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Context:  
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I. Proiect EchitFem - Echitate pe piata muncii pentru femeile din 

regiunile Sud Muntenia si Bucuresti Ilfov 

1. Obiectiv general. Obiective specifice 

Prin obiectivul general enuntat, proiectul EchitFem isi propune consolidarea accesului egal la 

ocupare si îndeosebi la construirea unei cariere profesionale si implicarea în functii de conducere, 

precum si dezvoltarea antreprenoriatului feminin, în vederea crearii unei piete a muncii inclusive 

pentru femeile din domeniile comert, servicii si industrie alimentara din regiunile Sud 

Muntenia si Bucuresti Ilfov.  

 

Proiectul isi propune obiective specifice ce corespund obiectivului general al AP 6: ,,Promovarea 

incluziunii sociale” si DMI 6.3: ,,Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii” asigurand in acest 

context calificarea/recalificarea si perfectionarea a 745 de femei din regiunile de implementare a 

proiectului (Sud Muntenia si Bucuresti-Ilfov), ca resurse umane pregatite si competitive si 

informarea lor prin campanii de diseminare a tematicii si beneficiilor activitatilor proiectului, prin:  

 Diagnosticarea situatiei actuale a respectarii principiului de sanse si cresterea 

constientizarii problematicii discriminarii dupa gen, precum si a importantei promovarii 

principiilor incluziunii sociale prin elaborarea, publicarea si diseminarea unui raport de 

cercetare privind profilul femeii activ ocupate din regiunile Sud Muntenia si Bucuresti Ilfov 

si a domeniilor feminizate din cele 2 regiuni de implementare;  

 Consolidarea principiului accesului egal la ocupare si la construirea unei cariere a femeilor 

activ ocupate si a celor care intra sau revin pe piata muncii dupa perioade prelungite de 

îngrijire si sustinere a copiilor si familiei prin organizarea a 12 campanii de promovare a 
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principiului egalitatii de sanse la nivelul celor 2 regiuni de implementare in judetele vizate 

de proiect1;  

 Dezvoltarea competentelor profesionale a 745 de femei prin participarea la 11 tipuri de 

programe de formare profesionala continua (FPC) în scopul crearii unei piete a muncii 

inclusiva, avansarii în cariera si dezvoltarii capacitatilor in vederea initierii unei afaceri;  

 

Din implementarea proiectului vor rezulta o serie de avantaje/ beneficii, cum ar fi:  

 pentru beneficiarii directi (745 de femei): oportunitati de calificare/ recalificare si 

perfectionare a femeilor active ocupate din 2 regiuni de dezvoltare in domeniile comert, 

servicii si industrie alimentara; facilitarea accesului 

la formare profesionala prin furnizarea serviciilor de 

acompaniere (supraveghere si ingrijire copii) in 

cadrul celor 2 centre regionale; accesul la functii de 

conducere a femeilor si la antreprenoriat; cresterea 

nivelului de constientizare a problematicii 

discriminarii pe baza de gen si a accesului egal pe 

piata muncii.  

 pentru beneficiarii indirecti (angajatori, manageri, 

economia regionala, societate) – posibilitatea de a 

avea personal calificat/ recalificat, perfectionat in 

domeniile vizate de proiect; cresterea calitatii serviciilor realizate de personalul angajat 

calificat; impact pozitiv asupra economiei in cele 2 regiuni de dezvoltare; crearea de noi 

locuri de munca prin infiintarea celor 2 centre regionale. 

 

                                                
1 Bucureşti ,Ilfov, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman, Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova 
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Zonele tinta, de derulare a activitatilor proiectului si de furnizare a serviciilor specifice ale 

Centrelor Regionale asa cum sunt acestea definite si in cadrul obiectivului general sunt 

reprezentate de Regiunea Sud Muntenia si Regiunea Bucuresti-Ilfov. 

 

2. Activitatile principale ale proiectului. Incadrarea sarcinii in activitatile 

proiectului 

Analizand tipurile de activitati pe care proiectul le propune spre implementare, reiese o abordare 

integrata a nevoilor grupului tinta la nivelul celor doua regiuni de dezvoltare. Astfel principalele 

activitati ale proiectului sunt reprezentate de: 

 

 A.1. Managementul proiectului (activitate transversala care are ca obiectiv: definirea si 

stabilirea metodelor de organizare si gestiune necesare pentru implementarea 

proiectului, prin corelarea activitatilor desfasurate cu resursele financiare, umane si 

materiale alocate/ folosite si a rezultatelor atinse la finalizarea fiecarei etape/ activitati, 

alocarea sarcinilor pentru responsabilii implicati in proiect si stabilirea termenelor pentru 

fiecare activitate si subactivitate) 

 A.2. Cercetare stiintifica a profilului femeilor activ ocupate din regiunile Sud si BI, a 

domeniilor feminizate din piata muncii precum si a implicatiilor acestora în problematica 

discriminarii pe baza de gen, activitate secundara impartita in urmatoarele subactivitati: 

o A.2.1.Elaborarea unei analize privind abilitatile cheie ale femeilor din 

regiunile vizate de proiect aflate în pozitii calificate si înalt calificate;  

o A.2.2.Elaborarea unei analize privind implementarea si respectarea principiului 

egalitatii de gen pe piata muncii din regiunile vizate;  

o A.2.3. Elaborarea unui raport de cercetare pe baza analizelor finalizate în cadrul 

sub-activitatilor A.2.1 si A.2.2  

 A.3. Dezvoltarea centrelor regionale de acompaniere si sprijin în cariera in dezvoltarea 

profesionala si personala a femeilor din regiunile Sud Muntenia si Bucuresti Ilfov, 
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activitate secundara care sprijina in mod direct activitatile transversale (managementul, 

informarea si publicitatea) precum si activitatea de FPC.   

 A.4. Crearea unei retele electronice interprofesionale pentru femei   

 A.5. Implementarea campaniilor de promovare a principiului egalitatii de sanse si de gen 

la nivel regional – activitate secundara care sprijina in mod direct activitatea transversala 

de informare si publicitate a proiectului si activitatea de FPC 

 A.6. Dezvoltarea si implementarea programului de formare profesionala pt. 745 de femei 

din regiunile Sud Muntenia si Bucuresti 

 A.7. Schimb transnational de experienta si bune practici  

 A.8. Furnizarea de servicii de asistenta pt. initierea unei afaceri  

 A.9. Implementarea campaniilor de informarea si publicitate  

 

Documentul prezent – analiza privind abilitatile cheie ale femeilor din regiunile vizate de 

proiect aflate în pozitii calificate si înalt calificate se incadreaza in activitatea 2 asa cum este 

aceasta definita mai sus.   

 

Operational, activitatea 2 este structurata in mai multe etape/ subactivitati care vizeaza in sinteza 

realizarea unui document consolidat – cercetare privind profilul femeilor activ ocupate din 

regiunile Sud Muntenia si Bucuresti Ilfov, domeniile feminizate din piata muncii, precum si 

implicatiile acestora în problematica discriminarii pe baza de gen. 

 

In cadrul proiectului, cercetarea este intercorelata cu celelalte activitati ale proiectului si va deservi 

direct la realizarea celorlalte obiective specifice ale proiectului. Astfel, cercetarea va sustine in 

mod direct si va contribui la: 

 

 Realizarea campaniilor de informare si constientizare organizate la nivel de proiect 

 Sustinerea activitatilor de formare profesionala continua organizate la nivel de proiect 

 Sustinerea activitatilor ce vor fi derulate la nivelul Centrelor Regionale care vor fi infiintate 

la nivel de proiect, inclusiv prin oferirea de material de informare ce va fi pus la dispozitia 

atat a personalului Centrelor, cat si a beneficiarilor acestora.  
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Abordarea generala folosita de catre echipa de realizare a analizei a urmarit efectuarea unei 

analize cat mai clare, detaliate si relevante fata de sarcina propusa pentru a putea desprinde 

concluzii pertinente si recomandari utile pentru implementarea proiectului. In vederea elaborarii 

raportului de analiza, se propune o abordare bazata pe urmatoarele principii:  

 Impartialitate – o analiza care ia în considerare toate informatiile si opiniile provenite de la 

toti factorii relevanti si interesati intr-un mod echilibrat; 

 Obiectivitate – o analiza logica, bazata pe structura, obiectivele si rezultatele POSDRU si 

respectiv ale proiectului EchitFem, respectand principiile unei analize riguroase, 

fundamentate si clare; 

 Implicarea factori relevanti/ interesati – organizatii/ institutii relevante in problematica 

egalitatii de sanse si de gen in Romania; 

 Recomandari utile – formularea de recomandari care pot sprijini implementarea proiectului 

si atingerea obiectivelor acestuia;  

 Plus Valoare – o analiza care isi propune sa aduca informatii si perspective suplimentare fata 

de ceea ce exista deja in cadrul altor analize similare efectuate si/ sau proiecte implementate 

cu finantare FSE in cadrul POSDRU. 

 

3. Designul cercetării 

Metoda de cercetare: sondaj de opinie pe bază de chestionar 

Tipul eșantionului: Eșantion de disponibilitate  

Volumul eșantionului a fost precizat în propunerea de proiect: 300 de persoane 

Universul de eșantionare: Populația rezidentă, neinstituționalizată a României cu vârste 

cuprinse între 18 și 64 de ani. 
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Criteriile de selecție a respondenților au fost precizate în propunerea de proiect: 

1) regiunea de dezvoltare (București-Ilfov și Sud Muntenia); 

2) deținerea unei funcții de conducere (director, manager, administrator, șef de secție, altă funcție 

de conducere) 

Chestionarul a inclus întrebări referitoare la:  

 abilitățile deținute de respondenți 

 abilitățile necesare femeilor pe piața muncii și metode de dezvoltare a acestora 

 abilitățile folositoare în dezvoltarea unei afaceri proprii și/sau în îmbunătățirea 

performanțelor antreprenoriale 

 domeniile de activitate în care activează cu preponderență femeile 

 diferențele de gen privind remunerarea și încadrarea în domeniul de activitate 

 așteptări profesioanle 

Perioada de colectare a datelor: 15 Septembrie – 17 Octombrie 2014.  

 

4. Profilul respondenților  

Cine sunt participanții la cercetare? (tabelele sunt prezentate în Anexă 4) 

 98.7% dintre respondenți sunt din regiunea București-Ilfov și 1.3% din Sud Muntenia; 

 273 de respondenți sunt din județul București, 32 din Ilfov și 4 din Teleorman; 

 aproape trei sferturi dintre respondenți sunt femei (74.5%);  

 vârsta medie a participanților la studiu este de 36 de ani (împliniți); 

 vârsta acestora variază între 22 și 62 de ani; 
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 cea mai numeroasă categorie de vârstă este cea de 25 – 34 de ani (42.7%) la nivelul 

întregului eșantion, dar și în cazul subeșantioanelor de femei (42.4%) și bărbați (43.6%); 

 majoritatea respondenților dețin studii superioare (53.4%); 

 32.6% dintre respondenți dețin funcții intermediare de conducere; 

 30.6% sunt manageri; 

 majoritatea respondenților sunt căsătoriți (31.9%); 

  proporția celor care au copii (49.7%) este aproximativ egală cu a celor care nu au 

(50.3%); 

 cei care sunt părinți au în medie aproximativ 2 copii; 

 numărul de copii variază între 1 și 5 copii;  

 50% dintre părinți au un singur copil. 

 

5. Structura raportului de analiză 

Raportul de analiza va lua in considerare formularea de raspunsuri privind:  

 Aspecte generale privind respectarea, promovarea si integrarea principiului egalitatii de 

sanse si de gen pe piata muncii (context legislativ, politici publice) 

 Accesibilitatea femeii pe piața muncii 

 Abilitati; definitii si intelegerea termenului; identificarea si delimitarea conceptuala pentru 

abilitatile pe piata fortei de munca;  

 Recunoasterea abilitatilor de catre femei (grup tinta al proiectului) 

 Recunoasterea abilitatilor cheie pe piata muncii de catre alte categorii (institutii/ publicul 

larg) 

 Identificarea abilitatilor cheie pentru femeile ocupate pe piata muncii (cu accent pe 

categoriile de grup tinta/ femei aflate in pozitii calificate si inalt calificate) 
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 Pozitia femeii pe piata muncii/ identificarea domeniilor principale de ocupare pentru femei 

pe piata muncii 

 Accesibilitatea domeniilor de ocupare in randul femeilor pe piata muncii 

II. Legislație și politici (strategii, legi – femeia pe piața muncii, 

egalitate de șanse și de gen) – cadru legislativ  

Ne vom referi în acest capitol la aspecte privind reglementări naționale și europene cu privire la 

definirea şi aplicarea principiului egalității între femei și barbați îndeosebi cu privire la accesul pe 

piața muncii și încadrarea în muncă.  Printr-o varietate de reglementări și documente de politici 

atât naționale cât și internaţionale se promovează accesul nediscriminatoriu pe piața muncii, 

eliminarea criteriilor bazate pe sex privind încadrarea în muncă și promovarea unei piețe a muncii 

inclusive bazată pe criterii de evaluare a capacității profesionale non-discriminatoriu pentru femei 

și barbați.  

Principiul egalității între bărbați și femei este recunoscut ca principiu fundamental al Uniunii 

Europene. Prin articolele 21 și 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene se 

interzice orice formă de discriminare pe criterii de sex și se prevede că egalitatea între barbati și 

femei trebuie să fie asigurată în toate domeniile. 

Dreptul oricărei persoane la egalitate în fața legii și la protecție împotriva discriminării constituie 

un drept universal recunoscut prin 

 Declarația universală a drepturilor omului,  

 Convenția Organizației Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 

împotriva femeilor,  

 Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială,  

 Pactele Națiunilor Unite privind drepturile civile și politice și drepturile economice, sociale 

și culturale și prin Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale, semnate de toate statele membre. 
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1. Cadrul legal international 

Dreptul la egalitate şi protecţia împotriva discriminării sunt recunoscute de Declaraţia Universală 

a Drepturilor Omului şi de Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la eliminarea tuturor formelor de 

discriminare.  

2. Cadrul legal european 

La nivel european egalitatea de şanse este recunoscută ca un factor important pentru dezvoltarea 

durabilă, democraţie şi se consideră că inegalitatea de şanse este mai pronunţată în tările în curs 

de dezvoltare. 

Principiile care stau la baza legislaţiei europene sunt: 

1. Principiul egalităţii de tratament 
2. Universalitatea dreptului la egalitate 
3. Renumerarea egală pentru muncă egală 

 

O serie de recomandări şi directive ale Consiliului Europei şi Parlamentului European stau la baza 

legislaţiei româneşti şi a acţiunilor pentru egalitatea de şanse şi eliminarea discriminărilor de gen 

în tările UE: 

 Directiva 207 din 1976, cu privire la accesul pe piaţa muncii, formarea profesională, 
condiţii de muncă şi securitate socială. 

 Directiva 86/613/CEE, înlocuită cu Directiva 2010/41/UE, cu privire la principiul egalităţii 
de tratament 

 Directiva 92/85/CEE, cu privire la îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă 
pentru gravide şi mame, interzicerea concedierii şi concediul de maternitate 

 Directiva 2000/78/EC, cu privire la combaterea discriminării în muncă şi aplicarea 
principiului egalităţii de tratament; sunt definite discriminarea directă şi indirectă, iar 
prevederile directivei se aplică atât în domeniul public, cât şi în cel privat 

 Directiva 2004/113/CE, cu privire la aplicarea principiului egalităţii de şanse în domeniul 
accesului la bunuri şi servicii 
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 Directiva 2006/54/CE, cu privire la aplicarea principiului egalităţii de şanse la încadrarea 
în muncă 

 

3. Strategia europeană în domeniul egalităţii şanselor 

Strategia europeană din perioada 2006 – 2010 a prevăzut şase priorităţi pentru acţiunile la nivelul 

UE în domeniul egalităţii de şanse: 

 Independenţă economică egală pentru femei şi bărbaţi 

 Reconcilierea vieţii private cu cea profesională 

 Reprezentare fără discriminări în procesul decizional 

 Eliminarea violenţei de gen 

 Eliminarea prejudecăţilor de gen 

 Promovarea egalităţii de gen în diverse politici 
 

Carta femeii (2010) prezintă cinci angajamente care au la bază principiul egalităţii de şanse: 

 Egalitatea de şanse pe piaţa fortei de muncă şi independenţa economică egală îndiferent 
de sex (strategia Europa 2020) 

 Plata egală pentru muncă egală 

 Egalitatea în luarea deciziilor 

 Demintate, integritate şi eradicarea violenţei în relaţiile dintre femei şi bărbaţi 

 Egalitatea de şanse în afara UE (relaţii externe) 
 

Strategia 2010 – 2015 cu privire la egalitatea între femei şi bărbaţi reia priorităţile stabilite în Carta 

Femeii şi include acţiunile care trebuie desfăşurate în această perioadă pentru atingerea 

obiectivelor Europa 2020. 

În perioada 2014 – 2017 strategia Consiliului Europei în domeniul egalităţii între sexe este de a 

implementa standardele existente. Activităţile se vor centra pe cinci obiective strategice: 



 
 

 
 

Page | 18 

1. Combaterea stereotipurilor în legătură cu sexele şi a sexismului 
2. Prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor 
3. Garantarea accesului egal al femeilor la justiţie 
4. Participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în politică şi luarea deciziilor publice 
5. Luarea în considerare a implicaţiilor pentru bărbaţi şi femei (gender mainstreaming) în 

toate măsurile şi politicile 

4. Legislaţia românească în domeniul egalităţii de şanse 

În domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între bărbaţi şi femei legislaţia românească a fost 

armonizată cu legislaţia comunitară. În ultimii ani legislaţa a suferit numeroase modificări. Au fost 

înfiinţate diferite instituţii la nivel central şi în teritoriu, cu atribuţii în domeniul egalităţii şanselor, 

care apoi au fost reorganizate şi/sau desfiinţate. 

În ultimii ani s-au înregistrat progrese în ce priveşte egalitatea de şanse, dar mai există o serie 

întreagă de provocări care trebuie depăşite: prejudecăţi, accesul şi participarea la educaţie, 

accesul pe piaţa muncii, discriminarea la locul de muncă, remunerarea egală sau transpunerea 

principiului egalităţii de şanse în politicile publice. 

 

Egalitatea de gen este reglementată în Constituţia României şi de Legea 202 / 2002. 

 

4.1. Constituţia României: 

Constituţia României recunoaşte egalitatea între cetăţeni fără deosebire de sex (art. 4 alin 2);  

Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte ocuparea funcţiilor şi demnităţilor 

publice civile sau militare este stabilită în art. 16 alin 3.Principiul nediscriminării în funcţie de gen, 

în ceea ce priveşte remunerarea, este statutat în art. 41 alin 4. 
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4.2. Legea 202 

LEGEA Nr. 202 din 19 aprilie 2002, republicata, privind egalitatea de sanse si de tratament 

între femei si barbati 

Legea 202, cu modificările ulterioare, este principalul act normativ care reglementează măsurile 

pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, pentru eliminarea 

tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele publice din România. 

Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi tratament şi eliminarea tuturor formelor de 

discriminare pe bază de sex se aplică în domeniile: muncii, educaţiei, sănătăţii, culturii, informării, 

politicii, participării la decizii, furnizării şi accesului la bunuri şi servicii, dar şi în alte domenii 

reglementate prin legi speciale. 

Legea defineşte discriminarea directă şi indirectă, hărţuirea, hărţuirea sexuală, acţiunile pozitive, 

munca de valoare egală. 

Această lege prevalează în caz de prevederi contrare. În condiţiile acestei legi egalitatea de şanse 

şi tratament se aplică în domeniile: muncii, accesul la educaţie, sănătate, cultură şi informare, la 

luarea deciziilor. 

Legea prevede de asemenea înfiinţarea ANES2, CONES3 şi COJES4, desfiinţate între timp. 

Legea prevede cum se soluţiionează sesizările şi reclamaţiile privind discriminarea pe bază de 

sex şi sancţiunile. 

