfel, 
asigurând integrarea generală a egalităŃii în întreaga companie. 
 
 “Noi încercăm să realizăm cele mai bune practici în organizaŃie, iar Consiliul Comun pentru Egalitate cu reprezentanŃi 
din partea sindicatelor şi managementului, reprezintă o parte foarte importantă a acestui plan. Noi lucrăm mână în mână 
cu sindicatele şi acesta este un forum foarte important pentru progresul  aspectelor de egalitate şi diversitate. Personalul 
este, într-adevăr, important şi esenŃial pentru succesul  ESB. Sindicatele au fost apărători importanŃi ai acestui aspect în 
Consiliu. Diversitatea este un lucru foarte amplu; există puncte de vedere diverse la niveluri diferite ale organizaŃiei. 
Este important ca fiecare să se simtă valoros şi parte a organizaŃiei şi să aibă oportunitatea ca punctele sale proprii de 
vedere să fie  reprezentate”. John Campion, Director Executiv pentru Resurse Umane şi Afaceri Corporatiste, ESB 
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b)  Egalitatea şi Comitetele europene de Întreprindere  
 
Femeile pot oferi o valuare adăugată Comitetelor Europene de Întreprindere (CEÎ). Fiind prezente 
ca negociatori, femeile pot ajuta la umanizarea pocesului de informare, consultare şi negociere şi la 
reprezentarea intereselor femeilor în CEÎ. Integrarea egalităŃii în activitatea şi funcŃionaea CEÎ 
înseamnă că egalitatea de gen poate avea un impact asupra tuturor domeniilor de negociere, 
informare şi consultare.  

Dezvoltarea iniŃiativelor în CEÎ: câteva exemple 
 
Există câteva exemple de practici bune în dezvoltarea iniŃiativelor de egalitate, mai ales a celor din industrii 
sau sectoare dominate de femei. Unele CEÎ au făcut angajamente expres pentru îmbunătăŃirea reprezentării 
femeilor şi pentru progresul cu privire la aspectele de egalitate şi diversitate. 
 
• FederaŃia industrială UNI-Europa a convenit asupra unui set de linii directoare pentru sectorul financiar 

pentru îmbunătăirea participării reprezenanŃilor femei în CEÎ şi în comitetele directoare şi pentru a 
acorda prioritate drepturilor egale pentru femei şi bărbaŃi în companie. AfiliaŃii sunt rugaŃi să aibă grijă    
ca şi componenŃa CEÎ să reflecte distribuŃia pe bază de gen a forŃei de muncă în compania în cauză. 
(UNI-Europa FinanŃe Linii directoare privind Comitetele Europene de Întreprindere. Linii directoare 
pentru CEÎ – Realizarea celor mai bune practici). UNI are, de asemenea, un Plan de AcŃiune pentru  
Femei: Stabilirea EgalităŃii între Femei şi BărbaŃi şi Eliminarea Tuturor Formelor de Rasism şi 
Discriminare.  

• Un acord privind şansele egale la Danone stipulează că în fiecare Ńară /fiecare grup de lucru din 
companie, care constă din reprezentanŃi ai angajatorului şi ai angajaŃilor, trebuie să se aibă în vedere 
aspectele care ar putea să le dezavantajeze pe femei, să se convină asupra măsurilor prin care 
dezavantajarea femeilor poate fi depăşită şi să se examineze în mod regulat succesul măsurilor la nivel 
naŃional şi în CEÎ.  

• La Nestlé, s-a convenit ca toate cazurile în care principiul salariului egal pentru muncă egală este, în 
practică, încălcat, să fie puse pe agenda CEÎ.  

• CEÎ Unilever a stabilit un grup de lucru pe tema diversităŃii pentru abordarea şanselor egale, inclusiv 
pentru integrarea egalităŃii în organizaŃie, în termenii şi condiŃiile de angajare, în managementul şi 
cultura resurselor umane. Unilever a lansat un plan care caută să crească reprezentarea femeilor la 
niveluri superioare în organizaŃie. Egalitatea a fost pe agenda CEÎ Unilever în câteva ocazii. Unilever 
crede că diversitatea poate creşte potenŃialul unei organizaŃii. O forŃă de muncă mai diversă este văzută 
ca fiind importantă pentru reflecarea bazei de clienŃi, care este predominant feminină. Acest lucru poate 
fi realizat prin schimbarea culturii organizaŃiei şi introducerea unor scheme de susŃinere a carierei, ore de 
lucru flexibile şi alte politici pentru susŃinerea avansării femeilor în poziŃii superioare.  

