Femei,
cunoaßteþi-vã drepturile!

Agenþia Naþionalá
pentru Egalitate de §anse
íntre Femei ßi Bárbaþi

"Femeile, pentru a-ßi exercita drepturile,
trebuie în primul rând sá le cunoascá"

Cadrul legal general. Reglementãri naþionale.
Acte normative:
?
Constituþia României, republicatã
?
Legea nr.202/2002 privind egalitatea de ºanse ºi de tratament între femei

ºi bãrbaþi, republicatã
?
Ordonanþa de Urgenþã nr.137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea

tuturor formelor de discriminare, republicatã
?
Legea nr.283/2003 pentru ratificarea Protocolului opþional la Convenþia
asupra eliminãrii tuturor formelor de discriminare faþã de femei, adoptatã la
New York la 6 octombrie 1999

Dreptul femeii de a deþine funcþii ºi demnitãþi publice, civile sau
militare
Statul român garanteazã egalitatea de ºanse între femei ºi bãrbaþi pentru
ocuparea tuturor funcþiilor ºi demnitãþilor.
Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã
discriminãri.

Dreptul femeii la egalitate de ºanse, dreptul de a nu fi discriminatã
Prin egalitate de ºanse ºi de tratament între femei ºi bãrbaþi, se înþelege
luarea în considerare a capacitãþilor, nevoilor ºi aspiraþiilor diferite ale persoanelor
de sex masculin ºi feminin ºi tratamentul egal al acestora.
Prin discriminare directã se înþelege situaþia în care o persoanã este tratatã
mai puþin favorabil, pe criterii de sex, decât este, a fost sau ar fi tratatã altã persoanã
într-o situaþie comparabilã.
Prin discriminare indirectã se înþelege situaþia în care o dispoziþie, un criteriu
sau o practicã, aparent neutrã, ar dezavantaja în special persoanele de un anumit sex
în raport cu persoanele de alt sex, cu excepþia cazului în care aceastã dispoziþie, acest
criteriu sau aceastã practicã este justificatã obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele
de atingere a acestui scop sunt corespunzãtoare ºi necesare.
Conform Convenþiei pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare faþã
de Femei, statele pãrþi condamnã discriminarea împotriva femeilor sub toate formele
sale ºi hotãrãsc sã continue prin toate mijloacele necesare ºi fãrã întârziere o politicã
de eliminare a discriminãrii împotriva femeilor.
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Drepturi egale în familie
Acte normative:
?
Codul Familiei, republicat, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
?
Constituþia României, republicatã

Dreptul femeii ºi al bãrbatului în relaþiile dintre soþi
În relaþiile dintre soþi, precum ºi în exercitarea drepturilor faþã de copii,
bãrbatul ºi femeia au drepturi egale.
Familia se întemeiazã pe cãsãtoria liber consimþitã între soþi, pe egalitatea
acestora ºi pe dreptul ºi îndatorirea pãrinþilor de a asigura creºterea, educaþia ºi
instruirea copiilor.
Soþii hotãrãsc de comun acord în tot ceea ce priveºte cãsãtoria.
Soþii sunt obligaþi sã contribuie, în raport cu mijloacele fiecãruia, la
cheltuielile cãsniciei.
Bunurile dobândite în timpul cãsãtoriei, de oricare dintre soþi, sunt, de la
data dobândirii lor, bunuri comune ale soþilor.
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ªanse egale între femei ºi bãrbaþi pe piaþa muncii
Acte normative:
?
Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificãrile si completarile
ulterioare
?
Legea nr.202/2002, privind egalitatea de ºanse între femei ºi bãrbaþi,
republicatã
?
Ordonanþa de Urgenþã nr.137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea
tuturor formelor de discriminare
?
Codul Penal

·

Dreptul femeii la egalitate de tratament ºi de ºanse în domeniul muncii

·

Dreptul la acces nediscriminatoriu la: alegerea ori exercitarea liberã a
unei profesii sau activitãþi, angajare în toate posturile sau locurile de
muncã vacante ºi la toate nivelurile ierarhiei profesionale, venituri
egale pentru muncã de valoare egalã, informare ºi consiliere
profesionalã, programe de iniþiere, calificare, perfecþionare,
specializare ºi recalificare profesionalã, promovare la orice nivel
ierarhic si profesional, conditii de muncã ce respectã normele de
sãnãtate ºi securitate în muncã, beneficii, altele decât cele de naturã
salarialã, precum ºi la securitate socialã, organizaþii patronale ºi
organisme profesionale, precum ºi la beneficiile acordate de acestea.

