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Vorbitori

Subjectele principale

Nicola Braganza, Avocat, Londra

•
•

Raluca Dimitriu, Profesor Universitar de Dreptul Muncii,
Academia de Studii Economice Bucureşti
Petra Foubert, Profesor Universitar, Facultatea de Drept a
Universităţii Hasselt
Iustina Ionescu, Avocat pentru drepturile omului
Maria Andriani Kostopoulou, Avocat, Curtea de Casaţie
a Greciei; Membru GREVIO
Mathias Möschel, Lector Universitar, Universitatea
Central Europeană, Viena
Petr Polák, Consilier Juridic Şef, Avocatul Poporului, Brno
Ioana Soldea, Avocat, Baroul Bucureşti

www.era.int

Finanţat prin Programul „Drepturi, Egalitate şi Cetăţenie”
2014-2020 al Comisiei Europene

•
•
•
•
•

Cadrul juridic al UE
Definirea conceptelor-cheie:
discriminare directă/indirectă;
hărţuire şi hărţuire sexuală;
acţiune pozitivă
Sarcina probei
Hotărâri şi sancţiuni dispuse de
instanţe
Salariu egal
Echilibru muncă/viaţă
personală
Violenţa împotriva femeilor

Limba evenimentului
Engleză şi română (cu traducere
simultană)
Numărul evenimentului
120SDV152
Organizator
ERA (Leyre Maiso) din partea
Comisiei Europene (Autoritatea
Contractantă) cu sprijinul Baroului
Bucureşti

Legislaţia UE în domeniul egalităţii dintre femei şi bărbaţi
Seminar Online pentru membrii profesiei juridice

Luni, 14 decembrie 2020
09:30

Conectare la platformă şi familiarizare cu aceasta

09:50

Cuvânt de deschidere
ERA şi Baroul Bucureşti

10:00

Cadrul juridic al UE în domeniul egalității
•
Carta UE şi Tratatele UE
•
Directivele UE în privinţa tratamentului egal – descriere generală şi
arie de cuprindere
•
Instrumente internaţionale (Consiliul Europei, ONU, Organizaţia
Internaţională a Muncii)
Mathias Möschel

10:30

Discuţie

10:45

Definirea conceptelor-cheie
•
Discriminare directă
•
Discriminare indirectă
•
Hărţuire şi hărţuire sexuală
•
Acţiune pozitivă
Nicola Braganza

11:30

Discuţie

11:45

Pauză de cafea

12:00

Sarcina probei în dosarele de discriminare pe criterii sexuale
Iustina Ionescu

12:30

Discuţie

12:45

Căutarea eficacităţii: Hotărâri şi sancţiuni dispuse de instanţe
în dosarele de discriminare pe criterii sexuale
Ioana Soldea

13:15

Discuţie

13:30

Prânz

14:30

Atelier: Studiu de caz interactiv în domeniul discriminării pe criterii
sexuale
Nicola Braganza

16:00

Sfârşitul primei zile a seminarului online

Objectiv
Acest seminar online va oferi participanţilor
o vedere de ansamblu asupra legislaţiei
UE în domeniul egalităţii dintre femei şi
bărbaţi aşa cum este ea interpretată de
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în
larga sa jurisprudenţă în această materie.

Cine ar trebui să participe?
Membri ai profesiei juridice (de ex. din
partea sindicatelor sau asociaţiilor
patronale, de la ONG-uri, inspecţia muncii,
organisme pentru egalitate, etc.) din UE,
Marea Britanie, Islanda sau Liechtenstein

Veţi afla cum să
•
•
•

•
•

•

distingeţi între diversele izvoare de
drept şi cum să le aplicaţi în situaţii
relevante.
distingeţi între conceptele esenţiale de
discriminare directă şi indirectă
vă asiguraţi că sarcina probei este
aplicată corect în procedura în faţa
instanţei acolo unde este vorba de
acţiuni în temeiul discriminării
abordaţi speţele de discriminare la
salariu pe criteriul sexual şi pe motiv de
graviditate
dispuneţi sancţiuni eficace,
proporţionale şi descurajatoare în
speţele de discriminare pe criteriul
sexual
folosiţi Convenţia de la Istambul pentru
Combaterea Violenţei Împotriva
Femeilor