• Ericsson a publicat o broşură care subliniază situaŃia ocupării forŃei de muncă a femeilor, formarea lor 
profesională, şi calificarea, cariera profesională a femeilor, aspecte legate de maternitate şi protecŃia 
maternităŃii şi măsurile privind echilibrul muncă/viaŃă de familie la sucursalele  Ericsson din fiecare Ńară. 
DelegaŃii femei la CEÎ au cerut o serie de măsuri pentru evaluarea poziŃiei femeilor în companie şi pentru 
introducerea acŃiunilor de îmbunătăŃire a egalitŃii de gen, numirea unui expert pe probleme de egalitate 
de gen în comitet şi un buget anual pentru activităŃile de egalitate şi lucrul mai bun în reŃea între delegaŃi.  

 
Comitetul European de Întreprindere în compania Suez: egalitate şi diversitate 
 
CEÎ în compania Suez este un bun exemplu pentru integrarea egalităŃii şi diversităŃii în activităŃile 
companiei, inclusiv  dezvoltarea unui cadru de politică privind egalitatea şi diversitatea. Acest lucru este 
important, întrucât există multe variaŃii în aceeaşi companie între Ńări, unele având deja elaborate planuri de 
egalitate în cooperare cu sindicatele, inclusiv sancŃiuni în caz de nerespectare a prevederilor, în timp ce altele 
nu au. Prin dezvoltarea unei abordări coerente şi consecvente faŃă de  egalitate şi diversitate prin CEÎ,  
compania Suez poate fi un potenŃial exemplu de vârf pentru alte companii, atât în privinŃa procesului, cât şi a 
conŃinutului.  
 
Politica companiei Suez privind Responsabilitatea Socială a reprezentat baza pentru dezvoltarea politicii 
privind şansele egale şi diversitatea. Există trei principii de bază: angajamentul, performanŃa şi 
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responsabilitatea. Egalitatea a fost inclusă ca principiu în Carta Socială InternaŃională (1998), Carta de Etică 
(1998) şi angajamentul faŃă de Dreptul la EducaŃie pe tot parcursul vieŃii şi formare (2004) şi Carta pentru 
Diversitate (2004). În cadrul Suez au avut loc o serie de discuŃii referitor la dezvoltarea viitoare a egalităŃii  
printr-o cartă a egalităŃii şi/sau o politică a egalităŃii care va cuprinde toate motivele pentru egalitate şi se va 
referi la modul în care compania poate promova diversitatea şi şansele egale. Sindicatele reprezentate în CEÎ 
fac presiuni pentru măsuri concrete şi obligatorii, precum un plan de egalitate şi un acord privind  egalitatea 
şi diversitatea. 
 
Pentru ca aspectele privind egalitatea prin intermediul CEÎ să progreseze, Suez a creat trei comitete, unul 
dintre ele fiind un comitet pentru parteneriatul social pe teme privind egalitatea şi diversitatea. Celelalte două 
comitete au fost pentru managerii din companie, unul concentrându-se asupra aspectelor de diversitate  şi 
celălalt de femei, din FranŃa şi Belgia. Comitetul pentru Egalitate şi Diversitate are reprezentanŃi bărbaŃi şi 
femei din companie şi de la sindicatele reprezentate în CEÎ din Germania, Olanda, Spania, Norvegia, Belgia 
şi FranŃa. Un expert pe probleme de egalitate de gen de la EPSU asistă comitetul. Comitetul s-a concentrat 
asupra stabilirii datelor de bază pentru a identifica dacă există egalitate în tratamentul femeilor si al 
bărbaŃilor. 
 
Un Plan de AcŃiune privind Egalitatea de Gen, 2005-2006, convenit de Comitetul pentru Egalitate şi 
Diversitate, stabileşte măsurile pentru promovarea şi realizarea egalităŃii de gen, la nivel de grup. Aceasta 
include stabilirea unui set de principii comune privind egalitatea de gen, strângerea datelor privind egalitatea 
de gen, diseminarea informaŃiilor, crearea unei reŃele de egalitate la Suez şi o conferinŃă propusă pe tema 
egalităŃii de gen. S-a propus ca această companie să realizeze un audit anual privind egalitatea şi un studiu 
calitativ cu privire la egalitatea de gen în companie.   
 