Orice formã de discriminare bazatã pe criteriul de sex este interzisã.
Orice ordin de discriminare împotriva unor persoane pe criterii de sex este
considerat discriminatoriu.
Constituie discriminare dispoziþia de a discrimina o persoanã pe baza
criteriului de sex.
Este interzis ca deciziile privind o persoanã sã fie afectate de acceptarea sau
respingerea de cãtre persoana în cauzã a unui comportament ce þine de hãrþuirea sau
de hãrþuirea sexualã a acesteia.
În momentul în care aþi înaintat o sesizare sau plângere privind discriminarea
dupã criteriul de sex, nu puteþi fi concediate.În acest sens, orice modificare
unilateralã, de cãtre angajator, a contractului sau a condiþiilor de muncã este
consideratã discriminare ºi se sancþioneazã.
Sarcina probei revine persoanei împotriva cãreia s-a formulat
sesizarea/reclamaþia.
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Nu sunt considerate cazuri de discriminare:
a) mãsurile speciale prevãzute de lege pentru protecþia maternitãþii,
naºterii ºi alãptãrii;
b) acþiunile pozitive pentru protecþia anumitor categorii de femei sau
bãrbaþi;
c) o diferenþã de tratament bazatã pe o caracteristicã de sex când, datoritã
naturii activitãþilor profesionale specifice sau a cadrului în care acestea se
desfãºoarã, constituie o cerinþã profesionalã autenticã ºi determinantã.
Încãlcarea prevederilor legale cu referire la egalitatea de ºanse între femei ºi
bãrbaþi atrage rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã, contravenþionalã sau
penalã, dupã caz, a persoanelor vinovate.

Constatarea ºi sancþionarea contravenþiilor prevãzute de lege se fac de cãtre:
a) inspectorii de muncã din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncã, în
cazul contravenþiilor constând în încãlcarea dispoziþiilor din domeniul muncii;
b) Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii, în cazul
contravenþiilor constând în încãlcarea dispoziþiilor din alte domenii (educaþie,
sãnãtate, culturã, informare, etc.)
Agenþia Naþionalã pentru Egalitatea de ªanse între Femei ºi Bãrbaþi poate
primi reclamaþii/plângeri privind încãlcarea dispoziþiilor normative referitoare la
principiul egalitãþii de sanse ºi de tratament între femei ºi bãrbaþi ºi al discriminãrii
dupã criteriul de sex, de la persoane fizice, persoane juridice, instituþii publice ºi
private ºi le transmite instituþiilor competente în vederea soluþionãrii ºi aplicãrii
sancþiunii.
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Protecþia maternitãþii la locul de muncã
Acte normative:
?
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.96/2003 privind protecþia
maternitãþii la locurile de muncã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
?
Hotãrârea Guvernului nr.537/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr.96/2003 privind protecþia maternitãþii la locurile de muncã, cu
modificãrile ulterioare
?
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.158/2005 privind concediile ºi
indemnizaþiile de asigurãri sociale de sãnãtate, cu modificãrile si
completãrile ulterioare

·

Dreptul femeii care lucreazã ºi este asiguratã în sistemul asigurãrilor de
sãnãtate de a beneficia de concediu ºi de indemnizaþie pentru
maternitate

