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SUMAR EXECUTIV
SUMAR EXECUTIV
Tendința ultimelor ani din Moldova, arată că nivelul inegalității de venituri dintre femei și bărbați,
atât la nivelul salariilor cât și la nivelul pensiilor este în crește. În anul 2014, se estimează că
pierderile medii anuale pentru femeile angajate din cauza diferențelor salariale au fost de 7620 MDL.
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Experiența țărilor membre UE indică asupra patru intervenții majore pe care Moldova ar putea să
Experiența țărilor membre ale UE indică asupra patru intervenții majore care ar putea constile implementeze în următorii patru ani. Acestea se referă la: (i) introducerea în cadrul legal național
tui o prioritate pentru Moldova în următorii patru ani. Acestea se referă la: (i) introducerea în caa definițiilor muncii egale și a muncii de valoare egală, (ii) introducerea unui sistem echitabil de
drul legal național a definițiilor muncii egale și a muncii de valoare egală, (ii) aplicarea unui sistem
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I. DIFERENȚELE SALARIALE ÎN MOLDOVA
Tendința din ultimii ani arată că diferențele veniturilor dintre femei și bărbați sunt în creștere. Au
crescut diferențele de gen pentru salarii, pensii și alte prestații sociale (vezi figura 1 și 2). Acest lucru
este atestat în baza a cel puțin trei surse de date (rapoartele statistice ale angajatorilor către BNS, datele CNAS cu privire la pensia medie pentru limita de vârstă și cercetarea bugetelor gospodăriilor).
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Figura 1: Dinamica dif. la pensii și salarii
Sursa: BNS

Figura 2: Dinamica ponderii veniturilor pe gospodării
Sursa: BNS

În Republica Moldova, diferențele salariale sunt subestimate. Acest lucru se explică prin caracteristicile particulare ale pieței muncii din Republica Moldova, care este caracterizată print-un grad destul de semnificativ de ocupare informală, precum și de faptul că aproape o treime din cei ocupați
activează în sectorul agricol, sectorul cu cel mai mic nivel de remunerare și cel mai înalt grad de informalitate. Aceste anomalii ale pieței muncii autohtone sunt specifice mai mult bărbaților – atât angajarea informală (figura 3), cât și ocuparea în sectorul agricol (figura 4). Astfel spus, dacă piața muncii în
Moldova ar fi una mai aproape de modelul european, diferențele salariale ar fi mult mai semnificative.
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Figura 3: Rate de ocupare informală non agricolă
Sursa: BNS
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Figura 4: Rata de ocupare în agricultură
,
Sursa: BNS

Cu cât sectorul este mai bine plătit, cu atât diferența salarială crește. Analiza diferențelor salariale pentru fiecare sector relevă că există o tendință clară cu cât este mai mare salariul în acel sector
cu atât diferențele salariale de gen tind să crească (figura 5). Iar în sectoarele cu cel mai mare salariu mediu pe economie, diferența salarială de gen a crescut cel mai mult în ultimii trei ani (figura 6).
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Figura 3: Rate de ocupare informală non agricolă
Sursa: BNS

Figura 4: Rata de ocupare în agricultură
Sursa: BNS

Diferența salarială implică pierderi financiare, în special pentru femei, acestea echivalând cu 2,32%
din PIB (anul 2014). Deși diferența salarială pentru 2014 era de 12,4%, datele disponibile cu privire la salariile medii pe diferite tipuri de activități din economia țării arată că există deosebiri semnificative care afectează în mare parte femeile. Doar 6,37% din femei activau în domenii în care diferența salarială defavoriza bărbații, astfel, pentru 93,63% din femeile angajate, diferența salarială constituie
o taxă invizibilă care ajunge la valoarea medie anuală de 7620 MDL (valoare calculată pentru anul 2014).
Deși sunt puține, analizele empirice ale efectului economic al reducerii diferențelor salariale arată efecte pozitive destul de semnificative. La nivel teoretic, dacă am considera că o bună parte din diferențele
salariale și cele de pensii nu pot fi explicate prin factori obiectivi (vezi capitolul de mai jos), și deci o reajustare a salariilor și a pensiilor medii ale femeilor la nivelul bărbaților ar avea loc, această schimbare ar
avea cel puțin următoarele efecte directe: (i) creșterea veniturilor disponibile ale familiilor, (ii) sporirea veniturilor pensionarelor și deci, reducerea nivelului de sărăcie în rândul vârstnicilor, (iii) reducerea cheltuielilor pentru asistența socială, dat fiind faptul că vor crește veniturile directe ale pensionarilor și familiilor
monoparentale, unde capul familiei este femeia, (iv) se va majora PIB-ul, prin faptul că va crește cererea
agregată prin consumul gospodăriilor. Un studiu econometric aplicat pentru situația economiei australiene estimează că reducerea diferențelor salariale cu un procent ar conduce la creșterea PIB-ului cu 0,5%,
iar eliminarea totală a diferențelor salariale (de la 17% la 0) ar contribui la o creștere a PIB-ului cu 8,5%.

¹

The wage gap in Australia, what it costs us, why it’s still here and will it ever go?, Rebecca Cassells
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Pentru a înțelege care sunt factorii care determină diferențele salariale, este util ca aceștia să fie
Pentru a înțelege factorii care determină diferențele salariale, este util ca aceștia să fie împărțiți în
împărțiți în trei mari categorii. În special vorbim despre: (i) factorii obiectivi cum ar fi nivelul
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Figura 6: Decompoziția salarială în UE și MD

Tabelul 1: Decompoziția salarială în Moldova utilizând mai multe metode de regresie
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MD Pay Gap
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salarială
Sursa:
and Impact
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în Moldova utilizând mai multe metode de regresie Revisited: A Comparative Study for Serbia and Five Countries in Eastern Europe and Central Asia.
Sursa: Magnitute and Impact factors of the Gender Pay Gap in EU Countries, The Gender Gap Revisited: A Comparative Study for Serbia and
Din perspectiva politicilor publice, se impune o abordare comprehensivă (vezi schema de mai jos)
Five Countries in Eastern Europe and Central Asia.

autoritățile urmând să abordeze atât cauzele structurale ale pieței muncii, cât și cele atribuite angajatorilor.
2

Pentru o analiză mai detaliată a acestor factori vedeți Poziția Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare cu
privire la politicile de extindere a serviciilor de îngrijire a copiilor (0-3 ani) şi reformarea concediului de îngrijire
² a copilului
Pentruhttp://progen.md/files/8502_pozitiacpdconcediucrese.pdf
o analiză mai detaliată a acestor factori vedeți Poziția Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare cu privire la politicile

de extindere a serviciilor de îngrijire a copiilor (0-3 ani) şi reformarea concediului de îngrijire a copilului http://progen.md/files/8502_
pozitiacpdconcediucrese.pdf.
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Din perspectiva politicilor publice, se impune o abordare comprehensivă (vezi schema de mai jos)
autoritățile trebuie să abordeze atât cauzele structurale ale pieții muncii cât și cele atribuite
angajatorilor. Deoarece CPD a oferit mai multe analize și recomandări3 cu privire la măsurile de politici
ce vizează factorii structurali ai pieții muncii din Moldova, această notă se va axa pe analiza
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• transparența sistemelor
de salarizare,
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concediul de îngrijire
a copilului
Discriminare

Balanța
Muncă/Familie.

legată de angajator

legată de sistem

Valoarea muncii
femeilor este
subestimată

Segregarea pe
verticală și
orzontală a femeilor

legată de angajator

legată de sistem

• introducerea
conceptului muncii de
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3

Vezi Set de recomandări privind Strategia pentru Asigurarea Egalității între Femei și Bărbați în Republica
Moldova 2016-2020 http://progen.md/files/2710_recomadaristartegiaegalitategen.pdf și Set de recomandări
privind Strategia Națională de Ocupare a Forței de Muncă 2017-2021
http://progen.md/files/4823_cpd_set_de_recomandari_snofm_2017-2021.pdf
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³
Vezi Set de recomandări privind Strategia pentru Asigurarea Egalității între Femei și Bărbați în Republica Moldova 2016-2020
http://progen.md/files/2710_recomadaristartegiaegalitategen.pdf și Set de recomandări privind Strategia Națională de Ocupare a
Forței de Muncă 2017-2021 http://progen.md/files/4823_cpd_set_de_recomandari_snofm_2017-2021.pdf.
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III. NECESITATEA ȘI UTILITATEA SISTEMELOR DE
TRANSPARENȚĂ A PLĂȚILOR
În pofida diferențelor semnificative în termeni de remunerare, nivelul de conștientizare a acestei probleme
în rândul femeilor și al bărbaților angajați este destul de mic. Acest fapt este reﬂectat în rezultatele unui
sondaj de opinie publică, realizat de către CPD în 2016 (vezi figura 7 și figura 8). Fără un minim nivel de
transparență a sistemelor de salarizare angajații (în special femeile angajate) nu vor deveni conștiente cu
privire la potențiale practici discriminatorii și nu vor depune un efort pentru a remedia această situație.
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,

,

Figura 7: Angajatorul nu mă discriminează
Sursa: Studiul CPD

Figura 8: Nivelul percepției de discriminare
Sursa: Studiul CPD

Transparența în cadrul sistemului de plată / salarizare ar putea contribui la un sistem de semnalizare
(signaling) pentru femei și bărbați în termeni de salarizare. Astfel spus, în cadrul negocierilor salariale, femeile sunt dispuse să accepte un salariu mai mic comparativ cu cel al bărbaților (figura 9 și figura 10), iar în
cazul negocierii cu bărbații, angajatorul este gata să accepte, în medie, un salariu mai mare. Acest cerc vicios
ar putea fi spart, dacă angajații ar cunoaște mai multe despre nivelul de salarizare în cadrul organizației în
care lucrează.

