
 1 

Direcţia pentru Uniunea Europeană 

 

 

FIŞĂ DE INFORMARE 

 

Planul de acțiune al UE 2017-2019 

Combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați 

 

 
DATE DESPRE DOCUMENTE                                                                                             SOC 1 

1. Data adoptării de către Comisia Europeană: 20 noiembrie 2017. Responsabil: comisar 

Věra Jourová (DG Justiţie şi Consumatori) 

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi 

Comitetul Economic şi Social European. Planul de acţiune al UE 2017-2019. Combaterea 

diferenţei de remunerare între femei şi bărbaţi  

3. Date de identificare: COM(2017)678 

4. Tipul documentelor: nelegislativ 

5. Tipul examinării: fond 

6. Stadiul actual: Documentul a fost transmis, la 20.11.2017, Parlamentului European şi 

Consiliului; a fost iniţiată consultarea Comitetului Economic şi Social European, care va 

prezenta avizul pe 15.03.2018 

 

1. CONTEXT 
 

 Principiul egalităţii de remunerare între bărbaţi şi femei este înscris în Declaraţia universală a 

Drepturilor Omului din 1948, art. 23, Convenţia OIM pentru Remuneraţie egală din 1951, 

Convenţia ONU pentru Drepturi Economice, Sociale şi Culturale din 1966, art. 7, Convenţia ONU 

privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) din 1979,       

art. 11, ca parte inalienabilă, integrală şi indivizibilă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.  

 Însă diferenţele de gen în ceea ce priveşte remunerarea, în pofida realizărilor evidente din 

ultimii ani, sunt încă persistente, inegale la nivelul statelor şi conduc la inadecvata utilizare  a 

talentelor şi competenţelor femeilor şi, deci creare a unor locuri de muncă de calitate, risipă de 

bani şi energie, întârziere în atingerea obiectivelor fundamentale de crearea de noi locuri de 

muncă, competitivitate şi creştere economică.  

 Potrivit statisticilor Eurostat, la nivelul UE, în medie, salariul orar mediu primit de o femeie 

este mai mic cu circa 16% decât cel primit de un bărbat, dar cu mari variaţii de la un stat membru 

la altul. Spre exemplificare, în Italia, Luxemburg, Malta, Polonia, România sau Slovenia, diferenţa 

este de 10%, pe când în Germania, Austria, Estonia, Ungaria, Republica Cehă sau Slovacia 

depăşeşte 20%. Diferenţele acestea există în pofida nivelului de calificare în general mai ridicat al 

femeilor (în anul 2012, la nivelul UE, procentul de tinere femei care aveau o diplomă de studii 

medii era de 83%, în timp ce cel al bărbaţilor era de 77,6%). 

 Efectele acestor diferenţieri se resimt pe întreg parcursul vieţii, femeile câştigând mai puţin au 

pensii mai mici şi, în general, sunt mai expuse riscului de sărăcie la vârste înaintate  (în 2012, 

21,7% dintre femeile cu vârsta peste 65 de ani au fost confruntate cu riscul sărăciei, faţă de 16,3%, 

procentul înregistrat în cazul bărbaţilor de aceeaşi vârstă).  

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/ITY_SDDS/en/earn_grgpg2_esms.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5760405/CH_04_2012-EN.PDF/9eb99717-e4c2-41cc-980c-7710624c4993?version=1.0
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5760405/CH_04_2012-EN.PDF/9eb99717-e4c2-41cc-980c-7710624c4993?version=1.0
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5760693/CH_06_2012-EN.PDF/59f8feb8-53fd-4306-8070-4bb2717caa28
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 Cauzele diferenţelor de remunerare între femei şi bărbaţi sunt multiple, sunt condiţionate de 

factorii economici, sociali, culturali şi istorici, de politicile de profil ale statelor membre. Dar, în 

primul rând, ar trebui subliniate efectele crizei şi politicilor neoliberale implicite regimurilor de 

austeritate subsecvente crizei. În mod special tăierea cheltuielilor publice şi reducerea beneficiilor 

sociale au avut impact major asupra angajării şi salarizării femeilor.  

 În al doilea rând, ar trebui subliniat efectul de cerc vicios al inegalităţii salariale, care întăreşte 

segregarea de gen ce reprezintă cauza salarizării diferenţiate a bărbaţilor şi femeilor (acestea 

descurajează bărbaţii să intre în meseriile dominate de femei, care, în general, sunt mai prost 

plătite decât joburile din STEM
1
).  