                                                
2 Autoritatea Nationala pentru Egalitate de Șanse 
3 Com isia Națională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați 
4 Com isia Județeană în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați 
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4.3. Legislaţia în funcţie de priorităţile în domeniul egalităţii de gen 

4.3.1. Combaterea stereotipurilor în legătură cu sexele şi a sexismului 

Codul muncii: 

În Codul Muncii se găsesc numeroase prevederi cu privire la egalitatea de şanse şi discriminare. 

 art. 5, alin. 1 – precizează că în relaţiile de muncă funcţionează principiul egalităţii de 
tratament faţă de toţi angajaţii;  

 art. 5, alin 2. - defineşte criteriile pe care se pot întemeia actele de încălcare a principiului 
egalităţiiș 

 art. 5, alin 3 – interzice discriminarea directă şi indirectă faţă de salariaţi, bazată pe criterii 
de sex […] şi defineşte discriminarea directă şi indirectă; discriminarea directă însemnă 
acte şi fapte de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai 
multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2) , care au ca scop sau ca efect neacordarea, 
restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în 
legislaţia muncii) şi indirectă (actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii 
decât cele prevăzute la alin. (2) , dar care produc efectele unei discriminări directe) 

 în art. 6 alin. 1 - se spune că orice salariat beneficiază de condiţii de muncă adecvate, de 
securitate şi sănătate în muncă şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale fără 
discriminare;  

 art. 6, alin 3 – prevede că pentru munca egală sau de valoare egală este interzisă orice 
discriminare bazată pe criteriul de sex cu privire la toate elementele şi condiţiile de 
remunerare. 

 art. 27, alin. 4 – precizează că este interzisă solicitarea la angajare a testelor de 
graviditate. 

 art. 39, stabileşte drepturile salariatului şi la lit. d - dreptul la egalitate de şanse şi de 
tratament;  

 art. 59, lit. a – interzice concedierea salariaţilor pe criterii de sex, ş.a. 

 art. 60, lit. d – interzice concedierea pe durata concediului de maternitate, cu excepţia în 
care în condiţiile legii angajatorul se reorganizează judiciar, dă faliment sau se dizolvă. 

 art 159: - interzice discriminarea la stabilirea şi acordarea salariului pe criterii de sex […]. 
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 art. 242: stipulează obligativitatea de a cuprinde în regulamentul intern reguli privind 
respectarea principiului nediscriminării şi a înlăturării oricăror forme de încălcare a 
deminităţii. 

 

ORDONANŢA nr. 137 din 31 august 2000 (republicată) privind prevenirea şi sanctionarea 

tuturor formelor de discriminare, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 8 februarie 

2007 

 Prevede sancţionarea tuturor formelor de discriminare 

 În art. 1 se spune că în România, stat de drept, democratic şi social, sunt garantate prin 
lege demnitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti 

 În art. 1, alin. 2 se defineşte principiul egalităţii între cetăţeni 

 Art. 2 defineşte discriminarea ca orice formă de excludere, restricţie sau preferinţă, 
inclusiv pe bază de sex. 

 În art. 3 se precizează că ordonanţa se aplică atât persoanelor fizice cât şi juridice, publice 
sau private 

 În art. 4 se defineşte categoria defavorizată 

 Capitolul II stabileşte egalitatea în domeniile: economic, angajare, profesie, accesul la 
serviciile publice, administrative şi juridice, de sănătate, servicii, etc., accesul la educaţie, 
libertatea de circulaţie, demnitatea personală,  

 Secţiunea IV stabileşte autoritatea de stat în domeniul discriminării şi atribuţiile acesteia 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 61 din 14 mai 2008 privind implementarea principiului 

egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii 

şi furnizarea de bunuri şi servicii PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 385 din 21 mai 

2008 

Ordonanţa reglementează măsurile pentru aplicarea principiului egalităţii de şanse în domeniul 

accesului şi furnizării de bunuri şi servicii şi stabileşte cadrul pentru combaterea discriminării pe 

bază de gen în domeniul amintit înainte. Ordonanţa se adresează atât persoanelor fizice cât şi 

juridice, din sectorul public şi privat, excluzând domeniile educaţie, mass-media şi publicitate, 

ocuparea forţei de muncă. 
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Este definit principiul egalităţii de tratament şi se interzic discriminările pe bază de sex. Se 

stabilesţe procedura de sesizare şi reclamare în cazul discriminărilor, autoritatea (CNCD) 

responsabilă pentru soluţionare şi sancţiunile aplicabile. 

Ordonanţa transpune în legislaţia românească Directiva Consiliului 2004/113/CE din 13 

decembrie 2004 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi 

privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii. 

ORDONANŢA DE URGENTA Nr. 67 din 27 iunie 2007 privind aplicarea principiului egalității 

de tratament între barbati și femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială 

Ordonanţa de Urgenţă transpune Directivele Consiliului nr. 86/378/CEE din 24 iulie 1986 şi 

96/97/CE din 20 decembrie 1996, privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi 

şi femei în schemele profesionale de securitate socială. Ordonanţa se aplică persoanelor active, 

celor care desfăşoară activităţi independente, persoanelor în concediu de maternitate sau de 

boală, şomaj, persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi persoanelor cu handicap pentru care 

se aplică diferite scheme de securitate socială. 

HOTĂRÂREA nr. 1.054 din 8 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul 

egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 

Această Hotărâre aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene şi a 

municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. 

COJES au fost desfiinţate din motive economice, atribuţiile acestora fiind preluate de alte agenţii. 
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4.3.2. Prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor 

Legea 25/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si 

combaterea violentei in familie 

Această lege a fost republicată în anul 2014. Se referă la ocrotirea şi sprijinirea familiei, 

dezvoltarea şi consolidarea solidaritaţii familiale, la prevenţia şi combaterea violenţei în familie, 

precum şi la protecţia victimelor. 

   Principiile care stau la baza legii sunt următoarele: 

 Principiul legalităţii 

 Respectarea demnităţii umane 

 Prevenirea actelor de violenţă 

 Principiul celerităţii 

 Principiul parteneriatului şi 

 Principiul egalităţii de şanse şi tratament 
 

Sunt definite violenţă în familie, formele de manifestare şi victima. Se stabilesc autorităţile publice, 

centrale şi locale care au obligaţia să ia măsuri de prevenire, de consiliere şi de rezolvare a 

plăngerilor. Sunt stabilite şi atribuţiile fiecărei instituţii, de la informare până la finanţare. 

Legea defineşte unităţile pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, modalitatea de 

protecţie a victimelor şi finanţărea domeniului. De asemenea sunt stabilite şi sancţiunile. 
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4.3.3. Garantarea accesului egal al femeilor la justiţie şi participarea echilibrată a 

femeilor şi bărbaţilor în politică şi luarea deciziilor publice 

ORDONANŢA nr. 137 din 31 august 2000 (republicată) privind prevenirea si sanctionarea 

tuturor formelor de discriminare, publicată ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 8 februarie 

2007 – secţiunea II – accesul la serviciile publice, adminstrative şi juridice 

Ordonanţa de urgenţă aplică principiile egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi 

discriminării în domeniile servicii publice, administrative şi judecătoreşti. 

Ordonanţa stabileşte că toţi cetăţenii sunt egali în faţa instanţelor judecătoreşti şi a oricărui alt 

organ jurisdicţional. Cetăţenii sunt egali în ce priveşte drepturile politice, electorale şi de a 

participa la viaţa publică, inclusiv de a avea acces la funcţii şi demnităţi publice. 

 

4.3.4. Luarea în considerare a implicaţiilor pentru bărbaţi şi femei (gender 

mainstreaming) în toate măsurile şi politicile 

Hotărârea nr. 250/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru 

Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, în vigoare de la 07.04.2014 

Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi este organul de specialitate al 

administraţiei publice centrale şi este în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției 

Sociale si Persoanelor Vârstnice (MFPSPV). 

Acest departament exercită următoarele funcţii în domeniul egalităţii şanselor: 

 Strategice: fundamentarea, elaborarea şi şi aplicarea strategiilor guvernementale  

 De reglementare 

 De armonizare a politicilor şi legislaţiei cu cea a Uniunii Europene 

 De reprezentare pe plan intern şi internaţional 

 De autoritate în domeniu 
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Atribuţiile departamentului pentru egalitate de şanse sunt următoarele: 

 Coordonarea strategiilor 

 Propunere de acte normative, planuri de acţiune, aplicarea actelor normative şi a 
planurilor 

 Avizarea proiectelor de acte normative 

 Colectarea de date statistice şi elborarea de rapoarte, studii, analize şi prognoze 

 Implementarea de programe în domeniu 
 

Se vede din cele de mai sus că în România există reglementări în toate cele cinci domenii 

prioritare de acţiune ale strategiei europene 2014 – 2017. 

5. Instituţiile din România cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse 

În domeniul egalităţii de şanse autoritatea principală este Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi există o serie de instituţii cu atribuţii specifice. 

 

5.1. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

Competenţa în domeniul egalităţii de şanse revine  Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV, Hotărârea nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru 

modificarea unor acte normative, în vigoare din 07.05.2014). 

Hotărârea nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte 

normative, în vigoare de la 07.05.2014 

În secţiunea I (Dispoziţii generale, funcţii, principii şi atribuţii), la articolul 4 se precizează că 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice îndeplineşte, în condiţiile 
legii, printre altele, şi atribuţii specifice în domeniul egalităţii de şanse. 
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Astfel MMFPSPV coordonează elaborarea politicilor şi planurilor naţionale de acţiune ale 
guvernului în domeniul egaliţăţii de şanse între femei şi bărbaţi. Avizează proiectele normative 
iniţiate de alţii pentru integrarea şi respectarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi. Monitorizează şi evaluează modul de implementare a politicilor şi strategiilor în 
domeniu şi coordonează activitatea Comisiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei 
şi bărbaţi (CONES). 
 

5.2. Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi (MMFPSPV) 

Hotărârea nr. 250/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru 

Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, în vigoare de la 07.04.2014 

Organizarea şi funcţionarea departamentului pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi au 

fost stabilite prin Hotărârea de guvern nr. 250 / 2014. Departamentul pentru Egalitate de Şanse 

între Femei şi Bărbaţi este condus de un secretar de stat. 

Acest departament exercită următoarele funcţii în domeniul egalităţii şanselor: 

 Strategice: fundamentarea, elaborarea şi şi aplicarea strategiilor guvernementale  

 De reglementare 

 De armonizare a politicilor şi legislaţiei cu cea a Uniunii Europene 

 De reprezentare pe plan intern şi internaţional 

 De autoritate în domeniu 
 

Atribuţiile departamentului pentru egalitate de şanse sunt următoarele: 

 Coordonarea strategiilor 

 Propunere de acte normative, planuri de acţiune, aplicarea actelor normative şi a 
planurilor 

 Avizarea proiectelor de acte normative 

 Colectarea de date statistice şi elborarea de rapoarte, studii, analize şi prognoze 

 Implementarea de programe în domeniu 
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5.3. Comisia Naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES) 

HG 933/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei 

nationale in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati 

CONES este o comisie interministerială şi a fost înfiinţătă conform prevederilor art. 24 din Legea 

nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata. 

Comisia este coordonată de MMFPSPV. Componenţa CONES este stabilită prin respectarea 

principiului reprezentativităţii şi al egalităţii de şanse. Membrii comisiei au un mandat de 4 ani. 

CONES este alcătuită din reprezentanţi ai ministerelor şi altor organe de specialitate ale 

administraţiei publice din subordinea Guvernului, ai organizaţiilor sindicale, ai asociaţiilor 

patronale, reprezentative la nivel naţional, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor 

neguvernamentale cu activitate recunoscută în domeniu. 

Principalele atribuţii ale CONES sunt: 

 Abordarea integrată a principiului egalităţii de şanse în scopul eliminării inegalităţilor de 
gen şi a discriminărilor pe bază de se, 

 Includerea principiului egalităţii de şanse în politicile sectoriale 

 Evaluarea stadiului aplicării legislaţiei şi in domeniu şi eleborarae de recomandări 

 Evaluarea procesului de armonizare a legislaţiei româneşti cu cea a UE în domeniul 
egalităţii de şanse şi elaborarea de recomandări 

 Acordarea avizului consultativ cu privire la Startegia Naţională în domeniul egalităţii 
şanselor între femei şi bărbaţi 

 Elaborarea de rapoarte 

 Coordonarea comisiilor judeţene în domeniul egalităţii şanselor 
CONES se întâlneşte trimestrial şi analizează rapoartele trimise de comisiile judeţene şi stabileşte 

măsuri pentru eliminarea problemelor constatate. 
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5.4. Comisiile judeţene în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (COJES) 

Atribuţiile comisiilor judeţene in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati au fost preluate 

de Agenţiile Judeţene de Prestaţii Sociale (AJPS) 

5.5. Comisiile parlamentare (Camera Deputaţilor şi Senat) 

La nivelul Camerei Deputaţilor şi Senatului există câte o comisie pentru egalitatea de şanse între 

femei şi bărbaţi. 

Atribuţiile acestora sunt diferite. Astfel comisia de la nivelul Camerei Deputaţilor are următoarele 

atribuţii: 

 Promovarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în legislaţia naţională 

 Urmărirea integrării dimensiunii egalităţii în programele şi politicile sectoriale prin 
colaborare cu partenerii sociali şi cu instituţiile responsabile 

 Monitorizarea şi evaluarea aplicării legislaţiei specifice în vigoare de către instituţiile 
responsabile în vederea realizarii în practică a egalităţii de gen 

 Colaborează cu structurile similare din cadrul instituţiilor europene şi cu reţelele regionale 
care au activităţi între femei şi bărbaţi 

 Avizează proiecte şi propuneri legislative care au impact asupra condiţiei femeilor şi 
bărbaţilor 

 Încurajează şi sprijină dezvoltarea şi publicarea cercetărilor, studiilor, sondajelor de opinie 
şi statisticilor privind condiţia femeilor 

 

Comisia de la nivelul Senatului are următoarele atribuţii: 

 Examinarea şi dezbaterea proiectelor de legi şi propunerilor legislative în vederea 
elaborării rapoartelor sau avizelor privind: eliminarea oricăror forme de discriminare după 
criterii de sex şi îmbunătăţirea condiţiei femeii în societate/ integrarea principiului egalităţii 
de şanse între femei şi bărbaţi în iniţiativele legislative, în politicile şi programele ce 
interesează atât femeile cât şi bărbaţii; 

 Urmărirea aplicării prevederilor referitoare la egalitatea de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi astfel cum reies din documentele internaţionale ratificate de România; 
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 Solicitarea de rapoarte, informări şi documentaţii de la autorităţile publice a căror activitate 
intră în sfera sa de competenţă; 

 Colaborarea cu structurile naţionale şi europene în domeniu; 
 

5.6. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii 

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) este autoritatea de stat autonomă, 

sub control parlamentar, care îşi desfasoara activitatea in domeniul discriminarii. Consiliul este 

garant al respectarii si aplicarii principiului nediscriminarii, in conformitate cu legislatia interna in 

vigoare si cu documentele internationale la care Romania este parte. Consiliul National pentru 

Combaterea Discriminarii functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr.137/2000 republicata, 

privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare. 

Atribuţile Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării: 

 propune acţiuni sau măsuri speciale pentru protecţia persoanelor şi categoriilor 
defavorizate care fie se află pe o poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea cetăţenilor 
datorită originii sociale ori unui handicap, fie se confruntă cu un comportament de 
respingere şi marginalizare atunci când acestea nu se bucură de egalitatea şanselor; 

 are rolul de a implementa principiul egalităţii între cetăţeni, prevăzut în Constituţia 
României, în legislaţia internă în vigoare şi în documentele internaţionale; 

 primeşte sesizări privind încălcarea dispoziţiilor normative referitoare la principiul egalităţii 
şi nediscriminării, de la persoane fizice, organizaţii neguvernamentale care au ca scop 
protecţia drepturilor omului, alte persoane juridice, instituţii publice, le analizează, adoptă 
măsurile corespunzătoare şi comunică răspunsul în termenul prevăzut de lege; - constată 
şi sancţionează contravenţiile prevăzute de Legea nr. 61/2013 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare; 

 propune Guvernului proiecte de acte normative în domeniul său de activitate; 

 avizează proiectele de acte normative care au ca obiect exercitarea drepturilor şi a 
libertăţilor, în condiţii de egalitate şi nediscriminare; 

 colaborează cu autorităţile publice, persoanele juridice şi persoanele fizice pentru 
asigurarea prevenirii, sancţionării şi eliminării tuturor formelor de discriminare. 
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5.7. Alte instituţii importante cu atribuţii specifice în domeniul egalităţii de şanse 

între femei şi bărbaţi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS) – are 
atribuţii în legătură cu egalitatea de şanse în domeniul administrării şi gestionării 
sistemului public de pensii şi asigurări sociale 
Inspectia Muncii – aplică principiile egalităţii de şanse în domeniul muncii, relaţiilor 
de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, atât în domeniul privat cât şi de stat.  
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, prin Inspectoratele scolare judetene 
si al Municipiului Bucuresti, aplică principiile egalităţii de şanse în domeniul educaţiei. 
Ministerul Sanatatii Publice, prin Directiile de sanatate publica judetene si a 
Municipiului Bucuresti, are atribuţii în domeniul sănătăţii 
Agenţia Naţională pentru Calificari – în domeniul formării profesionale a adulţilor 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă – în domeniul ocupării şi 
protecţiei sociale a persoanelor neîncadrate în muncă 
Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, în domeniul accesului egal la bunuri şi 
servicii 
Institutul Naţional de Statistică – în domeniul stabilirii indicatorilor de gen 
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6. Strategiile naţionale în domeniul egalităţii de şanse 2006 - 2017 

6.1. Strategiile iniţiale, 2006 - 2012 

Strategia naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2006 – 

2009 s-a axat predominant pe măsuri de informare şi conştientizare. 

Strategia naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010 – 

2012 a extins aria de intervenţie şi a stabilit măsuri de interventie în domenii stabilite ca prioritare: 

educaţia (favorabilă egalităţii de şanse), piaţa muncii (reducerea diferenţelor salariale dintre 

bărbaţi şi femei), societate (celebrarea unor evenimente importante din istoria luptei pentru 

drepturile femeii: România a participat ca membru UNFPA la organizarea Observatorului de Gen 

din România), roluri, stereotipuri de gen (mesaje transmise de mass media), participarea la 

procesul de decizie (analize, statistici). În contextul reorganizării şi desfinţării unor instituţii o parte 

din obiective  nu au fost atinse.  

6.2. Strategia 2014 – 2017 

Strategia actuală pleacă de la strategia la nivel european pentru 2010 – 2015. În introducerea 

documentului se spune că diferentele de gen s-au diminuat în ultimii ani, dar nu suficient. De 

asemenea se subliniază ca Legea 202 / 2002 a permis armonizarea legislaţiei româneşti cu cea 

comunitară.Punctele tari sunt considerate: 

 Legislaţia 

 Mecanismele instituţionale 

 Societatea civilă 

 Segmentul academic 
 

Direcţile de acţiune 2014 - 2017 

Două direcţii de acţiune au fost stabilite prin programul de guvernare 2013 – 2016. La capitolul 

„Muncă” a fost luată în considerare dimensiunea egalităţii de şanse: 
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 Susţinerea egalităţii de şanse 

 Eliminarea diferenţelor salariale dintre bărbaţi şi femei 

 Includerea principiilor coeziunii sociale şi egalitătii de gen în toate politicile publice 

 Întărirea capacităţilor de monitorizare 
 

La capitolul „Educaţie”: 

 Garantarea egalităţii de şanse indiferent de statutul social 

 Eliminarea formelor de discriminare 
 

Pentru perioada 2014 – 2017 strategia îşi propune restrângerea domeniilor de intervenţie din 

raţiuni pragmatice şi financiare. Strategia 2014 – 2017 a identificat următoarele arii de acţiune: 

 Educaţia 

 Piaţa muncii 

 Participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor la procesul de decizie 

 Abordarea integratoare de gen 

 Violenţa de gen 
 

Pentru aceste arii de acţiune au fost identificate măsuri şi s-au stabilit indicatori şi resurse 

financiare. 