,

D

Figura 9: Salariile pe care femeile și bărbații le-ar solicita la angajare
Sursa: Studiul CPD

,

D

,

Figura 10: Diferențele procentuale
Sursa: Studiul CPD

În sens larg, aquis-ul comunitar în domeniul nondiscriminării, oferă prevederi destul de clare cu privire la creșterea nivelului de transparență a sistemelor de remunerare. Astfel, Directiva 2006/54/
EC a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului
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În sensul larg, aquis-ul comunitar în domeniul non discriminării, oferă prevederi destul de clare cu
privire la creștere a nivelului de transparență a sistemelor de remunerare. Astfel, Directiva
2006/54/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a
principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de
egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în4 materie de încadrare în muncă și
încadrare în muncă și de muncă, prevede prin articolul 21, punctul 4 că în obligația angajatorilor este
de muncă, prevede prin articolul 21, punctul 4 că angajatorii sunt obligați să ofere la anumite intervale
să ofere la anumite intervale de timp informații cu privire la nivelul relativ de salarizare a femeilor și
de timp informații cu privire la nivelul relativ de salarizare a femeilor și bărbaților în cadrul organizației.
bărbaților la nivel de organizație.
5
există o
la nivelul
UE, Comisia
recomandă
statelor5 membre
statelor unele
memDeșiDeși
nunuexistă
o cerință
czerințăuniformă
uniformă
la nivelul
UE, Comisia
recomandă
elemente
de
bază
în
consolidarea
principiului
egalității
de
remunerare
între
bărbați
femei prin
bre unele măsuri de consolidare a principiului egalității de remunerare între și
bărbați
și fePrintre cele
mai cele
importante
elemente recomandate
de comisie sedeenumeră:
meitransparență.
prin transparență.
Printre
mai importante
elemente recomandate
comisie se numără:

Instrument

(1) Dreptul
angajatului de a
solicita informații cu
privire la nivelul de
salarizare
(2) Obligația
angajatorului de a
oferi periodic
angajaților
informații despre
sistemul de
remunerare
(3) Realizarea
analizelor/auditului
salarial periodic

Descriere

Posibilitatea ca angajații să solicite informații privind
nivelurile de remunerare, inclusiv privind componentele
complementare sau variabile, cum ar fi plățile în natură și
primele pentru alte categorii de angajați care prestează
aceeași muncă sau o muncă de aceeași valoare, defalcate
pe sexe.
Statele membre ar trebui să instituie măsuri care să
asigure că angajatorii de întreprinderi informează în mod
regulat angajații, reprezentanții lucrătorilor și partenerii
sociali cu privire la remunerația medie pe categorie de
angajați sau de funcții, defalcată pe sexe.

Acest audit ar trebui să conțină:
1. O analiză a proporției femeilor și a bărbaților din fiecare
categorie de angajați sau de funcții;
2. O analiză a sistemului de evaluare și de clasificare a
funcțiilor, utilizat la nivelul organizației;
3. Informații detaliate cu privire la remunerare și la
diferențele salariale pe criterii de gen. Rezultatele
auditului ar trebui să fie puse la dispoziția reprezentanților
lucrătorilor și a partenerilor sociali, la cererea acestora.

Cine trebuie să-l
implementeze?

Toți angajatorii

Organizațiile cu
un număr mai
mare de 50 de
angajați

Organizațiile cu
un număr mai
mare de 250
de angajați

La momentul
actual,
majoritatea
EU au implementat
măsuri
carecreșterea
vizează creșterea
La momentul
actual,
majoritatea
țărilorțărilor
din UEdin
au implementat
măsuri care
vizează
nivelului de
nivelului
de
transparență
a
sistemului
de
remunerare.
Printre
acestea,
Austria,
Belgia,
transparență a sistemului de remunerare. Printre acestea, Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Finlanda,Cipru,
Franța,
Danemarca,
Franța,auItalia,
Portugalia,
Spania
și Suedia
adoptatprin
măsuri
specifice
în
Italia,
Portugalia, Finlanda,
Spania și Suedia
adoptat
în legislația
națională
măsuriau
specifice,
care impun
standarde minime de transparență a sistemelor de salarizare. Acestea sunt descrise în tabelul din pagina următoare.
4

În acest scop, angajatorii sunt încurajați să furnizeze, la intervale periodice corespunzătoare, lucrătorilor
și/sau reprezentanților acestora, informații corespunzătoare cu privire la egalitatea de tratament pentru
bărbați ș i femei în cadrul întreprinderii. Aceste informații pot să conțină o sinteză referitoare la procentajele de
bărbați ș i femei la niveluri diferite ale întreprinderii, remunerațiile ș i disparitățile salariale, precum ș i măsurile
posibile de îmbunătățire a situației, în cooperare cu reprezentanții lucrătorilor,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0054&from=RO
5
RECOMANDAREA COMISIEI din 7 martie 2014 referitoare la consolidarea principiului egalității de remunerare
între bărbați și femei prin transparență
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0124&from=EN

⁴
În acest scop, angajatorii sunt încurajați să furnizeze, la intervale periodice corespunzătoare, lucrătorilor și/sau
reprezentanților acestora, informații corespunzătoare cu privire la egalitatea de tratament pentru bărbați și femei în cadrul
9 la procentajele de bărbați și femei la niveluri diferite ale
întreprinderii. Aceste informații pot să conțină o sinteză referitoare
întreprinderii, remunerațiile și disparitățile salariale, precum și măsurile posibile de îmbunătățire a situației, în cooperare cu
reprezentanții lucrătorilor, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0054&from=RO.
⁵
RECOMANDAREA COMISIEI din 7 martie 2014 referitoare la consolidarea principiului egalității de remunerare între bărbați
și femei prin transparență http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0124&from=EN.
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Țara

Belgia

Austria

Suedia

Instrument

Descriere

Cine trebuie să-l
implementeze?

(i)Publicarea anuală a raportului despre remunerarea
femeilor și a bărbaților.
Întreprinderile
Realizarea raportului
(ii) O dată la doi ani, trebuie analizată structura
cu un număr
cu privire la nivelul de sistemului de salarizare care va fi expediat consiliului
mai mare de 50
salarizare
sindical al organizației. Analiza va oferi raportul dintre
de angajați.
nivelul de salarizare pe criteriul de gen, tipul de muncă,
nivelul de experiență, calificare, poziție etc.
(iii) Numirea unui potențial mediator care ar putea să
identifice măsuri de remediere a situațiilor în care o
parte din salariați sunt remunerați injust.
În cazul în care întreprinderea are un număr mai mic de 50 de angajați, aceasta va aplica sisteme
neutre la dimensiunea de gen în clasificarea funcțiilor. Acestea vor fi expediate Serviciului Federal de
Ocupare a Forței de Muncă și Dialogului Social pentru a fi verificate din perspectiva non
discriminării.
2011- peste
Raportul se va referi la numărul de femei și bărbați
1.000 de
pentru fiecare grup de persoane (plata cheltuielilor,
nivel), venitul mediu sau median al femeilor și bărbaților angajați;
2012 - mai mult
în anul respectiv (nivelul de salarizare), trebuie să
de 500 de
Realizarea raportului
cuprindă toate formele de remunerare a muncii, adică
de venituri
prime, plăți pentru ore suplimentare, prestații în natură, angajați;
2013 - mai mult
comisioane și alte componente de remunerare. Din
motive legate de protecția datelor, grupurile cu trei
de 250 de
persoane sau mai puțin vor fi omise. Raportul este oferit angajați;
sindicatelor și angajaților direct (în cazul în care aceștia
2014 - mai mult
nu sunt reprezentați). Raportul este confidențial.
de 150 de
angajați;
Pentru a descoperi, remedia și a preveni diferențele de
Începând cu
Analiza sistemului de
gen în remunerare și alte condiții de muncă, angajatorul anul 2017 toate
salarizare
trebuie să monitorizeze și să analizeze:
organizațiile cu
• dispozițiile și practicile privind remunerarea și alte
un număr mai
condiții de muncă, utilizate în cadrul organizației
mare de 10
• diferențele de remunerare între femei și bărbați
angajați.
pentru muncă considerată ca fiind egală sau de valoare
egală.
Angajatorul trebuie să evalueze dacă diferențele de
salarizare existente sunt asociate, în mod direct sau
indirect, cu sexul. Evaluarea trebuie să se refere, în
special, la diferențele dintre
• femei și bărbați care desfășoară activități ce trebuie să
fie considerate ca fiind egale
• grupuri de angajați din sectoare/ocupații considerate
dominate de femei și grupuri de angajați care
efectuează lucrări considerate ca fiind de valoare egală,
dar de facto nu sunt.

Cerințele cu privire la transparența în remunerare trebuie aplicate fără a impune costuri administrative semnificative

Cerințele
cu privire
la transparența
în remunerare
trebuie
fără se
a asigurare
impune acosturi
administrative
pentru angajatori.
În acest
sens, este recomandabil
de a studia
cele maiaplicate
ieftine metode
transparenței
cum ar
fi modificarea metodologiei
anchetei lunare
și anuale
câștigurilor salariale
în întreprinderi
(elaborată
de către
BNS) de
semnificative
pentru angajatori.
În acest
sens, asupra
este recomandabil
să fie
studiate cele
mai ieftine
metode
prin introducerea
câmpurilor suplimentare
de raportare (grupuri
de vârstă,anchetei
nivelul de studii,
Un altasupra
elementcâștigurilor
vizează
asigurare
a transparenței,
cum ar fi modificarea
metodologiei
lunarefuncția).
și anuale
introducerea treptată a obligativității măsurilor de transparență în dependență de numărul angajaților (vezi figura 11).
salariale
în întreprinderi (elaborată de către BNS) prin introducerea câmpurilor suplimentare de raportare
Credem că în primă etapă, companiile mari din Moldova, care angajează în total 45% din Forța de Muncă pot să se
(grupuri
de vârstă,
nivelul
de studii,
funcția). Un alt element vizează introducerea treptată a obligativității
conformeze
acestor cerințe
(figura
12).
măsurilor de transparență în funcție de numărul angajaților (vezi figura 11). Credem că, într-o primă etapă,
companiile mari din Moldova, care angajează în total 45% din forța de muncă, pot să se conformeze acestor
cerințe (figura 12).
10
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FL
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,

Mari
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Mici

2,2

16,4

Micro

Figura 11: Cerințe de transparență in dependență de nr de angajați, Figura 12: Repartizarea angajaților în dependență de mărimea org
Sursa: EAVA 4/2013
Sursa: BNS
Figura 11: Cerințe de transparență în funcție de nr. de angajați
Sursa: EAVA 4/2013

Figura 12: Repartizarea angajaților în funcție de mărimea întreprinderii

Sursa: BNS
Unele țări au impus cerințe adiționale pentru angajatori în sensul reducerii
discrepanțelor salariale.
Acestea
se
referă
în
special
la
două
tipuri
de
acțiuni:
(i)
elaborarea
unui
pentru a remedia
Unele țări au impus cerințe adiționale pentru angajatori în sensul reduceriiplan
discrepanțelor
salariale.
eventualele
discrepanțe
gen,
monitorizarea
și evaluarea
care acest
plan a
Acestea
se referă
în special salariale
la două tide
puri
de (ii)
acțiuni:
(i) elaborarea
unui planmodului
pentru în
a remedia
eventualele
fost/este salariale
realizat. de gen, (ii) monitorizarea și evaluarea modului în care acest plan a fost/este realizat.
discrepanțe

Norvegia

Suedia
2017

Organizațiile cu
un număr mai
mare de 30 de
angajați

Toți angajatorii

Organizațiile cu
un număr mai
mare de 10
angajați.