Concediul pentru sarcinã ºi lãuzie ºi indemnizaþia de maternitate se acordã pe
o perioadã de 126 de zile calendaristice. De aceleaºi drepturi beneficiazã ºi femeile
care nu mai lucreazã, din motive neimputabile lor, dacã nasc în termen de 9 luni de la
data pierderii calitãþii de asigurat.
Concediul pentru sarcinã se acordã pe o perioadã de 63 de zile înainte de
naºtere, iar concediul pentru lãuzie se acordã pe o perioadã de 63 de zile dupã naºtere,
dar se pot compensa între ele, cu efectuarea obligatorie a celor 42 de zile
calendaristice de concediu de lãuzie.
Femeile cu handicap asigurate pot beneficia, la cerere, de concediu pentru
sarcinã, începând cu luna a 6-a de sarcinã.
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de
calcul care se determinã ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12
luni din care se constituie stagiul de
cotizare, pânã la limita a 12 salarii
minime brute pe tara lunar, pe baza
cãrora se calculeazã contribuþia pentru
concedii ºi indemnizaþii.
Pentru stabilirea celor 6 luni din
care potrivit prevederilor menþionate, se
constituie baza de calcul a indemnizaþiilor, se pot utiliza ºi perioade
asimilate stagiului de cotizare sau
perioade expres menþionate de lege, iar
veniturile care se iau în considerare sunt,
în funcþie de situaþia determinatã, sau
cuantumul indemnizaþiilor, sau salariul
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de bazã minim brut pe þarã, din perioadele respective.
Indemnizatia de maternitate se suportã integral din bugetul Fondului Naþional
unic de asigurãri sociale de sãnãtate.
În cazul în care doriþi sã depuneþi o plângere care sã semnaleze încãlcarea
acestui drept, adresaþi-vã Casei Naþionale a Asigurãrilor de Sãnãtate sau structurilor
sale teritoriale.
Alte drepturi de care beneficiazã salariatele gravide, mame, lãuze sau cele
care alãpteazã:
- Dreptul salariatei la dispensã pentru consultaþii prenatale efectuate în timpul
programului de lucru de maximum 16 ore pe lunã, fãrã diminuarea drepturilor
salariale;
- Dreptul salariatelor de a nu fi expuse la riscuri care le pot afecta sãnãtatea ºi
securitatea;
- Dreptul salariatelor de a nu fi constrânse sã efectueze o muncã dãunãtoare
sãnãtãþii sau stãrii lor de graviditate ori copilului nou-nãscut, dupã caz;
- Dreptul salariatelor de a fi informate, în scris, de cãtre angajatori asupra
rezultatelor evaluãrii privind riscurile la care pot fi
supuse la locurile lor de muncã, precum ºi asupra
drepturilor care decurg din prevederile legale;
- Dreptul salariatei ca angajatorul sã pãstreze
confidenþialitatea privind starea sa de graviditate;
- Dreptul salariatei de a beneficia de
modificarea corespunzãtoare a condiþiilor de lucru
ºi/sau a orarului de muncã, ori, dacã nu este posibil,
de repartizarea la alt loc de muncã fãrã riscuri pentru
sãnãtatea sau securitatea sa, conform recomandãrii
medicului de medicina muncii sau a medicului de
familie, cu menþinerea veniturilor salariale;
- Dreptul salariatei la concediu de risc maternal în
cazul în care angajatorul, din motive justificate în
mod obiectiv, nu poate sã modifice corespunzãtor
condiþiile de lucru ºi/sau orarul de munca, ori, sã
repartizeze salariata la alt loc de muncã fãrã riscuri
pentru sãnãtatea sau securitatea sa, dupã cum
urmeazã:
a) înainte de data solicitãrii concediului de maternitate, stabilit potrivit
reglementãrilor legale privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri
sociale, pentru salariatele gravide,
b) dupã data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, pentru