Obiectivele strategiei sunt următoarele: 

1. În domeniul educaţiei – combaterea sterotipurilor de gen, studierea promovării 
perspectivei de gen în învăţământul preuniversitar, campanii de senzibilizare şi informare, 
includerea unor criterii privind egalitatea de gen la evaluarea calităţii în învăţământ, 
formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul egalităţii de şanse 

2. Piaţa muncii: 
a. Promovarea perspectivei de gen în politicile de ocupare şi mobilitate 
b. Conştientizarea prevederilor legale 
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c. Conştientizarea diferenţelor salariale dintre femei şi bărbaţi 
d. Conştientizarea necesităţii concilierii vieţii de familie şi a celei profesionale 
e. Integrarea pe piaţa muncii a femeilor vulnerabile (prin organizarea de cursuri, 

realizarea unor analize, elaborarea de recomandări, campanii de informare, 
încheierea de parteneriate cu societatea civilă) 

3. Participarea echilibrată la decizie: 
a. Monitorizare (studii, analize) 

4. Abordarea integratoare de gen: 
a. Introducerea perspectivei de gen în politicile naţionale (implicarea CONES, 

formarea membrilor CONES, organizarea unor activităţi de sensibilizare) 
5. Violenţa de gen: 

a. Combaterea hărţuirii, a hărţuirii sexuale 
b. Combaterea violenţei (prin elaborarea unor analize şi organizarea de campanii de 

informare şi sensibilizare).. 
 

III. Accesibilitate a femeilor pe piata muncii 

1. Introducere 

Putem observa relațiile de gen în societatea românească actuală din perspectiva deținerii 

controlului sau a puterii asupra resurselor de orice natură, cât și a pattern-urilor de mobilitate 

socială în actuala structură de putere (Pasti 2003). În acest sens putem discuta despre afirmarea 

poziției dominatoare a bărbatului având o mai mare influență asupra deciziilor ce privesc direcția 

de dezvoltare a societății sau organizaților.  

Măsurile legislative adoptate în ultimii ani cu privire la egalitatea de gen reușesc în mică 

măsură să diminueze diferențele percepute între femei și bărbați la nivelul gospodăriei sau al 

societății per ansamblu. Principalele aspecte profesionale influențate de aceste disparități sunt:  

„accesul pe piaţa muncii (recrutarea şi selecţia); formarea şi perfecţionarea profesională; 

promovarea; salarizarea; maternitatea, creşterea şi îngrijirea copilului; hărţuirea sexuală; 

sancţionarea şi concedierea” (Aninoşanu, Marţiş şi Sorescu 2008: p.22). 
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În perioada 2010 – 2013 accesul pe piaţa muncii rămâne redus. În regiunea Bucureşti – 

Ilfov numărul locurilor de muncă vacante declarate fiind de cca. trei ori mai mic decât cel al 

şomerilor înregistraţi. In general rata şomajului este ceva mai redusă în rândul persoanelor de 

sex feminin şi există diferenţe în ce priveşte salariul mediu, în favoarea bărbaţilor. În perioada 

2010 – 2013, în general, indicatorii se îmbunătăţesc treptat, de la an la an. 

2. Despre accesul pe piaţa muncii 

Accesul femeilor la piaţa muncii este influenţat de stereotipuri, prejudecăţi şi alte atribuiri. 

Stereotipurile sunt judecaţi despre o anumită categorie de indivizi, judecăţi care nu reflectă 

întocmai realitatea. Stereotipurile fiind nişte simplificări ale realităţii pot duce uşor la discriminare 

pe piaţa muncii şi în alte domenii. Stereotipurile de gen influenţează semnificativ evaluarea 

candidaţilor la angajare. În societatea românească, şi nu numai, găsim o serie întreagă de 

stereotipuri în legătură cu femeile, cum ar fi de exemplu: femeile nu ştiu să parcheze maşina, 

locul femeilor este sa se ocupe de gospodarie, rolul femeilor este de a creşte copiii, bărbatul este 

capul familiei, femeile nu iau decizii în familie (bărbatul le ia), femeia este responsabilă cu treburile 

casei. 

Pentru a analiza accesul femeilor pe piaţa muncii, în afară de stereotipuri, putem lua în 

considerare şi o serie de indicatori, cum ar fi: rata de ocupare5, rata de activitate6, rata şomajului7,  

perioada de angajare la un loc de muncă (determinată, nedeterminată, sezonieră, normă întreagă 

sau parţială). Alt indicator important este timpul de căutare a unui loc de muncă, dar în România 

nu există date oficiale pentru calcularea acestui indicator. 

Accesul femeilor pe piaţa muncii poate fi crescut prin combaterea stereotipurilor de gen, 

educaţie, prin măsuri active pe piaţa muncii, cum ar fi de exemplu formarea continuă, incubatoare 

                                                
5 raportul între populaţia ocupată şi populaţia în vârstă de 15 – 64 ani 
6 ponderea populaţie active cu vârstă între 15 şi 64 ani 
7 raportul între numărul de şomeri şi populaţia activă totală 
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de afaceri, încurajarea antreprenoriatului, pregătirea pentru a scrie un CV sau pentru interviu, 

consilierea şi orientarea profesională. 

3. Rata de ocupare 

Din tabelul de mai jos observăm că rata de ocupare fluctuează în România, tendinţa fiind 

să scadă, mai mult la femei decât la bărbaţi, diferenţele crescând în 2011 la 13%. (Tabel Rata de 

ocupare (%), sursa Eurostat) 

Tabel 1. Rata de ocupare (%) 

 2001 2006 2011 

Bărbaţi 67.8 64.6 65 

Femei 57.1 53 52 

Diferenţă 10.7 11.6 13 
Sursa Eurostat 

În ce priveşte rata de ocupare, în perioada 2010 – 2013, per total este mai mare în 

regiunea Bucureşti – Ilfov, faţă de întreaga ţară, şi în Bucureşti fată de Ilfov. Diferenţa masculin – 

feminin este mică, rata de ocupare fiind puţin mai mare în favoarea bărbaţilor. Regiunea Sud-

Muntenia se situeaza sub media tării în ce priveşte rata de ocupare (tabel 2) 

Tabel 2. Rata de ocupare a resurselor de munca pe sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete 

Sexe Macroregiuni, regiuni de dezvoltare si 
judete 

Ani 

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

UM: Procente 

Procente Procente Procente Procente 

Total TOTAL 59,6 59,6 61,1 60,9 

Regiunea BUCURESTI - ILFOV 78,5 79,5 80,3 82,1 

Ilfov 70 69,9 69,4 66 

Municipiul Bucuresti 80 81,1 82,3 85,3 

Regiunea SUD-MUNTENIA 55.3 55.4 56.9 56.5 
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Masculin TOTAL 61,2 60,7 62,4 62,6 

Regiunea BUCURESTI - ILFOV 79,8 81,5 82,9 83,7 

Ilfov 73,8 75,8 74,9 71,3 

Municipiul Bucuresti 80,9 82,5 84,4 86,2 

Regiunea SUD-MUNTENIA 57 56.2 58.2 58 

Feminin TOTAL 57,9 58,4 59,6 59,1 

Regiunea BUCURESTI - ILFOV 77,3 77,4 77,8 80,6 

Ilfov 66 63,7 63,7 60,5 

Municipiul Bucuresti 79,1 79,8 80,3 84,4 

Regiunea SUD-MUNTENIA 53.5 54.5 55.4 54.9 

© 1998 - 2014 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 

 

Conform Cercetării statistice asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO), rata de 

ocupare în 2013 era de 52,6% pentru femei şi de 66,8% pentru bărbați (Tabel 3). În perioada 

2007 – 2013 trendul ratei de ocupare înregistrează în rândul bărbaților o evoluție pozitivă cu mici 

fluctuații și una negativă în rândul femeilor, care în ultimii doi ani a cunoscut o ușoară creștere.  

 
Tabel 3. Rata de ocupare în România, pentru populaţia în vârstă de muncă (15 – 64 de ani) în funcție de gen 
(%) 

Rata de ocupare 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 58,8 59,0 58,6 58,8 58,5 59,5 59,7 

Femei 52,8 52,5 52,0 52,0 52,0 52,6 52,6 

Bărbați 64,8 65,7 65,2 65,7 65,0 66,5 66,8 

   Sursă: INS, bază TEMPO 
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4. Calificările/ abilitătile profesionale 

 
Calificările profesionale sunt calificări-cheie stabile pentru o perioadă mai lungă de timp, 

utilizate pe plan profesional (Cozărescu coord. 1999: pp. 34 – 38). Acestea sunt dobândite pe tot 

parcursul vieții prin perfecționare profesională. În baza calificărilor profesionale se pot 

(auto)aprecia propriile capacități și abilități, cât și dezvolta capacitățile practice. 

Conform teoriei lui Kt. Luzern (1998 citat în Cozărescu coord. 1999: pp. 35 – 38), 

claificările profesionale vizează următoarele planuri: personal, social, al cunoștințelor și al acțiunii 

(Tabel 4) 

Tabel 4. Capacițățile-cheie generale 

Planul personal Planul social 

1. Independența, autonomia 
 Asumarea responsabilităților 
 Capacitatea de a lua decizii 
 Încredere în sine 
 Motivație, angajament 
 Propria inițiativă 
 Interes față de profesie 
 Capacitatea de a folosi dreptul la 

decizii și la  discuții  
 Capacitatea de a planifica și acționa 

independent 
2. Capacitatea de a obține performanțe 

 Pregătirea pentru obținerea 
performanțelor 

 Asumarea obligațiilor 
 Seriozitatea 
 Capacitatea de a încerca 
 Grija 
 Concentrarea 

1. Capacitatea de a lucra într-o echipă 
 Flexibilitate și adaptare 
 Capacitatea de a se integra 
 A fi pregătit pentru consens 
 Sinceritate 
 Loialitate 
 Asumarea responsabilității pentru 

echipă și pentru climatul de muncă 
 Capacitatea de organizare și 

planificare 
 Capacitatea de conducere 
 Comportament adecvat față de 

instituții și superiorii ierarhici 
 Seriozitate 
 Capacitatea de a aborda, rezolva și 

suporta conflicte 
2. Capacitatea de relaționare 

 Capacitatea de comunicare 
 Identificarea cu rolul profesional 
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 Disciplina 
 Perseverența 
 Orientarea spre scop 
 Răbdarea 
 Tenacitatea 
 Ambiția 
 Bucuria de a se implica 

 Capacitatea de a iniția, întreține, 
dezvolta și încheia relații profesionale 

 Atitudinea profesional – etică 
 A fi un model 
 Deschidere 
 Respect 
 Empatie 
 Valorificare a celorlalți 
 Originalitate 
 Cinste 

Planul cunoștințelor Planul acțiunilor 

1. Capacitatea de a învăța 
 Siguranța cunoștințelor 
 A colecționa, administra și reproduce 

informații 
 A crea situații de învățare 
 A folosi ocazii de învățare 
 A planifica învățarea în mod activ 
 A folosi sprijin pentru învățare 
 A formula obiective și a le verifica 
 A utiliza cu siguranță cunoștințele de 

specialitate și capacitățile 
 Aprofundare a cunoștințelor 
 Extindere a dorinței de a ști mai mult 
 Dezvoltare a unui stil propriu de 

învățare și a propriilor metode de 
învățare 

2. Capacitatea de a transfera (de a aplica) 
cunoștințele în practică 

 A transfera cunoștințele în propria 
practică profesională 

 Capacitate de recunoaștere și de 
folosire a posibilităților de 
recunoaștere 

1. Capacitatea de a rezolva probleme 
 Siguranța pricipiilor și metodelor 
 A gândi și proceda analitic, focalizat, 

conceptual 
 A gândi contextual 
 Capacitate de abstractizare 
 Siguranță în prognoze 
 Alegerea și folosirea ajutoarelor 

potrivite 
 Folosirea informatiilor de la alții și a 

consfătuirilor, ca ajutor 
 Stabilirea priorităților 
 Cunoștința cheltuielilor 

2. Capacitatea de reflecție 
 Aprecierea de sine a altora și a 

activităților 
 Capacitatea de a judeca 
 Obiectivitatea 
 A fi pregătit pentru schimbări 

comportamentale 
 Capacitatea de observare și 

autoobservare 
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 Capacitate de a inova 
 Creativitate 
 Capacitate de organizare 
 Capacitate de a improviza 
 Flexibilitate în gândire, acțiune 
 Transmitere a capacităților, instruire 
 Gândire în analogii 

 

 Folosirea adecvată a punctelor tari și 
slabe 

 Capacitatea de introspecție 
 Cunoașterea capacităților și a limitelor 

proprii 
 Capacitatea de a critica 

Notă: tabel adaptat după Cozărescu coord. 1999: pp. 35 – 38 

 

Conform percepției participanților la studiu (tabel 5), cel puțin jumătate dintre respondenți 

au precizat că dețin abilitatea de a comunica (85.8%), de a lucra în echipă (76.5%), încredere în 

sine (67.4%), abilitatea de a rezolva probleme (62.3%), perseverență în efort (61%), abilitatea de 

planificare și management (54.5%) și cea de a învăța continuu (50%). Iar cea mai puțin precizată 

abilitate este cea de a gândi critic (19.4%). Cele mai indicate 3 abilități cheie sunt comunicarea 

(38.1%), încrederea în sine (36.8%) și perseverența în efort (32.6%).  

 

Mai mult de jumătate dintre respondenți afirmă că următoarele abilități le sunt necesare 

femeilor pe piața actuală a muncii (tabel 6): comunicarea (89.7%), încrederea în sine (72.9%), 

lucrul în echipă (69.7%), perseverența în efort (62.9%), rezolvarea de probleme (57.4%), 

învățarea continuă (54.5%) și flexibilitatea (51.3%).  

Tabel 5. Abilități deținute de respondenți 

 
Abilități 

 

 
… le regăsiți la dvs.  

 

Indicați 3 abilități cheie pe 
care le dețineți ...  

Planificare si management 54.5% sau 169 pers 24.2% sau 75 pers 

Abilități IT 49% sau 152 pers 13.5% sau 42 pers 

Fluență în utilizarea limbilor străine 42.9% sau 133 pers 9.4% sau 29 pers 

Rezolvare de probleme 62.3% sau 193 pers 29.7% sau 92 pers 

Procesare informații 43.2% sau 134 pers 8.1% sau 25 pers 
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Gândire critică 19.4% sau 60 pers 7.4% sau 23 pers 

Învățare continuă 50% sau 155 pers 11.6% sau 36 pers 

Luarea deciziilor in mod independent 31% sau 96 pers 6.8% sau 21 pers 

Autocunoaștere  38.1% sau 118 pers 12.9% sau 40 pers 

Încredere in sine 67.4% sau 209 pers 36.8% sau 114 pers 

Motivare 42.9% sau 133 pers 9.7% sau 30 pers 

Perseverență în efort 61% sau 189 pers 32.6% sau 101 pers 

Inițiativă 48.7% sau 151 pers 11.6% sau 36 pers 

Creativitate 44.8% sau 139 pers 15.8% sau 49 pers 

Flexibilitate  43.5% sau 135 pers 7.4% sau 23 pers 

Comunicare 85.8% sau 266 pers 38.1% sau 118 pers 

Lucru in echipă 76.5% sau 237 pers 25.2% sau 78 pers 

Alta, și anume         0% 0% 

Notă: nr de cazuri = 310 persoane 

 
Tabel 6. Abilitățile necesare femeilor pe piața muncii 

 
Abilități 

 

…. necesare femeilor pe piața 
actuală a muncii  

Planificare si management 27.1% sau 84 pers 

Abilități IT 39.7% sau 123 pers 

Fluență în utilizarea limbilor străine 33.2% sau 103 pers 

Rezolvare de probleme 57.4% sau 178 pers 

Procesare informații 40% sau 124 pers 

Gândire critică 20.3% sau 63 pers 

Învățare continuă 56.5% sau 175 pers 

Luarea deciziilor in mod independent 14.8% sau 46 pers 

Autocunoaștere  37.4% sau 116 pers 

Încredere in sine 72.9% sau 226 pers 

Motivare 54.5% sau 169 pers 
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Perseverență în efort 62.9% sau 195 pers 

Inițiativă 48.1% sau 149 pers 

Creativitate 49% sau 152 pers 

Flexibilitate  51.3% sau 159 pers 

Comunicare 89.7% sau 278 pers 

Lucru in echipă 69.7% sau 216 pers 

Alta, și anume         0% 

Notă: nr de cazuri = 310 persoane 

 

Succesul profesional este determinat din perspectiva Angela Lee Duckworth de grit 
(Selingman 2012). Mai exact de efortul constant pe care o persoană îl depune pentru pasiunea 
sa în ciuda obstacolelor întâmpinate. După cum se poate observa din tabelul 7, aproximativ trei 
sferturi dintre respondenți consideră că sunt descurajați de eșecurile profesionale cel mult în mică 
măsură (76.5%). Mizând probabil pe funcția informativă a eșecului. Bărbații și femeile participanți 
la studiu se raportează relativ diferit la eșecurile profesionale. În sensul că respondentele percep 
eșecul ca fiind descurajator în foarte mare măsură într-o proporție mai mare decât bărbații. În 
plus, mai mulți bărbați evaluează eșecul ca fiind în mică măsură descurajator.  

Tabel 7. Raportarea la eșec 

 În foarte 
mică 

măsură 

În mică 
măsură 

În mare 
măsură 

În foarte 
mare  

măsură 

 
 
Eșecurile profesionale mă 
descurajează.  
 

Total % 24.2% 52.3% 18.3% 5.2% 

Femeie Nr. 
cazuri 

58 114 42 15 

% 25,30% 49,80% 18,30% 6,60% 

Bărbat Nr. 
cazuri 

16 46 14 1 

% 20,80% 59,70% 18,20% 1,30% 

Notă: nr de cazuri = 306 persoane 
 

Grit-ul unei persoane este influențat de auto-controlul, concentrarea și perseverența în 
efort a acestuia. Aceste abilități sunt măsurate prin afirmațiile prezentate în tabelul de mai jos. 
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Așadar, mai mult de trei sferturi dintre respondenți afirmă că reușesc să se controleze, 
concentreze și să persevereze în efort față de proiectele pe care le au în lucru, chiar dacă implică 
o perioadă mai lungă de timp sau apariția unor noi proiecte (tabel 8). Respondenții susțin că li se 
întâmplă în foarte mică măsură (43.1%%) și în mică măsură (46.4%) să se entuziasmeze în 
legătură cu ideile și proiectele noi, uitând de cele actuale/ în lucru. Doar 5.2% dintre respondenți 
precizează că au mai degrabă dificultăți în a-și menține interesul pentru proiectele care durează 
mai mult de câteva luni sau că încep mai multe activități, nefinalizându-le. Mai mult decât atât, 
79.9% dintre respondenți susțin că au obținut realizări profesionale printr-un efort susținut (luni/ 
ani de muncă).  

Diferențele de gen privind primele trei afirmații prezentate în tabelul de mai jos sunt destul 
de mici; indicând o pondere mai ridicată de femei ce sunt entuziasmate de noile idei și proiecte 
uitând de cele actuale, cât și de femei ce încep mai multe activități, pe care nu le finalizează. Însă, 
bărbații întâmpină într-o proporție mai mare dificultăți atunci când încearcă să-și mențină interesul 
față de proiectele care durează mai mult de câteva luni. Totuși acestea sunt și cei care au obținut 
într-o proporție mai mare realizări profesionale printr-un efort susținut pe parcursul unor luni/ ani 
de muncă.   

Tabel 8. Afirmații privind auto-controlul, capacitatea de concentrare și perseverența în efort a respondenților8 

 În foarte 
mică 

măsură 

În mică 
măsură 

În mare 
măsură 

În foarte 
mare  

măsură 

 
Mă entuziasmez față de ideile și 

proiectele noi, uitând de cele 
actuale/ în lucru. 

 
nr de cazuri = 306 persoane 

Total % 43.1% 46.4% 8.2% 2.3% 

Femeie Nr. 
cazuri 

110 93 20 6 

% 48,00% 40,60% 8,70% 2,6%  

Bărbat Nr. 
cazuri 

22 49 5 1 

% 28,60% 63,60% 6,50% 1,30% 

Am dificultăți în a-mi menține 
interesul pentru proiecte care 

Total % 43.1% 46.4% 8.2% 2.3% 

Femeie Nr. 
cazuri 

125 94 8 3 

                                                
8 Afirmațiile sunt traduse din sondajul privind grit-ul: 
https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/questionnaires/grit-survey 

https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/questionnaires/grit-survey
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durează mai mult de câteva luni 
pentru a fi finalizate. 

 
nr de cazuri = 307 persoane 

% 54,30% 40,90% 3,50% 1,30% 

Bărbat Nr. 
cazuri 

35 37 5 0 

% 45,50% 48,1%  6,50% 0,00% 

Încep o activitate, dar adesea mă 
trezesc făcând alte activități, 

nereușind să finalizez niciuna în 
timpul propus (organizare/ 

planificare). 
nr de cazuri = 308 persoane 

Total % 60.4% 34.4% 4.2% 1% 

Femeie Nr. 
cazuri 

132 84 12 3 

% 57,10% 36,40% 5,20% 1,30% 

Bărbat Nr. 
cazuri 

54 22 1 0 

% 70,10% 28,60% 1,30% 0,00% 

Am obținut realizări profesionale 
care au presupus efort susținut 

(luni/ ani de muncă). 
 
 
nr de cazuri = 308 persoane 

Total % 3.6% 16.6% 47.4% 32.5% 

Femeie Nr. 
cazuri 

8 46 88 89 

% 3,50% 19,90% 38,10% 38,50% 

Bărbat Nr. 
cazuri 

3 5 58 11 

% 3,90% 6,50% 75,30% 14,30% 

 

În tabelul 9 este portretizată percepția respondenților cu privire la abilitatea lor de a inova 

în mediul profesional. Așadar, 85% dintre respondenți consideră că, în mare și foarte mare 

măsură, propun idei noi și variate la locul de muncă. Abilitate ce este afirmată mai degrabă de 

bărbați decât de femei.  