O listă de verificare privind strângerea de date a fost elaborată de partenerii sociali ca parte a planului de 
acŃiune. Scopul este ca aceasta să conducă la date care să indice restrângerea segregării în companie. 
Strângerea datelor este văzută ca un pas necesar pentru dezvoltarea egalităŃii la locul de muncă şi este un 
instrument-cheie pentru identificarea oricăror decalaje din cauza genului. Lista de verificare cuprinde aspecte 
precum ocuparea forŃei de muncă şi recrutarea, contractele de muncă, accesul la promovare şi formare, 
timpul de lucru, concediile şi aspecte de organizare a muncii şi remuneraŃie.  
 
Angajament propus pentru promovarea  egalităŃii şi diversităŃii în cadrul companiei 
Un proiect cadru de politică privind egalitatea şi diversitatea a fost propus de management, pe baza 
rezultatelor celor trei comitete. Politica va trebui să mai fie discutată şi convenită cu sindicatele în CEÎ. 
Politica propusă acoperă toate aspectele de egalitate şi va stabili angajamentul companiei de a oferi mai 
multe şanse egale şi diversitatea în domenii precum recrutarea, promovarea şi accesul la formare şi 
mecanisme pentru monitorizarea politicii printr-o reŃea de diversitate şi un raport anual. ReprezentanŃii 
sindicatelor urmează să fie implicaŃi în monitorizarea implementării politicii.  
 
După cum afirmă Nadja Salson, expert pe probleme de egalitate din partea personalului în CEÎ:  “Comitetul 
bipartit pentru egalitate şi diversitate de la Suez este structura corectă pentru avansarea agendei de egalitate 
în Suez. Implicarea sindicatului de la începutul discuŃiilor este crucială pentru ca interesele tuturor 
angajaŃilor din companie să fie luate în consideraŃie, nu numai cele ale managementului.  Elaborarea unei 
politici corecte este doar primul pas. Sindicatele din UE, la nivel naŃional şi la locul de muncă vor juca un 
rol-cheie în diseminarea, implementarea şi, dacă este nevoie, în îmbunătăŃirea măsurilor convenite ”. 
 
Integrarea egalităŃii de gen în activităŃile Comitetelor Europene de Întreprindere înseamnă aplicarea 
unei dimensiuni de egalitate de gen tutoror problemelor care apar pe agendă, chiar dacă iniŃial ele 
nu par în mod necesar a fi aspecte legate de gen. Iată câteva exemple de aspecte care apar în mod 
regulat pe agenda CEÎ şi cum pot fi ele examinate pentru impactul lor asupra problemelor de gen: 
 
� Formarea: Cine beneficiază de programele de formare? Beneficiază femeile în mod egal cu 

bărbaŃii? Dacă nu, cum poate compania rectifica acest lucru? Sunt lucrătorii cu jumătate de 
normă incluşi în programele de formare? Se organizează programele de formare în perioade de 
timp convenabile pentru femei?   
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� Restructurarea: Ce grupuri de lucrători vor fi afectate? Ce măsuri de recalificare sunt 
planificate? Sunt ele adaptate la situaŃiile femeilor?  

� Sănătate şi siguranŃă: Care sunt aspectele care au un impact asupra femeilor şi bărbaŃilor? Sunt 
abordate aspectele specifice de sănătate şi siguranŃă privind femeile însărcinate şi cele care 
alăptează? 

 
� Schimbări în organizarea lucrului sau a metodelor de lucru: Care este impactul acestora asupra 

participării femeilor la forŃa de muncă? Vor încuraja ele sau vor descuraja participarea femeilor? 
Cum sunt implicate femeile în discuŃii despre organizarea muncii? 

� Închiderea sau reduceri: Care este impactul anticipat asupra femeilor? Cine va fi cel mai 
afectat? Există măsuri speciale care pot fi introduse pentru susŃinerea formării profesionale a 
femeilor care sunt afectate? 

 
� Timpul şi locurile pentru întruniri: Care sunt principalele aspecte care reflectă preocupările 

femeilor? Sunt aspectele precum îngrijirea copiilor sau momentele în care au loc şedinŃele 
programate astfel încât să convină femeilor? Au fost femeile instruite să participe la CEÎ ? 