 Cauzele segregării salariale se transcriu în: 

 discriminarea la locul de muncă - „discriminarea directă”: femeile sunt pur şi simplu tratate 

altfel decât bărbaţii fie datorită politicilor, fie datorită „bunelor” practici care, chiar dacă nu 

sunt concepute cu scopuri discriminatorii, persistă la locul de muncă; 

 remunerare diferită, în sectoare diferite - în sectoarele în care ponderea femeilor angajate este 

mai mare (de exemplu în sectorul sanitar, în care ponderea femeilor este de circa 80% la nivel 

european), salariile sunt inferioare; pentru că femeile se ocupă de gospodărie şi creşterea 

copiilor, caută locuri de muncă care să le ofere posibilitatea de a pune în concordanţă sarcinile 

de serviciu cu responsabilităţile familiale, acceptând fie salarii inferioare, fie muncă part-time 

mai prost plătită sau renunţând la accederea la poziţii de conducere; 

 practicile şi sistemele de remunerare diferite la locul de muncă - femeile şi bărbaţii fac 

obiectul unor practici diferite la locul de muncă în ceea ce priveşte cariera sau accesul la 

formare. Diferitele modalităţi de acordare a bonusurilor şi primelor, ca şi structura efectivă a 

sistemului de remunerare pot conduce la diferenţe salariale între lucrătorii bărbaţi şi femei; 

 subevaluarea muncii şi competenţelor femeilor - competenţele şi aptitudinile femeilor sunt 

deseori subevaluate, mai ales în sectoarele sau profesiile în care sunt majoritare, ceea ce 

conduce la o salarizare inferioară a acestora. Competenţele şi aptitudinile femeilor sunt 

subevaluate pentru că sunt percepute ca reflectând caracteristici intrinsec feminine, nu ca fiind 

aptitudini şi competenţe dobândite; 

 numărul mic al femeilor care acced în poziţii de conducere - femeile sunt subreprezentate în 

sectoarele politic şi economic. Femeile sunt subreprezentate la nivelul funcţiilor de 

responsabilitate chiar în sectoarele în care deţin majoritatea. În 2013, doar 17,8% dintre 

membrii consiliilor de administraţie ale marilor societăţi cotate la bursă erau femei şi doar 

4,8% dintre posturile de preşedinte al consiliilor de administraţie erau ocupate de femei; 

 rolurile tradiţionale ale femeilor şi bărbaţilor şi convenţiile sociale - funcţionează în fiecare 

societate, încă de la vârste fragede şi pot influenţa parcursul educativ al actorilor implicaţi;  

 echilibrul între responsabilităţile familiale şi cele profesionale - posibilităţile de evoluţie în 

carieră ale femeilor sunt deseori compromise de responsabilităţile familiale şi, deşi femeile 

aleg să lucreze part-time sau în posturi mai slab remunerate, dacă se cumulează orele de 

muncă plătite şi cele dedicate familiei, femeile lucrează mai mult decât bărbaţii. 

 

 

 

 

 

                                                 
1Ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematici 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/vision_report_en.pdf
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2. CADRUL LEGISLATIV EXISTENT 
 

 Egalitatea dintre bărbaţi şi femei este unul dintre principiile fundamentale ale UE, înscris în 

tratate (art. 2 şi art. 3 (3) TUE, art. 8 TFUE), unul dintre principalele obiective ale UE, cât şi 

misiunea specifică a UE pentru integrarea principiului în toate a acţiunile ei. 

 Egalitatea de remunerare între bărbaţi şi femei este cuprinsă în art. 157 TFUE şi transpusă 

într-o laborioasă legislaţie europeană: 

 egalitatea de remunerare şi o mai bună folosire a talentelor şi aptitudinilor femeilor constituie 

elemente fundamentale ale Strategiei „Europa 2020”; 

 Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic si Social 

European si Comitetul Regiunilor - Combaterea diferenţei de remunerare între femei şi 

bărbaţi – COM (2007) 424 final; 

 Strategia pentru egalitatea între femei şi bărbaţi (2010-2015); 

 Directivele pentru egalitatea salarială pentru muncă de aceeaşi valoare: Directiva 2006/54 a 