Tabel 9. Abilitatea de a inova în situații profesionale 

 În foarte 
mică 

măsură 

În mică 
măsură 

În mare 
măsură 

În foarte 
mare  

măsură 

 
Propun idei noi si variate pentru 

situațiile profesionale întâmpinate. 
 
 
 

Total % 0.7% 14.3% 53.4% 31.6% 

Femeie Nr. 
cazuri 

1 39 101 89 

% 0,40% 17,00% 43,90% 38,70% 

Bărbat Nr. 
cazuri 

1 5 63 8 
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nr de cazuri = 307 persoane % 1,30% 6,50% 81,80% 10,40% 

 

Abilitatea de a lucra în echipă este, de asemenea, necesară pe piața muncii conform 

percepției respondenților. Predilecția pentru întâlniri/ ședințe de grup este evidențiată de afirmația 

privind utilitatea acestora (tabel 10). Așadar, 92.4% dintre respondenți cred cel puțin în mare 

măsură în utilitatea întâlnirilor/ ședințelor de grup. Se pare că procentul bărbaților, care percep 

ședințele/ întâlnirile de grup ca fiind în mare măsură utile, este mai mare comparativ cu cel al 

femeilor participante la studiu. În timp ce acestea dețin o pondere mai ridicată în ceea ce privește 

evaluarea utilității în foarte mare măsură. În plus, aprecierea în foarte mare măsură a utilității 

ședințelor scade odată cu înaintarea în vârstă.  Cu toate acestea, tinerii de până în 24 de ani 

reprezintă grupul cu cel mai redus procent de apreciere în mare măsură a ședințelor  comparativ 

cu celelalte categorii de vârstă. În ceea ce privește funcția respondentului, directorii și managerii 

din eșantion apreciază în foarte mare măsură utilitatea unei ședințe, pe când administratorii și 

persoanele cu alte funcții de conducere mai degrabă o apreciază în mare măsură.  

Tabel 10. Utiitatea întâlnirilor/ ședințelor de grup în sfera profesională 

 
Întâlnirile/ ședințele de grup 

sunt utile. 
 

În foarte 
mică măsură 

În mică 
măsură 

În mare 
măsură 

În foarte 
mare  măsură 

1% 6.6% 51.1% 41.3% 

 Nr. 
cazuri 

% Nr. 
cazuri 

% Nr. 
cazuri 

% Nr. 
cazuri 

% 

Gen femeie 2 0,9% 16 7,0% 96 42,3% 113 49,8% 

bărbat 1 1,3% 4 5,1% 60 76,9% 13 16,7% 

Vârstă 18 - 24 ani 0 0,0% 2 8,3% 10 41,7% 12 50,0% 

25 - 34 ani 1 0,8% 3 2,3% 70 53,8% 56 43,1% 

35 - 44 ani 0 0,0% 10 11,5% 42 48,3% 35 40,2% 

45 - 64 ani 2 3,2% 5 7,9% 33 52,4% 23 36,5% 

Funcție Director 1 4,5% 1 4,5% 8 36,4% 12 54,5% 

Administrator 1 1,4% 14 18,9% 51 68,9% 8 10,8% 
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Manager 0 0,0% 0 0,0% 35 37,2% 59 62,8% 

Șef de secție, contabil 
șef 

1 1,0% 4 4,0% 50 49,5% 46 45,5% 

Altă funcție de 
conducere 

0 0,0% 1 7,1% 12 85,7% 1 7,1% 

Notă: nr de cazuri = 305 persoane 

 

Feedback-ul primit în cadrul echipei de lucru este apreciat de un procent mai mic de 

respondenți comparativ cu utilitatea ședințelor, mai exact de 86.6% dintre aceștia (tabel 11). 

Femeile apreciază necesitatea lucratului în echipă în proporție mai mare decât bărbații implicați 

în studiu. Iar persoanele de până în 34 de ani și cele care dețin o altă funcție de conducere 

consideră că își doresc în mare măsură să lucreze și să se consulte în echipă, reprezentând 

categoriile cu cel mai ridicat procentaj. În schimb, procentul celor care au afirmat că își doresc în 

foarte mare măsură acest lucru crește odată cu înaintarea în vârstă și se regăsește mai degrabă 

la directori și manageri.  

Tabel 11. Preferința pentru lucrul în echipă 

Adesea vreau să lucrez în echipă/ 

să mă consult cu echipa. 

 

În foarte mică 

măsură 

În mică măsură În mare măsură În foarte mare  

măsură 

1% 12.4% 52.6% 34% 

 Nr. 

cazuri 

% Nr. 

cazuri 

% Nr. 

cazuri 

% Nr. 

cazuri 

% 

Gen 
femeie 2 0,9% 25 11,0% 107 46,9% 94 41,2% 

bărbat 1 1,3% 13 16,7% 54 69,2% 10 12,8% 

Vârstă 

18 - 24 ani 1 4,2% 4 16,7% 13 54,2% 6 25,0% 

25 - 34 ani 0 0,0% 8 6,1% 79 60,3% 44 33,6% 

35 - 44 ani 1 1,1% 16 18,4% 39 44,8% 31 35,6% 

45 - 64 ani 1 1,6% 10 15,9% 29 46,0% 23 36,5% 

Funcție 
Director 1 4,3% 1 4,3% 7 30,4% 14 60,9% 

Administrator 0 0,0% 23 31,1% 43 58,1% 8 10,8% 
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Adesea vreau să lucrez în echipă/ 

să mă consult cu echipa. 

 

În foarte mică 

măsură 

În mică măsură În mare măsură În foarte mare  

măsură 

1% 12.4% 52.6% 34% 

 Nr. 

cazuri 

% Nr. 

cazuri 

% Nr. 

cazuri 

% Nr. 

cazuri 

% 

Manager 0 0,0% 5 5,3% 44 46,8% 45 47,9% 

Șef de secție, contabil șef 1 1,0% 8 7,9% 56 55,4% 36 35,6% 

Altă funcție de conducere 1 7,1% 1 7,1% 11 78,6% 1 7,1% 

Notă: nr de cazuri = 306 persoane 

 

Adaptabilitatea față de context se regăsește în mare și foarte mare măsură la 78.9% dintre 

subiecții studiului în cauză (tabel 12). Femeile își adaptează în foarte mare măsură modul de 

interacțiune cu celelalte persoane la context mai degrabă decât bărbații, care au în schimb o 

pondere mai ridicată pentru afirmarea adaptabilității în mică și în mare măsură. Tinerii de până în 

24 de ani, administratorii și cei cu alte poziții de conducere se adaptează în mare măsură în 

proporție mai ridicată decât celelalte categorii. În timp ce adaptabilitatea în foarte mare măsură 

se regăsește mai degrabă la persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 și 44 de ani, directori și 

manageri.  

Tabel 12. Adaptabilitatea respondenților la context 

Îmi adaptez modul de a mă raporta 

la oameni în funcție de situație. 

În foarte mică 

măsură 

În mică măsură În mare măsură În foarte mare  

măsură 

0.7% 20.5% 50.2% 28.7% 

 Nr. 

cazuri 

% Nr. 

cazuri 

% Nr. 

cazuri 

% Nr. 

cazuri 

% 

Gen 
femeie 2 0,9% 39 17,0% 103 45,0% 85 37,1% 

bărbat 0 0,0% 24 30,8% 51 65,4% 3 3,8% 

Vârstă 
18 - 24 ani 0 0,0% 3 12,5% 16 66,7% 5 20,8% 

25 - 34 ani 0 0,0% 27 20,6% 68 51,9% 36 27,5% 
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35 - 44 ani 0 0,0% 20 23,0% 36 41,4% 31 35,6% 

45 - 64 ani 2 3,1% 13 20,3% 33 51,6% 16 25,0% 

Funcție 

Director 0 0,0% 4 17,4% 9 39,1% 10 43,5% 

Administrator 2 2,7% 18 24,0% 46 61,3% 9 12,0% 

Manager 0 0,0% 15 16,0% 42 44,7% 37 39,4% 

Șef de secție, contabil șef 0 0,0% 20 19,8% 50 49,5% 31 30,7% 

Altă funcție de conducere 0 0,0% 6 42,9% 7 50,0% 1 7,1% 

Notă: nr de cazuri = 307 persoane 

 

Flexibilitatea cognitivă a respondenților este indicată de gradul de deschidere față de 

punctul de vedere al unei alte persoane (tabel 13). Așadar, 67.7% dintre persoanele participante 

la studiu se percep a fi deschise în raport cu opiniile celorlalți, iar 29.7% se declară reticenți la 

început, dar cu tendințe de deschidere pe parcursul discuției.  În timp ce 2.6% dintre respondenți 

se declară inflexibili.  

 

Tabel 13. Flexibilitatea cognitivă 

Adesea, într-o discuție cu o 
altă persoană … 

 
 
nr de cazuri = 303 persoane 

2.6% îmi susțin punctul de vedere chiar dacă nu am dreptate 

29.7% inițial sunt reticent(ă) față de argumentele celeilalte persoane, 
dar îmi schimb părerea pe parcurs, dacă este cazul  

67.7% sunt deschis să ascult argumentele celeilalte persoane încă 
de la început 

 

Abilitatea de a rezolva probleme este, de asemenea, necesară pe piața muncii. 

Majoritatea respondenților găsesc soluții ușor (72.1%) și foarte ușor (25.1%) în situații noi (tabel 

14).  

Tabel 14. Abilitatea de a rezolva probleme în situații noi 

Într-o situație nouă găsesc soluții … 
 
nr de cazuri = 283 persoane 

Foarte greu Greu Ușor Foarte ușor 

 
0.7% 

 
2.1% 

 
72.1% 

 
25.1% 
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Cele mai precizate abilități de a fi dezvoltate pentru asigurarea reușitei pe piața muncii se 

referă la identificarea si accesarea resurselor financiare, limbi străine, leadership/ management 

și planificare și organizare (tabel 15). Diferențele de gen privind predilecția spre o abilitate sau 

alta indică: 

 un procent mai ridicat de bărbați în legătură cu abilitățile tehnice; 

 femeile s-au orientat mai degrabă spre abilități științifice comparativ cu bărbații; 

 bărbații sunt interesați în proporție mai mare de abilitatea de a identifica și accesa resurse 

financiare; de leadership/ management și de planificare și organizare 

 femeile vor să-și dezvolte abilitățile IT și cunoștințele de limbi străine în mai mare măsură 

decât bărbații. 

Tabel 15. Abilitățile pe care respondenții le doresc dezvoltate astfel încât să facă față cu succes pe piața muncii 

 
Abilități 

Total Femeie Bărbat 

Nr. 
cazuri 

% Nr. 
cazuri 

% Nr. 
cazuri 

% 

autocunoaștere 35 11.3%  23 10,00% 12 15,20% 

încredere în sine 61 19.7%  52 22,50% 9 11,40% 

leadership/ management 121 39% 77 33,30% 44 55,70% 

planificare și organizare 115 37.1%  73 31,60% 42 53,20% 

management al timpului 73 23.5%  52 22,50% 21 26,60% 

management al conflictelor 54 17.4%  39 16,90% 15 19,00% 

inițiere și dezvoltare relații 
profesionale  

76 24.5% 57 24,70% 19 24,10% 

comunicare si relaționare 108 34.8%  78 33,80% 30 38,00% 

limbi străine 132 42.6%  103 44,60% 29 36,70% 

marketing personal (CV, 
scrisoare de intenție, interviu) 

24 7.7%  24 10,40% 0 0,00% 

abilități tehnice 107 34.5%  59 25,50% 48 60,80% 



 
 

 
 

Page | 49 

abilități IT: internet, computer, 
e-mail, etc. 

105 33.9% 85 36,80% 20 25,30% 

abilități artistice 26 8.4%  22 9,50% 4 5,10% 

abilități științifice 55 17.7%  53 22,90% 2 2,50% 

identificare si accesare resurse 
financiare 

167 53.9% 113 48,90% 54 68,40% 

Notă: nr de cazuri = 310 persoane 

 

Majoritatea respondenților doresc să-și dezvolte abilitățile enunțate anterior prin programe 

de formare/ cursuri, iar cea mai puțin cotată metodă este cea autodidactă (tabel 16). În ceea ce 

privește diferențele de gen, femeile își manifestă mai degrabă preferința pentru programe de 

educație formală, în timp ce bărbații pentru celelalte trei metode specificate în tabelul de mai jos.  

 

Tabel 16. Metode de dezvoltare a abilităților 

 

Metode 

Total Femeie Bărbat 

Nr. 

cazuri 

% Nr. 

cazuri 

% Nr. 

cazuri 

% 

programe de formare/ cursuri 197 63.5% 134 58,0% 63 79,7% 

ateliere de lucru, conferințe, 

seminarii  
130 41.9% 84 36,4% 46 58,2% 

programe de educație formală 

(studii universitare, post-

universitare , master,  doctorat) 

141 45.5% 118 51,1% 23 29,1% 

autodidact (pe cont propriu) 125 40.3% 90 39,0% 35 44,3% 

Notă: nr de cazuri = 310 persoane 

 

Abilitățile cheie evidențiate de majoritatea respondenților în exercitarea funcțiilor de 

conducere sunt: coordonarea, planificarea, relaționarea și analiza (tabel 17). Percepția femeilor 

privind abilitățile pe care le dețin diferă de cea a bărbaților. În sensul că funcția de conducere 

deținută este mai degrabă creionată de abilități precum: relaționarea, analiza, diagnoza și sinteza, 

în cazul femeilor și de coordonare și planificare în cazul bărbaților participanți la studiu. 
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Tabel 17. Abilități cheie exercitate de respondenți în funcțiile lor de conducere 

 Total Femeie Bărbat 

Nr. cazuri % Nr. 
cazuri 

% Nr. 
cazuri 

% 

Diagnoză 85 27.4% 66 28,6% 19 24,1% 

Analiză 156 50.3% 119 51,5% 37 46,8% 

Sinteză 66 21.3% 61 26,4% 5 6,3% 

Planificare 199 64.2% 143 61,9% 56 70,9% 

Coordonare 239 77.1% 173 74,9% 66 83,5% 

Monitorizare 124 40% 93 40,3% 31 39,2% 

Relaționare 181 58.4% 155 67,1% 26 32,9% 

Notă: nr de cazuri = 310 persoane 

5. Formarea profesională 

În anul 2010 exista o diferenţă mare în ce priveşte participarea la cursurile de formare 

continuă. Numărul femeilor era cu 33% mai scăzut decât cel al bărbaţilor (tabel 18). 

Tabel 18. Participanti la cursurile de formare profesionala continua, pe sexe si clase de marime ale 
intreprinderilor 

Clase de marime ale intreprinderilor care ofera formare profesionala 
continua 

Sexe 

Ani 

Anul 2010 

UM: Numar 
persoane 

Numar persoane 

Total Total 544090 

- Masculin 325398 

- Feminin 218692 

© 1998 - 2014 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 
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6. Accesul femeilor în funcții de conducere 

Dincolo de faptul că se înregistrează o rată de ocupare mai scăzută în rândul femeilor, iar 

diferența de gen s-a accentuat și mai mult în 2013 comparativ cu 2007, femeile își exercită  

puterea de decizie într-o organizație/ instituție. Astfel, în primul trimestru din 2014 (Tabel 19), 

32,4% dintre femeile ocupate erau membrii ai corpului legislativ ai executivului, înalți conducători 

ai administrației publice, conducători și funcționari superiori, adică cu 2,7% mai multe față de 2008 

(Anexă 5). Din tabelul de mai jos reiese că femeile dețin mai degrabă ocupații de: funcţionar 

administrativ (64,3%), lucrător în servicii (60,9%), specialist în diverse domenii de activitate 

(56,4%) și tehnicieni și alți speciliști în domeniul tehnic (52,8%). În primul trimestru din 2014 

comparativ cu 2008 ponderea femeilor specialiști în diverse domenii de activitate a crescut cu 

4,7%, iar în rândul tehnicienilor și a altor specialiști din domeniul tehnic s-a redus cu 8,9%. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 19. Structura populaţiei ocupate, în vârstă de muncă, pe grupe de ocupaţii şi în funcţie de sex în primul 

trimestru din 2014, în România. 

Grupe de ocupaţii Total 

populaţie 

ocupată, în 

vârstă de 

muncă (mii 

persoane) 

Feminin Masculin 

Total 

populaţie 

feminină 

ocupată, în 

% populaţie 

feminină 

ocupată, în 

vârstă de 

muncă 

Total 

populaţie 

masculină 

ocupată, în 

% populaţie 
masculină 
ocupată, în 

vârstă de 

muncă 



 
 

 
 

Page | 52 

vârstă de 

muncă 

vârstă de 

muncă 

Membri ai corpului legislativ ai 

executivului, inalti conducatori 

ai administratiei publice, 

conducatori si functionari 

superiori 

179.550 58.141 32,4 121.409 67,6 

Specialisti in diverse domenii 

de activitate 

1.142.891 644.257 56,4 498.634 43,6 

Tehnicieni si alti specialisti din 

domeniul tehnic 

499.680 264.070 52,8 235.610 47,2 

Functionari administrativi 384.663 247.194 64,3 137.469 35,7 

Lucratori in domeniul 

serviciilor 

1.174.101 715.174 60,9 458.928 39,1 

Lucratori calificati in 

agricultura, silvicultura si 

pescuit 

1.897.688 876.116 46,2 1.021.572 53,8 

Muncitori calificati si asimilati 1.322.252 295.046 22,3 1.027.205 77,7 

Alte categorii de ocupaţii 
 

1.800.621 577.046 32,0 1.223.575 68,0 

din care:  
Muncitori necalificaţi 

832.128 362.410 43,6 469.718 56,4 

Total 8.401.446 3.677.044 43,8 4.724.402 56,2 

Sursă Calcul propriu folosind date brute de la INS despre Piaţa Forţei de Muncă din Cercetarea statistică asupra forţei 

de muncă în gospodării (AMIGO), trimestru I în 2014. 

Conform tabelului 20, 53.1% dintre respondenții studiului își manifestă dorința de a fi 

întreprinzători. Dorința de a iniția o afacere în viitor se regăsește în proporție mai mare la bărbați 
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decât la femei, la cei ce au absolvit liceul, studiile superioare și profesionala și scade odată cu 

înaintarea în vârstă. Lista detaliată a domeniilor de activitate în care respondenții intenționează 

să-și deschidă o afacere se regăsește în tabelul 21. Cei mai mulți respondenți  și-au orientat 

intenția către domenii precum: comerț și construcții, probabil pentru că un număr consistent de 

respondenți provin din aceste domenii de activitate.  

Tabel 20. Dorința de a iniția o afacere în viitor 

Ați dori să inițiați o afacere în viitor? 
 
 

Da Nu 

53.1% 46.9% 

 Nr. cazuri % Nr. cazuri % 

GEN femeie 96 45,1% 117 54,9% 

bărbat 57 76,0% 18 24,0% 

Vârstă 18 - 24 ani 17 85,0% 3 15,0% 

25 - 34 ani 75 60,5% 49 39,5% 

35 - 44 ani 37 44,0% 47 56,0% 

45 - 64 ani 23 39,0% 36 61,0% 

Educație Fără școală 1 100,0% 0 0,0% 

Școala primară 0 0,0% 0 0,0% 

Gimnaziu 0 0,0% 0 0,0% 

Școală profesională 5 55,6% 4 44,4% 

Liceu 37 61,7% 23 38,3% 

Postliceal 9 33,3% 18 66,7% 

Studii superioare 85 56,7% 65 43,3% 

Studii post-universitare 16 39,0% 25 61,0% 

Notă: nr de cazuri = 288 persoane. Procentele sunt calculate pe linie.  