Anual

Nu este specificat

Anual

Conținutul

Informații despre
statistica
salarizării

Situația despre
măsurile de
remediere.

Asigurarea
principiului de
muncă egală și
muncă de valoare
egală la nivelul
organizației.

Sancțiuni

Nu sunt
prevăzute

Sunt prevăzute

Nu sunt
prevăzute

Situația curentă,
măsurile
preconizate,
costurile,
perioada de
implementare.
Sunt prevăzute.
Va fi dependentă
după caz.

Nivelul de
supervizare

Nu

Ombudsmanul
pentru Egalitate

Curtea de Apel,
Ombudsmanul de
Egalitate

Danemarca

Finlanda

Cine este
obligat?

Organizațiile cu
un număr mai
mare de 35 de
angajați

Frecvența

Anual

Ombudsmanul
pentru Egalitate

Tabel:Regimuri de reglementare a planurilor de egalitate de gen la nivel de întreprindere

Sursa: Evaluating Equal Pay in the Nordic Countries, Lilja Mosesdottir et all
Tabel:Regimuri de reglementare
a planurilor de egalitate de gen la nivel de întreprindere
Sursa: Evaluating Equal Pay in the Nordic Countries, Lilja Mosesdottir et all
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11

Spania
Organizațiile cu
un număr mai
mare de 250 de
angajați.
Nu este specificat

Asigurarea
accesului egal la
toate etapele de
angajare.
Nu sunt
prevăzute
Nu

IV. NECESITATEA ȘI IMPACTUL EVALUĂRII FUNCȚIILOR
PENTRU A EVITA DISCRIMINAREA
Atât segregarea pe verticală, cât și subvalorificarea muncii femeilor în anumite domenii contribuie la
diferențele salariale. Această situație poate fi observată din graficul de mai jos. Dacă ne-am imagina, că întrun sector al economiei (în care nu se discriminează) majoritatea angajaților sunt femei, atunci am putea presupune că există o probabilitate mai mare ca la conducerea organizațiilor și instituțiilor din acel domeniu să se
aﬂe mai multe femei (proporțional cu numărul de angajate care activează în acel sector). Totodată, dacă într-un
anumit sector al economiei valoare a muncii prestate de femei este considerată ca fiind inferioară valorii muncii
prestate de către bărbați, acest fapt va determina nivelul diferențelor salariale. Graficul de mai jos, sintetizează dinamica acestor doi factori (segregarea și valoarea diferită a muncii): pentru sectoare cum ar fi educația și
sănătatea, am putea presupune că diferențele de salarizare se datorează în mare parte segregării pe funcții, în
sectoare de fabricare a încălțămintei și cel al instituțiilor financiare am putea presupune că diferențele de salarizare sunt datorate atât segregării în funcții, cât și modului diferențiat în care este apreciată valoarea muncii.

Figura 13: Legătura dintre prezența femeilor în sectoare și diferența de gen în salarizare, pentru sectoarele cu un număr mai
mare de 10 mii de salariați/salariate.
Sursa: CPD

Definirea clară a conceptului de muncă egală și muncă de valoare egală este imperativă pentru a determina
angajatorii să aplice politici nondiscriminatorii. În temeiul articolului 4 din Directiva 54/2006/CE, legislația
Republicii Moldova, precum și cadrul regulator național trebuie să definească cu exactitate modalitatea prin
care atât angajatorul, cât și organele constatatoare ale faptelor de discriminare (Consiliul pentru Prevenirea și
Combaterea Discriminării și Asigurarea Egalității, Instanțele de Judecată) pot aplica în practică principiul plății
egale pentru muncă egală sau muncă de valoare egală. Acest lucru este necesar, deoarece examinarea cazurilor de discriminare în remunerare este destul de complicată și costisitoare pentru reclamanți6. În anul 2014,
Comisia Europeană a constatat că lipsa unei definiții pentru munca de aceeași valoare, inclusiv a unei indicații
clare a criteriilor de evaluare pentru compararea diferitelor locuri de muncă, reprezintă un obstacol important
pentru victimele discriminării în materie de remunerare, care au introdus acțiuni în instanță. Pentru a evalua
dacă angajații prestează o muncă de aceeași valoare, trebuie luați în considerare mai mulți factori, printre care
natura muncii, formarea profesională și condițiile de muncă. Includerea în legislațiile naționale a unei astfel de

⁶
La nivel național, Consiliul Pentru Prevenirea şi Combaterea Discriminării şi Asigurarea Egalității încă nu a examinat
asemenea cazuri, iar practica țărilor europene arată că cercetarea cauzelor de discriminare la remunerare este destul de anevoioasă
şi implică costuri substanțiale din partea reclamanților. Unica țară excepție din UE, în acest sens, este Marea Britanie, care a dezvoltat
un cadru regulator destul de avansat în domeniul respectiv, http://www.equalpayportal.co.uk/the-law/.
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considerare mai mulți factori, printre care natura muncii, formarea profesională și condițiile de
muncă. Includerea în legislațiile naționale a unei astfel de definiții și a unor criterii de evaluare și de
clasificare
a funcțiilor
ar evaluare
ajuta victimele
discriminării
în materie
de remunerare
să introducă în
acțiuni
în de
definiții
și a unor
criterii de
și de clasificare
a funcțiilor
ar ajuta
victimele discriminării
materie
fața
instanțelor
naționale.
Deşi
directiva
2006/54/CE
nu
specifică
o
anumită
definiţie
în
acest
sens,
remunerare să introducă acțiuni în fața instanțelor naționale. Deși Directiva 2006/54/CE nu specifică o anumi7
7
există mai
multesens,
decizii
ale mai
Curţii
Europene
care potde
servi
drept
elemente
metodologice
tă definiție
în acest
există
multe
deciziide
aleJustiţie
Curții Europene
Justiție
care
pot servi
drept elemente
în definirea în
principiului
muncii egalemuncii
de valoare
Un element
specific
în acest
sens,
referire
metodologice
definirea principiului
egale egală.
de valoare
egală. Un
element
specific
în cu
acest
sens, cu
la articolul
4, este4,şieste
modul
în careînare
locare
clasificarea
profesională
pentrupentru
stabilirea
remuneraţiilor.
referire
la articolul
și modul
care
loc clasificarea
profesională
stabilirea
remunerațiilor.
Experiența altor state arată că la evaluarea echitabilă a funcțiilor trebuie luate în considerare cel
Experiența
altorfactori.
state arată
că la evaluarea
echitabilă
a funcțiilor
în considerare
cel puțin
puțin patru
Deşi Directiva
54/2006/CE
nu oferă
criterii trebuie
specificeluați
și detaliate
de evaluare,
8
patru
factori.
Deși Directiva
54/2006/CE
nu oferă
criteriimodului
specifice de
și detaliate
de evaluare,
Comisia
Comisia
Europeană
recomandă
, în urma
revizuirii
implementare
a Directivei
şi Euroa
8
, în urma de
revizuirii
de implementare
Directivei
și a Deciziilor
Curții Europepeană
recomandă
Deciziilor
Curţii Europene
Justiţie,modului
câteva criterii
de bază cuma ar
fi: (i) capacităţile
profesionale,
(ii)
ne responsabilitatea
de Justiție, câtevaprofesională,
criterii de bază,
cum ardepus
fi: (i) capacitățile
profesionale,
(iii) efortul
și (iv) condiţiile
de muncă.(ii)Laresponsabilitatea
momentul actual,profesi12
onală,
(iii)
efortul
depus
și
(iv)
condițiile
de
muncă.
În
acest
moment
actual,
12
țări
ale naţională.
Uniunii Europene
ţări ale Uniunii Europene au adoptat o definiţie clară a acestui concept în legislaţia
Un
au model
adoptatdeo evaluare
definiție clară
a acestui
concept
în legislația
națională.
Unsalarizare,
model de dar
evaluare
munciidepena muncii
pentru
două funcţii
de același
grad de
cu o amuncă
truvaloare
două funcții
de
același
grad
de
salarizare,
dar
cu
o
muncă
de
valoare
diferită,
este
prezentat
mai jos.
diferită este prezentat mai jos.
Capacități
1.1. Cunoștinţe în domeniul
de specialitate.
1.2. Calificări specializate
adiţionale.
1.3. Cunoștinţe și aptitudini
multidimensionale.
1.4. Capacităţi de
soluţionarea problemelor,
de planificare și de
organizare.
1.5. Capacităţi de
comunicare.
1.6. Capacităţi de
cooperare.

Criterii de evaluare
1. Capacități
2. Responsabilități
3. Efort depus
4. Condiții de muncă
Punctaj TOTAL

Responsabilitate

Efort depus

2.1.Responsabilităţi
pentru resurse, bani și
bunuri.
2.2. Responsabilităţi
pentru managementul
informaţiei.
2.3. Responsabilităţi
pentru munca altora și
conducerea acestora.
2.4. Responsabilităţi
pentru mediul
înconjurător.