Parlamentului European şi Consiliului privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de 

şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrarea în muncă şi 

de muncă (reformă); Directiva a fost urmată de Raportul Comisiei către Parlamentul 

European şi Consiliu privind aplicarea Directivei 2006/54/CE 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 încadrare în muncă și de muncă 

(reformare) - COM(2013) 861 final; în 7 martie 2014, Comisia a publicat Recomandarea 

referitoare la consolidarea principiului egalității de remunerare între bărbați și femei prin 

transparență; 

 la 5 martie 2010, Comisia a adoptat Carta femeilor urmărind să îmbunătățească promovarea 

egalității dintre bărbați și femei; 

 pentru a veni în sprijinul angajatorilor în efortul acestora de eliminare a diferenţierilor 

salariale, Comisia a promovat, în 2013 şi 2014, iniţiativele „egalitate salarială”. 

 

3. CONŢINUT 
 

 În Planul de acţiune al UE 2017-2019. Combaterea diferenţei de remunerare între femei şi 

bărbaţi  - COM (2017) 678,Comisia pornește de la premisa că eliminarea diferenței de remunerare 

între femei și bărbați rămâne o prioritate  în cadrul obiectivului general al realizării egalității de 

gen și al atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă din Agenda 2030 a ONU. Aceasta contribuie, 

de asemenea, la dezvoltarea Pilonului european al drepturilor sociale. Planul de acțiune pentru 

combaterea diferenţelor de remuneraţie dintre femei şi bărbaţi, cuprinde 8 acţiuni concrete:  

Acțiunea 1: O mai bună aplicare a principiului egalității de remunerare, în cadrul căreia  

Comisia va acţiona astfel: 

 va continua să evalueze dacă acquis-ul UE este pus în aplicare corect în diversele state 

membre ale UE; 

 în 2019 va adopta un raport privind măsurile luate la nivel naţional, care au ca scop 

facilitarea exercitării unei activități profesionale de către sexul mai slab reprezentat, 

prevenirea şi compensarea dezavantajelor existente în cariera profesională; 

 va continua să colaboreze cu rețeaua organismelor de promovare a egalității (EQUINET), 

cu Comitetul consultativ pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați și cu Grupul la 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC2020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52007DC0424&qid=1515054758690
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52007DC0424&qid=1515054758690
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52007DC0424&qid=1515054758690
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:em0037
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0054&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0054&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0054&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0054&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0861&qid=1515055847449&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0861&qid=1515055847449&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0861&qid=1515055847449&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0861&qid=1515055847449&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0861&qid=1515055847449&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32014H0124
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32014H0124
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32014H0124
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:em0033
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-190_ro.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1515572356204&uri=CELEX:52017DC0678
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1515572356204&uri=CELEX:52017DC0678
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nivel înalt pentru integrarea perspectivei de gen pentru a consolida respectarea principiului 

egalității de remunerare în statele membre. 

Acțiunea 2: Combaterea segregării la nivel profesional și sectorial  

Comisia va sprijini întreprinderile și alți angajatori în eforturile lor de a asigura egalitatea de 

remunerare și de a atrage și păstra „sexul mai slab” reprezentat, prin următoarele acţiuni: 

 va sprijini proiectele transnaționale de combatere a stereotipurilor și a segregării în 

contextul educației, al formării și pe piața muncii; 

 va organiza o conferință de evaluare (în 2018) și o conferință finală (2019) privind 

rezultatele proiectelor de combatere a stereotipurilor și a segregării; 

 va iniția un schimb periodic de bune practici între întreprinderi în vederea eliminării 

segregării de gen și va continua să susțină Platforma UE a cartelor diversității; 

 va continua să finanțeze proiecte la nivel local care aduc în discuție stereotipuri; 

 va derula inițiative specifice, în diverse sectoare, pentru a eradica stereotipurile privind 

competențele, abilitățile și rolurile femeilor și ale bărbaților. 