 

Tabel 21. Domenii în care respondenții doresc să inițieze o afacere 
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Domenii de activitate 

Total 

Nr. cazuri % 

Bancar 2 0,6 % 

Baruri și cafenele 2 0,6 % 

Comerț 58 18,7 % 

Construcții 17 5,5 % 

Consultanță 4 1,3 % 

Contabilitate 1 0,3 % 

Farmaceutic 3 1 % 

Hoteluri, restaurante și catering 8 2,6 % 

Imobiliare 3 1 % 

Industria alimentară 1 0,3 % 

Industria textilă 3 1 % 

IT 4 1,3 % 

Jocuri de noroc 1 0,3 % 

Management 2 0,6 % 

Nespecificat 2 0,6 % 

Organizare de evenimente 1 0,3 % 

Panificație 1 0,3 % 

Piscicultură 1 0,3 % 

Pompe funebre 1 0,3 % 

Protecția Mediului 1 0,3 % 

Publicitate 5 1,6 % 

Sănătate și servicii medicale 5 1,6 % 

Servicii (general) 7 2,3 % 

Servicii auto 1 0,3 % 

Servicii call center 1 0,3 % 

Servicii de înfrumusețare 4 1,3 % 

Silvic 1 0,3 % 
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Domenii de activitate 

Total 

Nr. cazuri % 

Telecomunicații 2 0,6 % 

Turism, hoteluri și pensiuni 3 1 % 

Notă: nr de cazuri = 145 de persoane 

 

Conform percepției respondenților, cele mai precizate abilități necesare întreprinzătorilor 

sunt: comunicarea, învățarea continuă și identificarea și accesarea resurselor financiare (tabel 

22). Diferențele de gen privind selecția abilităților din lista de mai jos indică ierarhii diferite, și 

anume: femeile s-au orientat în alegerile lor către comunicare, învățare continuă și identificarea 

și accesarea resurselor financiare; în timp ce bărbații considerau necesare abilitatea de a 

identifica și accesa resurse financiare, perseverența în efort și învățarea continuă.  

Tabel 22. Abilitățile necesare în dezvoltarea unei afaceri proprii și/sau în îmbunătățirea performanțelor 
antreprenoriale 

 
Abilități 

Total Femeie Bărbat 

Nr. 
cazuri 

% Nr. 
cazuri 

% Nr. 
cazuri 

% 

Managementul situațiilor de 
risc 

87 28.1% 49 21,2% 38 48,1% 

Etica profesională 113 36.5% 94 40,7% 19 24,1% 

Abilitatea de a inova 121 39% 81 35,1% 40 50,6% 

Identificarea si accesarea 
resurselor financiare 

159 51.3% 103 44,6% 56 70,9% 

Perseverența în efort 143 46.1% 93 40,3% 50 63,3% 

Inițiativa 129 41.6% 96 41,6% 33 41,8% 

Învățarea continuă 160 51.6% 111 48,1% 49 62,0% 

Învățarea din greșeli 116 37.4% 77 33,3% 39 49,4% 

Construirea și dezvoltarea 
relațiilor profesionale 

88 28.4% 70 30,3% 18 22,8% 

Comunicarea 183 59% 150 64,9% 33 41,8% 
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Abilități 

Total Femeie Bărbat 

Nr. 
cazuri 

% Nr. 
cazuri 

% Nr. 
cazuri 

% 

Lucrul în echipă 133 42.9% 97 42,0% 36 45,6% 

Notă: nr de cazuri = 310 persoane 

 

Participanții la studiu preferă norma întreagă de lucru (8h/ zi) ca modalitate de angajare 

(tabel 23). Distribuția modalităților de angajare nu variază foarte mult în funcție de gen. Singurele 

diferențe mai mari sunt că bărbații preferă în proporție mai mare o altă modalitate decât cele 

enunțate în chestionar comparativ cu femeile. În schimb, femeile preferă față de bărbați în 

proporție mai mare toate celelalte modalități. Cu toate acestea, atunci când vine vorba de a avea 

copii, femeile sunt cele care preferă în proporție mai mare decât bărbații să lucreze cu normă 

parțială (2 – 6 h/ zi) sau ca lucrător pe cont propriu (freelancer). În timp ce bărbații care au copii 

preferă mai degrabă norma întreagă de lucru sau alte modalități de angajare comparativ cu 

femeile. 

Tabel 23. Modalități preferate de lucru în funcție de gen și calitatea de a fi părinte 

 

 

modalitatea preferată de 

lucru/ angajare 

 

Normă întreagă (8 

ore/ zi) 

Normă parțială  (2 

- 6 ore/zi) 

Lucrător pe cont 

propriu (freelancer) 

Alta 

85.9% 3.6% 8.9% 1.6% 

Nr. cazuri % Nr. 

cazuri 

% Nr. cazuri % Nr. 

cazuri 

% 

femeie 195 86.3% 9 4.0% 21 9.3% 1 0.4% 

bărbat 66 84.6% 2 2.6% 6 7.7% 4 5.1% 

femeie Da, are copii 102 87,2% 6 5,1% 8 6,8% 1 0,9% 

bărbat Da, are copii 30 90,9% 0 0,0% 2 6,1% 1 3,0% 

Notă: nr de cazuri = 304 persoane Total pe linie 
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7. Accesibilitatea anumitor domenii pentru femei  

Femeile au acces sporit în: sănătate şi asistenţă socială; învăţământ; administraţie 

publică; intermedieri financiare şi asigurări; hoteluri și restaurante; comerț și activități de 

spectacole, culturale și recreative (Tabel 24). În timp ce bărbații domină în sectorul construcțiilor; 

transporturilor; serviciilor administrative și de suport; industrie; informații și comunicații și 

agricultură, silvicultură şi pescuit.  

 
Tabel 24. Numărul de salariaţi pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN şi pe sexe pentru 
anul 2013 

Activitatea 

(secţiuni CAEN Rev.2) 

Total Salariaţi  

Total Masculin Feminin 

Agricultură, silvicultură şi pescuit  103.813 80.276 23.537 

Industrie 1.285.312 728.319 556.993 

 Industrie extractivă 62.253 51.937 10.316 

 Industrie prelucrătoare 1.062.632 557.169 505.463 

 Producţia şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat 

61.282 46.410 14.872 

 Distribuţia apei; salubritate, 

gestionarea deşeurilor, activităţi de 

decontaminare 

99.145 72.803 26.342 

Construcţii 345.567 297.653 47.914 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor 

758.797 370.513 388.284 

Transport şi depozitare 255.762 193.164 62.598 
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Activitatea 

(secţiuni CAEN Rev.2) 

Total Salariaţi  

Total Masculin Feminin 

Hoteluri şi restaurante 119.801 46.863 72.938 

Informaţii şi comunicaţii 125.959 75.976 49.983 

Intermedieri financiare şi asigurări 93.285 29.375 63.910 

Tranzacţii imobiliare 24.335 12.748 11.587 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 131.142 70.142 61.000 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi  

de servicii suport 

235.401 161.865 73.536 

Administraţie publică şi apărare; asigurări 

sociale din sistemul public 

187.116 79.777 107.339 

Învăţământ 358.912 107.965 250.947 

Sănătate şi asistenţă socială 321.489 63.675 257.814 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 56.252 23.191 33.061 

Alte activităţi de servicii 40.611 17.839 22.772 

Total  4.443.554 2.359.341 2.084.213 

Sursă: INS, baza TEMPO 

 

Cei mai mulți respondenți activează în prezent în domenii precum: comerț; industrie 

alimentară; finanțe, asigurări, bănci; sănătate și servicii medicale și construcții (tabel 25). 

Domeniile în care activează cu preponderență femeile, conform percepției respondenților (tabel 

26), sunt: sănătate și servicii medicale; finanțe, asigurări, bănci; hoteluri și restaurante, catering; 

învățământ; turism, baruri și cafenele; comerț și administrație publică. Iar domeniile cel mai puțin 

accesibile femeilor (tabel 26) ar fi: construcțiile; toate ramurile industriale, mai puțin cea 

alimentară și cea textilă, pielărie; aviația; agricultura, silvicultura, pescuitul, creșterea animalelor; 

transportul, depozitarea, curieratul și apărare, poliție și pompieri. 
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Tabel 25. Domeniile de activitate în care activează respondenții 

Domeniul în care activați in prezent 
 

% 

 Agricultură, silvicultură, pescuit, creștere animale 0.6% 

 Industria extractivă, energie, apă, gaz 1% 

 Industria alimentară 8.1% 

Industria  textilă, pielărie 0.3% 

Industrie prelucrătoare grea: metalurgie, construct. mașini/ 
echipamente industriale, mat. construct  

2.3% 

Alte ramuri industriale: electrotehnica. lemn, chimie, etc 0.3% 

Construcții (instalații, tâmplărie etc) 5.2% 

Transport, depozitare, curierat 1.6% 

Telecomunicații, telefonie, IT 3.2% 

Finanțe, asigurări, bănci 6.1% 

 Comerț 50% 

Hoteluri și restaurante, catering 1.6% 

Turism, baruri și cafenele 1.6% 

Învățământ 1% 

Cercetare 1.3% 

Administrație publică (primărie, ministere etc) 1.9% 

Sănătate și servicii medicale 5.8% 

Cultură 0% 

Mass media și divertisment 1% 

Publicitate 1.3% 

Apărare, poliție, pompieri 1.3% 

Aviație 0% 

Alte activități de servicii, și anume       3.9% 

Tranzacții imobiliare 0.6% 

Notă: nr de cazuri = 310 persoane 

Tabel 26. Accesul femeilor în domeniile de activitate 
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Domeniul/ Domeniile … …  în care activează cu 
preponderență femeile  

… cel mai puțin 
accesibile femeilor 

 Agricultură, silvicultură, pescuit, creștere 
animale 

2.9% sau 9 pers 68.4% sau 212 pers 

 Industria extractivă, energie, apă, gaz 0.6% sau 2 pers 74.8% sau 232 pers 

 Industria alimentară 46.1% sau 143 pers 3.9% sau 12 pers 

Industria  textilă, pielărie 49.7% sau 154 pers 11% sau 34 pers 

Industrie prelucrătoare grea: metalurgie, 
construct. mașini/ echipamente 
industriale, mat. construct  

0.6% sau 2 pers 72.6% sau 225 pers 

Alte ramuri industriale: electrotehnica. 
lemn, chimie, etc 

1% sau 3 pers 68.7% sau 213 pers 

Construcții (instalații, tâmplărie etc) 0.3% sau 1 pers 82.6% sau 256 pers 

Transport, depozitare, curierat 1.6% sau 5 pers 60.3% sau 187 pers 

Telecomunicații, telefonie, IT 34.8% sau 108 pers 16.8% sau 52 pers 

Finanțe, asigurări, bănci 70% sau 217 pers 0.6% sau 2 pers 

 Comerț 61.9% sau 192 pers 1% sau 3 pers 

Hoteluri și restaurante, catering 67.1% sau 208 pers 1.6% sau 5 pers 

Turism, baruri și cafenele 64.8% sau 201 pers 0.3% sau 1 pers 

Învățământ 65.8% sau 204 pers 0% 

Cercetare 28.7% sau 89 pers 1.6% sau 5 pers 

Administrație publică (primărie, ministere 
etc) 

61.3% sau 190 pers 1.9% sau 6 pers 

Sănătate și servicii medicale 75.5% sau 234 pers 0.3% sau 1 pers 

Cultură 26.8% sau 83 pers 1.3% sau 4 pers 

Mass media și divertisment 47.1% sau 146 pers 0% 

Publicitate 46.5% sau 144 pers 1.3% sau 4 pers 

Apărare, poliție, pompieri 2.3% sau 7 pers 50.3% sau 156 pers 

Aviație 0.6% sau 2 pers 70.3% sau 218 pers 

Alte activități de servicii, și anume       0% 0.3% sau 1 pers  

Tranzacții imobiliare 0% 0% 

Notă: nr de cazuri = 310 persoane 
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Diferențele de gen percepute de respondenți cu privire la angajarea într-un anumit 

domeniu de activitate sunt înțelese de majoritatea dintre aceștia prin prisma studiilor și a 

specializării urmate în funcție de gen (tabel 27). Însă, cel de-al doilea motiv al acestei situații 

diferă la bărbați față de femei în sensul ca aceștia specifică preferința angajatorilor pentru un 

anumit gen, în timp ce femeile afirmă importanța stereotipurilor.  

Tabel 27. Cauzele posibile pentru diferențierea pe domenii de activitate în funcție de gen 

 
 
 

Total Femeie Bărbat 

Nr. 
cazuri 

% Nr. 
cazuri 

% Nr. 
cazuri 

% 

absolvirea programelor de educație/ 
specializare/ perfecționare în funcție de gen 

214 69% 144 62,3% 70 88,6% 

preferința angajatorilor pentru angajați de un 
anumit sex 

142 45.8% 99 42,9% 43 54,4% 

dificultatea de conciliere între viața 
profesională și cea de familie (inexistența 
timpului flexibil de lucru; îngrijirea 
persoanelor dependente (copii, bătrâni) pe 
perioada in care femeile lucrează; dificultatea 
reinserției profesionale a femeii după perioade 
de concedii de maternitate, etc) 

144 46.5% 105 45,5% 39 49,4% 

existența stereotipurilor conform cărora 
“anumite meserii sunt făcute doar pentru 
femei/ bărbați” 

153 49.4% 121 52,4% 32 40,5% 

dificultățile de comunicare si relaționare in 
grupuri cu persoane de sex opus 

23 7.4% 18 7,8% 5 6,3% 

Notă: nr de cazuri = 310 persoane. Procentele sunt calculate pe coloană  

 

8. Câştigul salarial. Venituri 

Câştigul salarial mediu creşte în perioada 2010 – 2013, per total, este mai mare în 

municipiul Bucureşti faţă de Ilfov şi restul tării. Per total există diferenţe între câştigul salarial 
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mediu pe sexe, salariul mediu al femeilor fiind cu 221 – 176 lei mai mic, în defavoarea femeilor. 

Per total diferenţa este mai mică de la un an la altul. 

Se observă că diferenţa masculin – feminin este mai mică la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov 

(239 – 157 lei), iar la nivelul municipiului Bucureşti, cu toate că fluctuează, şi mai mică (197 – 

127). În regiunea Sud-Muntenia căştigul este mai mic decât media pe ţară, atât la femei cât şi la 

bărbaţi, dar în creştere în perioada 2010 – 2013 (tabel 28 - 29). 

Tabel 28. Castigul salarial nominal mediu brut lunar, pe categorii de salariati, pe activitati (sectiuni si diviziuni) 
ale economiei nationale CAEN Rev.2 si pe sexe 

Categorii de 
salariati 

Sexe 
CAEN Rev.2 (activitati ale 
economiei nationale) 

Ani 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

UM: Lei RON 

Lei 
RON 

Lei 
RON 

Lei 
RON 

Lei 
RON 

Total 

Total TOTAL 1902 1980 2063 2163 

Masculin TOTAL 2007 2098 2163 2246 

Feminin TOTAL 1786 1848 1948 2070 

© 1998 - 2014 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 

 

Tabel 29. Castigul salarial nominal mediu brut lunar pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune 
CAEN Rev.2, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete 

CAEN Rev.2 (activitati ale 
economiei nationale) 

Sexe 
Macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare si judete 

Ani 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

UM: Lei, lei RON (incepand cu 2005) 

Lei Lei Lei Lei 

TOTAL Total 

TOTAL 1902 1980 2063 2163 

Regiunea BUCURESTI - 
ILFOV 2684 2865 2989 3096 
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CAEN Rev.2 (activitati ale 
economiei nationale) 

Sexe 
Macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare si judete 

Ani 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

UM: Lei, lei RON (incepand cu 2005) 

Lei Lei Lei Lei 

Ilfov 2375 2570 2742 2695 

Municipiul Bucuresti 2721 2902 3022 3148 

Regiunea SUD-MUNTENIA 1781 1813 1914 2011 

Masculin 

TOTAL : 2098 2163 2246 

Regiunea BUCURESTI - 
ILFOV : 2977 3049 3170 

Ilfov : 2840 2952 2895 

Municipiul Bucuresti : 2995 3063 3208 

Regiunea SUD-MUNTENIA : 1958 2057 2128 

Feminin 

TOTAL : 1848 1948 2070 

Regiunea BUCURESTI - 
ILFOV : 2738 2920 3013 

Ilfov : 2219 2469 2437 

Municipiul Bucuresti : 2798 2975 3081 

Regiunea SUD-MUNTENIA : 1652 1747 1876 

© 1998 - 2014 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 

 

Inegalitatea de gen se manifestă și la nivelul veniturilor, putând fi evidențiată prin media 

veniturilor brute anuale la paritatea puterii standard ținând cont de activitatea economică 

desfășurată și programul de lucru. În sensul că veniturile diferă între bărbați și femei, în ciuda 

programului similar de lucru sau a activității economice desfășurate. În ramurile economice  

feminizate veniturile sunt mai reduse în rândul femeilor decât al bărbaților. 

 
Tabel 30. Media veniturilor brute anuale (exprimate la paritatea puterii standard (PPS)) pe activităţi economice, 

în funcţie de gen şi programul full-time/part-time al persoanelor ocupate, în 2011. 
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Activităţi economice Program part- time Program full -time 

Bărbați Femei Bărbați Femei 

Industria extractivă 7.219 7.456 16.738 17.822 

Industrie prelucrătoare 4.088 3.207 9.477 7.309 

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 

termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 

7.107 7.640 18.365 17.438 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 

deşeurilor, activităţi de decontaminare 

3.582 3.828 8.520 8.540 

Construcţii 3.281 3.730 7.762 9.324 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor 

3.885 3.164 8.707 7.051 

Transport şi depozitare 3.804 3.919 10.256 10.019 

Hoteluri şi restaurante 2.298 1.966 5.685 5.123 

Informaţii şi comunicaţii 9.005 7.837 19.715 17.475 

Intermedieri financiare şi asigurări 11.622 8.264 26.878 19.899 

Tranzacţii imobiliare 3.799 2.957 8.746 7.479 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 5.215 4.709 13.786 12.941 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi  

de servicii suport 

2.391 3.166 5.736 7.090 

Administraţie publică şi apărare; asigurări 

sociale din sistemul public 

6.922 6.609 11.796 12.685 

Învăţământ 4.513 4.107 9.392 8.126 

Sănătate şi asistenţă socială 3.804 3.274 8.464 7.520 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 2.202 1.966 7.155 6.761 

Alte activităţi de servicii 2.281 1.832 6.286 4.803 
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Sursă: Datele provin din Cercetarea asupra Forţei de muncă – Eurostat. 

 

Această inegalitate se perpetuează și la o vârstă mai înaintată, deoarece femeile au 

activatt în ramuri economice percepute ca fiind inferioare, unde au obținut în medie venituri mai 

reduse decât bărbații, iar vechimea în muncă tinde să fie mai mică decât la bărbați, pentru că 

vârsta de pensionare este mai redusă.  

În ceea ce privește diferențele de remunerare între femei și bărbați pentru poziții 

profesionale similare (tabel 31 - 32), acestea sunt percepute: 

  de bărbați în proporție mai mare cu 0.7% decât de femei; 

 de persoane în vârstă de 18 – 24 de ani și 45 – 64 de ani în proporție mai mare decât de 

celelalte categorii de vârstă; 

 mai degrabă de absolvenții de liceu și de cei de studii superioare decât de absolvenții 

celorlalte niveluri educaționale; 

 mai degrabă de angajații din industria textilă, pielărie; industria prelucrătoare grea; 

industria extractivă, energie, apă, gaz; transport, depozitare, curierat și telecomunicații, 

telefonie și IT decât din celelalte domenii de activitate. 

 

 

Tabel 31. Diferențe de remunerare (salarii, beneficii, etc) percepute de respondenți între personalul de sex 
masculin și cel feminin pentru poziții profesionale similare, în funcție de gen, vârstă și educație 

În organizația dumneavoastră există diferențe de remunerare 

(salarii, beneficii, etc) între personalul de sex masculin și cel 

feminin pentru poziții profesionale similare? 

