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Introducere 

Egalitatea de gen este un termen multidimensional, care include dimensiuni economice, 

culturale şi sociale şi este recunoscut, împreună cu principiul nediscriminării de gen, ca unul 

din drepturile fundamentale ale omului. În general, poate fi definit ca  „reprezentarea egal 

măsurabilă a  femeilor și bărbaților. Egalitatea de gen nu implică faptul că femeile şi bărbaţii 

sunt egali, ci că au valoare egală şi trebuie să li se acorde tratament egal”1.  

 În secolul trecut, chestiunea egalității de gen a fost promovată activ de mişcarea 

feministă şi de organizaţiile societăţii civile, care au jucat un rol cheie în conștientizarea 

problemei și în includerea acesteia pe agenda socială și politică a organizațiilor și instituţiilor 

naţionale şi internaţionale. Importanța acordată egalității de gen este accentuată de includerea 

sa printre cele 8 Obiective de Dezvoltare ale Mileniului stabilite de ONU, care servesc drept 

cadru pentru reducerea la jumătate a sărăciei și îmbunătățirea calității vieții2. În timp ce 

Uniunea Europeană a dezvoltat instrumente legale și strategii cu scopul de a asigura 

emanciparea femeii, tratamentul egal și de a integra perspectiva de gen în toate celelalte 

politici3.  

 În ultimii ani, aceste dezvoltări au dus la un progres substanţial în sensul asigurării 

egalităţii de gen, facilitat de înţelegerea faptului că promovarea acestei egalităţi este un factor 

esenţial pentru consolidarea dezvoltării şi coeziunii socio-economice. În cele din urmă, dacă se 

ating obiectivele Europa 2020 (şi anume o creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă), 

participarea femeilor pe piaţa muncii urmează să crească. Conform unei cercetări relevante, 

există potenţial de creştere al PIB între 15% şi 45% în Statele Membre UE, dacă se reduc 

diferenţele de gen. Deşi estimarea poate să nu reflecte câştigurile reale şi poate fi 

supraevaluată, cercetările sugerează faptul că aceste câştiguri sunt totuşi substanţiale4.  

 Eforturile făcute până în prezent au dus la unele tendințe încurajatoare incluzând, 

printre altele, creșterea numărului femeilor de pe piața muncii şi îmbunătățirea rezultatelor 

educaționale. Cu toate acestea, stereotipurile de gen rămân înrădăcinate în societate şi trebuie 

                                                           
1 http://www.ippf.org/our-work/what-we-do/gender/what-gender-equality 
2 http://www.ippf.org/our-work/what-we-do/gender/what-gender-equality  
3 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/  
4 Lofstrom A., p. 5 

http://www.ippf.org/our-work/what-we-do/gender/what-gender-equality
http://www.ippf.org/our-work/what-we-do/gender/what-gender-equality
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/


 

 

făcute mai multe eforturi pentru ca femeile şi bărbații să se bucure de aceleași drepturi şi şanse 

în toate sectoarele societăţii, inclusiv participarea la viața economică şi la procesul de luare a 

deciziilor. În acest context, trebuie abordate mai multe probleme, în special în ceea ce priveşte 

accesul limitat al femeilor, în raport cu bărbaţii, la locuri de muncă, o mai bună reconciliere 

între muncă şi viaţa de familie, precum şi salariile inegale pentru o muncă similară între femei 

şi bărbaţi.  

 În acest punct, trebuie subliniat faptul că diferenţele de gen pe piaţa muncii sunt 

dezbătute în multe cazuri exclusiv prin prisma diferenţelor de participare între femei şi 

bărbaţi. Cu toate acestea, în acest fel, dezbaterea reflectă numai parţial experienţa femeilor şi 

a bărbaţilor pe piaţa muncii. Pentru ca acest punct de vedere să fie cuprinzător, trebuie luate 

în considerare şi alte aspecte. Mai precis, în legătură directă cu participarea pe piaţa muncii 

trebuie menţionată problema alocării responsabilităţilor familiale şi participarea activă a 

bărbaţilor în activităţile respective. Aşa cum arată studiile empirice, relaţia între viaţa de 

familie şi inactivitatea pe piaţa muncii pare să fie puternică. În timp ce participarea forţei de 

muncă, ocuparea, luarea deciziilor în problemele de fertilitate şi îngrijirea copiilor sunt legate 

între ele pe parcursul vieții.5  

  În prezent, aşa cum indică datele oficiale, există diferenţe majore în ceea ce priveşte 

participarea pe piaţa muncii între femei şi bărbaţi, care sunt explicate, cel puţin parţial, prin 

alocarea tradiţională a responsabilităţilor între femei şi bărbaţi, precum şi prin percepţia că 

femeile sunt cele care se ocupă cu munca în gospodărie. Deşi în societatea modernă această 

percepţie a trecut într-o anumită măsură pe un plan secundar, iar formarea familiei a căpătat 

aspecte diferite în cadrul unui mediu socio-economic în continuă schimbare, această atitudine 

este chiar şi în prezent o explicație importantă a diferențelor de participare pe piața muncii 

între femei şi bărbaţi în multe State Membre UE. Responsabilităţile de îngrijire a copiilor şi a 

vârstnicilor constituie factori importanţi în luarea deciziilor privind participarea pe piaţa 

muncii (dacă şi în ce măsură), precum şi profilul de carieră care să fie urmat6. 