 
 
Lista de verificare a sugestiilor practice pentru progresul egalităŃii în CEÎ 
 
• OrganizaŃi un program de formare pe teme de egalitate de gen pentru potenŃialii membri femei în CEÎ.  
 
• IntroduceŃi un sistem de monitorizare a numărului de femei şi bărbaŃi în CEÎ şi în Organismul Special de 

Negociere.  
 
• OrganizaŃi o şedinŃă pe teme de egalitate înainte de întrunirea CEÎ.  
 
• CreaŃi locuri speciale pentru femei în CEÎ sau stabiliŃi Ńinte pentru realizarea reprezentării femeilor până 

la o anumită dată; aceasta ar trebui să fie proporŃională cu reprezentarea femeilor şi bărbaŃilor în 
industria sau sectorul respectiv . 

 
• IntroduceŃi o abordare de integrare a aspectelor de gen astfel încât o dimensiune de egalitate să poată fi 

integrată în negocierile colective şi să fie stabilite şi discutate priorităŃile pentru acŃiuni privind egalitatea 
de gen.  

 
• ElaboraŃi metode pentru evaluarea şi urmărirea implementării deciziilor privind egalitatea de gen. 
 
Sindicatele: 
 
• CreaŃi un comitet de egalitate la nivelul FederaŃiei Europene a Industriei pentru a vă asigura că aspectele 

de egalitate de gen sunt abordate.  
 
• AsiguraŃi-vă că acolo unde este un reprezentant bărbat alternativa lui este o femeie; acest lucru poate fi 

foarte util pentru ca femeile să capete experienŃă în participerea la CEÎ. 
 
• NumiŃi un consilier pentru egalitate în CEÎ. 
 
• IntroduceŃi reguli de operare pentru anumite comitete selectate şi asiguraŃi-vă că este timp pentru şedinŃe 

pregătitoare şi numirea experŃilor de sindicat.  
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Anexa 1: Politica UE privind egalitatea şi anti-discriminarea 
Interzicerea discriminării pe motive de gen şi promovarea egalităŃii de gen sunt cuprinse în 
Articolele 21 şi 23 ale Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Articolul 3(2) al 
Tratatului stabileşte obiectivele de eliminare a inegalităŃii între femei şi bărbaŃi. IniŃiativele 
specifice privind egalitatea de gen includ directive, integrarea egalităŃii de gen şi un cadru de acŃiuni  
privind egalitatea de gen care prevede o abordare integrată şi un program de acŃiune convenit între 
partenerii sociali (CES, CEEP şi UNICE), programe de acŃiune pentru creşterea conştientizării şi 
edificarea capacităŃii. O atenŃie deosebită se acordă cooperării cu partenerii sociali pentru a evita 
segregarea pe bază de gen pe piaŃa muncii şi pentru reducerea decalajului salarial între femei şi 
bărbaŃi; abordarea problemelor legate de îngrijirea copiilor, concilierea muncii cu viaŃa de familie, 
sistemele de pensii în viitor; creşterea participării femeilor pe piaŃa muncii; promovarea angajării 
femeilor imigrante; şi promovarea măsurilor pentru combaterea violenŃei împotriva femeilor (CEC 
2005).  
 
Directive 
a)  Tratamentul egal între femei şi bărbaŃi 
75/117/EEC armonizarea legilor statelor membre în privinŃa aplicării principiilor plăŃii egale pentru bărbaŃi şi 
femei 

76/207/EEC implementarea principiului de tratament egal pentru bărbaŃi şi femei în ceea ce priveşte accesul 
la angajare, formare profesională şi promovare, şi condiŃiile de muncă  

79/7/EEC implementarea progresivă a principiului tratamentului egal pentru bărbaŃi şi femei în privinŃa 
securităŃii sociale 

86/378/EEC implementarea principiului de tratament egal pentru bărbaŃi şi femei în schemele ocupaŃionale 
de securitate socială  

86/613/EEC aplicarea principiului de tratament egal între bărbaŃii şi femeile angajate în activităŃi pe cont 
propriu, inclusiv în agricultură, şi protecŃia femeilor care lucrează pe cont propriu în timpul sarcinii şi 
maternităŃii 

92/85/EEC introducerea măsurilor de încurajare a îmbunătăŃirilor în privinŃa siguranŃei şi sănătăŃii la locul de 
muncă pentru lucrătoarele însărcinate şi pentru cele care au născut recent sau care alăptează. 