Acțiunea 3: Eliminarea „plafonului de sticlă”: combaterea segregării pe verticală 

Comisia va sprijini practicile de îmbunătățire a echilibrului de gen în procesele decizionale și în 

funcțiile de decizie în toate sectoarele. Astfel: 

 va depune eforturi în vederea adoptării propunerii sale de directivă privind consolidarea 

echilibrului de gen în rândul administratorilor societăților cotate la bursă; 

 va continua să finanțeze proiectele guvernelor, ale partenerilor sociali, ale întreprinderilor, 

ale ONG-urilor și ale universităților care vizează îmbunătățirea echilibrului de gen în 

funcțiile de conducere la toate nivelurile;  

 va încuraja guvernele să adopte strategii care să includă măsuri concrete având drept 

rezultat o mai bună reprezentare în procesul decizional a sexului mai slab reprezentat;  

 va pune în aplicare inițiativa privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. 

Acțiunea 4: soluții la problema privării de oportunități profesionale a persoanelor care oferă 

îngrijiri 

Comisia va realiza cu precădere următoarele: 

 va depune eforturi pentru o adoptare rapidă a Directivei privind echilibrul dintre viața 

profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor  de către co-legiuitori; 

 va asigura realizarea rapidă a acțiunilor nelegislative prevăzute în comunicare. 

Acțiunea 5: O mai bună punere în valoare a competențelor, a eforturilor și a responsabilităților 

femeilor 

Comisia va realiza cu precădere următoarele: 

 va depune eforturi în vederea unei mai bune recunoașteri a competențelor în toate 

sectoarele, inclusiv în cele dominate de femei, în baza noii sale agende pentru competențe, 

punând accent pe problemele de gen; 

 va continua să sensibilizeze publicul cu privire la importanța sistemelor neutre din punctul 

de vedere al genului de clasificare a locurilor de muncă, publicând, în 2018, un ghid 

actualizat privind sistemele neutre din punctul de vedere al genului de evaluare și 
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clasificare a locurilor de muncă. 

Acțiunea 6: Ridicarea vălului: scoaterea la lumină a inegalităților și a stereotipurilor  

Comisia va realiza cu precădere următoarele: 

 va continua să efectueze raportări periodice privind evoluția diferențelor de remunerare, de 

venituri și de pensii între femeile și bărbații din Europa; 

 va iniția demersuri pentru o mai bună evaluare a egalității de gen în economia colaborativă; 

 va include o perspectivă de gen specifică în Raportul privind caracterul adecvat al pensiilor 

2018. 

Acțiunea 7: avertizare și informare cu privire la diferența de remunerare între femei și bărbați 

Comisia: 

 va atrage atenția asupra diferenței de remunerare între femei și bărbați și a cauzelor sale 

fundamentale, în special prin marcarea „Zilei europene a egalității salariale”;  

 va publica și va difuza în 2018 un ghid actualizat de jurisprudență privind principiul 

egalității de remunerare, bazat pe anexa  la Raportul privind aplicarea Directivei 

2006/54/CE , care oferă o imagine de ansamblu a jurisprudenței de referință;  

 va pregăti și va difuza pe scară largă, în 2018, un ghid de bune practici actualizat. 

Acțiunea 8: Consolidarea parteneriatelor în vederea combaterii diferenței de remunerare între 

femei și bărbați  

Comisia va realiza cu precădere următoarele: 

 va organiza seminare de învățare reciprocă pentru reprezentanții guvernamentali; 

 va sprijini învățarea reciprocă și consolidarea capacităților în rândul partenerilor sociali, al 

întreprinderilor și al altor părți interesate, pentru a combate diferența de remunerare între 

femei și bărbați; 

 va continua să monitorizeze diferența de remunerare între femei și bărbați în contextul 

semestrului european și să dialogheze cu statele membre vizate pe marginea măsurilor 

necesare pentru eradicarea acestei diferențe. 

 

4. POZITII ALE ALTOR  INSTITUTII/PARTENERILOR SOCIALI 
 

 Consiliul European subliniază persistenţa diferenţelor de remunerare în Concluziile adoptate 

la reuniunea EPSCO din 3 martie 2017, în Concluziile din 15 iunie 2017. Aceasta este considerată 

principala problemă care trebuie rezolvată pentru a asigura deplina participare a femeilor pe piaţa 

muncii. În iulie 2017, odată cu începerea preşedinţiei estoniene a Consiliului, a fost semnată, 

alături de Bulgaria şi Austria, o declaraţie pentru promovarea egalităţii de gen în următoarele 18 

luni, incluse fiind aici şi măsurile care se referă la înlăturarea diferenţelor de remunerare. În 

perioada următoare, Consiliul a propus măsuri pentru reducerea segregării de gen în educaţie şi în 

ceea ce priveşte angajarea. 