 Pe lângă aceasta, remunerarea egală pentru o muncă similară este unul din aspectele 

unde inegalitățile de gen sunt încă răspândite, ținând cont de faptul că femeile continuă să 

                                                           
5 Mills M. et al, p. 1.  
6 OCDE, p.4 



 
câștige mai puţin decât bărbaţii pentru o muncă de valoare egală. Această diferenţiere a 

câştigurilor este explicată prin factori specifici de gen şi, în particular, prin diferențele de 

calificare şi  atitudinea faţă de angajaţi. Unul din factorii care cauzează aceasta este modul în 

care competenţele femeilor sunt puse în valoare, comparativ cu cele ale bărbaţilor7. Este 

cunoscut că locurile de muncă necesitând aptitudini, calificări sau experiență similare tind să 

fie plătite mai puţin dacă sunt ocupate în special de femei. Un alt factor care contribuie la 

diferenţele de salariu este segregarea pe piaţa muncii8, care duce la perspective limitate de 

carieră; diferenţe de salariu şi recunoaștere socială scăzută. Segregarea ocupaţională pe criterii 

de gen persistă încă în ţările industrializate, femeile având mai puţine şanse de a ocupa funcţii 

cu responsabilitate. Astfel, acestea tind să fie segregate în ocupaţii femnizate9. 

 În general, diferenţele de gen persistă în multe domenii. Pe piaţa muncii, femeile sunt 

încă suprareprezentate în sectoarele plătite mai prost şi subreprezentate în funcţiile de decizie, 

în timp ce rolul de mamă menţine rata de ocupare a femeilor la un nivel scăzut, iar femeile 

continuă să muncească mai multe ore neplătite în gospodărie decât bărbaţii. 

 Cercetarea urmăreşte să identifice percepţia femeilor în ceea ce priveşte 

implementarea şi respectarea principiului egalităţii de gen în regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud 

Muntenia. Aceasta asigură o perspectivă asupra situaţiei de pe piaţa muncii, care este 

influenţată de norme construite, practici şi credinţe pe baze sociale, precum şi de existenţa 

stereotipurilor de gen.  

 

 

 

 

 

                                                           
7 Dobre M. H., et al, p. 2 
8 Segregarea pe criterii de gen se referă la situaţia în care unui din genuri este concentrat în mod 
semnificativ în anumite sectoare pe piaţa muncii. Există două tipuri de segregare: orizontală şi verticală. 
Segregarea orizontală se referă la concentrarea femeilor sau bărbaţilor în anumite sectoare ale 
economiei naţionale, în timp ce segregarea verticală este participarea disporoporţională a unui gen într-
un număr restrâns de ocupaţii (segregare ocupaţională). 
9 Estevez-Abe M., p. 1 



 

 

Sumar al cadrului legislativ privind egalitatea de gen la 
nivel european și național 

Egalitatea între femei și bărbați este una din valorile fundamentale ale Uniunii Europene, 

datând din anul 1957, când principiul plății egale pentru muncă similară a fost inclus în 

Tratatul de la Roma . În acest scop, în ultimele decenii, UE a emis un număr important de 

Directive, Comunicări şi Recomandări care urmăresc asigurarea unui tratament egal între 

bărbaţi şi femei. 

Legislația europeană privind egalitatea de gen 

UE a publicat mai multe Directive care stabilesc obiectivele pe care toate ţările UE trebuie să le 

îndeplinească. Aceste Directive sunt următoarele: 

 Directiva din 10 februarie 1975 privind apropierea legislaţiilor Statelor Membre 

referitoare la aplicarea principiului egalităţii de remunerare între lucrătorii de sex 

masculin şi cei de sex feminin10 

 Directiva 76/207/CEE din 9 februarie 1976 privind punerea în aplicare a principiului 

egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte încadrarea în muncă,  

formarea şi promovarea profesională, precum şi condiţiile de muncă11 

 Directiva din 19 decembrie 1978 privind aplicarea progresivă a principiului egalităţii 

de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul securităţii sociale12 

 Directiva din 24 iulie 1986 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de 

tratament între bărbaţi şi femei în cadrul sistemelor profesionale de securitate 

socială13 

 Directiva din 11 decembrie 1986 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament 

între bărbaţii şi femeile care desfăşoară activităţi independente, inclusiv agricole, 

precum şi protecţia maternităţii14 

                                                           
10 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31975L0117&from=EN  
11 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31976L0207:EN:HTML  
12 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31979L0007&from=EN  
13 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31986L0378&from=EN  
14 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31986L0613:EN:HTML  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31975L0117&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31976L0207:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31979L0007&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31986L0378&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31986L0613:EN:HTML