Da Nu 

16.2% 83.8% 

Nr. cazuri % Nr. cazuri % 

GEN 
femeie 36 16,0% 189 84,0% 

bărbat 13 16,7% 65 83,3% 

Vârstă 
18 - 24 ani 6 24,0% 19 76,0% 

25 - 34 ani 17 13,1% 113 86,9% 
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35 - 44 ani 14 16,3% 72 83,7% 

45 - 64 ani 12 19,7% 49 80,3% 

Educație 

Fără școală 0 0,0% 1 100,0% 

Școala primară 0 0,0% 0 0,0% 

Gimnaziu 0 0,0% 0 0,0% 

Școală profesională 1 10,0% 9 90,0% 

Liceu 11 18,3% 49 81,7% 

Postliceal 4 15,4% 22 84,6% 

Studii superioare 27 16,5% 137 83,5% 

Studii post-universitare 6 14,6% 35 85,4% 

Notă: nr de cazuri = 303 persoane. Procentele sunt calculate pe linie 

 

Tabel 32. Diferențe de remunerare (salarii, beneficii, etc) percepute de respondenți între personalul de sex 
masculin și cel feminin pentru poziții profesionale similare, în funcție de domeniul de activitate al 
respondentului 

Domenii de activitate Da Nu 

Nr. cazuri % Nr. 

cazuri 

% 

 Agricultură, silvicultură, pescuit, creștere animale 0 0,0% 2 100,0% 

 Industria extractivă, energie, apă, gaz 2 66,7% 1 33,3% 

 Industria alimentară 1 4,0% 24 96,0% 

Industria  textilă, pielărie 1 100,0% 0 0,0% 

Industrie prelucrătoare grea: metalurgie, construct. 

mașini/ echipamente industriale, mat. construct  
5 71,4% 2 28,6% 

Alte ramuri industriale: electrotehnica. lemn, chimie, 

etc 
0 0,0% 1 100,0% 

Construcții (instalații, tâmplărie etc) 3 18,8% 13 81,2% 

Transport, depozitare, curierat 3 60,0% 2 40,0% 

Telecomunicații, telefonie, IT 5 50,0% 5 50,0% 

Finanțe, asigurări, bănci 4 21,1% 15 78,9% 

 Comerț 15 10,1% 134 89,9% 
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Domenii de activitate Da Nu 

Nr. cazuri % Nr. 

cazuri 

% 

Hoteluri și restaurante, catering 0 0,0% 5 100,0% 

Turism, baruri și cafenele 1 20,0% 4 80,0% 

Învățământ 0 0,0% 3 100,0% 

Cercetare 1 25,0% 3 75,0% 

Administrație publică (primărie, ministere etc) 1 20,0% 4 80,0% 

Sănătate și servicii medicale 6 33,3% 12 66,7% 

Cultură 0 0,0% 0 0,0% 

Mass media și divertisment 0 0,0% 3 100,0% 

Publicitate 0 0,0% 4 100,0% 

Apărare, poliție, pompieri 0 0,0% 4 100,0% 

Aviație 0 0,0% 0 0,0% 

Alte activități de servicii, și anume       1 8,3% 11 91,7% 

Tranzacții imobiliare 0 0,0% 2 100,0% 

Notă: nr de cazuri = 303 persoane. Procentele sunt calculate pe linie. 

 

 

9. Servicii ANOFM 

În anul 2013 principalele obiective ale ANOFM au fost: 

 Combaterea efectelor şomajului 

 Facilitarea accesului pe piaţa forţei de muncă a persoanelor aparţinând grupurilor 
vulnerabile şi îndrumarea acestora către programe de formare adecvate 

 Asigurarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 
 

Pentru a îmbunătăţi accesibilitatea pe piaţa muncii, ANOFM oferă următoarele servicii: 
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 Formare profesională pentru şomeri şi alte categorii de persoane, inclusiv femei revenite 
în activitate după concediul pentru creşterea copilului; cursurile sunt gratuite, dar şi cu 
plată; numărul femeilor care au participat în anul 2013 la cursuri de formare profesională 
a fost de 20 057, adică 54,28% din total cursanţi. 

 Stimularea încadrării în muncă a absolvenţiilor instituţiilor de învăţământ – prin subvenţii, 
organizarea bursei locurilor de muncă 

 Prevenirea şomajului pe durată lungă şi stimularea şimerilor de a se încadra în muncă în 
perioada de acordare a îndemnizaţiei de şomaj: pentru 18222 şomeri încadraţi înainte de 
expirarea dreptului de şomaj, dintre care 8795 femei (48,2%) s-au asigurat resurse 
financiare necesare completării veniturilor salariale. 
De asemenea au fost acordate servicii de asistenţa şi consultanţă pentru începerea unei 

activităţi independente. Numărul celor care au reuşit să înceapă o activitate independentă în 2013 

a fost 162, dintre care 71 femei (43,8%). Această activtate este însă mai restrânsă, mai ales în 

mediul urban unde şi rata şomajului este mai scăzută. 

Alte servicii: 

 Plasarea cetăţenilor români în străinătate – procentul de  femei mediate fiind de 
57,8%. 

 

10.   Rata şomajului 

Per total rata şomajului persoanelor de sex feminin, în ultimii ani, s-a situat cu 0,6 - 1,3% 

sub cea înregistrată în rândul bărbaţilor. 

Se observă de asemenea din tabelul Rata Şomajului că în regiunea Bucureşti – Ilfov rata 

şomajului femeilor este mai crescută între anii 2011 – 2013, cu 0,3 – 0,4% faţă de rata şomajului 

în rândul bărbaţilor, iar în Ilfov este cu 0,4 – 0,2% mai mare în perioada 2010 - 2013. Tendinţa 

este insă de scădere. Faţă de rata totală de şomaj în România, rata şomajului în regiunea 

Bucureşti – Ilfov este însă de cca. 2,5 ori mai mică. În regiunea Sud-Muntenia rata somajului este 

mai mare decât media pe ţară. (Tabel: Rata somajului pe sexe, macroregiuni, regiuni de 

dezvoltare si judete). 
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Tabel 33: Rata somajului pe sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete 

Rata somajului pe sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete 

Sexe 
Macroregiuni, regiuni de dezvoltare si 
judete 

Ani 

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

UM: Procente 

Procente Procente Procente Procente 

Total 

TOTAL 7 5,2 5,4 5,7 

Regiunea SUD-MUNTENIA 8,8 6,5 6,9 7,5 

Regiunea BUCURESTI - ILFOV 2,4 2 2 2 

Ilfov 2,7 1,6 1,8 1,9 

Municipiul Bucuresti 2,3 2 2 2 

Masculin 

TOTAL 7,6 5,5 5,9 6,2 

Regiunea SUD-MUNTENIA 9,6 7 7,5 8,3 

Regiunea BUCURESTI - ILFOV 2,4 1,8 1,8 1,9 

Ilfov 2,6 1,5 1,6 1,8 

Municipiul Bucuresti 2,3 1,9 1,8 1,9 

Feminin 

TOTAL 6,3 4,9 4,9 5,1 

Regiunea SUD-MUNTENIA 7,8 5,9 6,2 6,6 

Regiunea BUCURESTI - ILFOV 2,3 2,1 2,2 2,1 

Ilfov 2,8 1,8 2 2 

Municipiul Bucuresti 2,3 2,1 2,2 2,1 

© 1998 - 2014 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 

 

Pe luni, în anii 2013 - 2014, rata şomajului în rândul femeilor nu prezintă aspecte sezoniere, având 

o tendinţă să crească pe perioada verii şi să scadă în septembrie când numărul de locuri de 

muncă disponibile creşte. (vezi Grafice: Rata şomajului, femei, anul 2013, 2014) 
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Grafic: Rata şomajului, femei, anul 2013 

 

Grafic: Rata şomajului, femei, anul 2014 
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11. Numărul de locuri de muncă vacante declarate în funcţie de activităţile din 

economia naţională 

Din tabelul de mai jos se vede că tendinţa numărului de locuri vacante este per total în 

creştere în anul 2014, faţă de aceiaşi perioada din 2013, numărul scăzând la începutul anului şi 

crescând spre sfârşitul anului. 

În regiunea Bucureşti Ilfov tendinţa crescătoare 2013 – 2014 se păstrează, cele mai multe 

locuri de muncă vacante înregistrându-se în domeniile: comerţ, informaţii şi comunicaţii, servicii 

administrative şi servicii de suport, administraţie publică, sănătate şi asistenţă socială, domenii în 

care s-a dovedit ca accesul femeilor ar putea fi mai uşor. În regiunea Sud-Muntenia numărul de 

locuri de muncă vacante fluctuează.  

Tabel 34.Locuri de munca vacante pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si activitati ale economiei nationale 
(sectiuni) CAEN Rev.2) 

Locuri de munca vacante pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si activitati ale economiei nationale 
(sectiuni) CAEN Rev.2 

Macroregiu
ni si regiuni 
de 
dezvoltare 

CAEN Rev.2 
(activitati ale 
economiei 
nationale) 

Perioade 

Anul 
2013 

Trimestr
ul I 2013 

Trimestr
ul II 2013 

Trimestr
ul III 
2013 

Trimestr
ul IV 
2013 

Trimestr
ul I 2014 

Trimestr
ul II 2014 
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UM: Numar 

Numa
r 

Numar Numar Numar Numar Numar Numar 

TOTAL TOTAL 3064
3 

28017 30109 33048 31397 38154 36369 

- A AGRICULTURA, 
SILVICULTURA SI 
PESCUIT 

299 375 268 291 263 490 429 

- INDUSTRIE 1098
1 

10901 11230 11750 10043 11985 11552 

- B INDUSTRIA 
EXTRACTIVA 

84 191 95 27 23 263 60 

- C INDUSTRIA 
PRELUCRATOAR
E 

9586 9219 9753 10523 8847 10775 10461 

- D PRODUCTIA SI 
FURNIZAREA DE 
ENERGIE 
ELECTRICA SI 
TERMICA, GAZE, 
APA CALDA SI 
AER 
CONDITIONAT 

82 73 91 62 103 86 87 

- E DISTRIBUTIA 
APEI; 
SALUBRITATE, 
GESTIONAREA 
DESEURILOR, 
ACTIVITATI DE 
DECONTAMINARE 

1229 1418 1291 1138 1070 861 944 

- F CONSTRUCTII 770 1070 799 643 567 1574 1094 

- G COMERT CU 
RIDICATA SI CU 
AMANUNTUL; 
REPARAREA 
AUTOVEHICULEL
OR SI 
MOTOCICLETELO
R 

1897 1714 1654 2408 1812 3103 2729 

- H TRANSPORT SI 
DEPOZITARE 

1204 1386 1129 1182 1119 1263 1277 
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- I HOTELURI SI 
RESTAURANTE 

406 483 519 329 291 379 609 

- J INFORMATII SI 
COMUNICATII 

710 715 880 637 610 933 716 

- K INTERMEDIERI 
FINANCIARE SI 
ASIGURARI 

756 760 703 797 767 777 837 

- L TRANZACTII 
IMOBILIARE 

74 52 94 65 83 94 93 

- M ACTIVITATI 
PROFESIONALE, 
STIINTIFICE SI 
TEHNICE 

777 638 912 865 695 846 691 

- N ACTIVITATI DE 
SERVICII 
ADMINISTRATIVE 
SI ACTIVITATI DE 
SERVICII SUPORT 

1344 1171 1402 1305 1497 1778 1814 

- O ADMINISTRATIE 
PUBLICA SI 
APARARE; 
ASIGURARI 
SOCIALE DIN 
SISTEMUL PUBLIC 

4813 3696 3917 5201 6439 6176 5920 

- P INVATAMANT 1464 559 488 2573 2235 2497 2444 

- Q SANATATE SI 
ASISTENTA 
SOCIALA 

3531 3880 3415 3397 3431 4551 4545 

- R ACTIVITATI DE 
SPECTACOLE, 
CULTURALE SI 
RECREATIVE 

834 481 1711 612 531 705 648 

- S ALTE 
ACTIVITATI DE 
SERVICII 

783 136 988 993 1014 1003 971 

Regiunea 
BUCURES
TI - ILFOV 

TOTAL 8218 7099 8763 8338 8673 8934 8469 

- A AGRICULTURA, 
SILVICULTURA SI 
PESCUIT 

40 44 47 43 28 40 44 

- INDUSTRIE 1086 1149 1081 1086 1027 930 997 
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- B INDUSTRIA 
EXTRACTIVA 

2 2 2 2 2 2 5 

- C INDUSTRIA 
PRELUCRATOAR
E 

431 438 434 448 406 501 490 

- D PRODUCTIA SI 
FURNIZAREA DE 
ENERGIE 
ELECTRICA SI 
TERMICA, GAZE, 
APA CALDA SI 
AER 
CONDITIONAT 

: : : : : 3 3 

- E DISTRIBUTIA 
APEI; 
SALUBRITATE, 
GESTIONAREA 
DESEURILOR, 
ACTIVITATI DE 
DECONTAMINARE 

653 709 645 636 619 424 499 

- F CONSTRUCTII 75 68 93 68 69 49 86 

- G COMERT CU 
RIDICATA SI CU 
AMANUNTUL; 
REPARAREA 
AUTOVEHICULEL
OR SI 
MOTOCICLETELO
R 

601 467 549 868 519 1357 1135 

- H TRANSPORT SI 
DEPOZITARE 

171 264 241 76 104 108 109 

- I HOTELURI SI 
RESTAURANTE 

165 157 183 167 152 136 153 

- J INFORMATII SI 
COMUNICATII 

405 409 550 351 311 507 388 

- K INTERMEDIERI 
FINANCIARE SI 
ASIGURARI 

314 304 311 317 325 332 461 

- L TRANZACTII 
IMOBILIARE 

28 1 42 36 33 48 34 

- M ACTIVITATI 
PROFESIONALE, 

497 361 567 608 457 475 331 
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STIINTIFICE SI 
TEHNICE 

- N ACTIVITATI DE 
SERVICII 
ADMINISTRATIVE 
SI ACTIVITATI DE 
SERVICII SUPORT 

587 482 575 511 778 741 853 

- O ADMINISTRATIE 
PUBLICA SI 
APARARE; 
ASIGURARI 
SOCIALE DIN 
SISTEMUL PUBLIC 

2620 1920 2014 2894 3653 2859 2508 

- P INVATAMANT 128 183 182 45 101 121 120 

- Q SANATATE SI 
ASISTENTA 
SOCIALA 

982 1092 954 942 938 1024 1025 

- R ACTIVITATI DE 
SPECTACOLE, 
CULTURALE SI 
RECREATIVE 

445 117 1304 248 109 138 161 

- S ALTE 
ACTIVITATI DE 
SERVICII 

74 81 70 78 69 69 64 

Regiunea 
SUD-
MUNTENIA 

A AGRICULTURA, 
SILVICULTURA SI 
PESCUIT 

36 36 23 41 43 71 42 

- INDUSTRIE 1652 2060 2158 1262 1131 1442 1334 

- B INDUSTRIA 
EXTRACTIVA 

1 2 2 : : 2 3 

- C INDUSTRIA 
PRELUCRATOAR
E 

1529 1924 2033 1133 1025 1351 1241 

- D PRODUCTIA SI 
FURNIZAREA DE 
ENERGIE 
ELECTRICA SI 
TERMICA, GAZE, 
APA CALDA SI 
AER 
CONDITIONAT 

18 20 24 14 13 3 4 
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- E DISTRIBUTIA 
APEI; 
SALUBRITATE, 
GESTIONAREA 
DESEURILOR, 
ACTIVITATI DE 
DECONTAMINARE 

104 114 99 115 93 86 86 

- F CONSTRUCTII 154 160 163 170 125 259 215 

- G COMERT CU 
RIDICATA SI CU 
AMANUNTUL; 
REPARAREA 
AUTOVEHICULEL
OR SI 
MOTOCICLETELO
R 

138 101 114 189 145 245 137 

- H TRANSPORT SI 
DEPOZITARE 

110 116 68 112 145 225 198 

- I HOTELURI SI 
RESTAURANTE 

36 74 24 19 27 62 31 

- J INFORMATII SI 
COMUNICATII 

12 17 14 12 7 4 11 

- K INTERMEDIERI 
FINANCIARE SI 
ASIGURARI 

53 45 44 68 55 58 44 

- L TRANZACTII 
IMOBILIARE 

3 5 3 : : : : 

- M ACTIVITATI 
PROFESIONALE, 
STIINTIFICE SI 
TEHNICE 

63 37 116 44 54 100 127 

- N ACTIVITATI DE 
SERVICII 
ADMINISTRATIVE 
SI ACTIVITATI DE 
SERVICII SUPORT 

65 50 39 83 89 129 153 

- O ADMINISTRATIE 
PUBLICA SI 
APARARE; 
ASIGURARI 
SOCIALE DIN 
SISTEMUL PUBLIC 

456 197 331 539 757 788 817 
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- P INVATAMANT 183 9 11 348 364 318 306 

- Q SANATATE SI 
ASISTENTA 
SOCIALA 

196 128 144 234 276 577 633 

- R ACTIVITATI DE 
SPECTACOLE, 
CULTURALE SI 
RECREATIVE 

45 32 41 42 64 84 49 

- S ALTE 
ACTIVITATI DE 
SERVICII 

19 16 21 24 17 15 18 
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12.   Şomeri înregistraţi pe grupe de vârstă şi sexe 

Din tabelul de mai jos se poate vedea că, în România, cele mai multe persoane șomere 

de sex feminin se încadrează în grupele de vârstă în următoarea ordine, de la cei mai mulţi la cei 

mai puţini: 

 

 

 

 

Cel mai mulţi şomeri de sex feminin, înregistraţi, sunt cei din grupa de vârstă 40 – 49 ani.  