Condiții de muncă

3.1. Efort fizic
3.2. Efort psihologic,
mintal și emoţional
(lucru repetitiv și
monoton).

4.1. Necesitatea de
concentrare și nivelul de
întrerupere a muncii.
4.2. Efecte ale muncii
asupra sănătăţii, stării
corpului și a organelor
senzoriale.
4.3. Condiţiile de timp ale
muncii.
4.4. Condiţiile de confort
ale muncii.

Asistentă medicală geriatrică
(poziție dominată de femei)
9
9
3
7
28

Lăcătuș/Persoană de Serviciu
(poziție dominată de bărbați)
9
4
3
2
18

Tabel:Exemplu de evaluare a muncii pentru diferite funcții
Sursa:egcheck.de-a tool-box for testing equal pay

Încă în anul 2006, Comisia Europeană a elaborat un Cod de Practici9 cu privire la implementarea principiului
muncii egale și muncii de valoare egală. Scopul său este de a oferi îndrumări practice pentru angajatori și parteneri în negocierea colectivă desfășurată la nivel de întreprindere, la nivel sectorial sau intersectorial, pentru a
asigura faptul că se aplică - principiul egalității de remunerare - care să acopere toate aspectele legate de remunerare pentru femei și bărbați, care fac o muncă de valoare egală. În special, acesta își propune să ofere soluții
metodologice cu privire la prevenirea discriminării pe motive de sex în cazul în care grilele de salarizare se bazează pe locuri de muncă scheme de evaluare de clasificare și de locuri de muncă. Acest set de propuneri poate
sta la baza unui cod național de practici pe care autoritățile ar putea să-l elaboreze și să-l sugereze angajatorilor.
7

Un exemplu relevant poate fi consultat aici http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61993CJ0400&from=EN
8
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/swd-2013-_512-final_en.pdf pagina 5, un ghid mai
detaliat poate fi consultat aici http://www.cite.gov.pt/asstscite/downloads/guia_revalorizar_en.pdf
⁷
Un exemplu relevant poate fi consultat aici http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61993CJ0400&
from=EN.
⁸
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/swd-2013-_512-final_en.pdf pagina 5, un ghid mai
13
detaliat poate fi consultat aici http://www.cite.gov.pt/asstscite/downloads/guia_revalorizar_en.pdf.
⁹
A code of practice on the implementation of equal pay for equal work of equal value for women and men http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1996:0336:FIN:EN:PDF.
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În cadrul mai multor țări membre, instituțiile publice de egalitate (equality bodies) au elaborat coduri de
practică, ghiduri și softuri analitice pentru a ajuta angajatorii să realizeze o clasificare justă a funcțiilor.
Conform estimărilor din 201310 , aproximativ 17 țări membre ale UE aplicau în mod activ sisteme de clasificare
nondiscriminatorie a funcțiilor.
Studiu de caz: Analiza practicilor de salarizare în sectorul financiar-bancar din Marea Britanie11. În anul 2009,
Comisia pentru Egalitate din Marea Britanie a inițiat o investigație a modului de remunerare a femeilor și bărbaților
din sectorul financiar bancar. În acel moment investigația a arătat că femeile care activau în acel sector cu un regim
de normă plină primeau în medie o remunerare cu 55% mai mică comparativ cu cea a bărbaților din sector. Analiza
practicilor de remunerare a arătat care sunt cele mai importante motive care au determinat această discrepanță:

¹⁰
¹¹

Aplication of the principle of equal pay for men and women for work of equal value, European Added Value Assessment.
Financial Services Inquiry Sex discrimination and gender pay gap report of the Equality and Human Rights Commission
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/financial_services_inquiry_report_0.pdf.
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V. IMPORTANȚA INSTITUȚIILOR DE EGALITATE
Practica țărilor membre indică asupra importanței Instituțiilor de Egalitate. În temeiul articolului 20 al Directivei 2006/54/EC, se recomandă ca Instituțiile de Egalitate să fie mandatate cu următoarele atribuții clare:
(i)
Susținerea și consilierea victimelor discriminării salariale;
(ii)
Realizarea analizelor, cercetărilor și investigațiilor cu privire la diferențele salariale;
(iii)
Putere legală de a investiga angajatorii prin prisma asigurării principiului muncii egale și muncii de valoare egală. Decizia inițierii unei asemenea investigații trebuie să fie argumentată temeinic,
iar nivelul investigației trebuie să fie proporțional cu gradul motivat de suspiciune privind discriminarea salarială;
(iv)
Putere legală de a aplica sancțiuni și obligațiunea față de angajator de a remedia situația;
(v)
Oferirea de suport angajatorilor în elaborarea procedurilor interne de nondiscriminare.
Capacitatea instituțiilor de egalitatea variază12. Spre exemplu, în Belgia, Bulgaria, Finlanda, Suedia,
Franța, Ungaria, Italia, Irlanda, Letonia, Malta și Marea Britanie pot iniția investigații. În Bulgaria, Comisia pentru Protecția împotriva Discriminării poate aplica penalități în cazuri de discriminare, în Austria,
Comisia pentru Tratament Egal poate obliga angajatorul să ofere o analiză internă cu privire la nivelul de
remunerare, în cazul în care acesta este suspectat de discriminare. În Finlanda și Suedia, Ombudsmanul pentru Egalitate poate cere angajatorului într-un timp determinat să realizeze o cartare a salariilor și a
sistemelor de remunerare, iar Consiliul de Egalitate poate să impună penalități și să solicite remedierea
situației. În Ungaria, angajatorii care nu se conformează cerințelor instituției de egalitate pot fi lipsiți de
dreptul de a participa la procurările inițiate de către stat. O experiență destul de utilă în acest sens pentru Moldova ar fi modelul Suediei13. În această țară, Ombudsmanul pentru Egalitate are competențe clare de a verifica modul în care angajatorii asigură remunerarea egală pentru munca egală. Astfel, acesta a
analizat modul în care principiul respectiv este aplicat de către cele mai mari 600 de companii. Drept
rezultat, 5 800 de angajați au beneficiat de ajustări la salariu care au totalizat aproximativ 8 milioane de euro.

¹²
În baza analizei Aplication of the principle of equal pay for men and women for work of equal value, European Added Value
Assessment.
¹³
Equal Pay – the experience of Equality Bodies http://www.equineteurope.org/Equal-Pay-the-experience-of.
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o

o

o

o

o

o
o

Legea salarizării nr.
847 din 14.02.2002
Legea privind sistemul de
salarizare a funcționarilor
publici nr. 48 din 22.03.2012
Legea cu privire la sistemul de
salarizare în sectorul bugetar
nr. 355 din 23.12.2005
Convenția colectivă (nivel
național): Salarizarea
angajaților aflați în relații de
muncă în baza contractelor
individuale de muncă nr.1 din
03.02.2004
Convenția colectivă (nivel
național) cu privire la modelul
Contractului individual de
muncă nr. 4 din 25.07.2005

Codul muncii
Legea salarizării nr.
847 din 14.02.2002

Actul normativ

Reglementarea explicită a obligației angajatorilor de a respecta principiul plată egală pentru muncă egală și
pentru muncă de valoare egală între bărbați şi femei.

Introducerea definiției principiului plată egală pentru muncă egală și a principiului muncă de valoare egală
între femei şi bărbați înseamnă indicarea faptului, că se compară funcții care presupun activități identice sau
situații care se plasează în cadrul aceleiaşi categorii profesionale într-un contract colectiv de muncă sau altă
reglementare. De asemenea, este nevoie să se precizeze că e vorba de situații comparabile de muncă egală şi
atunci când se compară angajați care efectuează munca egală la momente diferite de timp sau se compară cu
un angajat care face o muncă de valoare inferioară, atunci când acesta din urmă este plătit mai bine. Nu în
ultimul rând, trebuie să se indice cel puțin faptul că evaluarea muncilor prestate în cazuri comparabile va
avea în vedere o serie de factori obiectivi precum: natura muncii, capacitățile profesionale (cunoștințele,
abilitățile), condițiile de formare profesională necesare, condițiile de muncă etc.

Modificarea recomandată

2017

2017

Perioada
fezabilă

Anexa 1: Plan indicativ de modificare a cadrului legal relevant pentru principiul muncii
egale și muncii de valoare egală
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Cod de procedură civilă

Legea privind asigurarea
egalității nr. 121 din 25 mai
2012

o

o

o

o

salarizare în sectorul bugetar
nr. 355 din 23.12.2005
Legea privind Inspectoratul de
Stat al Muncii nr. 140 din
10.05.2001
Legea sindicatelor nr. 1129 din
07.07.2000

o

o

o

o

Consiliul pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalității trebuie abilitat prin lege
să realizeze investigații legate de discriminare şi diferențele salariale. Mandatul de a investiga trebuie
să cuprindă câteva elemente cruciale: (i) mandatul de a investiga cauzele şi nivelul diferențelor
salariale pentru diferite sectoare ale economiei, ocupații sau angajatori specifici, (ii) mandatul de
investigație trebuie să fie strict reglementat, pentru ca acesta să nu producă costuri exagerate pentru
angajatori, (iii) decizia inițierii unei asemenea investigații trebuie să fie argumentată temeinic, iar
nivelul investigației trebuie să fie proporțional cu gradul motivat de suspiciune de discriminarea
salarială, (iv) investigațiile ar presupune în mare parte solicitarea de la angajator a informației cu
privire la salariile oferite, politica de salarizare, cu condiția că datele cu caracter personal sunt
protejate.

companiei respective;
Amendarea legislației astfel, încât şi sindicatele sau reprezentanții angajaților, pe lângă ISM, CPPEDAE,
să aibă acces la informațiile despre salariul individual plătit unui angajat, cu condiția respectării
confidențialității informației;
Introducerea unor facilități legale (achiziții publice semnificative, acordarea subsidiilor, încheierea
parteneriatelor publice private) pentru angajatorii cu un număr minim de 50 de angajați care
efectuează la fiecare doi ani un audit în materie de plată, ținând cont de principiul egalității între
femei şi bărbați. Auditul va fi însoțit obligatoriu de un plan de acțiune pentru aducerea la îndeplinire a
recomandărilor rezultate din audit. Este obligatoriu ca în comisia care efectuează auditul să existe o
persoană cu expertiză în domeniul egalității între femei şi bărbați. Rezultatele auditului în materie de
plată, inclusiv recomandările auditului, vor fi comunicate reprezentanților angajaților şi vor putea fi
solicitate în cadrul unor proceduri judiciare sau administrative în curs.
Acordarea dreptului de depunere a plângerilor de discriminare în instanța de judecată inclusiv de
către sindicatele și organizațiile neguvernamentale care activează în domeniul promovării şi protecției
drepturilor omului.