 
 Directiva din 19 octombrie 1992 privind aplicarea măsurilor de promovare a 

îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii la locul de muncă  în cazul lucrătoarelor gravide, al 

celor care au născut de curând sau care alăptează15 

 Directiva din 3 iunie 1996 privind acordul-cadru referitor la concediul pentru creşterea 

copilului încheiat între UNICE, CEEP şi CES16 

 Directiva din 15 decembrie 1997 privind sarcina probei în cazurile de discriminare pe 

criterii de sex17 

 Directiva din 23 septembrie 2002 de modificare a Directivei Consiliului 76/207/CEE 

privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei 

în ceea ce priveşte accesul la încadrarea în muncă, la formarea şi la promovarea 

profesională, precum şi condiţiile de muncă18 

 Directiva din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalităţii de tratament între 

bărbaţi şi femei privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii19 

 Directiva Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în 

aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi 

femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformare)20 

 Directiva din 8 martie 2010 de punere în aplicare a acordului-cadru revizuit privind 

concediul pentru creșterea copilului, încheiat de BUSINESS EUROPE, UEAPME, CEEP şi 

CES şi de abrogare a Directivei din 3 iunie 199621. 

 Directiva din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între 

bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă şi de abrogare a Directivei 

Consiliului din 11 decembrie 198622  

                                                           
15 https://osha.europa.eu/el/legislation/directives/sector-specific-şi-worker-related-provisions/osh-
directives/10  
16 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0034&from=EN  
17 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0080:EN:HTML  
18 https://osha.europa.eu/el/legislation/directives/sector-specific-şi-worker-related-provisions/osh-
related-aspects/directive-2002-73-ec-equal-treatment  
19 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0113:en:HTML  
20 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0054&from=EN  
21 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:068:0013:0020:en:PDF  
22 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:en:PDF  

https://osha.europa.eu/el/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-provisions/osh-directives/10
https://osha.europa.eu/el/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-provisions/osh-directives/10
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0034&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0080:EN:HTML
https://osha.europa.eu/el/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-provisions/osh-related-aspects/directive-2002-73-ec-equal-treatment
https://osha.europa.eu/el/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-provisions/osh-related-aspects/directive-2002-73-ec-equal-treatment
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0113:en:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0054&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:068:0013:0020:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:en:PDF


 

 

 Aceste Directive sunt reflectate în şi/sau armonizate cu legislaţia naţională privind 

egalitatea de gen. Reglementările se bazează pe prevederile legislaţiei internaţionale şi 

europene, formulate în poziţiile organizaţiilor de femei şi ale ONG-urilor, precum şi în 

alte documente oficiale (ONU, UE), precum şi pe legislaţia din alte state europene. 

Legislația națională privind egalitatea de gen23 

După căderea comunismului, România a trecut printr-un proces lent de democratizare. În 

special după aderarea la Uniunea Europeană, acest proces de democratizare a avut un impact 

semnificativ asupra dezbaterilor privind egalitatea de gen, precum şi asupra dezvoltării 

instrumentelor legale relevante. Aceste instrumente vizează crearea de şanse egale pentru 

femei şi bărbaţi, precum şi combaterea violenţei pe bază de gen şi a celei domestice . 

 Mai exact, statul român s-a aliniat cadrului legal din UE prin următoarele instrumente 

legale : 

 Constituția României 

 Codul Civil de Procedură Penală 

 Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească 

 Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

 Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj şi stimularea ocupării 

forței de muncă, cu modificările şi completările ulterioare 

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei şi bărbaţi, republicată cu 

modificări şi completări în anul 2007 

 Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, 

cu modificările şi completările ulterioare 

 Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii 

 Ordonanţa Guvernului 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă 

                                                           
23 http://www.genderkompetenz.info/w/files/gkompzpdf/taiex_alexandra_nemes.pdf  

http://www.genderkompetenz.info/w/files/gkompzpdf/taiex_alexandra_nemes.pdf


 
 Legea nr. 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă 

 Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţilor familiale care 

desfăşoară activităţi economice în mod independent 

 Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor 

 Legea nr. 340/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind 

egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 

 Hotărârea Guvernului 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate. 

 

Egalitatea de gen la nivel național și european 

Deşi utilizarea indicatorilor statistici pentru explicarea fenomenelor sociale este destul de 

problematică, literatura cercetărilor sociale indică o contribuție crucială a acestora la 

înţelegerea tendinţelor şi la realizarea comparaţiilor. Interpretarea datelor statistice oferă 

dovezi, atât directe, cât şi indirecte, asupra contextului socio-economic şi, în această situaţie, 

asupra diferenţelor între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte egalitatea de şanse.  

 În acest context, s-au stabilit diverşi indicatori pentru cuantificarea și măsurarea 

egalităţii (sau inegalităţii) de gen, care vin în sprijinul decidenţilor pentru evaluarea 

progresului şi elaborarea politicilor şi strategiilor aferente. Existenţa diverşilor indicatori 

poate fi atribuită, la fel ca în cazul celorlalţi indicatori sociali, faptului că nu există un acord 

asupra a ceea ce reprezintă egalitatea de gen, arătând complexitatea problemei.  

