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Sprijin pentru familiile 
copiilor cu dizabilități 

din municipiul Iași

Pași în apărarea
împotriva 

discriminării

1
Strângerea dovezilor
- Posibile dovezi: declaraţii ale victimei, declaraţii 

ale martorilor, înregistrări audio sau video etc.

2
Obţinerea de informaţii sau 
asistenţă juridică

- CNCD are obligaţia de a asigura asistenţă de 

specialitate victimelor discriminării în ceea ce 

priveşte redactarea plângerii, legislaţia existentă.

- Pentru mai multe informaţi i ,  accesaţi 

www.antidiscriminare.ro

3
Medierea:

-CNCD are atribuţii în acest sens, iar în caz de 

discriminare petrecută la locul de muncă, sindicatul 

ar putea avea atribuţii.

4
Acțiunea în instanță, plângeri
- Plângerile la CNCD au ca rezultat amenzi sau 

avertismente pentru cel care a discriminat.

- Dacă doriți să obțineți despăgubiri trebuie să 

acționați în instanță.

M o t i v e  s ă  t e  a p e r i  î m p o t r i v a 

discriminării

Au fost alţii înaintea ta care au câştigat cazuri împotriva 

discriminării. 

Dacă taci şi „pleci mai departe”, amâni doar 

confruntarea pe viitor când vei suferi din nou.

Cel vinovat trebuie să ştie că nu este acceptabil 

comportamentul său, că nu va putea răni şi pe alţii.

Legea română interzice şi sancţionează discriminarea, 

de la amendă (între 400-8000 RON) la închisoare.

Există o instituţie specializată în domeniu care 

investighează şi sancţionează discriminarea: Consiliul 

Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Poţi obţine despăgubiri civile în instanţă pentru daunele 

produse şi suferinţa cauzată. Cel vinovat poate resimţi 

discriminarea puternic „la buzunar”.
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Pentru a lua o decizie bună este 

nevoie să vă informaţi şi să 

cântăriţi bine posibilele avantaje 

şi riscuri!

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 
str. Piaţa Valter Mărăcineanu, nr.1-3, Sector 1, Bucureşti
tel.: 021 312 65 79, fax: 021 312 65 78
 www.cncd.org.ro (se pot face şi sesizări on-line)



Când ești discriminată?

Știați că ...?
 odată cu înaintarea în vârsta decalajul de venituri între bărbați și femei crește, astfel 

încât, dacă în categoria de vârsta sub 25 de ani diferențele salariale sunt de 15%, la 

grupa de vârstă peste 50 de ani, femeile câștigă doar 73% din salariul unui bărbat.

 în cuplurile care au 3 sau mai mulţi copii, rata de ocupare a femeilor pe piaţa muncii 

scade mai mult decât cea a bărbaţilor (9% in cazul barbatilor fata de 15% la femei).

    iscriminarea de gen, una dintre 

formele de discriminare alături de cea pe 

criterii de vârstă, convingeri politice, rasă 

și religie, reprezintă o problemă 

recunoscută la nivel mondial. 

Mentalitatea că femeia trebuie să își 

îndeplinească rolul de mama și casnică, 

iar implicarea în activitățile profesionale 

ar trebui să ocupe un plan secund, este 

un subiect care provoacă discuții la nivel 

public.

doar 25% dintre antreprenorii din UE sunt femei

Discriminarea

 Când ți se solicită un test de sarcină 

sau angajament că nu vei rămâne 

însarcinată în perioada de derulare a 

contractului de muncă.

 Când observi o lipsă de respect care 

poate fi simțită în numeroase 

moduri: de ex. ușurința colegilor de 

a glumi pe seama ta, în timp ce nu-și 

permit glume la fel de îndrăznețe 

între ei.

 Când pent ru  aceeaș i  muncă 

prestată, un bărbat primește mai 

mulți bani decât o femeie.

D

  Când nu ești acceptată la un loc de 

muncă pe motivul că ești de altă  

etnie (inclusiv de etnie romă).

 Când vârsta sau etnia provoacă 

comportamente negative la locul de 

muncă, la interviurile de angajare 

dar și în viața de zi cu zi.

53,3% dintre români nu ar 
dori ca o persoană romă să 
facă parte din familie, 38% 
refuză prietenia cu un rom, 

25,3% nu ar dori un coleg de 
muncă rom

34.6% dintre femeile rome 
declară că lucrează în 

gospodărie

doar 15,5 % dintre femeile 
rome generează venituri 

regulate

doar 11% dintre femeile 
rome au statut de angajat 
față de 31% dintre femeile 

de altă etnie
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