salariatele care au nãscut recent sau care alãpteazã, în cazul în care nu solicitã
concediul ºi indemnizaþia pentru creºterea ºi îngrijirea copilului pânã la împlinirea
vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pânã la 3 ani.
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Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracþionat, pentru
maximum 120 de zile, de cãtre medicul de familie sau de cãtre medicul specialist.
Eliberarea certificatului medical se va face în condiþiile în care salariata s-a prezentat
la consultaþiile prenatale ºi postnatale, conform normelor Ministerului Sãnãtãþii.
- Dreptul salariatelor la o indemnizaþie de risc maternal pe durata concediului
de risc maternal care se suportã integral din bugetul Fondului Naþional unic de
asigurãri sociale de sãnãtate. Concediul ºi indemnizaþia de risc maternal se acordã
fãrã condiþie de stagiu de cotizare. Cuantumul indemnizaþiei reprezintã 75% din baza
de calcul stabilitã conform legii;
- Dreptul la reducerea cu 1/4 a duratei normale de muncã a salariatei gravide,
care nu poate îndeplini durata normalã de muncã din motive de sãnãtate, a sa sau a
fãtului sãu, cu menþinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de
salarii al angajatorului;
- Dreptul salariatelor de a nu fi obligate de cãtre angajator sã realizeze activitãþi
pentru care evaluarea a evidenþiat riscul de expunere la agenþi sau condiþii de muncã
speciale precum ºi dreptul de a nu desfãºura munca în condiþii cu caracter insalubru
sau greu de suportat;
- Dreptul salariatei care alãpteazã de a primi, în cursul programului de lucru,
douã pauze pentru alãptare de câte o orã fiecare, pânã la împlinirea vârstei de un an a
copilului. În aceste pauze se include ºi timpul necesar deplasãrii dus-întors de la locul
în care se gãseºte copilul. Pauzele ºi reducerea duratei normale a timpului de muncã,
acordate pentru alãptare, se includ în timpul de muncã ºi nu diminueazã veniturile
salariale ºi sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului;
- Dreptul salariatelor gravide, care au nãscut recent, care alãpteazã, a
salariatelor aflate în concediu de risc maternal, în concediu de maternitate, în
concediu de creºtere a copilului, sau în concediu de îngrijire a copilului bolnav în
vârstã de pânã la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstã de pânã la 18 ani,
de a nu li se desface raporturile de muncã, în primele 6 luni dupã revenirea salariatei
la locul de muncã. Aceste dispoziþii nu se aplicã în cazul concedierii pentru motive ce
intervin ca urmare a reorganizãrii judiciare sau a falimentului angajatorului, în
condiþiile legii;
- Dreptul salariatelor de a fi informate de cãtre angajator referitor la drepturile
pe care le au în relaþiile de muncã, inclusiv prin afiºare în locuri vizibile.
Obligaþiile salariatelor:
Salariata gravidã, salariata care a nãscut recent ºi salariata care alãpteazã are
obligaþia sã informeze în scris angajatorul ºi sã-i prezinte certificatul medical eliberat
de medicul de familie care atestã starea medicalã. În cazul în care salariatele nu îºi
îndeplinesc aceastã obligaþie, angajatorul poate fi exonerat, în anumite cazuri, de
obligaþiile sale prevãzute de lege.
În cazul salariatelor care au nãscut recent, informarea ºi certificatul medical
trebuie înaintate nu mai târziu de 6 luni de la data la care a nãscut.
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Obligaþiile angajatorilor:
Este interzis angajatorului sã dispunã încetarea raporturilor de muncã în cazul:
a) salariatei gravide, care a nãscut recent, care alãpteazã, din motive care
au legaturã directã cu starea sa;
b) salariatei care se aflã în concediu de risc maternal, interdicþia este
valabilã o singurã datã, în primele 6 luni dupã revenirea salariatei la locul de muncã;
c) salariatei care se aflã în concediu de maternitate;
d) salariatei care se aflã în concediu pentru creºterea copilului în vârstã de
pânã la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârsta de pânã la 3 ani;
e) salariatei care se aflã în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în
vârsta de pânã la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstã de pânã la 18 ani.
Dispoziþiile nu se aplicã în cazul
concedierii pentru motive ce intervin ca
urmare a reorganizãrii judiciare sau a
falimentului angajatorului, în condiþiile
legii.
Salariatele aflate în situaþiile
menþionate la lit.a) – e) ale cãror
raporturi de muncã au încetat din
motive pe care le considerã ca fiind
legate de starea lor, au dreptul sã
conteste decizia angajatorului la
instanþa judecatoreascã competentã, în
termen de 30 de zile de la data comunicãrii acesteia, conform legii. Acþiunea în
justiþie este scutitã de taxa judiciarã de timbru ºi de timbru judiciar. În cazul în care o
salariatã contestã o decizie a angajatorului, sarcina probei revine acestuia, el fiind
obligat sã depunã dovezile în apãrarea sa pânã la prima zi de înfãþiºare.
Încãlcarea drepturilor privind protecþia maternitãþii la locurile de muncã
constituie contravenþie ºi se sancþioneazã. Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea
amenzilor contravenþionale se face, în funcþie de natura acestora, de cãtre:
a) inspectorii de muncã din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncã pe a
cãror razã teritorialã se aflã sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului ºi, dupã
caz, de cãtre personalul împuternicit al Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici;
b) personalul împuternicit din casele judeþene de pensii ºi alte drepturi de
asigurãri sociale;
c) personalul împuternicit din cadrul direcþiilor de sãnãtate publicã
judeþene ºi a municipiului Bucureºti, conform legislaþiei sanitare în vigoare.
Obligaþiile reprezentanþilor sindicali:
Reprezentanþii sindicali sau reprezentanþii aleºi ai salariaþilor având atribuþii
privind asigurarea respectãrii egalitãþi de ºanse între femei ºi bãrbati au obligaþia de a
organiza semestrial, în unitãþile în care funcþioneazã, informãri privind prevederile
legale referitoare la protecþia maternitãþii la locurile de muncã.
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Concilierea vieþii de familie cu cea profesionalã
Acte normative:
?
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr.148/2005 privind susþinerea
familiei în vederea creºterii copilului, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare
?
Hotãrârea de Guvern nr.1025/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului
nr.148/2005 privind susþinerea familiei în vederea creºterii copilului, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare
?
Hotãrârea de Guvern nr.319/2006 privind aprobarea Strategiei naþionale
privind egalitatea de ºanse între femei ºi bãrbaþi 2006-2009 ºi a planului de
acþiune
?
Legea nr.193/2006 privind acordarea tichetelor cadou ºi a tichetelor de
creºã
?
Hotãrârea de Guvern nr.1317/2006 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.193/2006 privind acordarea
tichetelor cadou ºi a tichetelor de creºã