 Unul din cei mai cunoscuţi indicatori folosiţi la nivel european este Indicele Egalităţii 

de Gen, stabilit de Institutul European pentru Egalitatea de Gen (EIGE). Indexul se formează 

prin combinarea indicatorilor de gen într-o singură măsură centralizată şi este alcătuit din şase 

domenii principale: muncă, bani, cunoștințe, timp, putere, sănătate şi două domenii conexe 

(intersecţia între inegalităţi şi violenţa). Scorul Indicelui Egalităţii de Gen şi a sub-indicilor 

acestuia variază de la 1 (reprezentând inegalitate completă) la 100 (egalitate completă). În 



 

 

acest punct trebuie arătat că cele două domenii conexe, şi anume intersecţia între inegalităţi şi 

violenţa, nu sunt luate în considerare la calculul scorului final al Indicelui Egalităţii de Gen. 

 Aşa cum indică datele, ţările europene sunt încă departe de a ajunge la egalitatea de 

gen, în ciuda eforturilor făcute. Calculul Indicelui Egalităţii de Gen, pe baza datelor din 2010, a 

arătat că pentru UE-27 egalitatea de gen este egală cu 54, în timp ce scorul respectiv pentru 

România a fost semnificativ mai mic, şi anume 35,3 .  

 În sub-secțiunile care urmează, se prezintă scorul sub-indicilor pentru fiecare dintre 

domenii. 

Sfera muncii 

Acest domeniu se referă la poziţia femeilor şi a bărbaţilor pe piaţa muncii, cu accent asupra 

participării la piaţa muncii, durata vieţii active, modele de segregare sectorială şi calitatea 

muncii. În medie, aşa cum este prezentat în tabelul 1, UE27 a obţinut un scor de 69 de puncte 

în ceea ce priveşte egalitatea de gen, în timp ce scorul respectiv pentru România a fost mai mic, 

de 60,4 puncte.  

 

Tabel 1. Domeniul Muncii 

 România UE-27 

Muncă  60,4 69 

Participare24 74,5 76,6 

Segregarea şi calitatea 
muncii25 

49 62,2 

Sursa: EIGE (2013B), Indicele Egalităţii de Gen: Profil de ţară, p. 122 

 În sub-domeniul participare, atât UE-27 cât şi România prezintă scoruri ridicate, 

indicând aproape trei sferturi din valoarea absolută a egalității de gen, diferența fiind de 2,1 

                                                           
24 Participarea se măsoară având în vedere diferențele de gen în rata de ocupare pentru norma întreagă 
de lucru şi durata vieţii active. 
25 Segregarea şi calitatea muncii, al doilea sub-domeniu al muncii, măsoară segregarea sectorială (care 
ia în considerarea participarea femeilor şi a bărbaţilor în sectoare segregate, printre care educație, 
sănătate şi activități sociale), precum şi aspecte legate de calitatea muncii, inclusiv flexibilitatea, 
formarea la locul de muncă şi sănătatea şi securitatea. 



 
puncte (76,6 în UE-27 și 74,5 în România). Cu toate acestea, în ambele cazuri, bărbații au avut 

o rată mai mare de ocupare pentru norma întreagă de lucru decât femeile (57% faţă de 42,4% 

în România şi 56% faţă de 41% în UE-27), muncind în același timp o perioadă mai îndelungată 

decât femeile (34,3 ani faţă de 28,9 în România şi 37,3 faţă de 31,6 în UE-27)26.  

 Mai mult decât atât, în România există o dimensiune teritorială a disparităților de gen 

în rata de ocupare. Variația regională a ratelor de ocupare pentru bărbați nu depășește 11 

puncte procentuale (Vest: 74,7% şi Centru: 65,7%), în timp ce pentru femei ajunge la 16,2 

puncte procentuale (Nord-Est: 65,5% şi Centru: 49,3%)27.  

 Conform Eurostat, în anul 2011, proporţia femeilor aflate în căutare activă a unui loc 

de muncă în România era sub media UE-27 (7,1% faţă de 9,8%), la fel ca rata celor angajate cu 

normă parțială (10,1% comparativ cu 31,6% în UE-27). Pe de altă parte, media orelor lucrate 

de femeile cu normă parțială a fost mai mare în România decât în UE-27 (22,4 ore faţă de 20 de 

ore)28. 

 În ceea ce priveşte al doilea sub-domeniu, situaţia diferă faţă de primul. UE-27 prezintă 

un scor de 62,2, în timp ce scorul pentru România este cu 13,2 puncte mai mic (49), plasându-

se în direcția inegalității de gen. Acest scor redus în România este atribuit în principal 

segregării sectoriale şi, într-o măsură mai mică, calității muncii (20,9 şi respectiv 58,3 faţă de 

37 şi 70.7 în UE-27).  

 Conform datelor publicate în Anuarul Statistic Național 2012, rezultă că diviziunea 

muncii pe bază de gen este încă o caracteristică răspândită pe piaţa muncii din România. Pot fi 

identificate anumite sectoare economice în care predomină femeile (sectoare „feminizate”), 

cum ar fi sistemul de îngrijire a sănătăţii, educaţie, hoteluri şi restaurante etc. În timp ce femeile 

au un grad redus de ocupare în industrie, transport şi comunicaţii, construcţii, administraţie 

publică şi apărare etc.29, reflectând o puternică segregare şi concentrare pe bază de gen.  

