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Politica SECS privind respectarea principiului privind egalitatea de 

şanse şi de  tratament între femei si bărbaţi 
 

 

Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală se obligă să asigure egalitatea de şanse şi 

tratament faţă de toţi salariaţii,  femei şi bărbaţi şi se bazează pe principiul consensualităţii si al 

bunei credinţe. Prezenta politică a fost dezvoltată pe baza prevederilor Legii 202/2002. 

 

Prin egalitatea de şanse şi tratament între femei si bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege  

accesul nediscriminatoriu la: 

 

 alegerea ori exercitarea liberală a unei profesii sau activităţi; 

 angajarea în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile 

ierarhiei  

 profesionale; 

 venituri egale pentru munca de valoare egală; 

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

 specializare şi recalificare profesională; 

 promovare la nivel ierarhic şi profesional; 

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

 legislaţiei în vigoare; 

 beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări 

sociale. 

 

SECS se obligă să asigure egalitatea de şanse şi tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi în 

relaţiile de muncă referitoare la: 

 

 anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru 

ocuparea posturilor vacante; 

 încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă;  

 stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; 

 stabilirea remuneraţiei; 

 beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări sociale; 

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

specializare si recalificare profesională; 

 evaluarea performanţelor profesionale individuale; 

 perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională;  

 aplicarea măsurilor disciplinare;  
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 dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; 

 orice alte condiţii de prestare a muncii potrivit legislaţiei în vigoare. 

 

Este considerata discriminare orice dispoziţie de a discrimina o persoana pe criteriu de  

sex. Constituie discriminare bazată pe criteriu de sex orice comportament nedorit, definit drept  

hărţuire sau hărţuire sexuală, având ca scop sau efect: 

 

a. de a crea la locul de munca o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare 

pentru persoana afectată;  

b. de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea 

profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formare şi 

perfecţionare profesională în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament 

nedorit, ce ţine de viaţa sexuală; 

c. maternitatea nu poate constitui motiv de discriminare. Orice tratament mai puţin favorabil 

aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediu de maternitate constituie discriminare. 

 

În vederea angajării este interzis să i se solicite unei candidate să prezinte un test de 

graviditate şi să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naşte pe durata 

de valabilitate a contractului individual de munca. 

 

Concedierea nu poate fi dispusă pe durata în care: 

a. femeia salariată este gravidă sau se afla în concediu de maternitate; 

b. angajatul se află în concediu de creştere şi îngrijire a copilului în vârstă de până la 2 ani, 

respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap; 

c. este exceptată de la aplicarea prevederilor de mai sus menţionate concedierea pe motive 

ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului asociaţiei, în condiţiile 

legii; 

d. la încetarea concediului de maternitate sau a concediului de creştere şi îngrijire a 

copilului până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, salariatul are 

dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă sau la un loc de muncă echivalent, având 

condiţii de muncă echivalente şi, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătăţire a 

condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenţei. 

 

Constituie discriminare şi este interzisă modificarea unilaterală de către asociaţie a relaţiilor 

sau a condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori 

o reclamaţie la directorul executiv  sau care a depus o plângere la instanţele judecătoreşti 

competente în vederea aplicării prevederilor Legii 202/2002 şi după ce sentinţa judecătorească  

a rămas definitivă, cu excepţia unor motive întemeiate şi fără legătură de cauza. 

 



        
 

Calea 13 Septembrie 85, bl 77C, apt 74, Sector 5, Bucureşti 

Tel: +4021-310 33 13, Fax: +4021-310 33 86,  

e-mail: sediu@secs.ro, www.secs.ro, www.sexdex.ro, www.dragostefaragriji.ro 

 
 

Dacă un salariat sesizează vreunul din aspectele menţionate mai sus, directorul executiv  

va întruni o comisie de evaluare care va constata existenta şi/sau gravitatea faptei în decurs de 5  

zile de la primirea sesizării urmând ca, în funcţie de cele constatate, să aplice sancţiunile  

prevăzute în regulament (mustrare, avertisment, reducerea salariului de baza cu 5% pe o  

perioada de 1- 3 luni). 

 

 