·

Dreptul femeii ºi al bãrbatului care realizeazã venituri profesionale
supuse impozitului pe venit timp de 12 luni anterioare naºterii copilului,
de a beneficia de concediu ºi de indemnizaþie pentru creºterea copilului,
sau de stimulent

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, persoanele care, în ultimul an anterior
datei naºterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse
impozitului pe venit beneficiazã de concediu pentru creºterea copilului în vârstã de
pânã la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de pânã la 3 ani, precum ºi de o
indemnizaþie lunarã de 600 lei.
Persoanele care sunt îndreptãþite sã beneficieze de indemnizaþia pentru creºterea
copilului ºi care revin la locul de muncã beneficiazã de un stimulent de 100 lei, plata
indemnizaþiei fiind suspendatã.
Indemnizaþia lunarã sau stimulentul se cumuleazã cu alocaþia de stat pentru
copii prevãzutã de lege. Cuantumul alocaþiei de stat pentru copii este urmãtorul :
a) 200 lei lunar, în situaþia copiilor în vârstã de pânã la 2 ani, respectiv 3 ani în
cazul copiilor cu handicap;
b) cel acordat conform legii pentru copiii aflaþi în situaþii deosebite.
Concediul ºi indemnizaþia lunarã, precum ºi stimulentul, se acordã pentru
fiecare dintre primii 3 copii nãscuþi vii, dupã caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor
aflate în una dintre urmãtoarele situaþii: au adoptat copilul, li s-a încredinþat copilul în
vederea adopþiei sau care au copilul în plasament ori în plasament în regim de
urgenþã, cu excepþia asistentului maternal profesionist, precum ºi a tutorilor.
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Potrivit legii, se poate acorda ºi concediu fãrã plata indemnizaþiei pentru
creºterea copilului dupã primele 3 naºteri sau, dupã caz, dupã primii 3 copii ai
persoanelor aflate în una dintre situaþiile menþionate.
Durata concediului este de 3 luni ºi se acordã integral, o singurã datã, fiecãruia
dintre pãrinþii fireºti ai copilului sau, dupã caz, persoanelor expres menþionate, în
perioada pânã la împlinirea de cãtre copil a vârstei de 2 ani, respectiv a vârstei de 3 ani
în cazul copilului cu handicap.
Cererea pentru acordarea concediului fãrã plata indemnizaþiei pentru creºterea
copilului se depune ºi se înregistreazã la angajator, pe baza livretului de familie sau a
certificatului de naºtere al copilului.
Cererile, însoþite de documentele justificative, se depun la primãria pe raza
cãreia solicitantul îºi are domiciliul sau reºedinþa.
Plata indemnizaþiilor este efectuatã de cãtre direcþiile judeþene de muncã,
familie ºi egalitate de ºanse, respectiv cea a municipiului Bucureºti, prin mandat
poºtal sau în contul curent al beneficiarului.
·

Dreptul femeii ºi al bãrbatului care lucreazã ºi sunt asiguraþi în sistemul
asigurãrilor de sãnãtate, de a beneficia de concediu ºi de indemnizaþie
pentru îngrijirea copilului bolnav

Concediul ºi indemnizaþia pentru îngrijirea copilului bolnav se acordã pânã la
împlinirea de cãtre copil a vârstei de 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru
afecþiunile intercurente, pânã la împlinirea vârstei de 18 ani.
Beneficiazã de indemnizaþia pentru îngrijirea copilului bolnav, opþional, unul
dintre pãrinþi, dacã solicitantul îndeplineºte condiþiile de stagiu de cotizare. Stagiul
minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevãzute de lege este de o lunã
realizatã în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordã concediul medical.
Beneficiazã de aceleaºi drepturi, dacã îndeplineºte condiþiile cerute de lege
pentru acordarea acestora ºi asiguratul care, în condiþiile legii, a adoptat, a fost numit
tutore, cãruia i s-au încredinþat copii în vederea adopþiei sau i-au fost daþi în plasament.
Durata de acordare a indemnizaþiei este de maximum 45 de zile calendaristice
pe an pentru un copil, cu excepþia situaþiilor în care copilul este diagnosticat cu boli
infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este supus unor
interventii chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilitã de
medicul curant, iar dupã depãºirea termenului de 90 de zile, de cãtre medicul
specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurãrilor sociale.
Indemnizaþia pentru îngrijirea copilului bolnav se acordã pe baza certificatului
de concediu medical eliberat de medicul de familie ºi a certificatului pentru
persoanele cu handicap.
Cuantumul lunar brut al indemnizaþiei pentru îngrijirea copilului bolnav este de
85% din baza de calcul determinatã ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni
din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pânã la limita a 12 salarii
minime brute pe þarã lunar, pe baza cãrora se calculeazã contribuþia pentru concedii ºi
indemnizaþii.
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În cazul în care doriþi sã depuneþi o plângere care sã semnaleze încãlcarea
acestui drept, adresaþi-vã Casei Naþionale a Asigurãrilor de Sãnãtate sau caselor de
asigurãri de sãnatate judeþene.
·

Dreptul mamei/tatãlui/persoanei care lucreazã ºi care are în
încredinþare/plasament copii, de a beneficia de tichete de creºã pânã la
împlinirea de cãtre copil a vârstei de 3 ani, tichete asigurate de cãtre
angajator în limita prevederilor bugetului de stat sau, dupã caz, ale
bugetelor locale, pentru unitãþile din sectorul bugetar, sau pentru
celelalte categorii de angajatori, în limita bugetului de venituri ºi
cheltuieli aprobat