                                                           
26 EIGE (2013A), p. 110 
27 Ministerul Fondurilor Europene, p.31 
28 CE (2012), Situaţia actuală a egalităţii între femei şi bărbaţi în România – Profil de ţară, p. 5.  
29 Institutul Naţional de Statistică, p. 105. 



 

 

Sfera banilor 

Domeniul banilor examinează inegalităţile în accesul la resurse financiare şi situaţia economică 

a femeilor şi bărbaţilor. Aşa cum se arată în tabelul 2, există o diferenţă substanţială între UE27 

şi România. Mai exact, UE-27 a obţinut un scor de 68,9 în ceea ce priveşte egalitatea de gen, în 

timp ce scorul României era 39, indicând faptul că inegalităţile între femei şi bărbaţi sunt 

puternice.   

Tabel 2. Domeniul Banilor 

 România UE-27 

Bani 39 68,9 

Resurse financiare 21 59,5 

Situația economică 72,5 79,6 

Sursa: EIGE (2013B), Indicele Egalităţii de Gen: Profil de ţară, p. 122 

 Într-adevăr, în timp ce sub-domeniul situaţiei economice atât în UE-27, cât şi în 

România prezintă scoruri ridicate, şi anume 79,6 în UE-27 şi 72,5 în România; în sub-domeniul 

resurselor financiare30, România prezintă o egalitate de gen extrem de scăzută (21 faţă de 59,5 

în UE-27). Mai exact, femeile din România au câştigat 837 pe lună în PPS, comparativ cu 920 

bărbaţii. Diferenţa privind câştigurile lunare a fost mai mare la nivelul UE-27 (512 în PPS în 

favoarea bărbaţilor)31. Trebuie subliniat totuşi că aceste câştiguri sunt măsurate la nivel de 

gospodărie, subestimând probabil relațiile de gen şi de putere, care pot duce la mai multe 

disparități legate de alocarea veniturilor în sânul familiei. 

 Mai mult, în ceea ce priveşte diferenţele de salariu, studiile mai recente (2012) arată 

că, în timp ce la nivelul UE femeile au câştigat în medie cu aproximativ 16,4% mai puţin decât 

bărbaţii, în România diferenţa a fost mai mică, ridicându-se la 9,7%32. 

 Sfera cunoaşterii 

Domeniul cunoaşterii arată diferenţele între femei şi bărbaţi din perspectiva educaţiei şi 

formării. Per ansamblu, în UE-27 s-a înregistrat un scor mediu, în timp ce în România scorul a 

                                                           
30 care măsoară diferenţele referitoare la câştiguri și veniturile disponibile 
31 EIGE (2013B), p. 123 
32 CE (2014A), p. 10-11.   



 
fost semnificativ mai mic (28,8 faţă de 48,9 în UE-27), arătând că domeniul cunoașterii este 

accesat inegal din punct de vedere al genului. 

Tabel 3. Domeniul Cunoaşterii 

 România UE-27 

Cunoaştere 28,8 48,9 

Gradul de absolvire şi 
segregare în educația terțiară 

32,2 57,2 

Învăţare pe parcursul vieţii 25,8 41,8 

Sursa: EIGE (2013B), Indicele Egalităţii de Gen: Profil de ţară, p. 122 

 Cu privire la gradul de absolvire și segregare în educația terțiară, la nivelul UE-27 s-a 

obţinut un scor de 57,2, cu 25 de puncte mai mare decât scorul corespunzător României. În 

sub-domeniul învăţare pe parcursul vieţii, scorurile pentru România cât și pentru UE-27 au fost 

chiar mai mici (25,8 faţă de 41,8 în UE-27). Cu toate acestea, diferenţele au fost mai mici (16 

puncte) decât în cazul primului sub-domeniu.  

 Mai exact, nivelul de educaţie terţiară al femeilor din România a crescut în ultimii ani, 

ajungând la 14,7% în anul 2013 (calculat pentru femeile cu vârsta cuprinsă între 15-64 de ani), 

fiind, totuşi, încă mult sub media UE-27 de 26,7%33. În special în domeniile educaţie, sănătate 

şi îngrijire, ştiinţe umane şi arte, femeile care urmează forme terţiare de educaţie sunt 

semnificativ mai multe atât în România, cât şi la nivelul UE-27 (diferenţa este de 8,5% şi 

respectiv 22.1%)34. În plus, femeile reprezintă 53,1% din absolvenţii de facultate, atât în 

România, cât şi la nivelul UE-2735.  

 Cu toate acestea, deşi femeile depăşesc numeric bărbaţii absolvenţi de facultate, 

acestea rămân subreprezentate în rândul cercetătorilor şi personalului academic.  

Sfera timpului 

Domeniul timpului pune accent pe îngrijire şi pe alte activităţi sociale, precum şi pe modul în 

care acestea corelează cu activităţile economice. Acesta măsoară timpul petrecut în activităţi 

                                                           
33 http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-şi-training/data/main-tables  
34 EIGE (2013B), p. 123 
35 Calcului autorului pe baza datelor obţinute de la http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-şi-
training/data/database   

http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/main-tables
http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/database


 

 

neplătite, inclusiv diferenţele de gen din punct de vedere al timpului petrecut cu îngrijirea 

copiilor şi activităţi în gospodărie, precum şi alte aspecte cum ar fi activităţile culturale, 

caritabile și de petrecere a timpului liber.  