Seminar online interactive
Acest seminar va fi găzduit pe platforma de
video-conferinţe Zoom. Veţi putea participa
activ şi interacţiona imediat şi direct cu
vorbitorii noştri de cea mai bună calitate şi
ceilalţi participanţi, vă veţi putea organiza
pe grupuri de lucru şi lucra la studii de caz.
Vom folosi la maximum instrumentele
tehnice de care dispunem pentru a asigura
o experienţă de pregătire intensivă şi
interactivă.

Marţi, 15 decembrie 2020
09:45

Conectare la platformă

10:00

Echilibrul muncă/viaţă personală
Raluca Dimitriu

10:30

Discuţie

10:45

Plată egală pentru muncă de valoare egală: Cadrul juridic UE şi
jurisprudenţa CJUE
Petra Foubert

11:30

Discuţie

11:45

Pauză de cafea

12:00

Combaterea violenţei împotriva femeilor în UE şi Convenţia de la
Istambul
Maria Andriani Kostopoulou

12:30

Discuţie

12:45

Tratamentul egal în afara locului de muncă:
accesul la bunuri şi servicii
Petr Polák

13:15

Discuţie

13:30

Încheierea seminarului online

Pentru actualizări ale programului: www.era.int
Este posibil ca programul să sufere modificări

Persoanele Dvs. de contact
Leyre
LeyreMaiso
MaisoFontecha
Fontecha
Deputy
Adjunct
Head
Şef de
of Section
Secţie
E-Mail:
E-Mail:lmaiso@era.int
lmaiso@era.int

Barbara Hense
Asistent
E-Mail: bhense@era.int

CPD
Programele ERA îndeplinesc cerinţele
standard pentru recunoaştere ca
Dezvoltare Profesională Continuă (CPD).
Evenimentul de faţă constituie 8 ore de
CPD.

Cerere
Legislaţia UE în domeniul egalităţii dintre femei şi bărbaţi
14-15 decembrie 2020 / Număr eveniment: 120SDV152

Cererile de participare la
Legislaţia UE în domeniul egalităţii dintre femei şi bărbaţi pe datele de 14 şi
15 decembrie 2020
se pot depune online până pe data de 27 noiembrie 2020 la:

www.era.int/?130186&fr

Limba evenimentului

Participare

Engleză şi română (cu traducere
simultană)

Înscrierea ca participant este disponibilă
numai pentru Membri ai profesiei juridice (de
ex. din partea sindicatelor sau asociaţiilor
patronale, de la ONG-uri, inspecţia muncii,
organisme pentru egalitate, etc.) din UE,
Marea Britanie, Islanda sau Liechtenstein

Persoană de contact
Barbara Hense
Asistent
E-Mail: bhense@era.int
+49 (0) 651 93737-120

Numărul de locuri la eveniment este limitat.
Participarea va fi rezultatul unei proceduri de
selecţie. Fiecare persoană care a depus
cerere de participare va primi un răspuns
individual după expirarea datei-limită.

Taxa de participare
Nu există taxă de participare.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminarele ERA în materia
dreptului egalităţii sunt
organizate din partea
Comisiei Europene în
cadrul Programului
„Drepturi, Egalitate şi
Cetăţenie” 2014-2020
Legislaţia UE Antidiscriminare
ERA organizează seminare
încă din 2003 în materia
Directivelor UE Antidiscriminare numerele
2000/43 şi 2000/78.
Pentru mai multe informaţii
vizitaţi:
www.era.int/anti-discrimination
Legislaţia UE în domeniul
egalităţii dintre femei şi
bărbaţi
Din 2009 ERA organizează o
serie de seminare dedicate
legislaţiei UE în materia
tratamentului egal pentru
femei şi bărbaţi.
Pentru mai multe informaţii
vizitaţi:
www.era.int/gender