 Parlamentul European, luând în considerarea neîmplinirile în ceea ce priveşte egalitatea de 

remunerare la nivelul EU şi a ineficientei transpuneri în practică a prevederilor europene, a 

solicitat în numeroase rânduri Comisiei să prezinte propuneri pentru mai buna implementare a 

prevederilor directivelor referitoare la  salarizarea femeilor şi bărbaţilor. În Rezoluţia din 14 martie 

cu privire la egalitatea dintre bărbaţi şi femei în UE în 2014-2015, Parlamentul a solicitat din nou 

revizuirea Directivei 2006/54/CE, ca şi în Rezoluţia din 14 iunie 2017 - Necesitatea unei strategii a 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6268-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6268-2017-INIT/en/pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/16/epsco-conclusions-gender-equality/
https://www.eu2017.ee/sites/default/files/inline-files/EU2017EE%20Trio%20Presidency%20Declaration%20on%20Equality%20Between%20Women%20and%20Men_3.pdf
https://www.eu2017.ee/sites/default/files/inline-files/EU2017EE%20Trio%20Presidency%20Declaration%20on%20Equality%20Between%20Women%20and%20Men_3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0073+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0073+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0260+0+DOC+XML+V0//RO
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Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii dintre bărbați și femei. În 

Rezoluţia din 2017 se precizează că doar două state membre au rezultate satisfăcătoare în ceea ce 

priveşte transpunerea prevederilor Directivei. Rezoluţia din 3 octombrie 2017 - Capacitatea 

economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE - face o serie de recomandări cu 

privire la egalitatea salarială, cerând statelor membre şi companiilor să introducă măsuri obligatorii 

pentru transparenţa sistemelor de retribuire.  

 Reţeaua europeană a organismelor pentru promovarea egalităţii (Equinet) salută Planul 

de acţiune, subliniind importanţa abordării holistice a diferenţelor de gen în ceea ce priveşte 

remunerarea, ca şi posibilitatea folosirii măsurilor legislative pentru a impune aplicarea principiilor 

remuneraţiei egale. Comitetul de conducere va pregăti un punct de vedere în acest sens. 

 

5. LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ 
 

 Egalitatea de tratament şi interzicerea discriminării are valoare de principiu în Constituţia 

României şi legislaţiei naţionale (art. 5 din Codul muncii). 

 Principiul egalităţii de tratament în domeniul salarizării îşi găseşte deplina aplicare nu doar în 

actele normative, ci şi în contractele colective de muncă. 

 Principiul egalităţii de şanse şi tratament între bărbaţi şi femei  este cuprins  în Legea nr. 202 

din 2002, cu modificările ulterioare, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi; Strategia Naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 

2014-2017 şi Planul general de acţiuni pe perioada 2014-2017 pentru implementarea Strategiei.  

 Potrivit unui studiul INS din 2016, în România există decalaje ale câştigurilor salariale între 

femei şi bărbaţi, pe activităţi ale economiei naţionale, cauzate de nivelul diferit de calificare, de 

poziţia ierarhică la locul de muncă sau de ocupaţia exercitată. De regulă, în cele mai multe dintre 

activităţile economiei naţionale, diferenţele de câştig salarial (brut şi net) sunt în favoarea 

bărbaţilor. În România, decalajul salarial între femei și bărbați este de 5,8 %. Decalajul între 

câștigurile totale ale femeilor și cele ale bărbaților în România este de 26,8 % (în UE, decalajul 

mediu între câștigurile totale ale femeilor și cele ale bărbaților este de 39,6 %). Există, totuşi, 

decalaje mari şi în defavoarea bărbaţilor. De exemplu, în intermedieri financiare şi asigurări, 

femeile realizau un câştig salarial mediu lunar brut cu 1994 lei mai mic decât al bărbaţilor, iar net 

cu 1475 lei. Diferenţele de câştig salarial mediu brut anual pe sexe se accentuează la grupele 

superioare de vârstă. De exemplu, în cazul muncitorilor calificaţi, media câştigului salarial anual 

brut obţinut de bărbaţii din grupa de vârstă de 55-64 ani a fost cu 6001 lei mai mare decât au 

obţinut femeile din aceeaşi grupă de vârstă. 
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