
 

   
 

Reducerea diferen Ńei de remunerare între femei şi bărba Ńi prin 
implementarea rezolu Ńiilor cu privire la remunerarea egal ă, adoptate 

de către Congresul EPSU din 2009  
 
 
DiferenŃa de remunerare între femei şi bărbaŃi a fost discutată la fiecare dintre ultimele 
întruniri ale Comitetelor Guvernului Local şi Regional (GLR), AdministraŃiei NaŃionale şi 
Europene (ANE) şi Serviciilor sociale şi de sănătate (SSS). În cadrul întrunirilor GLR şi ANE, 
discuŃia a avut loc în contextul elaborării unei Liste de verificare a remunerării, care se 
axează pe diversele elemente care formează un sistem corect de remunerare. În cazul 
întâlnirii Comitetului SSS, dezbaterile au constat parŃial într-o examinare ulterioară a 
răspunsului pe care l-a avut Comitetul la raportul cu privire la diferenŃa de remunerare între 
femei şi bărbaŃi în domeniul îngrijirii, elaborat de către Jane Pillinger. 
 
Problema remunerării egale este, de asemenea, o prioritate a planului de lucru al EPSU 
pentru următorii cinci ani, ca urmare a celor două rezoluŃii adoptate la Congresul din iunie 
anul trecut. RezoluŃiile au atribuit EPSU şi sindicatelor afiliate atât angajamentul de a lucra 
asupra reducerii diferenŃei de remunerare între femei şi bărbaŃi cu cinci puncte procentuale 
(http://www.epsu.org/a/5534), cât şi investigarea modului de abordare a situaŃiei în care 
sectoarele şi ocupaŃiile dominate de femei tind să fie remunerate mai prost (atât bărbaŃii, cât 
şi femeile) decât cele în care majoritatea angajaŃilor sunt bărbaŃi 
(http://www.epsu.org/a/5543). 
 
În cadrul întrunirilor celor trei comitete permanente s-a convenit asupra faptului că este 
important de a monitoriza progresul în ceea ce priveşte remunerarea egală şi în special de a 
stabili mărimea diferenŃei de remunerare cu care se confruntă fiecare sindicat afiliat în 
domeniul său de activitate, ocupaŃia sau locul de muncă corespunzător – oricare dintre 
acestea fiind relevant. 
 
Este necesar ca sindicatele afiliate să răspundă la următoarele întrebări pentru evaluarea 
situaŃiei curente şi a progresului făcut în domeniul remunerării egale până la sfârşitul anului 
şi, ulterior, anual până la următorul Congres EPSU din 2014.  
În baza răspunsurilor, va fi întocmit un raport pentru fiecare comitet permanent, cu scopul 
prezentării acestuia la întâlnirile lor din octombrie 2010, iar sinteza tuturor răspunsurilor va fi 
discutată la ConferinŃa de negocieri colective a EPSU, care va avea loc pe data de 7-8 
decembrie 2010 în Bruxelles.  
 
 
Notă cu privire la diferen Ńa de remunerare între femei şi bărbaŃi 
Remunerarea egală înseamnă mai mult decât asigurarea faptului că bărbaŃii şi femeile au 
acelaşi nivel de salarizare sau faptul că efectuează acelaşi volum de lucru (deşi acest lucru 
este foarte important!). DiferenŃa de remunerare între femei şi bărbaŃi este în mod normal 
măsurată prin compararea remunerării medii a bărbaŃilor cu cea a femeilor, luând în 
considerare şi orele lucrate. Cifrele pot fi luate din cadrul unui întreg sector sau cu referinŃă la 
un loc de muncă specific. Cifrele relevante pot să depindă de măsura în care sindicatele 
afiliate negociază la nivel de sector şi/sau local.  
 
DiferenŃa de remunerare între femei şi bărbaŃi reprezintă un indicator general al nivelului de 
inegalitate existent între femei şi bărbaŃi. Prin urmare, trebuie efectuată o analiză cât mai 



 

   
 
exactă a cauzelor care stau la baza inegalităŃii de remunerare între femei şi bărbaŃi. De 
exemplu, vârsta, vechimea în muncă, vechimea mai mare în muncă sau nivelurile de educaŃie 
pot contribui toate la faptul că remunerarea medie a femeilor să fie mai mică decât cea a 
bărbaŃilor. Răspunsul poate include o serie de măsuri, cum ar fi îmbunătăŃirea oportunităŃilor 
de instruire şi promovare pentru femei şi abordarea impactului pe care îl are lipsa femeii în 
timpul concediului de îngrijire a copilului asupra remunerării acesteia şi asupra perspectivelor 
de avansare profesională ale femeii .   
 



 

   
 
 

Întreb ări referitoare la diferen Ńa de remunerare între femei şi bărba Ńi 
pentru sindicatele afiliate  

 
AveŃi informaŃii cu privire la remunerarea femeilor şi bărbaŃilor pentru sectorul, locul de 
muncă, ocupaŃia sau grupul de negociere relevant? 
 
În cazul în care nu dispuneŃi de aceste cifre, puteŃi să explicaŃi de ce nu le aveŃi?  
(De exemplu, angajatorul a refuzat să vi le furnizeze?) 
 
Care este diferenŃa de remunerare între femei şi bărbaŃi în sectorul în care lucraŃi 
dumneavoastră/la locul dumneavoastră de muncă şi dispuneŃi de cifre pentru a arăta 
tendinŃa înregistrată în ultimii cinci ani?  
(DiferenŃa de remunerare între femei şi bărbaŃi reprezintă diferenŃa dintre câştigurile medii 
ale bărbaŃilor şi femeilor) 
 
AŃi negociat cu angajatorul abordarea oricăror factori care contribuie la diferenŃa de 
remunerare între femei şi bărbaŃi, ca de exemplu: 
 
• ConcentraŃia femeilor în locuri de muncă prost remunerate 

• Măsura în care femeile sunt concentrate în locuri de muncă cu jumătate de normă de 
muncă, dar îşi doresc locuri de muncă cu normă întreagă / o creştere a orelor de muncă  

• TransparenŃa sistemelor de remunerare şi elementelor structurii de remunerare (prime şi 
remunerare în funcŃie de performanŃe, de exemplu) care ar putea avea ca rezultat 
discriminarea femeilor 

• Creşteri mai mari ale remunerării pentru cel mai prost plătite locuri de muncă şi/sau 
ocupaŃii dominate de femei 

• OportunităŃi de instruire şi promovare pentru femei 

• Impactul concediului de maternitate şi de îngrijire a copilului asupra remunerării şi 
perspectivelor femeii 

• ExistenŃa serviciilor de îngrijire a copilului sau ajutorului prin intermediul costurilor de 
îngrijire pentru copii sau adulŃilor dependenŃi de îngrijire 

• Impactul externalizării serviciilor   

• Flexibilitatea orelor de muncă 

 
Care au fost rezultatele? 
 
Vă rugăm să transmiteŃi răspunsurile dumneavoastră la nsalson@epsu.org şi 
rpond@epsu.org 
 
Vă rugăm să trimite Ńi răspunsurile dumneavoastr ă până la data de 1 septembrie 2010, 
pentru ca s ă putem întocmi rapoartele pentru întrunirile comite telor permanente, care 
vor avea loc în octombrie.  
 
Sincere mul Ńumiri  