Tabel 35. Someri inregistrati, beneficiari de drepturi banesti, dupa durata somajului, pe grupe de varsta si sexe) 

1. 40 – 49 ani, 3 – 6 luni, tendinţa de scădere în perioada 2010 - 2013 
2. 30 – 39 ani, 3 – 6 luni, tendinţa fiind de scădere în perioada 2010 - 2013 
3. Sub 25 ani, 3 – 6 luni de şomaj, tendinţa în perioada 2010 – 2013 fiind de scădere 
4. 25 – 29 ani, 3 – 6 luni, în scădere în perioada 2010 – 2013 
5. Peste 50 ani, în scădere în perioada 2010 – 2013 
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Someri inregistrati, beneficiari de drepturi banesti, dupa durata somajului, pe grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta 
Durata 
somajului 

Sexe 

Ani 

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

UM: Numar persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Total 

Total 

Total 329640 182538 194473 199626 

Masculin 187211 92934 106483 111444 

Feminin 142429 89604 87990 88182 

3 - 6 luni 
 

Total 99320 70034 71392 75718 

Masculin 50662 32007 35175 39570 

Feminin 48658 38027 36217 36148 

12 luni si peste 

Total 3023 2142 1530 2188 

Masculin 2034 1392 890 1343 

Feminin 989 750 640 845 

peste 27 luni 

Total : : 786 798 

Masculin : : 445 451 

Feminin : : 341 347 

In varsta sub 25 ani 

Total 

Total 49189 38523 44264 47065 

Masculin 25541 19214 23058 25946 

Feminin 23648 19309 21206 21119 

3 - 6 luni 

Total 31454 30368 35101 37585 

Masculin 15692 14881 17883 20542 

Feminin 15762 15487 17218 17043 

12 luni si peste 

Total 5 145 79 135 

Masculin 3 86 44 78 

Feminin 2 59 35 57 

peste 27 luni 
Total : : 47 31 

Masculin : : 27 19 



 
 

 
 

Page | 79 

Someri inregistrati, beneficiari de drepturi banesti, dupa durata somajului, pe grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta 
Durata 
somajului 

Sexe 

Ani 

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

UM: Numar persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Feminin : : 20 12 

25 de ani si peste 

Total 

Total 280451 144015 150209 152561 

Masculin 161670 73720 83425 85498 

Feminin 118781 70295 66784 67063 

12 luni si peste 

Total 3018 1997 1451 2053 

Masculin 2031 1306 846 1265 

Feminin 987 691 605 788 

In varsta 25-29 ani 

Total 

Total 21448 13423 13896 12622 

Masculin 10152 5539 6568 6056 

Feminin 11296 7884 7328 6566 

3 - 6 luni 

Total 8964 5219 5158 4856 

Masculin 3980 1903 2072 2025 

Feminin 4984 3316 3086 2831 

peste 27 luni 

Total : : 80 60 

Masculin : : 36 31 

Feminin : : 44 29 

In varsta 30-39 ani 

Total 

Total 71827 38372 38694 35579 

Masculin 37852 17355 19462 18167 

Feminin 33975 21017 19232 17412 

3 - 6 luni 

Total 20871 11355 10228 9850 

Masculin 9761 4050 4052 4108 

Feminin 11110 7305 6176 5742 

peste 27 luni Total : : 144 133 
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Someri inregistrati, beneficiari de drepturi banesti, dupa durata somajului, pe grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta 
Durata 
somajului 

Sexe 

Ani 

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

UM: Numar persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Masculin : : 67 56 

Feminin : : 77 77 

In varsta 40-49 ani 

Total 

Total 103127 50591 52905 55127 

Masculin 56680 25266 28544 29950 

Feminin 46447 25325 24361 25177 

3 - 6 luni 

Total 21544 13144 11505 12638 

Masculin 10665 5606 5365 6153 

Feminin 10879 7538 6140 6485 

peste 27 luni 

Total : : 207 226 

Masculin : : 122 129 

Feminin : : 85 97 

In varsta 50-55 ani 

Total 

Total 53830 23459 23767 24439 

Masculin 32115 12550 13461 13847 

Feminin 21715 10909 10306 10592 

3 - 6 luni 

Total 10504 5692 5001 5521 

Masculin 5835 2732 2613 3013 

Feminin 4669 2960 2388 2508 

peste 27 luni 

Total : : 103 108 

Masculin : : 68 68 

Feminin : : 35 40 

In varsta de peste 
55 ani 

Total 

Total 30219 18170 20947 24794 

Masculin 24871 13010 15390 17478 

Feminin 5348 5160 5557 7316 
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Someri inregistrati, beneficiari de drepturi banesti, dupa durata somajului, pe grupe de varsta si sexe 

Grupe de varsta 
Durata 
somajului 

Sexe 

Ani 

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

UM: Numar persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

3 - 6 luni 

Total 5983 4256 4399 5268 

Masculin 4729 2835 3190 3729 

Feminin 1254 1421 1209 1539 

peste 27 luni 

Total : : 205 240 

Masculin : : 125 148 

Feminin : : 80 92 
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Numărul de şomeri înregistraţi în municipiul Bucureşti este mult mai mare decât cel din 

Ilfov. În regiunea Sud-Muntenia numărul şomerilor înregistraţi este mai mare decât în regiunea 

Bucureşti-Ilfov. 

Tabel 36. Someri inregistrati pe categorii de someri, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete 

Someri inregistrati pe categorii de someri, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete 

Categorii de 
someri 

Sexe 
Macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare si judete 

Ani 

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

UM: Numar persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Total Total 

Regiunea BUCURESTI - 
ILFOV 29331 24396 25069 25261 

Ilfov 4409 2699 3019 3191 

Municipiul Bucuresti 24922 21697 22050 22070 
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Someri inregistrati pe categorii de someri, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete 

Categorii de 
someri 

Sexe 
Macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare si judete 

Ani 

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

UM: Numar persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Regiunea SUD-
MUNTENIA 111116 80188 87880 94740 

Feminin 

Regiunea BUCURESTI - 
ILFOV 14419 12701 13464 13292 

Ilfov 2121 1311 1521 1540 

Municipiul Bucuresti 12298 11390 11943 11752 

Regiunea SUD-
MUNTENIA 45643 34373 36611 38546 

© 1998 - 2014 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 

 

13.   Structura şomajului 

Din tabelul „Someri inregistrati beneficiari de drepturi banesti, pe grupe de varsta, sexe si 

nivel de pregatire”, perioada 2010 – 2013, se vede că cei mai mulţi şomeri înregistraţi, beneficiari 

de drepturi băneşti sunt persoanele de sex femin fără studii universitare. Se mai observă de 

asemenea că numărul acestora este mult mai redus decât cel al bărbaţilor, cu peste 50%.  

Tabel 37. Someri inregistrati beneficiari de drepturi banesti, pe grupe de varsta, sexe si nivel de pregatire 

Someri inregistrati beneficiari de drepturi banesti, pe grupe de varsta, sexe si nivel de pregatire 

Grupe de 
varsta 

Sexe 
Categorii de someri 
dupa gradul de instruire 

Ani 

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

UM: Numar persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Total Total Total 329640 182538 194473 199626 
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Someri inregistrati beneficiari de drepturi banesti, pe grupe de varsta, sexe si nivel de pregatire 

Grupe de 
varsta 

Sexe 
Categorii de someri 
dupa gradul de instruire 

Ani 

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

UM: Numar persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Primar, gimnazial si 
profesional 178729 83576 87694 85467 

Liceal si postliceal 110052 71017 79595 87277 

Universitar 40859 27945 27184 26882 

Feminin 

Total 142429 89604 87990 88182 

Primar, gimnazial si 
profesional 60638 33101 29548 27450 

Liceal si postliceal 57710 38622 41487 44080 

Universitar 24081 17881 16955 16652 

© 1998 - 2014 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 

 

IV. Concluzii 

Identificarea abilităților cheie ale persoanelor pe piața muncii, dar și dezvoltarea și 

diversificarea acestora se dovedește a fi unul dintre factorii esențiali în procesul de planificare a 

învățării pe termen lung, dar și pentru a crește adaptabilitatea și flexibilitatea persoanei la o piața 

a muncii aflată într-o continuă dinamică.  

Rezultatele sondajului de opinie efectuat și al analizei noastre în ansamblu reliefează că 

raportat la piața muncii abilitățile nu trebuie privite individual, ci mai degrabă alăturate 

cunoștințelor, atitudinilor, și aptitudinilor, raportându-ne în acest fel la termenul de competențe9 

necesare pe piața muncii. 

                                                
9 Competențe definite ca suma cunostintelor, abilitatilor,  atitudinilor care contribuie la capacitatea 
unei persoane de a-si indeplini eficient (la standardele agreate anterior) sarcinile si responsabilitatile 
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Raportat la ocupare, în scopul de a obține o rată de ocupare cât mai ridicată, dar îndeosebi 

pentru a obține performanțe la nivelul activităților desfășurate de angajați și angajatori este nevoie 

de : 

 Identificarea și evaluarea constantă a abilităților cheie deținute de persoane pe piața 

muncii 

 Planificarea unor programe de educație formală și non-formală care să asigure 

dezvoltarea abilităților și implicit a competențelor în concordanță cu cerințele pieței fortei 

de muncă 

  

Există numeroase forme de clasificare ale abilităților, cele mai multe grupând abilitățile în: 

 Abilități de bază 

 Ablități de viață 

 Abilități sociale 

 Abilități antreprenoriale 

 Abilități cheie 

 Abilități pe piața muncii etc 

 

Rezultatele analizei noastre reliefează faptul că abilitățile cheie ale femeii pe piața muncii 

reprezintă mai degrabă un cumul al celor menționate mai sus, acestea neputînd fi diferențiate în 

mod explicit. Astfel, în privința abilităților necesare femeilor pe piața muncii actuală cele mai 

des menționate au fost: 

 Comunicarea 

 Lucrul în echipă 

 Perseverența în efort 

 Rezolvarea de probleme 

 Învățarea continua 

                                                
postului (pe scurt, de a fi performant).(cea mai apropiata definitie de modul in care a definit-o David 
McClelland, considerat “parintele notiunii de competenta” – Portal HR by Career Advisor) 
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 Flexibilitatea 

 Initiativa 

 Creativitatea  

 

Referitor la abilitățile care se doresc a fi dezvoltate pentru asigurarea reușitei pe 

piața muncii, acestea s-au dovedit a fi10 : 

 identificarea si accesarea resurselor financiare 

 învățarea de limbi străine  

 leadership/ management și planificare și organizare  

 abilități IT 

 

Abilitățile cheie evidențiate de majoritatea respondenților în exercitarea funcțiilor de 

conducere sunt:  

 coordonarea 

 planificarea  

 relaționarea  

 analiza  
 

Cu referire la domeniile la care femeile au acces sporit, au reieșit cu predilecție: 

- sănătate şi asistenţă socială  

- învăţământ 

- administraţie publică  

- intermedieri financiare şi asigurări  

- hoteluri și restaurante  

- comerț și activități de spectacole, culturale și recreative  

 

                                                
10 prin prisma analizei noastre și a eșantionului la care a fost aplicat chestionarul 
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În timp ce bărbații domină în:  

- sectorul construcțiilor  

- transporturilor 

- serviciile administrative și de suport 

- industrie  

- informații și comunicații  

- agricultură, silvicultură şi pescuit  

 

Cele mai posibile cauze identificate / menționate pentru diferențierea pe domenii de 

activitate în funcție de gen au fost: 

- absolvirea programelor de educație/ specializare/ perfecționare în funcție 

de gen 

- existența stereotipurilor conform cărora “anumite meserii sunt făcute doar 

pentru femei/ bărbați” 

- dificultatea de conciliere între viața profesională și cea de familie 

(inexistența timpului flexibil de lucru; îngrijirea persoanelor dependente 

(copii, bătrâni) pe perioada in care femeile lucrează; dificultatea reinserției 

profesionale a femeii după perioade de concedii de maternitate, etc) 
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Anexe 

Anexă 1. Metodologie 

 

Metodologie 

Efectuarea analizei si elaborarea raportului aferent a fost organizat in trei etape principale 
cuprinzand: 

 Etapa 1 – elaborarea metodologiei de analiza, in cadrul careia a fost definta metodologia 
de realizare a analizei si au fost identificate instrumentele de lucru 

 Etapa 2 – Derularea analizei/ aplicarea instrumentelor de lucru, in cadrul careia a fost 
elaborata si o versiune intermediara a raportului de analiza  

 Etapa 3 - Elaborarea si transmiterea raportului final de analiza (cu includerea rezultatelor 
in urma aplicarii tuturor instrumentelor de lucru) 

 
Considerand etapele prezentate mai sus si in baza cadrului metodologic stabilit, in prima etapa 
au fost elaborate instrumentele de lucru care au fost aplicate in vederea realizarii analizei. In 
aceasta etapa au fost identificate si principalele surse de informare care au fost utilizate in 
colectarea datelor. In paralel au fost identificate si persoanele/ organizatiile care au constituit 
grupul tinta al analizei si impreuna cu care a fost realizata analiza. Aceasta etapa s-a finalizat 
pana in prima jumatate a lunii august 2014, cand a inceput aplicarea efectiva a instrumentelor de 
lucru si derularea analizei.   
 
Rezultatele principale ale etapei 1 sunt concretizate in: 

 Cadru metodologic definit si elaborat 

 Instrumente de lucru elaborate 

 Surse de informare necesare in colectarea de date identificate 

 Baze de date privind grupul tinta al analizei realizate 
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Etapa 2 s-a derulat in perioada August 2014 – Octombrie 2014, constituindu-se in etapa principala 
de derulare a analizei. In aceasta etapa au fost aplicate metodele si instrumentele de lucru, au 
fost colectate si prelucrate informatiile necesare elaborarii raportului de analiza. Etapa s-a finalizat 
prin elaborarea unei versiuni intermediare a raportului de analiza care a fost transmisa spre 
comentarii grupului de lucru. Versiunea intermediara a raportului a incorporat rezultatele partiale 
obtinute in urma colectarii informatiilor ca urmare a aplicarii instrumentelor de lucru.  

Rezultatele principale ale etapei 2 sunt concretizate in: 

 Informatii si date colectate prin aplicarea metodelor si instrumentelor de lucru 

 Versiunea intermediara a raportului de analiza elaborata 

 Intalnirea organizata cu scopul analizei raportului intermediar 
 
In etapa 3 s-a efectuat introducerea tuturor rezultatelor obtinute in urma aplicarii instrumentelor 
de lucru si a fost elaborata versiunea finala de raport.  
 
Rezultatele principale ale etapei 3 sunt concretizate in: 

 Draft final elaborat  

 Intalnire organizata cu scopul analizei draftului final  

 Raport final elaborat 
 

Metode/ Instrumente de lucru utilizate in efectuarea analizei 

 Cercetarea de birou/ documentarea 

 Interviul  

 Sondajul de opinie/ Chestionarul 
 

Cercetarea de birou/ documentarea a inceput prin identificarea principalelor surse de informare 
din care au fost extrase informatiile relevante pentru elaborarea raportului de analiza. Cercetarea 
de birou a fost utilizata datorita multiplelor avantaje pe care le ofera, date de: operativitatea in 
obtinerea informatiilor, posibilitatea compararii informatiilor din mai multe surse, disponibilitatea 
informatiilor din mai multe surse, nivelul scazut de efort in culegerea datelor. Cercetarea de birou 
a utilizat atat surse externe (rapoarte emise de centre si institute de cercetari, internet, presa, 
literatura de specialitate in domenii precum: piata muncii, participarea femeii pe piata muncii, 
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egalitate de sanse si de gen, discriminare de gen pe piata muncii etc);  dar si surse publice 
(legislatie, documente, rapoarte, studii, publicatii, elaborate atat de organisme guvernamentale, 
cat si neguvernamentale).  

Astfel, in principal au fost analizate urmatoarele tipuri de documente11: 

 Legislatie aplicabila domeniului egalitate de sanse si de gen 

 Legislatie in domeniul ocuparii 

 Strategia nationala în domeniul egalitatii de sanse între femei si barbati pentru perioada 
2014-2017 

 Strategia Europeana privind egalitatea intre femei si barbati (a Comisiei Europene) 

 Alte politici publice relevante privind domeniul egalitatii intre femei si barbati 

 Directive ale Comisiei Europene privind egalitatea de tratament intre femei si barbati 

 Rapoarte anuale/ trimestriale (europene si nationale) privind egalitatea intre femei si 
barbati  

 Documente, studii, rapoarte privind abilitati/ abilitati pe piata muncii, cu focus asupra 
abilitatilor femeii pe piata muncii, domeniilor ocupate preponderant de femei si/ sau in care 
se regasesc preponderant femeile 

 Surse statistice (nationale si europene) 

 etc 
 

In realizarea cercetarii de teren s-a avut in vedere utlizarea celor mai actuale date, care au fost 
evaluate astfel incat sa se asigure obiectivitatea, valabilitatea si veridicitatea acestora. Cercetarea 
de birou s-a derulat incepand cu luna august 2014, in mod continuu pana la finalul lunii septembrie 
2014 constituindu-se intr-o sursa semnificativa de informatii ce au fost utilizate in elaborarea 
raportului de analiza.  

 
 
 
Interviul 

                                                
11 Lista detaliata privind documentele principale utilizate in analiza se regaseste in bibliografia atasata la 
versiunea  finala a raportului de analiza 
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Informatiile obtinute în urma interviurilor12 au fost utilizate în schițarea designului de cercetare și 
fundamentarea chestionarului.   

Intervievarea a avut la baza un ghid de interviu (prezentat in anexa 2) structurat pe urmatoarele 
tematici: profilul femeii pe piata muncii, domenii preponderent „feminizate”, abilitatile cheie ale 
femeii pe piata muncii, accesibilitatea femeii pe piata muncii (considerand varsta, nivelul de 
educatie, statut, caracteristicile organizatiei angajatoare, forma de angajare, etc) 

Cele 3 interviuri realizate au fost organizate in perioada august - septembrie 2014. 

 

Sondajul de opinie - Chestionar 

Aplicarea chestionarului a avut ca scop relevarea aspectelor care privesc:  

 identificarea si recunoasterea abilitatilor cheie ale femeii pe piata fortei de munca, 

 domenii de activitate si incidenta domeniilor preponderent feminizate,  

 accesibilitatea femeii pe piata fortei de munca (avand in vedere variabillele socio-
demografice: varsta, nivelul de educatie, profesie, venit etc), 

 formele de angajare preponderent intalnite in randul femeilor, 

 sectoarele majore13 in care se intalnesc preponderent femei si domenii aferente, 

 participarea/ non-participarea la programe de formare profesionala continua avand ca 
scop cresterea nivelului de calificare si/ sau imbunatatirea abilitatilor existente  

Formularul de chestionar este atasat in Anexa 3.   

Esantionul este de disponibilitate, tinand cont de anumite criterii: gen, calificare, angajabilitate si 
regiunea de dezvoltare. Volumul esantionului este de 300 de persoane, cuprinzand mai exact 

                                                
12 Cercetare calitativa 
13 Sector public, privat, non-guvernamental 
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femei calificate si inalt calificate, angajate/ in cautarea unui loc de munca, de la nivelul celor doua 
regiuni tinta ale proiectului14.  

Pentru aplicarea chestionarelor s-au folosit bazele de date cu contacte existente la nivelul 
organizatiei Beneficiarului si ale partenerilor, precum si din alte surse disponibile: ONRC (entitatile 
economice înregistrate la ONRC).  

Modalitati de aplicare a chestionarului:  

- electronic (prin intermediul e-mailului). Chestionarul a fost transmis la adresele de e-mail 
identificate prin accesarea bazelor de date. Acesta a fost insotit de o adresa de inaintare,  
cat si de un ghid privind modalitatea de completare. Chestionarele au fost transmise la 
peste 500 de persoane, dar rata de responsivitate inregistrata a fost extrem de scazuta 
(sub 1%). 

- In vederea obtinerii unor rezultate relevante in cadrul sondajului de opinie efectuat, atat in 
ceea ce priveste rata de responsivitate, dar si calitatea raspunsurilor primite, au fost 
recrutati trei operatori de teren, a căror contributie a fost semnificativa in ceea ce priveste 
procesul de culegere a datelor prin intermediul chestionarului. Acestia au  sprijinit echipa 
de experti/ de elaborare a analizei prin activitatea de teren efectuata in perioada 
septembrie - octombrie 2014. Anterior desfasurarii activitatii de teren, operatorii de teren 
au fost instruiti in vederea aplicarii chestionarului. Posibilitatea acestora de a se deplasa 
mai degrabă în regiunea București-Ilfov, a influențat aplicarea inegală a chestionarelor la 
nivel regional. 

Operatiunea de data entry, introducerea datelor (introducerea în format electronic a 
chestionarelor completate si, pe cale de consecinta, constituirea bazei de date etichetata 
corespunzator) a avut loc dupa codificarea adecvata a chestionarului. Baza de date a fost 
realizată inițial în SPSS, dar lipsa licentei celui de-al doilea membru din echipă a determinat 
construirea bazei și în Microsoft Access. Ulterior, baza cu chestionarele introduse a fost exportată 
în SPSS pentru a fi analizate.  

Dupa exportarea bazei de date în SPSS s-a procedat la validarea (curățarea) bazei de date. 
Aceasta operatiune a fost desfasurata pentru asigurarea unei acurateti adecvate a raspunsurilor 

                                                
14 Sud-Muntenia si Bucuresti Ilfov 
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oferite de respondenti. Pentru respectarea deontologiei cercetarilor prin sondaj, s-a procedat, de 
asemenea, la anonimizarea bazei de date în vederea protejarii informatiilor cu caracter personal. 
Chestionarele au fost arhivate într-o maniera convenita cu beneficiarul analizei, iar în ceea ce 
priveste operatiunea de diseminare, aceasta nu va cuprinde decat informatii anonimizate. 

Analiza si prelucrarea datelor a fost realizata de echipa noastra de experti avand o bogata 
experienta în domeniu. Activitatea de analiza si prelucrare a datelor a fost decantata într-un raport 
de cercetare care precizeaza metodologia utilizata, elementele descriptive (grafice si tabele) dar 
si interpretari ale acestora urmate de analize statistice. Baza de date curatata (în format SPSS si 
Excel), precum si fisierele de tip output (SPSS sau Word) au fost puse la dispozitia beneficiarului 
analizei la finalul activitatii. 

 

Durata de efectuare a analizei 

Analiza privind abilitatile cheie ale femeilor din regiunile vizate de proiect aflate în pozitii calificate 
si înalt calificate s-a efectuat in perioada iulie 2014 – Noiembrie 2014, termenul limita de 
efectuare a analizei fiind noiembrie 2014. 