96/34/EC acordul cadru privind concediul parental 

96/97/EC implementarea principiului de tratament egal pentru bărbaŃi şi femei în schemele ocupaŃionale de 
securitate socială  (amendament la Dir. 86/378) 

Directiva 96/34/EC privind acordul cadru cu privire la concediul parental încheiat de UNICE, CEEP şi CES  

97/80/EC sarcina dovezii în cazuri de discriminare bazată pe gen 

2002/73/EC implementarea principiului tratamentului egal pentru bărbaŃi şi femei în ceea ce priveşte accesul 
la angajare, formare profesională şi condiŃii de lucru  

b)  Rasa 

2000/43/EC implementarea principiului de tratament egal între persoane, indiferent de originea lor rasială 
sau etnică 

c)  Religie sau credinŃă, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală 

2000/78/EC stabilirea unui cadru general pentru tratamentul egal la angajare şi în profesie (religie sau 
credinŃă, dizabilitate, vârstă sau orientarea sexuală).  
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Anexa 2: Surse de informaŃii 
 
a)  InformaŃii de contact pentru studiile de caz ale companiilor conŃinute în Setul de 
Instrumente  
 
ESB, Ireland: Freida Murray, Equality Officer, ESB.  Freida.Murray@esb.ie 
 
Enel, Italy: Cristina Cofacci, Industrial Relations Manager cristina.cofacci@enel.it; Paola Raffaella 
Giannone, Diversity Manager paolaraffaella.giannone@enel.it 
 
Endesa Spain: Arantxa Balsón Yarritu, Diversity Manager, arantxabalson@endessa.es 
 
Vattenfall, Sweden: Lena Ohlsson, Diversity Officer, Vattenfall. lena.ohlsson@vattenfall.com 
 
Statkraft Norway: Erik Norberg, Human Resources Director. erik.norberg@statkraft.com 
 
Energie E2 Denmark: Lars P Breusch, Human Resources Manager,  lpb@e2.dk 
 
Empower Training Ltd UK: Elaine Clarke, Director. elaine.clark@empower-training.com 
 
EON Hungary: Gazdag Ildikó, Manager. ildiko.gazdag@eon-hungaria.com 
 
DEMASZ Hungary: Tóth József, Director of Human Resources, tothj@demasz.hu 
 
b)  OrganizaŃii 
 
EURELECTRIC http://www.eurelectric.org/ 
 
EPSU www.epsu.org 
 
EMCEF www.emcef.org 
 
Lobi European al Femeilor (engleză şi franceză) http://www.womenlobby.org 
 
Uniunea Europeană (toate limbile oficiale ale UE) http://europa.eu.int/ 
 
Comisia Europeană – şanse egale (toate limbile oficiale ale UE) 
http://europa.eu.int/pol/equopp/index_en.htm 
 
Observatorul European pentru RelaŃii de Cooperare http://www.eiro.eurofound.eu.int/ 
 
ConfederaŃia Europeană a Sindicatelor (engleză şi franceză) http://www.etuc.org 
 
FundaŃia Europeană pentru ÎmbunătăŃirea CondiŃiilor de ViaŃă şi Muncă http://www.eurofound.ie 
(engleză şi franceză) 
 
Femeile în ŞtiinŃă şi Tehnologie - WISE  www.wisecampaign.org.uk 
 
Proiectul GERI (Egalitatea de Gen şi Incluziunea Rasei) www.geriproject.org 
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c)  PublicaŃii 
 
DeclaraŃia Comună a EURELECTRIC şi EPSU/EMCEF privind Şansele egale şi Diversitatea, DescărcaŃi de 
pe  www.eurelectric.org 
 
Şanse Egale şi Diversitatea: Schimbarea Modelelor de Ocupare în Industria Energiei Electrice. 2005. By P. 
Fairbrother, Cardiff University. Publicat de EURELECTRIC. DescărcaŃi de pe www.eurelectric.org 
 
Pentru Diversitatea împotriva Discriminării.  Comisia Europeană – informaŃii şi resurse privind anti-
discriminarea: (disponibil în toate limbile oficiale ale UE, publicat de Comisia Europeană).  
http://www.stop-discrimination.info 
 
