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Incluziune & discriminare la locul de munca 
 

 Incluziunea la locul de muncă rămâne în continuare un subiect dificil pentru 

multe persoane trans și non binare. Mediile profesionale tind să continue să fie 

guvernate de o cultură a conformității, ce lasă puțin spațiu pentru persoanele diverse 

să se simtă în siguranță. 

 Fie că ești o persoană trans sau un aliat ce vrea sa fie la curent și să-și sprijine 

colegx, e important să înțelegem că navigarea acestui subiect stă la intersecția mai 

multor aspecte: legislația din acea țară, gradul de acceptare în societate al 

persoanelor trans, cultura organizațională de la locul de muncă, cât și nivelul de 

comfort față de risc al persoanei. 

  

Contextul legal 

 

În România, este prevăzut prin lege că discriminearea de orice tip (directă, 

indirectă, prin asociere), și pe orice criteriu (incluzând sex și sexualitate) este interzisă 

și pedepsită în toate aspectele vieții, inclusiv munca. De asemenea, legislația 

românească are prevederi și cu privire la hărțuire, discurs instigator la ură, și infracțiuni 

motivate de ură. E important de menționat că legea nu include cuvintele trans sau non 

binar, însă acestea pot fi incluse în terminologia ”categorie defavorizată”. Pe lângă 

legislația din România, fiind parte din Uniunea Europeană, avem acces la varii 

directive, prevederi legale, și căi de soluționare ale discriminării. Puteți afla mai multe 

despre contextul legal din România și UE în ghidul pentru angajatori creat de Asociația 

MozaiQ / Unicorns at Work detaliile cât și textul legislativ.  

 

În realitate, deși prevederile legale din România sunt mult mai bune decât ale 

altor țări din regiune, e important să subliniem că: 

• atunci când vine vorba de discriminarea persoanelor trans, încă ne aflăm într-

un teren gri, ce va fi de multe ori soluționat de la caz la caz, mai ales că tipurile 

de excluziune sunt specifice: spre exemplu, refuzul unui angajator de a folosi 

numele și pronumele persoanei (în cazul în care aceasta nu are actele 
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schimbate) deși este o agresiune, este greu să fie încadrat drept discriminare 

conform legislației deși ar fi lurul corect pe care angajatorul să îl facă 

• foarte puțini angajatori sunt proactivi în a se asigura că discriminarea este 

prevenită și combătută eficient (prin crearea de politici anti-discriminare, etc.) 

• legislația nu presupune o schimbare automată și în cazul stereotipurilor și 

preconcepțiilor legate de persoanele trans sau non binare 

• foarte puțini angajați trans și non binari sunt ”out” la locul de munca, și mai 

puțini își pot asuma riscurile ce vin la pachet cu înaintarea unei plângeri la HR 

sau instituții externe pe motiv de discriminare  

 

E important să fim la curent cu ce se întâmplă, pentru a fi pregătiți în cazul în 

care noi înșine suntem ținte ale discriminării sau hărțuirii la locul de muncă. Pe lângă 

asociațiile trans și LGBTQIA+, care sunt de obicei cele mai la curent organizații 

relevante pentru noi, o altă instituție relevantă este Consiliul Național pentru 

Combaterea Discriminării, instituție la care putem de altfel și depune plângere. 

 

Pe lângă legislație, e important să ne informăm și despre politicile și practicile 

anti-discriminare din compania sau organizația la care lucrezi sau urmează să te 

angajezi. În unele cazuri este ușor să știm ce poziție are compania la care lucrăm, mai 

ales în corporațiile internaționale ce aderă la anumite standarde, fie și doar declarativ. 

E important să identifici aceste documente și să le citești pentru a vedea dacă există 

anumite prevederi ce te pot afecta, sau de care te poți folosi. În lipsa acestor politici 

interne, în funcție de relația ta cu angajatorx, poți propune ca acest subiect să fie luat 

în serios de către departamentul de HR. Dacă ai o uniune la locul tău de muncă poți 

încerca să propui asta prin ei. E important ca acele persoane dintre noi care sunt out 

la locul de muncă, și care se simt comfortabile să aducă pe masă acest subiect, să 

facem pași spre a transforma mediul de muncă pentru a da spațiu acelora dintre noi 

cărora le este frică să nu își piardă locul de muncă sau să fie discriminatx de colegi 

sau angajatoru dacă își fac coming out-ul. 

 

 A fi vizibil trans sau non binar la locul de muncă vine la pachet cu multe 

provocări: 

 

• Opiniile și comportamentele colegilor sunt de cele mai multe ori bariere 

majore. Nu este ușor să lucrezi cu colegx care nu te tratează ca pe oricare alt 

coleg, te stigmatizează, exoticizează, sau chiar respinge. Independent ca ești 

trans sau nu, mereu vor fi colegx care te vor trata nedrept, sau vor avea opinii 

nerealiste față de tine. Te invit să identifici în colectiv câteva persoane cu care 

să te conectezi, care să poată fi rețeaua ta de sprijin la birou. Reflectă și alege 
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cât de mult sau puțin efort de educație ești deschisx să faci cu colegii tăi și ce 

poți (dacă poți) să ceri angajatorului, care sunt limitele tale, cât și nevoile tale 

de la relațiile de muncă. 

E important că opiniile celorlaltx sunt ale lor și de cele mai multe ori e înțelept 

să îi lași să își transforme opiniile în ritmul lor, pe baza interacțiunii cu tine. 

Comportamentele, însă, sunt altă poveste. Orice tratament diferențiat ce îți 

limitează accesul la o poziție în organizație, oportunități de creștere și 

colaborare, pe baza identității tale de gen, este discriminare și poți adresa acest 

lucru cu angajatorul. 

 

Notează-ți care sunt persoanele cu care ai deja o relație bună pe care poți construi- 

cum ți-ai dori să se dezvolte relația? Mai există și alte persoane cu care crezi că te-ai 

putea împrieteni? Cum ai putea face asta? 

 

 

  

 

• Relația cu persoanele externe (clienții, colaboratorii) este o barieră a multor 

persoane în a tranziționa sau a-și da voie să își asume public identitatea trans. 

Credem că persoanele externe nu ne vor mai trata la fel dacă ne facem coming 

out-ul. Fie ne vor chestiona competența, sau nu vor mai dori să lucreze cu noi, 

e natural să ne fie frică de impactul pe care asta îl va avea asupra finanțelor 

proprii și a oportunităților de creștere în rolul nostru. Presupunând că vrei să fii 

out față de partenerii, clienții, colaboratării de la locul de muncă, te invit mai 

întâi să te gândești ce informație este esențială ca aceștia să cunoască, și apoi 

care e felul în care te-ai simți comfortabil să ai această discuție. Înainte de a 

avea discuția, poți discuta cu leaderul echipei tale, departamentul HR sau orice 

persoană relevantă, pentru a face un plan de mitigare a eventualelor răspunsuri 

negative din partea acestora. 

 

 A-ți face sau nu coming out-ul este ceva personal, și nimeni nu ar trebui să te 

împingă sau să îți dezvăluie aspecte ale vieții tale personale sau identității tale fără 

consimțământul tău. Tu alegi ritmul, dacă și cum îți faci coming out-ul. 

 

Resurse: Legislația din România cu privire la discriminare: 

https://www.cncd.ro/legislatie/ 

 