 După cum arată rezultatele, există diferenţe majore între femei şi bărbaţi privind 

timpul petrecut în activităţi de îngrijire şi sociale. În medie, la nivelul UE27 s-a  înregistrat un 

scor de 38,8 pentru egalitatea de gen, reprezentând al doilea cel mai mic scor din acest punct 

de vedere, în timp ce în România scorul a fost şi mai mic (17,8).  

Tabel 4. Domeniul Timpului 

 România UE-27 

Timp 17,8 38,8 

Îngrijire 27 45,5 

Social 11,8 33 

Sursa: EIGE (2013B), Indicele Egalităţii de Gen: Profil de ţară, p. 122 

 În sub-domeniul îngrijire, UE-27 este la jumătatea drumului spre egalitatea de gen, în 

timp ce România trebuie să facă eforturi semnificative în această direcție. Mai exact, în România 

procentul lucrătorilor femei, care şi-au îngrijit şi educat copiii sau nepoții timp de o oră sau mai 

mult zilnic, a fost de 46,7 (faţă de 16,3 bărbaţi), în timp ce procentul femeilor care au gătit şi 

muncit în gospodărie timp de o oră sau mai mult zilnic a fost chiar mai mare (73,2% faţă de 

13,1% bărbaţi). La nivelul UE-27, diferenţele între bărbaţi şi femei au fost uşor mai scăzute36.  

 Cu toate acestea, situaţia a fost chiar mai dificilă în ceea ce priveşte timpul alocat 

activităţilor sociale. În special în cazul României, scorul obţinut a fost de 11.8, aproape o treime 

din scorul pentru UE-27. Numai 1,3% din femeile care muncesc au făcut sport sau au fost 

implicate în activități culturale sau de petrecere a timpului liber în afara gospodăriei, 

comparativ cu 3,4% dintre bărbaţi, în timp ce implicarea acestora în activităţi voluntare sau 

caritabile a fost uşor mai mare (6,5% faţă de 8,4% bărbaţi). 

 Repsonsabilitățile sunt distribuite inegal între femei și bărbați, precum și participarea 

în toate aspectele vieții publice și private, contribuind astfel la dezechilibrarea șanselor 

femeilor de a pătrunde, evolua și a se menține pe piața muncii. Rezultatele Labour Force Survey 

                                                           
36 EIGE (2013B), p. 123 



 
(Eurostat 2010) privind reconcilierea între muncă și viața de familie ne oferă o imagine per 

ansamblu asupra modului în care părinții fac față perioadei de creștere a copiilor.  

 Dacă ne raportăm la flexibilitate și la rolul ei în gestionarea echilibrată a tuturor 

aspectelor întâmpinate pe parcursul vieții, putem observa reticența față de această practică.  

Majoritatea angajaților din România au un program de lucru inflexibil, cu ore de începere și de 

încheiere fixate de angajator. O parte dintre angajați au parte și de o anumită flexibilitate 

privind alegerea orelor de începere și finalizare a programului de lucru fie îndeplinind un 

număr de ore lucrate săptămânal sau zilnic. În schimb, numărul celor care își pot determina 

propriul program de lucru este foarte mic comparativ cu celelalte opțiuni și este mai ridicat în 

rândul femeilor angajate decât al bărbaților.  

Tabel 5. Număr de angajați în funcție de flexibilitatea programului de lucru (mii de persoane) 
în România (2010) 

  Total Bărbați Femei 

Oră fixă de începere și finalizare a programului de 
lucru sau variațiuni ale timpului de lucru stabilite de 

angajator  

5.486,8 2.982,5 2.504,3 

Program flexibil de lucru/ bancă a timpului (ore 
variate de începere și încheiere, cât și variațiuni ale 

numărului de ore  săptămânale) 

189,0 121,4 67,6 

Număr fix de ore zilnice, dar o anumită flexibilitate pe 
parcursul zilei  

312,2 195,6 116,6 

Determinarea propriului program de lucru (fără 
limitări formale)  

71,3 32,5 38,8 

Sursă: Eurostat, Labour Force Survey, Reconciliation between work and family life (2010) 

 Strategia de a reduce timpului de lucru, astfel încât să-i permită alocarea unui timp 

suficient creșterii copilului, este utilizată cu o rată mai ridicată de femei decât de bărbați, 

indiferent de proveniență. În UE28 diferența de gen privind alegerea acestei strategii este mai 

amplă decât în România (59,6 puncte procentuale în UE28 față de 38,6% în România) 

Tabel 6. Număr de persoane care și-au redus timpul de lucru pentru creșterea celui mai mic 
copil în vârstă de mai puțin de 8 ani (mii de persoane) în 2010 

  Total 
(mii de 
pers) 

Bărbați Femei 

mii de 
pers 

% mii de 
pers 

% 



 

 

UE28 8.697,3 1.760,5 20,2 6.936,8 79,8 

România 80,8 24,8 30,7 56,0 69,3 

Sursă: Eurostat, Labour Force Survey, Reconciliation between work and family life (2010) 

 În România opțiunile de concediu parental cu o durată de până la 6 luni nu sunt 

posibile, în timp ce în UE28 acestea sunt o soluție viabilă mai ales pentru bărbați comparativ 

cu celelalte opțiuni. Numărul bărbaților care își iau concediu parental în România, indiferent 

de durata acestuia, este mult mai mic decât în UE28 (Tabel 7). În cursul anului 2010, cu 

aproximativ 10% mai multe femei din UE28 erau în concediu de maternitate comparativ cu  

România. 