Dosar Comercial pentru Diversitate: Practici Bune la Locul de Muncă. Disponibil în toate limbile oficiale 
ale UE, publicat de Comisia Europeană. DescărcaŃi de pe http://www.stop-
discrimination.info/4586.0.html 
 
Gestionarea DiversităŃii: ce este în ea pentru afaceri. Disponibil în toate limbile oficiale ale UE, publicat de 
Comisia Europeană. DescărcaŃi de pe http://www.stop-discrimination.info/4586.0.html 
 
Ce pot face angajatorii pentru abordarea discriminării şi promovarea diversităŃii? Disponibil în toate 
limbile oficiale ale UE, publicat de Comisia Europeană. DescărcaŃi de pe   
http://www.stop-discrimination.info/4586.0.html 

Practici Bune la Locul de Muncă (publicat de Comisia Europeană, octombrie 2005. Numai engleză. 
DescărcaŃi de pe  http://www.stop-discrimination.info/2851.0.html#32660) 

Promovarea egalităŃii de gen la locul de muncă. 2002. Publicat de FundaŃia Europeană pentru 
ÎmbunătăŃirea CondiŃiilor de ViaŃă şi de Muncă. Numai engleză. DescărcaŃi de pe 
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0161.htm). 

Calitatea Muncii Femeilor şi Ocuparea – Instrumente pentru Ocupare (de FundaŃia Europeană. 2002. 
Publicat de Biroul pentru PublicaŃii Oficiale a ComunităŃilor Europene: Luxemburg) 

Timpul pentru Egalitatea în Muncă 2002. Publicat de OrganizaŃia InternaŃională a Muncii: Geneva.  
DescărcaŃi de pe 
http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.GLOBALREPORTDETAILS?var_language=EN&v
ar_PublicationsID=116&var_ReportType=Report)  

Munca în avantajul nostru: O strategie naŃională pentru locul de muncă Raport al Forumului pentru Locul 
de Muncă al Viitorului. 2005. Publicat de NCPP: Dublin. 

Promovarea EgalităŃii de Gen la Locul de Muncă de Olgiati, E. şi Shapiro, G. 2002. Publicat de Biroul 
pentru PublicaŃii Oficiale a ComunităŃilor Europene: Luxemburg  

FTSE Index 2005 Feminin de Singh V şi Vinnicombe S. 2005. Publicat de Cranfield School of Management: 
London  
 
Femeile în FuncŃii de Conducere: Practitioners Report by CSR Europe, B2B Working Group, CSR Europe: 
Brussels 
 
Gestionarea EgalităŃii şi diversităŃii la locul de muncă: Ghidul Angajatorului pentru Resurse, publicat de  
TRED Equal Project Dublin. www.tred.ie 
 
Femeile la Muncă:îmbunătăŃirea reprezentării femeilor la locul de muncă unde sunt sub –reprezentate¸ de 
Jane Pillinger. 2006. Publicat de  Dublin Bus, An Post şi Iarnrod Eireann, Dublin 
 
Timpuri Provocatoare: Căi inovatoare de organizare a timpului de lucru:rolul sindicatelor. 2006. Publicat 
de ETUC, Brussels 
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Anexa 3: Lista de Verificare a EgalităŃii 
 
Crearea unei organizaŃii bazată pe egalitate 
 

• AveŃi o declaraŃie de egalitate care angajează organizaŃia în promovarea egalităŃii şi susŃinerea 
diversităŃii în structurile, politicile şi serviciile sale? 

• AveŃi o politică de egalitate şi diversitate care să includă motivaŃii de gen sau alte motivaŃii de 
egalitate precum rasa, dizabilităŃile şi vârsta? 

• Există un angajament al conducerii superioare faŃă de apărarea egalităŃii şi diversităŃii în cadrul 
organizaŃiei? 