2017

2019

2019

2018
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Belgia

Austria

Țări
Planul de acţiuni „Egalitatea genurilor pe piaţa muncii”
prezintă o analiză a situaţiei curente a femeilor pe piaţa
muncii și propune acţiuni de creștere a ratei de ocupare a
femeilor, prin:
- training-uri educaţionale pentru femei;
- programe educative de dezvoltare a competenţelor IT a
femeilor din zonele rurale;
- coaching pentru femeile ce lucrează part-time sau la
servicii prost plătite;
- crearea unui grup de lucru pentru a dezvolta sistemul de
facilităţi fiscale pentru lucrătorii part and over time,
sensibil la gen;
- extinderea sistemului de creșe etc.

Legea prevede instituirea unui comitet mixt, care se va
ocupa de evaluarea și clasificarea funcţiilor din perspectiva
gender. Dacă în urma evaluării se stabilește că clasificarea
funcţiilor nu este neutră gender, atunci ei trebuie să
elaboreze un plan de acţiuni de redresare a situaţiei și să-l
implementeze timp de doi ani. După doi ani se întocmește
un raport de implementare a planului de acţiuni.

Definiţia exactă nu este
inclusă. Este menţionat
principiul plăţii egale pentru
muncă egală.

Intervenția exactă în cadrul politicii publice

Politici publice privind plata egală

Discriminare salarială situaţia când femeile și
bărbaţii, care lucrează pentru
aceeași companie sau
întreprindere, nu primesc
aceeași remunerare pentru
muncă egală sau muncă de
valoare egală.

Definiția
”plată egală pentru muncă
egală”

Conform legii, la fiecare doi ani, firmele cu
peste 50 de lucrători trebuie să stabilească
o analiză comparativă a structurii salariale
a angajaţilor femei și bărbaţi. În cazul în
care această analiză arată că femeile
câștigă mai puţin decât bărbaţii, firma va fi
obligată să elaboreze un plan de acţiuni/
intervenţie. În caz de identificare a unei
inechităţi salariale, femeile pot apela la
mediatorul companiei pentru a ajunge la
un compromis cu angajatorul.

Companiile sunt obligate prin lege să indice
salariul minim în anunţurile pentru posturi
vacante. Companiile cu mai mult de 25 de
angajaţi trebuie să prezinte salariile și
listele salariale în cadrul unităţilor. Salariile
medii și salariile femeilor și bărbaţilor
trebuie să fie înregistrate prin intermediul
unor chestionare simple. Astfel de liste
salariale transparente sunt concepute
pentru a egaliza remunerarea femeilor cu
cea a bărbaţilor, dat fiind că, în prezent, cei
mai mulţi angajaţi nu cunosc nivelurile
salariale reale ale colegilor lor.

Cerințe de asigurare a transparenței în
remunerare

Companiile sunt obligate să
realizeze o dată la doi ani un audit,
în care să evidenţieze diferenţele
de salariu și costuri de muncă între
bărbaţi și femei. Institutul pentru
egalitatea între femei și bărbaţi și
Administraţia publică federală
publică anual un raport privind
disparităţile salariale de gen.
Acesta se referă la şapte indicatori
cantitativi. În baza diferenţelor
identificate, acest raport propune
recomandări de politici publice,
care se prezintă factorilor de
decizie. Ca rezultat, se fac ajustări
la legislaţia în vigoare.

Companiile care au cel puţin 150
membri sunt obligate să prezinte o
dată la doi ani raporturi privind
plata egală. Rapoartele trebuie să
arate numărul de femei şi bărbaţi
pentru fiecare categorie, nivelul
mediu al venitului raportat la
numărul de ore lucrate, în
categoria respectivă.

Cerințe de raportare pe plata egală

Cerințe de transparentizare a remunerării

Anexa 2: Practici relevante din țările membre ale UE
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Finlanda

Estonia

Discriminarea salarială modalitatea de plată, astfel
încât unul sau mai mulţi
angajaţi se consideră a fi
dezavantajaţi în raport cu alţi
angajaţi la același serviciu,
îndeplinind muncă egală sau
de valoare egală.

Tratamentul egal înseamnă
plata egală pentru muncă
egală, indiferent de gen (rasă
etc.), la fel ca și șanse egale în
procesul de recrutare,
promovare și învăţare
(training).

Gender equality act nu prevede careva obligaţiuni
concrete faţă de angajatori sau intervenţii. Indică doar
situaţiile care pot fi considerate ca discriminatorii și
măsurile care urmează a fi luate de angajator sau angajat.
De asemenea, dacă un angajat consideră că a fost
discriminat în raport cu alt angajat, acesta are dreptul să
solicite o explicaţie. Angajatorul este obligat să prezinte
această explicaţie, în care să indice durata angajării,
educaţia, stagiul, calificările și alte aspecte ce
demonstrează corectitudinea selecţiei.
Cerinţe de asigurare a transparenţei în remunerare
Guvernul realizează sondaje pe salarizare
pentru a identifica situaţia actuală.
Guvernul realizează, de asemenea, un
studiu cu privire la impactul soluţiilor de
politici fiscale și transfer al venitului asupra
egalităţii economice între femei și bărbaţi.
Equality Ombudsman realizează seminare,
informează angajaţii despre sistemul de
remunerare, despre rezultatele sondajului
pe salarizare.
Angajatorii sunt obligaţi să efectueze
sondaje cu privire la remunerare şi să
investigheze cauzele diferenţelor salariale,
ca parte componentă a planului de acţiuni
privind egalitatea genurilor solicitat prin
Actul privind Egalitatea Genurilor 2005.
Angajatorii cu mai mult de 30 de angajaţi
au obligaţia de a promova egalitatea în
termeni de remunerare şi alte chistiuni ce
ţin de muncă. Un plan al egalităţii este
elaborat anual, în cooperare cu
reprezentanţii angajaţilor.

Angajatul are dreptul să solicite
angajatorului explicarea modalităţii de
calcul a salariului și orice altă informaţie
care ar ajuta să stabilească dacă a fost sau
nu discriminat salarial.

Ministerul Afacerilor Sociale și
Sănătăţii, împreună cu Ministerul
Finanţelor pregătesc un raport
privind evoluţia costurilor și
veniturilor, și prezintă impactul
acordurilor colective asupra
diferenţelor salariale între femei și
bărbaţi.

Nu se întocmesc.
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Portugalia

Lituania

Franța

Programul prevede acţiuni de:
- asigurare a posibilităţilor de angajare a femeilor în astfel
de domenii ca știinţă, tehnologii etc.;
- susţinere a femeilor care iniţiază afaceri;
- creștere a salariilor în sectoarele dominate de femei, cum
ar fi educaţia, artele și cultura, asistenţă socială;
- evaluare și prezentare a Metodologiei de evaluare a
locurilor de muncă și a poziţiilor;
- elaborare în fiecare an a unei ”mape” a oportunităţilor
egale pentru femei și bărbaţi la locul de muncă.

Consiliul de Miniștri încurajează întreprinderile private cu
mai mult de 25 de angajaţi să realizeze analize ale salariilor
în funcţie de gen și să stabilească strategii pentru a corecta
diferenţele nejustificate; oferă companiilor un instrument
electronic, care permite să identifice și să măsoare
diferenţele salariale inexplicabile în funcţie de gen; și
recompensează companiile care implementează practici
de plată egală.

Nu a fost găsită definiţia

Companiile cu 300 sau mai puţini angajaţi pot beneficia de
asistenţă financiară din partea statului pentru a efectua un
studiu al situaţiei ce ţine de egalitatea în muncă şi
identificarea măsurilor care ar contribui la restabilirea sau
asigurarea oportunităţilor pentru femei şi bărbaţi (Art. R
1143-1 Codul muncii). Asistenţa financiară poate să
reprezinte până la 70% din costurile de audit (Foubert et
al, 2010).

A fost creat un site pentru a ajuta firmele mici și mijlocii să
aplice prevederile legislative. Aici sunt indicate acţiunile
obligatorii pe care trebuie să le întreprindă o companie
pentru a asigura egalitatea de gen și pentru a preveni
sancţionarea acesteia.

Nu este indicată definiţia
pentru equal pay. Este
încorporat principiul equal
pay for equal work.

În Codul muncii se regăsește
principiul plăţii egale
:"Fiecare angajator trebuie să
remunereze egal bărbaţii și
femeile pentru muncă egală
sau muncă de valoare egală”
(Art. L3221-2).
”Este considerată a fi muncă
de valoare egală munca ce
necesită de la angajaţi un set
comparabil de cunoștinţe
profesionale atribuit unei
profesii, experienţă,
responsabilităţi similare”
(Art. L3221-4)

Angajatorii sunt obligaţi să colecteze anual
informaţii privind dosarele de personal ale
întreprinderii în ceea ce privește mai
multe aspecte ale condiţiilor de lucru ale
acestora, printre care și remunerarea.
Aceste dosare sunt transmise către
ministerul muncii, autorităţile de inspecţie
a muncii, sindicate, angajaţi.

Planul de acţiuni al Programului Naţional
privind Egalitatea de Șanse între Femei și
Bărbaţi pentru 2015 - 2021 prevede
stabilirea unor clauze legale, care introduc
obligaţia angajatorilor de a publica
informaţii cu privire la salariile medii ale
angajaţilor pe sexe cel puţin o dată pe an,
informarea angajaţilor și reprezentanţilor
acestora despre nivelul salariilor în
organizaţie, cel puţin o dată pe an.