Tabel 7. Număr de persoane (mii de persoane) ce și-au luat concediu parental pentru 
creșterea celui mai mic copil în vârstă de mai puțin de 8 ani în funcție de gen și durata 

concediului, 2010 

Durata 
concediului 

de creștere a 
copilului 

România UE28 

 

Total  

Bărbați Femei Total 
(mii de 
pers) 

Bărbați Femei 

mii de 
pers 

% mii de 
pers 

% mii de 
pers 

% mii de 
pers 

% 

3 luni sau 
mai puțin 

: : : : : 1.869,7 699,2 37,4 1.170,5 62,6 

peste 3 luni - 
6 luni 

: : : : : 1.188,0 133,2 11,2 1.054,8 88,8 

peste 6 luni - 
12 luni 

35,5 : : 34,0 95,8 1.740,5 95,1 5,5 1.645,4 94,5 

peste 12 luni 449,9 20,5 4,6 429,4 95,4 3.518,6 94,8 2,7 3.423,7 97,3 

în curs 113,4 18,9 16,7 94,4 83,2 1.899,7 120,1 6,3 1.779,6 93,7 

Total opțiuni 598,8 39,4 6,6 557,8 93,2 10.216,5 1142,4 11,2 9.074,0 88,8 

Sursă: Eurostat, Labour Force Survey, Reconciliation between work and family life (2010) 

 Atât în România, cât și în UE28 numărul celor care își iau concediu parental este mai 

mare în cazul celor cu studii medii. Însă, diferența dintre cei cu studii medii și cei cu studii 

superioare este mai redusă în UE28 decât în România. Părinții cu studii inferioare (primar, 

gimnazial sau profesional) tind să-și ia mai degarbă concedii parentale de până în 6 luni, cel 

puțin în UE28, unde acest aspect poate fi vizibil,  În timp ce cei cu studii medii preferă concediile  



 
de peste 12 luni, indiferent de proveniență. Iar absolvenții de studii superioare, care sunt 

părinți, acceptă cel mult concediile de până în 12 luni (Tabel 8, Tabel 9).   

Tabel 8. Număr de persoane (mii de persoane) ce și-au luat concediu parental pentru 
creșterea celui mai mic copil în vârstă de mai puțin de 8 ani în funcție de nivelul de studii și 

durata concediului, UE 

 

 

Durata concediului 
de creștere a 

copilului 

 

 

Total (mii 
de 

persoane) 

UE28 

Primar, gimnazial 
si profesional 

Liceal si 
postliceal 

Universitar 

mii de 
pers 

% mii de 
pers 

% mii de 
pers 

% 

3 luni sau mai puțin 1.859,3 243,9 13,1 821,0 44,2 794,4 42,7 

peste 3 luni - 6 luni 1.185,2 155,2 13,1 508,1 42,9 521,9 44,0 

peste 6 luni - 12 luni 1.736,1 143,7 8,3 848,8 48,9 743,6 42,8 

peste 12 luni 3.517,4 387,0 11,0 2.140,7 60,9 989,7 28,1 

în curs 1.899,2 221,9 11,7 1.078,8 56,8 598,5 31,5 

Sursă: Eurostat, Labour Force Survey, Reconciliation between work and family life (2010) 

Tabel 9. Număr de persoane (mii de persoane) ce și-au luat concediu parental pentru 
creșterea celui mai mic copil în vârstă de mai puțin de 8 ani în funcție de nivelul de studii și 

durata concediului, România 

 

 

Durata concediului 
de creștere a 

copilului 

 

 

Total (mii 
de 

persoane) 

România 

Primar, gimnazial 
si profesional 

Liceal si 
postliceal 

Universitar 

mii de 
pers 

% mii de 
pers 

% mii de 
pers 

% 

3 luni sau mai puțin : : : : : : : 

peste 3 luni - 6 luni : : : : : : : 

peste 6 luni - 12 luni 29,8 : : 17,3 58,1 12,5 41,9 

peste 12 luni 449,9 48,4 10,8 283,1 62,9 118,4 26,3 

în curs 113,3 17,3 15,3 69,5 61,3 26,5 23,4 

Sursă: Eurostat, Labour Force Survey, Reconciliation between work and family life (2010) 

 Motivul pentru care bărbații din România, care nu lucrează sau care au normă parțială 

de lucru, au acceptat să-și ia concediu parental a fost prețul ridicat al serviciilor de îngrijire a 

copiilor. Motiv ce a fost precizat și de cei mai mulți bărbați din UE28 pentru justificarea faptului 



 

 

că nu lucrează sau lucrează cu normă parțială. Dacă ne referim la comparația femei – bărbați 

pentru fiecare motiv precizat în tabel, cea mai mare pondere de bărbați (8.9%) și-au justificat 

decizia prin alte motive decât indisponibilitatea, prețul ridicat sau calitatea inadecvată a 

serviciilor de îngrijire. Interesant că nu există răspunsuri din partea bărbaților, în România sau 

UE28, cu prvire la calitatea serviciilor de îngrijire. 