• Sunt egalitatea şi diversitatea un obiectiv al companiei? 
• Sunt iniŃiativele de egalitate şi diversitate incluse din punct de vedere al costurilor în procesele 

de bugetare ale organizaŃiei ? 
• Există procese eficiente pentru gestionarea egalităŃii şi diversităŃii în cadrul structurilor 

organizaŃiei? 
• AveŃi o politică privind egalitatea şi diversitatea în serviciul pentru clienŃi? 
• Cunoaşte personalul politicile privind egalitatea şi diversitatea? 
• Există mecanisme pentru a asigura că aspectele de egalitate/diversitate sunt comunicate clar 

personalului? 
• A fost personalul instruit pe probleme de egalitate şi diversitate?  
• Sunt sindicatele şi personalul implicaŃi în dezvoltarea acŃiunilor de egalitate şi diversitate în 

organizaŃie? 
• V-aŃi gândit să realizaŃi un audit pe probleme de egalitate sau să analizaŃi structura internă de 

ocupare şi serviciile voastre? 
 
Integrarea EgalităŃii în Furnizarea Serviciului 
 

• Cum evaluează organizaŃia modul în care să servească cel mai bine clienŃii, inclusiv femei, 
părinŃi, persoane cu dizabilităŃi, persoane în vârstă şi persoane din minorităŃile etnice? 

• Este egalitatea inclusă în viziunea, planificarea şi procesele de servicii? 
• Au fost egalitatea şi diversitatea incorporate în acordarea serviciilor din prima linie şi în 

serviciile pentru clienŃi ? 
• Sunt serviciile acordate astfel încât să satisfacă nevoile unei clientele diverse? 
• Sunt furnizorii de  servicii din prima linie conştienŃi de situaŃii unde au loc discriminări? 
• Este personalul de servicii stimulat şi susŃinut pentru a promova instaurarea egalităŃii şi 

diversităŃii? 
 
Date 
 

• Sunt recrutarea şi funcŃiile existente în companie monitorizate după gen, vârstă, dizabilităŃi şi 
etnicitate ? 

• Strângerea datelor se desfăşoară într-o manieră delicată şi consensuală cu personalul? 
• Sunt datele privind performanŃele transmise şi personalului? 
• Sunt datele folosite pentru evaluarea politicilor de egalitate şi a rezultatelor? 
 
SusŃinerea EgalităŃii 
 

• Există Ńinte pe termen scurt şi pe termen lung pentru promovarea unui program plurianual  de 
îmbunătăŃire? 

• Există resurse financiare şi umane suficiente pentru a asigura durabilitatea programelor de 
egalitate? 

• Există un grup de expertiză pentru egalitate în organizaŃie? 
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Anexa 4: ModelaŃi politica de plată egală  
 
(adaptat după Comisia de Şanse Egale din Marea Britanie, Codul de Practici privind Plata Egală) 
 
DeclaraŃia de Plată Egală 
 
Această organizaŃie susŃine principiul şanselor egale în muncă şi crede, ca parte a acestui principiu, 
că personalul masculin şi feminin ar trebui să primească o plată egală pentru aceeaşi muncă sau 
muncă foarte asemănătoare, pentru muncă apreciată echivalentă şi pentru muncă de valoare egală.  
Este în interesul companiei şi al practicii bune de afaceri ca plata să fie acordată cinstit şi echitabil. 
Compania recunoaşte că pentru a realiza plata egală a angajaŃilor care fac muncă egală, trebuie să 
folosească un sistem de plată transparent, bazat pe criterii obiective. 
 
AcŃiune pentru Implementarea PlăŃii Egale 
 
Pentru a pune în practică angajamentul nostru faŃă de plata egală vom: 
 
� Examina practicile noastre de plată existente şi viitoare pentru toŃi angajaŃii, inclusiv pentru cei 

care efectuează munci ne-standard şi cei care lipsesc din cauza sarcinii sau a concediului de 
maternitate  

� Realiza o monitorizare regulată a impactului practicilor noastre  
� Informa angajaŃii despre modul în care funcŃionează aceste practici şi cum se ajunge la propriul 

lor salariu  
� Oferi formare şi îndrumare managerilor şi personalului de supraveghere implicat în decizii 

referitoare la plată şi beneficii  
� Discuta şi conveni asupra politicii de plată egală cu angajaŃii, sindicatele sau reprezentanŃi ai 

personalului, unde este cazul. 
 
IntenŃionăm, prin acŃiunile de mai sus, să evităm discriminarea incorectă, să recompensăm corect 
capacităŃile, experienŃa şi potenŃialul întregului personal şi, astfel, să creştem eficienŃa, 
productivitatea şi competitivitatea şi să sporim reputaŃia şi imaginea organizaŃiei.  