Companiile cu cel puţin 50 de angajaţi sunt
obligate să întocmească contracte colective
sau să definească un plan de acţiuni
unilateral de reducere a diferenţelor
salariale. Legislaţia actuală obligă
companiile să identifice obiectivele
intermediare și mijloacele de realizare a
acestora, precum și să stabilească
indicatori clari pentru amăsura dacă au fost
îndeplinite obiectivele pentru reducerea
diferenţei de remunerare. Companiile care
nu au luat măsuri de reducere a
diferenţelor salariale vor fi amendate cu
până la 1% din costurile lor de salarizare
începând cu 1 ianuarie 2012.

Consiliul de Miniștri pregătește, o
dată la trei ani, un raport privind
salariile plătite femeilor și
bărbaţilor în companiile de stat.

Planul de acţiuni prevede
efectuarea unor inspecţii și a unui
audit anual al salariilor. Rezultatele
acestor inspecţii vor fi puse la
dispoziţia reprezentanţilor
angajaţilor și partenerilor sociali.

Legea din 2006 privind egalitatea
de remunerare între femei și
bărbaţi obligă companiile să
prezinte un raport privind salariile
și planurile de reducere a
diferenţelor de remunerare între
femei și bărbaţi.
De asemenea, conform Codului
muncii, companiile trebuie să
întocmească un raport anual
privind starea comparativă a
condiţiilor generale de muncă și de
formare profesională pentru femei
și bărbaţi (Codul muncii, art. L.
2323-57).
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Cehia

Bulgaria

Marea
Britanie

Spania

În 2011,Regatul Unit a publicat Statutory Code of Practice
on equalpay, care reprezintă un ghid tehnic ce explică când
și cum prevederile legislaţiei privind plata egală pot fi
aplicate în situaţii concrete. Angajatorii sunt obligaţi prin
lege să elaboreze/ implementeze politici de oportunităţi
egale. Aceștia trebuie să ia în calcul următoarele aspecte:
dreptul la un program flexibil pentru părinţi; prevenirea
tratamentului inegal faţă de angajaţii part-time;
prevenirea tratamentului inegal faţă de angajaţii cu
program fix; drepturile legate de maternitate.

Nu există iniţiative guvernamentale speciale care să
abordeze diferenţele de salarizare între femei și bărbaţi.
Prevederea art. 243 din Codul muncii stipulează că femeile
și bărbaţii au dreptul la un salariu egal pentru muncă egală
sau muncă de valoare egală și acest lucru se aplică tuturor
plăţilor efectuate în temeiul raportului de muncă.
O Campanie de sensibilizare în vederea reducerii
diferenţelor salariale a fost lansată de către Guvern în
2008.
Legea prevede: (1) punerea în aplicare a principiului
egalităţii de tratament între bărbaţi și femei în ceea ce
privește accesul la încadrarea în muncă, formarea și
promovarea profesională, precum și condiţiile de muncă,
(2) angajatorii trebuie să asigure condiţii de muncă egale

Nu a fost găsită definiţia
exactă. Dar Actul privind
Egalitatea prevede: plata
egală înseamnă că femeile și
bărbaţii care se află la același
loc de muncă și îndeplinesc o
muncă egală trebuie să
beneficieze de o remunerare
egală.

Nu este indicată definiţia,
însă este prezent principiul
egalităţii de șanse și dreptul
la plată egală în art. 243 din
Codul muncii.

"Muncă egală sau de valoare
egală înseamnă muncă
identică sau comparabilă ca
complexitate,
responsabilitate, care se

O etichetă de egalitate în afaceri este acordată anual de
către Secretariatul de Stat pentru Serviciile Sociale și
Egalitate pentru a distinge angajatorii care au obţinut
realizări deosebite în aplicarea politicilor de asigurare a
egalităţii de șanse între femei și bărbaţi.
A fost creată o reţea a societăţilor cărora li s-a acordat
această etichetă de egalitate în afaceri pentru partajarea și
schimbul de informaţii și de bune practici cu privire la
egalitatea de gen la locul de muncă.

Nu este indicată definiţia,
însă este prezent principiul
egalităţii de șanse și dreptul
la plată egală.

Foubert et al, 2010, a determinat că „nu
există strategii să solicite eliberarea
informaţiei cu privire la remunerare
dezagregată pe gen. Informaţia cu privire la
remunerare este considerată drept

Aplicarea principiilor egalităţii de
remunerare și a egalităţii de șanse nu este
încă suficient de eficientă. Există o lipsă de
reglementări specifice și garanţii concrete
pentru realizarea acestor principii.

Equality Act 2010 pentru prima oară
anulează confidenţialitatea remunerării.
Angajaţii pot să solicite informaţii despre
remunerarea unui coleg pentru a estima
dacă este egală remunerarea. Totuși,
companiile nu au obligaţia de a face
publice informaţiile cu privire la salarii
(aceste obligaţii sunt prevăzute într-un
proiect de lege, ce urmează a intra în
vigoare în 2018).

Companiile cu peste 250 de angajaţi sunt
obligate să elaboreze și să pună în aplicare
planuri privind asigurarea egalităţii de gen,
care trebuie să fie negociate cu
reprezentanţii legali ai angajaţilor. Aceste
planuri pot prevedea măsuri diferite, cu
impact direct și / sau indirect asupra
diferenţei de remunerare între femei și
bărbaţi, accesul la locuri de muncă,
clasificarea ocupaţională, remuneraţia etc.

Ministrul pentru Drepturile Omului
a militat pentru realizarea
auditurilor de gen în sectorul
public, dar care încă nu au fost

Angajatorii din domeniul public
trebuie să facă evaluări privind
plata egală în cadrul instituţiilor lor.

În prezent, legislaţia Regatului Unit
nu prevede obligativitatea
prezentării de către companii a
unor rapoarte pe disparitatea
salarială de gen. Acum se discută
un proiect de lege prin care
companiile cu cel puţin 250 de
angajaţi, începând cu 2018, vor fi
obligate să prezinte rapoarte
anuale privind disparitatea salarială
de gen.
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Grecia

Cipru

EqualPay Law prevede că principiul plăţii egale pentru
muncă egală este aplicabil tuturor angajatorilor, pentru
orice tip de activitate.
Legea privind salariul minim stabilește salariul minim
pentru întregul an și este destinată în mod special
lucrătorilor cu venituri reduse. Nivelul salariului minim
este stabilit anual de către guvern, în consultare cu
partenerii sociali, și este pus în aplicare printr-un decret al
Consiliului de Miniștri.
Cadrul legal impune principiul egalităţii de remunerare a
angajaţilor, care prevede că contractele anterioare de
muncă ar trebui să fie aduse în conformitate cu
prevederile legale actuale, legate de principiul nondiscriminare a femeilor, protecţia lucrătorilor, inspecţia și
sancţiunile pentru infracţiuni.
Prevederi legale:
1. Bărbaţii și femeile au dreptul la un salariu egal pentru
muncă egală sau muncă de valoare egală.
2. a) Un sistem de clasificare a locurilor de muncă pentru
stabilirea remuneraţiei trebuie să se bazeze pe criterii
comune pentru bărbaţi și femei, care lucrează și este
stabilit astfel încât să excludă orice discriminare bazată pe
sex.
b) Proiectarea și punerea în aplicare a sistemelor de
evaluare a personalului legate de dezvoltarea salarială,
principiul egalităţii de tratament și să nu permită o
discriminare pe motive de sex sau stare civilă.

Prin "remunerație" se
înţelege orice fel de salarii,
precum și toate celelalte
beneficii acordate în mod
direct sau indirect, din orice
sursă, fie în numerar, fie în
natură, de către angajator la
angajat, din cauza sau cu
ocazia angajării acesteia din
urmă".

Legea, de asemenea, obligă angajatorii să reflecte
principiul egalităţii de remunerare pentru aceeași muncă și
în cazul acordării bonusurilor individuale.

pentru bărbaţi și femei, inclusiv egalitatea de remunerare,
(3) stabilește principiul egalităţii de remunerare pentru
muncă egală pentru bărbaţi și femei, și prevede că
condiţiile de remunerare trebuie să fie egale pentru
bărbaţi și femei, (4) angajaţii care fac aceeași muncă sau o
muncă de valoare egală au dreptul la salarii egale.

Nu a fost găsită definiţia
exactă, însă este prezent
principiul plăţii egale pentru
muncă egală.

realizează în aceleași condiţii
sau în condiţii comparabile și
care este de o eficienţă de
muncă egală sau comparabilă
și aduce rezultate de lucru
egale sau comparabile. "

Cadrul legal prevede că fiecare angajator
trebuie să asigure egalitatea de
remunerare pentru bărbaţi și femei, pentru
muncă egală sau de valoare egală,
indiferent de sexul angajatului. În plus, în
cazul în care se utilizează un sistem de
clasificare profesională pentru
determinarea remuneraţiei, un astfel de
sistem trebuie să fie proiectat în așa fel
încât discriminarea bazată pe sex să fie
exclusă.
Orice angajator care contravine
prevederilor legale se face vinovat de o
infracţiune și e susceptibil la condamnarea
la o amendă care nu depășește 1.000 de
lire.
Legislaţia nu prevede cerinţe specifice de
asigurare a transparenţei în remunerare.
Obstacole în calea egalităţii de remunerare
constituie lipsa de transparenţă în
sistemele de plată și lipsa de claritate
juridică în ceea ce privește definirea muncii
de valoare egală. Un alt obstacol este
faptul că angajaţii nu au toate informaţiile
necesare pentru a solicita cu succes
remunerare egală sau date referitoare la
calificarea angajaţilor și salariile
corespunzătoare fiecărei categorii.

informaţie privată şi în mod normal nu este
eliberată de către angajator; angajaţii chiar
pot fi obligaţi prin unele contracte de
muncă să nu informeze alţi angajaţi despre
salariul lor”.

efectuate.
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Malta

Luxemburg

Letonia

Angajaţii au dreptul la aceeași remunerare pentru o muncă
de valoare egală: în cazul în care un angajator și un
lucrător, ca rezultat al negocierilor pentru un acord
colectiv, pot conveni asupra diferitelor grile de salarizare,
creșteri anuale și alte condiţii de muncă; în cazul în care
aceste grile salariale au un maxim care se realizează într-o
anumită perioadă de timp; și cu condiţia că orice distincţie
între clasele de muncă, bazată pe un tratament
discriminatoriu, este nulă și fără efect.
O persoană care pretinde că angajatorul încalcă
prevederile legale poate, în termen de patru luni de la
presupusa încălcare, depune o plângere la Tribunalul
Industrial, iar acesta poate să desfășoare orice investigaţii
pe care le va considera de cuviinţă.