Cerintele privind livrabilele principale de elaborat in cadrul procesului de efectuare a 

analizei au fost in totalitate indeplinite: 

 Livrabile principale: 
- metodologia de elaborare a analizei 
- instrumentele de lucru dezvoltate (ghid de interviu, chestionar) 
- versiunea intermediara a raportului de analiza 
- versiunea finala a raportului de analiza 

 
 

Anexă 2. Ghidul de Interviu 

 

Ghid de interviu 
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1. Politicile/ strategiile la nivel național/ european în domeniul egalității de șanse între femei 
și bărbați  

 Aplicabilitate 

 

2. Stereotipurile referitoare la poziția femeii pe piața muncii 

 

3. Percepția femeilor pe piața muncii în pozițiile de conducere (director, manager) 

 de către superiori 

 de către subalterni 

 

4. Domeniile de activitate preponderent ocupate de femei (domeniile „feminizate”) 

 identificarea acestora 

 posibile explicații ale situației (motive) 

 posibile soluții pentru creșterea accesului femeii in domeniile „masculinizate” 

 

5. Tipurile de organizații (instituții publice, organizații,  freelancer, etc.) în care lucrează cu 
preponderență femeile 

 

6. Pozițiile profesionale frecvent întâlnite în rândul femeilor pe piața muncii 

 

7. Remunerația femeilor comparativ cu bărbații pe poziții similare (salarii, beneficii, etc.): la 
nivel general, în organizația dvs.  

 

8. Abilitățile cheie ale femeilor în cadrul organizației dvs. 

 modalități de identificare (politici de resurse umane, etc.) 

 modalități de valorificare 

 diferențe de gen în identificarea și valorificarea abilităților cheie  
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 acceptarea și/ sau promovarea abilităților femeilor în cadrul organizației (exemple & 

explicații) 

 

9. Reconcilierea vieții personale cu cea profesională 

 strategii personale frecvent întâlnite 

 politici existente în domeniile care favorizează/ sau defavorizează poziția femeii pe piața 

muncii 

 

10. Accesibilitatea femeii pe piața muncii 

 vârstă 

 nivelul de educație 

 stare civilă 

 caracteristicile organizației angajatoare 

 forma de angajare 

 

 

 

 

 

 

Anexă 3.Formular Chestionar 

                                                                                  Cod chestionar   
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Chestionar pentru manageri 

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună (AEVB) realizează un sondaj privind 

domeniile feminizate și abilitățile necesare femeilor pe piața muncii.  Sondajul se realizează în 

cadrul proiectului „ECHITFEM - Echitate pe piața muncii pentru femeile din regiunile Sud 

Muntenia și București Ilfov”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.  

Vă rugăm să răspundeți la câteva întrebări, luând în considerare că nu există răspunsuri 

corecte sau greșite.  

 E bine să știți că ați fost ales/aleasă în mod aleatoriu pentru acest exercițiu. Ne 

interesează doar opiniile dvs., ce vor fi folosite doar în scop statistic și vor rămâne confidențiale 

și anonime. 

  Vă mulțumim! 

ANI. Vârsta dvs. în ani împliniți este de _____  ani   [dacă nu este între 18 și 64 ani inclusiv 

→STOP chestionar] 

FUNC. Funcția deținută în cadrul organizației 

1.  Director   [→CONTINUĂ] 

2. Administrator   [→CONTINUĂ] 

3.  Manager   [→CONTINUĂ] 

4.  Șef de secție, contabil șef, etc.   [→CONTINUĂ] 

5.  Altă funcție de conducere. Și anume [→CONTINUĂ] 

6. Salariat, fără funcții de conducere  [→STOP chestionar] 

  

Notă: Vă rugăm să bifați cu x numerele corespunzătoare abilităților selectate pentru fiecare 

întrebare (coloană) în parte.  Indicați răspunsuri pentru fiecare dintre cele 3 coloane ale tabelului 

(A1_1, A1_2 și A1_3) raportându-vă la lista cu abilități. 

ABILITĂȚI 
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A1. Care dintre abilitățile 
prezentate  

…. Le sunt 
necesare femeilor 
pe piața actuală a 

muncii (A1_1)  
[mai multe 
răspunsuri 

acceptate, bifați cu 
x] 

… le regăsiți la 
dvs. (A1_2) 

 
 

[mai multe 
răspunsuri 

acceptate, bifați 
cu x] 

Indicați 3 
abilități cheie pe 
care le dețineți 

... (A1_3) 
 

[mai multe 
răspunsuri 

acceptate, bifați 
cu x] 

Planificare si management 1 1 1 

Abilități IT 2 2 2 

Fluență în utilizarea limbilor 

străine 

3 3 3 

Rezolvare de probleme 4 4 4 

Procesare informații 5 5 5 

Gândire critică 6 6 6 

Învățare continuă 7 7 7 

Luarea deciziilor in mod 
independent 

8 8 8 

Autocunoaștere  9 9 9 

Încredere in sine 10 10 10 

Motivare 11 11 11 

Perseverență în efort 12 12 12 

Inițiativă 13 13 13 

Creativitate 14 14 14 

Flexibilitate  15 15 15 

Comunicare 16 16 16 

Lucru in echipă 17 17 17 

Alta, și anume         18 18 18 
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A2. În ce măsură sunteți de acord cu 
următoarele afirmații? 

[bifați cu x un răspuns pe fiecare rând pe scala de 
la 1 la 4] 

În 
foarte 
mică 

măsură 

În mică 
măsură 

În mare 
măsură 

În 
foarte 
mare  

măsură 

A Eșecurile profesionale mă descurajează. 1 2 3 4 

B Mă entuziasmez față de ideile și proiectele noi, 

uitând de cele actuale/ în lucru. 

1 2 3 4 

C Am dificultăți în a-mi menține interesul pentru 

proiecte care durează mai mult de câteva luni 

pentru a fi finalizate. 

1 2 3 4 

D Încep o activitate, dar adesea mă trezesc făcând 

alte activități, nereușind să finalizez niciuna în 

timpul propus (organizare/ planificare). 

1 2 3 4 

E Am obținut realizări profesionale care au 
presupus efort susținut (luni/ ani de muncă). 

1 2 3 4 

F Propun idei noi si variate pentru situațiile 

profesionale întâmpinate. 

1 2 3 4 

  

A3. Care este modalitatea preferată de lucru 

în cadrul unei organizații? 

 

[un singur răspuns permis, bifați cu x] 

1 în echipe cu 8 persoane minim 

2 în echipe cu maxim 7 persoane 

3 individual 

99 Nu Știu/ Nu Răspund  

 

 

A4. În ce măsură sunteți de acord cu 
următoarele afirmații? 

[bifați cu x un răspuns pe fiecare rând pe scala de 
la 1 la 4] 

În 
foarte 
mică 

măsură 

În mică 
măsură 

În mare 
măsură 

În 
foarte 
mare  

măsură 

A Întâlnirile/ ședințele de grup sunt utile. 1 2 3 4 

B Adesea vreau să lucrez în echipă/ să mă consult 

cu echipa. 

1 2 3 4 
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C Îmi adaptez modul de a mă raporta la oameni în 

funcție de situație. 

1 2 3 4 

 

A5. Într-o situație nouă găsesc soluții … 
[bifați cu x un singur răspuns pe scala de la 1 la 4] 

Foarte 
greu 

Greu Ușor Foarte 
ușor 

1 2 3 4 

 

A6. Adesea, într-o discuție cu o 

altă persoană … 

 

 

 

[un singur răspuns permis, bifați 

cu x] 

1 îmi susțin punctul de vedere chiar dacă nu am 

dreptate 

2 inițial sunt reticent(ă) față de argumentele celeilalte 

persoane, dar îmi schimb părerea pe parcurs, dacă 

este cazul  

3 sunt deschis să ascult argumentele celeilalte 

persoane încă de la început 

99 Nu Știu/ Nu Răspund 

 

A7. Care considerați că sunt abilitățile cheie 

pe care le dețineți ca manager/ director/ 

administrator? 

 

 

 

 

 

[mai multe răspunsuri acceptate, bifați cu x] 

1 Diagnoză 

2 Analiză 

3 Sinteză 

4 Planificare 

5 Coordonare 

6 Monitorizare 

7 Relaționare 

99 Nu Știu/ Nu Răspund 

 

A8. Ați dori să inițiați o afacere în 

viitor? 

 

[un singur răspuns permis, bifați cu x] 

1 Da.    În ce domeniu  

2 Nu 

99 Nu Știu/ Nu Răspund 
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A9. Selectați abilitățile care v-ar putea 

ajuta in dezvoltarea unei afaceri 

proprii și/sau în îmbunătățirea 

performanțelor antreprenoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

[mai multe răspunsuri acceptate, bifați cu 

x] 

1 Managementul situațiilor de risc 

2 Etica profesională 

3 Abilitatea de a inova 

4 Identificarea si accesarea resurselor 

financiare 

5 Perseverența în efort 

6 Inițiativa 

7 Învățarea continuă 

8 Învățarea din greșeli 

9 Construirea și dezvoltarea relațiilor 

profesionale 

10 Comunicarea 

11 Lucrul în echipă 

99 Nu Știu/ Nu Răspund 

 

A10. Ce abilități ați dori să va dezvoltați 

pentru a face față cu succes pe piața 

muncii? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 autocunoaștere 

2 încredere în sine 

3 leadership/ management 

4 planificare și organizare 

5 management al timpului 

6 management al conflictelor 

7 inițiere și dezvoltare relații profesionale  

8 comunicare si relaționare 

9 limbi străine 

10 marketing personal (CV, scrisoare de intenție, 

interviu) 

11 abilități tehnice 
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[mai multe răspunsuri acceptate, bifați cu 

x] 

12 abilități IT: internet, computer, e-mail, etc. 

13 abilități artistice 

14 abilități științifice 

15 identificare si accesare resurse financiare 

16 alta, care        

17 niciuna 

99 Nu Știu/ Nu Răspund 

 

A11. Prin ce metode ai dori să-ți 

dezvolți aceste abilități? 

 

 

 

 

[mai multe răspunsuri acceptate, bifați cu 

x] 

1 programe de formare/ cursuri 

2 ateliere de lucru, conferințe, seminarii  

3 programe de educație formală (studii 

universitare, post-universitare , master,  

doctorat) 

4 autodidact (pe cont propriu) 

5 alta, care        

99 Nu Știu/ Nu Răspund 

 

A12. Care este modalitatea preferată 

de lucru/ angajare? 

 

 

[un singur răspuns permis, bifați cu x] 

1 Normă întreagă (8 ore/ zi) 

2 Normă parțială (2 - 6 ore/zi) 

3 Lucrător pe cont propriu (freelancer) 

4 alta, care        

99 Nu Știu/ Nu Răspund 

 

 

 

DOMENII DE ACTIVITATE 
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Notă: Vă rugăm să bifați cu x numărul corespunzător domeniului/ domeniilor selectat(e) pentru 

fiecare întrebare (coloană) în parte.  Indicați răspunsuri pentru cele 3 coloane ale tabelului (D1_1, 

D1_2 și D1_3) raportându-vă la lista cu domenii din stânga.  

D1. Domeniul/ Domeniile …  ….  în care 
activați in 

prezent (D1_1) 
 

[un singur 
răspuns permis]  

…  în care 
activează cu 

preponderență 
femeile (D1_2) 

[mai multe 
răspunsuri 
acceptate] 

… cel mai puțin 
accesibile 

femeilor (D1_3) 
[mai multe 
răspunsuri 
acceptate] 

 Agricultură, silvicultură, pescuit, 

creștere animale 

1 1 1 

 Industria extractivă, energie, 

apă, gaz 

2 2 2 

 Industria alimentară 3 3 3 

Industria  textilă, pielărie 4 4 4 

Industrie prelucrătoare grea: 
metalurgie, construct. mașini/ 
echipamente industriale, mat. 
construct  

5 5 5 

Alte ramuri industriale: 
electrotehnica. lemn, chimie, etc 

6 6 6 

Construcții (instalații, tâmplărie 
etc) 

7 7 7 

Transport, depozitare, curierat 8 8 8 

Telecomunicații, telefonie, IT 9 9 9 

Finanțe, asigurări, bănci 10 10 10 

 Comerț 11 11 11 

Hoteluri și restaurante, catering 12 12 12 

Turism, baruri și cafenele 13 13 13 

Învățământ 14 14 14 

Cercetare 15 15 15 
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Administrație publică (primărie, 
ministere etc) 

16 16 16 

Sănătate și servicii medicale 17 17 17 

Cultură 18 18 18 

Mass media și divertisment 19 19 19 

Publicitate 20 20 20 

Apărare, poliție, pompieri 21 21 21 

Aviație 22 22 22 

Altul,  și anume       23 23 23 

 

D2. În organizația dumneavoastră există diferențe de 

remunerare (salarii, beneficii, etc) între personalul de sex 

masculin și cel feminin pentru poziții profesionale similare? 

[un singur răspuns permis, bifați cu x] 

1 Da  

2 Nu 

99 Nu Știu/ Nu Răspund 

 

D3. Care sunt 

posibilele cauze 

pentru diferențierea 

pe domenii de 

activitate în funcție de 

gen? 

 

 

 

 

 

 

[mai multe răspunsuri 

acceptate, bifați cu x] 

1 absolvirea programelor de educație/ specializare/ perfecționare 

în funcție de gen 

2 preferința angajatorilor pentru angajați de un anumit sex 

3 dificultatea de conciliere între viața profesională și cea de familie  

(inexistența timpului flexibil de lucru; îngrijirea persoanelor 

dependente (copii, bătrâni) pe perioada in care femeile 

lucrează; dificultatea reinserției profesionale a femeii după 

perioade de concedii de maternitate, etc) 

4 existența stereotipurilor conform cărora “anumite meserii sunt 

făcute doar pentru femei/ bărbați” 

5 dificultățile de comunicare si relaționare in grupuri cu persoane 

de sex opus 

6 alta, care        

99 Nu Știu/ Nu Răspund 
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O1. Viitorul meu profesional ar putea 

consta … 

 

 

 

 

 

[un singur răspuns permis, bifați cu x] 

1 într-o afacere proprie 

2 într-un loc de muncă prost plătit, dar sigur 

3 într-un loc de muncă bine plătit, dar nesigur 

4 în a fi șomer 

5 în căutarea unui loc de muncă mai motivant 

6 în a fi pensionar 

99 Nu Știu/ Nu Răspund 

 

 

 

 

ID. Dvs. sunteți 1 Femeie  

în vârstă de _____ani (împliniți) 2 Bărbat 

 

EDU. Ultima școală absolvită  

 

 

 

 

 

 

 

[un singur răspuns posibil, bifați cu x] 

1 Fără școală     

2 Școală primară    

3 Gimnaziu   

4 Școală profesională  

5 Liceu   

6 Postliceal 

7 Studii superioare  

8 Studii post-universitare 

99 Nu Știu/ Nu Răspund 

 

 

CIV. Starea dvs. civilă este 

 

 

1 Necăsătorit (fără partener) 

2 Căsătorit (cu acte) 

3 Concubinaj 

SOCIO - DEMOGRAFICE 
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[un singur răspuns posibil, bifați cu x] 

4 Văduv 

5 Divorțat 

99 Nu Știu/ Nu Răspund 

 

C1. Aveți copii? 

 

[un singur răspuns permis, bifați cu x] 

1 Da,  _____ copii 

2 Nu 

99 Nu Știu/ Nu Răspund 

 

REG. Regiunea de dezvoltare 1 București-Ilfov 

2 Sud-Muntenia 

 

JUD. Județul   

 

 

 

Vă mulțumim! 

 
 
 
 
 

 

 

Anexă 4. Profilul respondenților 
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REG. Regiunea de dezvoltare 

 

98.7% București-Ilfov 

1.3% Sud Muntenia 

Notă: nr de cazuri = 309 persoane 

 

JUD. Județ 

 

 

273 de 
persoane 

88,3% București 

32 de persoane 10,4% Ilfov 

4 persoane 1.3% Teleorman 

Notă: nr de cazuri = 309 persoane 

 

GEN. Dvs. sunteți 

 

 

Femeie 231 de 
persoane 

74.5% Interval de vârstă: 

în vârstă de 22 – 62 de ani (împliniți) 

media: 36 de ani (împliniți) 

Notă: nr de cazuri = 309 persoane 
Bărbat 79 de 

persoane 
25.5% 

Notă: nr de cazuri = 310 persoane 

 

 

 

Total Femeie Bărbat 

Nr. cazuri % Nr. cazuri % Nr. cazuri % 

Vârstă 

18 - 24 ani 25 8,1% 14 6,1% 11 14,1% 

25 - 34 ani 132 42,7% 98 42,4% 34 43,6% 

35 - 44 ani 88 28,5% 70 30,3% 18 23,1% 

45 - 64 ani 64 20,7% 49 21,2% 15 19,2% 

Notă: nr de cazuri = 309 persoane. Procentele sunt calculate pe coloană. 

 

EDU. Ultima școală absolvită  

 

 

 

 

    

 

 

Nr 

cazuri 

%  

1 0.3% Fără școală     

0 0% Școală primară    

0 0% Gimnaziu   

10 3.2% Școală profesională  

62 20.1% Liceu   

28 9.1% Postliceal 
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Notă: nr de cazuri = 309 persoane 

165 53.4% Studii superioare  

43 13.9% Studii post-universitare 

 

Funcția respondentului Nr. cazuri % 

Director 23 7,4% 

Administrator 76 24,5% 

Manager 95 30,6% 

Funcție de conducere intermediară 101 32,6% 

Altă funcție de conducere 15 4,8% 

Notă: nr de cazuri = 310 persoane 

 

CIV. Starea dvs. civilă este 

 

 

 

 

Notă: nr de cazuri = 308  persoane 

Nr. cazuri %  

97 31.5% Necăsătorit (fără partener) 

160 51.9% Căsătorit (cu acte) 

33 10.7% Concubinaj 

4 1.3% Văduv 

14 4.5% Divorțat 

 

C1. Aveți copii? 

Notă: nr de cazuri = 310 persoane 

49.7% Da 

50.3% Nu 

 

Număr de copii Nr. cazuri % 

1 copil 77 50,0% 

2 copii 55 35,7% 

3 copii 14 9,1% 

4 copii 7 4,5% 

5 copii 1 0,6% 

Notă: nr de cazuri = 154 persoane (din 310 persoane) 
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Anexă 5. Structura populației ocupate în 2008 

 

Tabel. Structura populaţiei ocupate, în vârstă de muncă, pe grupe de ocupaţii şi în funcţie de sex 

în anul 2008, în România. 

Grupe de ocupaţii Total 

populaţie 

ocupată, în 

vârstă de 

muncă (mii 

persoane) 

Feminin Masculin 

Total 

populaţie 

feminină 

ocupată, 

în vârstă 

de muncă 

% 

populaţie 

feminină 

ocupată, în 

vârstă de 

muncă 

Total 

populaţie 

masculină 

ocupată, 

în vârstă 

de muncă 

% 

populaţie 

masculină 

ocupată, 

în vârstă 

de muncă 

Membri ai corpului legislativ, ai 

executivului, înalţi conducători 

ai administraţiei publice, 

conducători şi funcţionari din 

unităţile economico-sociale şi 

politice 

 

 

 

232 

 

 

 

69 

 

 

 

29,74% 

 

 

 

163 

 

 

 

70,26% 

Specialişti cu ocupaţii 

intelectuale şi ştiinţifice 

 

946 

 

489 

 

51,69% 

 

457 

 

48,31% 

Tehnicieni, maeştri şi asimilaţi  

858 

 

529 

 

61,66% 

 

329 

 

38,34% 

Funcţionari administrativi 450 316 70,22% 134 29,78% 

Lucrători operativi în servicii, 

comerţ şi asimilaţi  

 

943 

 

620 

 

65,75% 

 

323 

 

34,25% 
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Agricultori şi lucrători calificaţi în 

agricultură, silvicultură şi 

pescuit 

 

1804 

 

880 

 

48,78% 

 

924 

 

51,22% 

Meşteşugari şi lucrători calificaţi 

în meserii de tip artizanal, de 

reglare şi întreţinere ale 

maşinilor şi instalaţiilor 

 

 

1526 

 

 

349 

 

 

22,87% 

 

 

1177 

 

 

77,13% 

Alte categorii de ocupaţii 

 

2122 

 

706 33,27% 1418 66,82% 

din care:  

Muncitori necalificaţi 

 

1000 

 

408 

 

40,8% 

 

592 

 

59,2% 

Total 8882 3958 44,56% 4924 55,44% 

Sursă: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO), 2008 (calcul propriu) 
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