 

  

Anexa 5: Model de politică flexibilă privind echilibrul munc ă-
viaŃă  
 
 
• DeclaraŃia de politică 

 
OrganizaŃia este angajată să asigure cea mai amplă gamă de opŃiuni de muncă flexibilă 
pentru angajaŃi, cu scopul de a menŃine o forŃă de muncă valoroasă, angajată şi calificată. 
OrganizaŃia recunoaşte valoarea pe care o poate avea pentru personal echilibrul muncă-viaŃă, 
care permite acestuia să echilibreze viaŃa de familie şi responsabilităŃile de îngrijire, să-şi 
realizeze interesele personale şi de recreere, să participe în cadrul comunităŃilor lor şi să 
asigure accesul la dezvoltarea personală şi învăŃarea pe tot parcursul vieŃii pentru toŃi. 
OrganizaŃia recunoaşte, de asemenea, că echilibrul muncă-viaŃă este important pentru o 
sănătate bună şi pentru bunăstare. OrganizaŃia descurajează practica orelor îndelungate de 
muncă.  
 
• Principii 
 
Politica permite tuturor angajaŃilor să aibă dreptul la un orar de lucru flexibil şi să schimbe 
orele de lucru din contract. Fiecare cerere va fi examinată în întregime şi orice refuz va fi 
însoŃit de o explicaŃie completă şi detaliată în scris.  
 
Politica incorporează şanse egale pe baza faptului că nu se vor face discriminări, directe sau 
indirecte, pe motive de gen, rasă, etnicitate sau origine naŃională, orientare sexuală, stare 
civilă, religie sau credinŃă religioasă, vârstă sau dizabilităŃi  
 
ToŃi angajaŃii au dreptul să fie însoŃiŃi de reprezentanŃii sindicali sau de colegi în timpul 
fiecărei etape a acestei proceduri.  
 
Politica va fi analizată periodic în lumina schimbărilor legislative.  
 
• Exemple de muncă flexibilă 
 
Pe lângă aranjamentele existente de acordare de concediu şi sprijin pentru vacanŃe, concediu 
de maternitate, parental şi de ingrijire, angajaŃii pot beneficia de oricare din următoarele 
opŃiuni de muncă flexibilă: 
• Muncă cu normă redusă 
• Munca in partaj 
• Program de lucru conform vacanŃelor şcolare 
• Lucrul flexibil, inclusiv ore diferite de începere şi terminare a programului 
• Concediu pentru formare şi învăŃare 
• Concediu fără plată şi întreruperi ale carierei  
• Ore anualizate 
• Ore comprimate 
 
• Procedura 
 
O cerere pentru muncă flexibilă trebuie făcută de angajat în scris şi trebuie să precizeze: 
• Schimbarea orelor, timpului sau locului de muncă şi data de începere propusă 
• Identificarea efectului anticipat asupra organizaŃiei şi cum poate fi el rezolvat în echipă. 



 

Anexa 6: Model de evaluare a egalităŃii 
 
Activitate sau aspect al 
organizaŃiei selectate pentru 
evaluarea egalităŃii  

Obiectiv Există diferenŃe 
între grupurile 
Ńintă şi 
populaŃie în 
general? 
 

Ce impact 
are acŃiunea 
propusă 
asupra 
egalităŃii? 

Au fost 
reprezentanŃii 
personalului 
din grupurile 
Ńintă 
consultaŃi? 

AcŃiune 
propusă 
pentru 
soluŃionarea 
oricărei 
inegalităŃi 
identificate 

De ce 
resurse este 
nevoie? 

Rezultate 
din 
perspectiva 
obiectivului 
de realizare 
a egalităŃii 

Cum sunt 
monitorizate 
aceste 
acŃiuni? 

 
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 

        

 
 
 
 



 

  

Anexa 7: Model pentru Plan de AcŃiune privind Egalitatea  
 
 
Plan de AcŃiune pentru Egalitate şi Diversitate 
 
Prioritate 
 

Domeniu de 
activitate 

AcŃiuni Calendar  
timp 

Responsibilitate Resourse Monitorizare 
/bilanŃ 

1. 
 

      

2. 
 

      

3. 
 

      

4. 
 

      

5. 
 

      

 
 
Sumar al domeniilor care necesită acŃiune Sumar la acŃiunilor planificate 
1. 1. 
2. 2.  
3.   3. 
4. 4. 
5. 5. 
 