Nu este indicată definiţia
exactă a principiului de plată
egală.

Nu a fost găsită definiţia.

"Planul de acţiuni pentru 2014-2020 stabilește politica de
punere în aplicare a egalităţii de gen, acţiuni destinate să
reducă segregarea de gen pe piaţa muncii. Una dintre
sarcini este de a crește numărul de cadre didactice de sex
masculin, în scopul de a elimina stereotipurile despre rolul
femeilor și cel al bărbaţilor la o vârstă fragedă. Există, de
asemenea, diferenţe de remunerare a femeilor faţă de
bărbaţi..."
Capitolul "Rezultate politice si operaţionale": 5.
"Reducerea diferenţei de remunerare între femei și
bărbaţi" (în 2012 - 13,8%, reducerea acesteia până în
2020).
Legea privind punerea în aplicare a planului naţional de
acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă introduce măsuri
specifice pentru promovarea ocupării femeilor pe piaţa
muncii și pentru ajutarea la reconcilierea vieţii de familie și
a celei profesionale. Această lege introduce concediul
pentru creșterea copilului timp de șase luni, în care
angajatul, fie tată, fie mamă, primește o indemnizaţie
pentru creșterea copilului. Legea recunoaște și concediul
din motive familiale, la rata de două zile per copil pe an, în
caz de boală sau de accident care implică un copil cu vârsta
sub 15 ani. Pe parcursul acestui concediu, beneficiarul are
dreptul la o indemnizaţie plătită integral de către guvern.

Nu a fost găsită definiţia
exactă, însă este prezent
principiul plăţii egale pentru
muncă egală.

Conform Codului Muncii, angajatorii
trebuie să furnizeze informaţii despre
personalul companiei. Egalitatea de
remunerare nu este menţionată în mod
specific.
Ministerul pentru Oportunităţi Egale şi
Serviciul Central pentru Statistică şi Studii
Economice au elaborat un program
(software) care permite angajatorilor să
verifice egalitatea de remunerare între
femei şi bărbaţi în cadrul organizaţiilor
acestora. Acest program LOGIB trebuie să
permită companiilor să verifice dacă
diferenţele salariale dintre femei şi bărbaţi
pot fi explicate prin factori obiectivi.

În general, nu există în Letonia măsuri
fiscale specifice sau cadru legislativ privind
reducerea diferenţei de remunerare între
femei și bărbaţi. În conformitate cu Legea
Muncii din Letonia, fiecare are un drept
egal la muncă, la condiţii de muncă
echitabile, sigure și sănătoase, precum și la
o remuneraţie echitabilă de muncă.
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România

Polonia

"Prin muncă de valoare egală
se înţelege activitatea
remunerată care, în urma
comparării, pe baza aceloraşi
indicatori şi a aceloraşi unităţi
de măsură, cu o altă
activitate, reflectă folosirea
unor cunoştinţe şi deprinderi
profesionale similare sau
egale şi depunerea unei
cantităţi egale ori similare de

"Munca de o valoare egală
înseamnă o muncă care cere
de la angajaţi nu numai
calificări profesionale
comparabile, atestate de
documente prevăzute în
dispoziţii separate sau prin
practica și experienţa
profesională, dar și
responsabilitate și efort
comparabil."

Art. 159. (3) La stabilirea şi la acordarea salariului este
interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare
sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă
naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică,

2. Articolul 6. (3) Pentru munca egală sau de valoare egală
este interzisă orice discriminare bazată pe criteriul de sex
cu privire la toate elementele şi condiţiile de remunerare.

1. Articolul 41. (4) La muncă egală, femeile au salariu egal
cu bărbaţii.

Planul de acţiuni prevede reducerea disparităţilor salariale
între femei și bărbaţi, prin elaborarea unei metodologii de
evaluare a diferenţelor salariale în cadrul companiilor, prin
acţiuni de monitorizare și control al respectării egalităţii de
remunerare în cadrul companiilor.

În cazul în care Tribunalul Industrial este convins că
plângerea este justificată, acesta poate lua măsurile pe
care le consideră adecvate, inclusiv anularea oricărui
contract de servicii sau orice clauză dintr-un contract sau
dintr-o convenţie colectivă, care are un caracter
discriminatoriu, și poate ordona plata unor sume
rezonabile de bani ca o compensaţie pentru partea
vătămată.
Condiţiile de exercitare a dreptului la remunerare egală
pentru muncă egală sau de valoare egală sunt specificate
în prevederile legislaţiei muncii, precum și în politica de
remunerare, în special prin specificarea remunerării
minime pentru muncă.
Problema transparenţei salariilor ridică
încă multe controverse. Unele instanţe
împărtășesc opinia angajatorilor că aceste
informaţii constituie secrete comerciale,
constituind astfel obiectul unei clauze de
confidenţialitate. Ca urmare, acestea
aprobă diverse clauze contractuale care
interzic angajaţilor să dezvăluie salariile lor,
chiar și colegilor. Nerespectarea acestor
clauze este calificată drept o încălcare
gravă a obligaţiilor de bază ale angajaţilor,
în interpretarea articolului 52 alineatul (1)
LC. Angajatorul are dreptul să definească
normele de protejare a secretelor în ceea
ce privește întreprinderea.

Un angajator cu cel puţin 20 de angajaţi,
care nu au încheiat un contract colectiv de
muncă în cadrul întreprinderii, trebuie să
stabilească condiţiile de remunerare
pentru muncă în regulamentele interne de
remunerare.

În 2012, Guvernul plenipotenţiar
pentru tratament egal a anunţat o
modificare a Codului muncii, care
impune obligaţia companiilor de a
raporta diferenţele de remunerare
între femei și bărbaţi. Identificarea
acestor diferenţe ar avea ca
rezultat luarea unor măsuri
preventive și monitorizarea
implementării acestora. Cu toate că
acest proiect a fost sprijinit de
Biroul de Audit Suprem (NIK),
aceasta încă nu a devenit o
propunere legislativă concretă.
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Planul naţional privind responsabilitatea socială a
întreprinderilor 2014-2016, care prevede, printre altele,
auditul privind plata egală.

În sensul prezentei legi, în
legătură cu activitatea pentru
care o persoană este

Germania

Irlanda

Jurisprudenţa naţională nu abordează
transparenţa salarială în nici un fel

Multe contracte de muncă conţin clauze de
confidenţialitate. Instrument de
transparentizare este Logib-D prin
intermediul căruia companiile pot în mod
voluntar să facă o analiză a sistemelor de
remunerare şi să detecteze dacă există
diferenţe salariale.

Ministerul Familiei, Persoanelor Vârstnice, Femei și Tineret
a anunţat prezentarea unui proiect de lege privind
egalitatea de remunerare și transparenţă salarială.
Proiectul de lege conţine un drept individual la informaţie,
dar nici un drept al asociaţiilor de a iniţia proceduri,
precum și obligaţiile de raportare se limitează la
companiile cu mai mult de 500 de angajaţi.

Nu a fost găsită definiţia
exactă. Principiul „plată
egală” este parte a
principiului „egalităţii
genurilor” prevăzut de
Constituţie şi în Actul general
privind tratamentul egal.

Danemarca

(4) Evaluarea valorii muncii
trebuie să fie făcută în baza
unei evaluări generale a
calificărilor relevante şi altor
factori relevanţi. (The
Consolidation Act on equal
pay to men and women)

Legislaţia daneză ia în considerare
transparenţa salariilor prin impunerea unei
obligaţii pentru angajatori de a furniza
informaţii. Obligaţia de a colecta date
privind salariile se găsește în Actul privind
egalitatea de remunerare, Secţiunea 5a
(subsecţiunea 2-5).
Statisticile salariale segregate pe sexe ar
trebui să acopere toţi angajaţii din cadrul
companiei, care sunt plătiţi pentru timpul
de lucru. Statisticile acoperă o perioadă de
12 luni și arată diferenţa de remunerare
între bărbaţi și femei în grupuri de angajaţi,
calculate în conformitate cu clasificarea
DISCO-08. De dragul intereselor legitime
ale companiei, aceasta din urmă poate
decide că statisticile sunt confidenţiale.

3. Capitolul V. 2. PIAŢA MUNCII: 2.3. Creşterea gradului de
conştientizare cu privire la diferenţa salarială între femei şi
bărbaţi. a) Organizarea de reuniuni de sensibilizare a
angajatorilor din mediul privat cu privire la importanţa
reducerii diferenţei salariale între femei şi bărbaţi.

origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate
familială, apartenenţă ori activitate sindicală.

