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A.J.O.F.M. Bistriţa - Năsăud asigură respectarea principiului egalităţii de 

şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi  

 

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa - Năsăud asigură respectarea 

principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul aplicării 

măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi în domeniul protecţiei 

sociale a persoanelor neîncadrate în muncă. 

 

În România, egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi este un principiu 

fundamental al drepturilor omului, transpus atât la nivel legislativ, cât şi la nivelul 

politicilor publice. Acest principiu, consacrat în Legea nr. 202/2002, republicată,  

defineşte termeni ca: egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, discriminare pe criteriu de 

sex, discriminarea directă, indirectă, hărţuirea şi hărţuirea sexuală, plată egală pentru 

muncă de valoare egală, acţiuni pozitive, discriminarea multiplă. 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud împlementează 

prevederile H.G.1050/2014 ale Strategiei Naţionale în domeniul egalităţii de şanse şi de 

tratament între femei şi bărbaţi, respectând principiul egalităţii de şanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, realizând acţiuni de informare şi conştientizare 

cu privire la: 

- alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;  

- angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei 

profesionale;  

- venituri egale pentru muncă de valoare egală;  

- informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, 

specializare şi recalificare profesională;  

http://lege5.ro/Gratuit/gm3denryga/legea-nr-202-2002-privind-egalitatea-de-sanse-si-de-tratament-intre-femei-si-barbati?pid=&d=2017-01-27
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- promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;  

- condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform 

prevederilor legislatiei în vigoare; etc. 

În acest sens, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud 

organizează în cursul anului campanii de informare şi conşientizare în rândul angajatorilor 

şi a angajaţilor cu privire la efectele negative ale comportamentului de hărţuire la locul de 

muncă. 

 

 

Cu stimă, 

Otilia Râpan 

Director Executiv 