Mãsuri de protecþie ale femeilor victime ale violenþei
Acte normative:
?
Legea nr.217/2003 pentru prevenirea ºi combaterea violenþei în familie,

cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
?
Legea nr.211/2004 privind unele mãsuri pentru asigurarea protecþiei

victimelor infracþiunilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Violenþa în familie reprezintã orice acþiune fizicã sau verbalã sãvârºitã cu
intenþie de cãtre un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaºi familii,
care provoacã o suferinþã fizicã, psihicã, sexualã sau un prejudiciu material.
Violenþa în familie este consideratã ºi împiedicarea femeii de a-ºi exercita
drepturile ºi libertãþile fundamentale.
Mãsuri de protecþie ale femeilor victime ale violenþei domestice:
- organele de poliþie intervin la sesizarea victimei, a altui membru de familie, a
unei autoritãþi sau din oficiu;
- sprijinirea victimelor prin programe de recuperare a sãnãtãþii ºi de reinserþie
socialã în cadrul centrelor pentru adãpostirea victimelor violenþei în familie, în
cadrul centrelor de recuperare pentru victimele violenþei în familie, centre care oferã
asistenþã familialã atât victimei, cât ºi minorilor aflaþi în îngrijirea acesteia, protecþie
împotriva agresorului, îngrijire medicalã, hranã, cazare, asistenþã psihologicã,
consiliere juridicã, reabilitare ºi reinserþie socialã;
- asistarea agresorilor prin tratamente de dezalcoolizare, dezintoxicare,
psihologice ºi psihiatrice;
- mãsuri de pãstrare a confidenþialitãþii identitãþii victimelor;
- mãsuri de protecþie psihologicã a victimelor în timpul instrumentãrii cazului;
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- în cursul urmãririi penale sau al judecãþii, instanþa de judecatã, la cererea
victimei sau din oficiu, ori de câte ori existã probe sau indicii temeinice referitoare la
faptul cã un membru de familie a sãvârºit un act de violenþã cauzator de suferinþe
fizice sau psihice asupra unui alt membru, poate dispune, în mod provizoriu, inclusiv
mãsura interzicerii agresorului de a reveni în locuinþa familiei.
Mãsuri de protecþie ale femeilor victime ale violenþei în general:
Judecãtorii, în cazul
infracþiunilor pentru care
plângerea prealabilã se
adreseazã instanþei de judecatã,
procurorii, ofiþerii si agenþii de
poliþie au obligaþia de a informa
victimele infracþiunilor cu
privire la:
- serviciile ºi
organizaþiile care asigurã
consiliere psihologicã sau orice
alte forme de asistenþã a
victimei în funcþie de
necesitãþile acesteia;
- organul de urmãrire penalã la care pot face plângere;
- dreptul la asistenþã juridicã ºi instituþia unde se pot adresa pentru exercitarea
acestui drept;
- condiþiile ºi procedura pentru acordarea asistenþei juridice gratuite;
- drepturile procesuale ale persoanei vãtãmate, ale pãrþii vãtãmate ºi ale pãrþii
civile;
- condiþiile ºi procedura pentru a beneficia de dispoziþiile legale privind
protecþia martorilor;
- condiþiile ºi procedura pentru acordarea compensaþiilor financiare de cãtre
stat.
În cazul în care sunteþi victimã a violenþei domestice, adresaþi-vã secþiei de
poliþie în a cãrei razã teritorialã
locuiþi, tribunalului în a cãrui razã
teritorialã aveþi domiciliul,
compartimentului de la nivelul
fiecãrui judeþ ºi al municipiului
Bucureºti, cu atribuþii în
combaterea violenþei în familie,
aflat în coordonarea metodologicã
a Agenþiei Naþionale pentru
Protecþia Familiei.
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