(3) Toţi angajatorii trebuie să
asigure plată egală pentru
muncă egală bărbaţilor şi
femeilor, inclusiv condiţii
egale de remunerare, pentru
aceeaşi muncă sau muncă de
valoare egală.

efort intelectual şi/sau fizic"

O entitate trebuie să pregătească
statistici privind salariile segregate
pe sexe pentru întreaga companie
sau pentru o parte a companiei
pentru un an calendaristic dacă în
acel an această companie a angajat
cel puţin 10 angajaţi full-time,
inclusiv 3 femei şi 3 bărbaţi şi
1) compania nu a prezentat
informaţia cu privire la salarii către
Biroul de Statisctică al Danemarcii
sau către organizaţia angajatorului,
sau 2) compania a prezentat
informaţia cu privire la salarii la
Biroul de Statisctică al Danemarcii
sau la organizaţia angajatorului, dar
aceştia din urmă nu au primit
statistici salariale pe bază de gen
anterior datei de 1 septembrie a
anului următor.
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Croația

angajată, o altă persoană este
considerată ca fiind angajată
pentru a face aceeaşi munca
dacă:
(A) ambele persoane
efectuează aceeași muncă în
aceleași condiţii sau în
condiţii similare,
(C) activitatea desfășurată de
una dintre aceste persoane
este egală ca valoare cu
activitatea efectuată de
cealaltă persoană, ţinându-se
cont de starea fizică sau
mentală, responsabilitatea și
condiţiile de muncă.
(Secţiunea 7 a Actului cu
privire la Egalitate şi
Ocuparea forţei de muncă
1998).
(1) Angajatorul este obligat să
plătească o remuneraţie
egală lucrătorilor de sex
feminin și masculin, pentru
aceeași muncă sau pentru o
muncă de valoare egală.
(2) În sensul alineatului 1 din
prezentul articol, două
persoane de sex diferit
efectuează aceeași muncă
sau o muncă de valoare egală
în cazul în care:
1) ele îndeplinesc aceeași
muncă în condiţii identice sau
similare, sau în cazul în care
se pot substitui unul pe altul
la locul de muncă;
3) munca pe care o
îndeplineşte una dintre
persoane este de o valoare
egală cu cea realizată de
Guvernul a adoptat Planul de acţiuni pentru determinarea
și reglementarea sistemului de salarizare în Republica
Croaţia pentru perioada 2015 -2016 cu scopul principal de
a stabili un salariu egal pentru muncă egală și transparenţă
în sistemele de salarizare în sectorul public și privat.
Politica naţională privind egalitatea de gen pentru
perioada 2011-2015, adoptată de Parlamentul croat, în
iulie 2011:
- celebrarea Zilei europene a remunerării egale;
- măsuri care să permită concilierea vieţii profesionale cu
viaţa de familie;
- activităţi de sensibilizare pentru toate părţile implicate în
negocierea colectivă cu privire la importanţa principiului
remunerării egale pentru muncă egală și punerea în
aplicare a legii muncii;
- îmbunătăţirea procesului de colectare, prelucrare, analiză
și distribuire a indicatorilor statistici cu privire la diferenţa
de remunerare între femei și bărbaţi.

Transparenţa salarială trebuie să fie
consolidată prin introducerea unor
categorii salariale, care ar trebui să permită
diferenţierea muncii în funcţie de calitate şi
să sporească productivitatea muncii, adică
să îmbunătăţească relaţia dintre salariu și
productivitate.
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Ungaria

Italia

Principiul tratamentului egal
trebuie respectat cu strictețe.
Valoarea egală a muncii în
sensul principiului egalității
de tratament se determină în
funcție de natura muncii,
calitatea și cantitatea sa,
condițiile de muncă,
formarea profesională
necesară, efortul fizic sau
intelectual, experiență,
responsabilități și condițiile
pieței forței de muncă.

cealaltă persoană, ținând
cont de aşa criterii, cum ar fi
calificările, aptitudinile,
responsabilitățile și condițiile
în care se efectuează lucrările
și dacă lucrarea este de
natură manuală sau nu.
Nu a fost găsită definiția
exactă, însă este prezent
principiul plății egale pentru
muncă egală sau muncă de
valoare egală şi interzicerea
discriminării directe sau
indirecte

Un Plan al Oportunităților Egale este obligatoriu pentru
angajatorii publici cu condiția că aceştia au mai mult de 50
de angajați. Conținutul şi implementarea acestuia depind
de angajator şi adesea nu vizează diferențele salariale.

În Ungaria nu există prevederi legislative în vigoare,
pentru a facilita punerea în aplicare a actelor cu privire la
egalitate.

Decretul de transpunere a Directivei 2006/54/EC privind
punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și a
egalității de tratament între bărbați și femei în materie de
încadrare în muncă impune sancțiuni penale angajatorilor
care încalcă normele: pot fi percepute amenzi de până la
50.000 de euro și poate fi aplicată închisoare pentru un an.
Decretul interzice orice discriminare în accesul la locuri de
muncă, formare și avansare în carieră. Decretul creează în
cadrul Ministerului Muncii, Bunăstării și Politicii Sociale un
comitet național pentru punerea în aplicare a principiului
egalității de șanse și de tratament între angajații de sex
feminin și masculin. Consilierul Național pentru Egalitatea
de Șanse (Consigliera Nazionale di Parita) poate efectua
anchete independente în cazurile de discriminare.

Articolul 46 din Codul egalității de șanse
prevede că, la fiecare doi ani, companiile
publice și private cu mai mult de 100 de
angajați vor depune Consilierilor Regionali
pentru Egalitate și sindicatelor un raport cu
privire la numiri, formări, promovări
profesionale, niveluri de salarizare,
mobilitate între categorii și clase, alte
aspecte de mobilitate, fonduri de
concediere, concedieri, pensionare
anticipată, pensionare șidiverse forme de
remunerare a tuturor femeilor şi bărbaților
salariați.
Consilierul regional pentru Egalitate
elaborează, în baza acestor informații
raportul său și le trimite consilierului
național pentru egalitate, la Ministerul
Muncii și la Departamentul pentru
Egalitatea de Șanse, care face parte din
Biroul Primului Ministru.
În sectorul public clasificatorul de profesii
sau performanță este larg răspândit, ceea
ce în teorie ar crea un nivel înalt de
transparență a salariilor. Conform Legii cu
privire la funcționarii publici, directorul
unei instituții publice poate majora salariul
de bază al funcționarului public cu 50% sau
îl poate reduce cu 20%.
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Slovenia

Olanda

Nu a fost găsită definiția
exactă, însă este prezent
principiul de plată egală
pentru muncă egală.

Nu a fost găsită definiția
exactă, însă este prezent
principiul ne-discriminării
dintre femei şi bărbați în
materie de angajare în
câmpul muncii, formare
profesională, termeni şi
condiții de angajare,
promovare.

Cea mai importantă contribuție în ultimii ani, în cadrul
politicii egalității de șanse în Slovenia, în general, și privind
diferența de remunerare între femei și bărbați, în special, a
fost adoptarea de către Parlament în octombrie 2005 a
rezoluției privind Programul Național pentru Egalitatea de
Șanse între Femei și Bărbați (2005-2013). Rezoluția prevede patru obiective de promovare a șanselor egale pentru
bărbați și femei în ocuparea forței de muncă și în muncă:
• diminuarea discriminării de gen la angajare și în muncă;
• diminuarea diferențelor în ocuparea forței de muncă și în
șomajul în rândurile femeilor şi bărbaților;
• sporirea-consolidarea capacităților de liber-profesionist a
femeilor şi a antreprenoriatului feminin;
• reducerea segregării pe verticală și pe orizontală și a
diferențelor salariale între femei și bărbați.

Nu există măsuri legislative semnificative de sprijin. În
2015, a fost înaintat un proiect de lege în Parlament cu
scopul de a forța companiile să explice o posibilă diferență
de remunerare, precum și măsurile luate în ceea ce
privește această diferență.

În articolul 8 ETA este stabilit, că munca
trebuie să fie estimată pe baza unui sistem
de evaluare a profesiilor. Ideea din spatele
acestei reguli este că un angajator ar trebui
să facă cât mai transparent sistemul său de
recompensă. În jurisprudență se face
trimitere, uneori, la una din considerațiile
standard ale CJUE și anume, că
transparența reală, care face posibilă o
verificare eficientă, este asigurată numai în
cazul când principiul egalității de
remunerare se aplică fiecărui element al
salariilor bărbaților și femeilor. Angajatorii
trebuie, prin urmare, să se clarifice în ce
mod și în baza căror standarde valorifică
munca salariaților lor.
Tabuul în ceea ce privește eliberarea de
informații cu privire la salarizare pare a fi
mai mare în sectorul privat decât în
sectorul public, unde publicarea grilei de
salarizare uniforme (dar totuşi anonime)
pare să fie ceva obişnuit.
Datele cu privire la salariile lucrătorilor din
sectorul privat nu sunt considerate ca fiind
date cu caracter personal și, prin urmare,
nu sunt disponibile pentru ceilalți angajați.
Din cauza lipsei de informații cu privire la
locurile de muncă comparabile și salariile
comparatorilor, , este extrem de dificil
pentru o potențială victimă a discriminării
să inițieze proceduri judiciare în fața
instanței competente în legătură cu
discriminarea sa.

Autoritățile publice sunt obligate să
elaboreze planuri periodice şi
rapoarte bianuale cu privire la
implementarea Programului
Național pentru Egalitatea de Şanse
între femei şi bărbați.

Informația cu privire la salariul pe
oră, dezagregat pe sexe, este
colectată fiecare patru ani prin
intermediul Sondajului cu privire la
Structura Veniturilor.

În 2008, Inspecția Muncii a devenit
responsabilă pentru aplicarea
obligației ca angajatorii să
examineze inegalitățile salariale din
cadrul companiilor acestora.
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3 (2) Femeile și bărbații au
dreptul la salariu egal pentru
muncă egală și pentru muncă
de valoare egală. Muncă
egală sau muncă de valoare
egală este considerată a fi o
muncă de aceeași
complexitate sau de
complexitate,
responsabilitate şi urgență
comparabile, care se
desfășoară în aceleași condiții
sau în condiții comparabile de
muncă și la producerea unei
aceeași capacități și rezultat
al muncii într-o relație de
muncă pentru același
angajator.

Deși au existat eforturi de îmbunătățire a situației din
Slovacia, nici una dintre inițiative nu s-a dezvoltat într-o
politică sistematică. Modificări semnificative au fost
realizate începând cu 2013, sub presiunea UE. Două
controale au identificat 44 de cazuri de discriminare
salarială a femeilor, ceea ce a încurajat mai multe femei să
se implice în mod activ în promovarea şi asigurarea
drepturile lor.
Platforma Femeilor sprijină crearea funcției de comisar
pentru egalitatea de gen, care mediază în mod activ
integrarea dimensiunii de gen.