 În ceea ce le privește pe mamele care nu lucrează sau au normă parțială de lucru, 

indisponibilitatea serviciilor de îngrijire a copiilor le afectează într-o măsură mai mare pe cele 

din România decât din UE28. Prețul ridicat al serviciilor de îngrijire pentru copii este precizat 

cu o rată mai ridicată de femeile din România care nu lucrează (94.6%), iar în UE28 de cele cu 

normă parțială (95%). Calitatea insuficientă a serviciilor disponibile este indicată per total mai 

degrabă de mamele din UE28 decât din România. Cu toate acestea, mamele din România care 

au ales să nu lucreze au înregistrat cea mai mare pondere comparativ cu toate celelalte 

categorii, indiferent de proveniență (Tabel 10).   

 

 

 



 
Tabel 10. Principalele motive referitoare la îngrijirea copiilor precizate de părinții care nu lucrează și cei care au normă parțială de lucru (mii de 

persoane), 2010 

Sursă: Eurostat, Labour Force Survey, Reconciliation between work and family life (2010). 

 



 

 

Principalele motive referitoare la îngrijirea 
copiilor precizate de părinții care nu 

lucrează și cei care au normă parțială de 
lucru 

România UE28 

Total 
(mii  de 

pers) 

Bărbați Femei Total 
(mii de 
pers) 

Bărbați Femei 

mii de 
pers 

% mii de 
pers 

% mii de 
pers 

% mii de 
pers 

% 

Indisponibilitatea 
serviciilor de îngrijire a 

copiilor 

Total 29,4 : : 28,4 96,6 1.339,3 90,5 6,8 1.248,9 93,3 

nu lucrează 21,9 : : 20,8 95,0 807,9 65,3 8,1 742,6 91,9 

normă parțială 7,6 : : 7,6 100 531,5 : : 506,2 95,2 

Prețul ridicat al 
serviciilor de îngrijire a 

copiilor 

Total 207,3 13,4 6,5 193,9 93,5 2.746,8 191,8 7,0 2.555,0 93,0 

nu lucrează 174,9 9,4 5,4 165,5 94,6 1.769,3 143,4 8,1 1.625,9 91,9 

normă parțială 32,4 : : 28,4 87,7 977,5 : : 929,1 95,0 

Calitatea insuficientă a 
serviciilor disponibile de 

îngrijire a copiilor 

Total 17,7 : : 14,1 79,7 267,0 : : 231,8 86,8 

nu lucrează 12,5 : : 11,8 94,4 180,9 : : 156,6 86,6 

normă parțială : : : : : 86,1 : : 75,2 87,3 

Alte motive referitoare la 
lipsa serviciilor adecvate 

de îngrijire a copiilor 

Total 9,1 : : : : 1.157,8 102,6 8,9 1.055,2 91,1 

nu lucrează : : : : : 611,2 69,8 11,4 541,3 88,6 

normă parțială : : : : : 546,6 : : 513,8 94,0 



 

Sfera puterii 

Domeniul puterii măsoară diferenţele de reprezentare a femeilor şi bărbaţilor în sferele politice 

şi economice. Nevoia de emancipare continuă a femeilor cel puțin în aceste sfere este evidențiată 

în tabelul 11. UE27 a înregistrat un scor general de 38 în ceea ce privește egalitatea de gen, în 

timp ce scorul pentru România a fost de 24,9.  

Tabel 11. Domeniul Puterii 

  România UE-27 

Putere 24,9 38 

Politică 20,1 49,9 

Economică 30,7 29 

Sursa: EIGE (2013B), Indicele Egalităţii de Gen: Profil de ţară, p. 122 

 Primul sub-domeniu măsoară luarea deciziilor la nivel politic (puterea politică) având în 

vedere diferenţele de reprezentare a femeilor și bărbaților la nivelul ministerelor, a parlamentului 

şi adunărilor regionale. Scorul la nivelul UE27 a fost, în medie, de 49.9, în timp ce România a 

obţinut un scor la mai puţin de jumătate față de UE-27, adică 20.1. Mai exact, diferenţa la nivelul 

proporţiei de femei miniştri a fost de 19% (6% în România comparativ cu 25% în UE-27), fiind 

mai mică în ceea ce priveşte proporţia femeilor din parlament şi proporţia femeilor membru al 

adunărilor regionale (13% şi respectiv 15%)37.  

 În ceea ce priveşte al doilea sub-domeniu, distanţa faţă de egalitatea de gen este chiar mai 

mare. Participarea femeilor în consiliile de administrație ale celor mai mari companii cotate la 

bursă, în consiliile de supraveghere sau în consiliile directoare s-a ridicat la 21%, mult mai mare 

decât la nivelul UE-27 (12%). Cu toate acestea, în ceea ce priveşte participarea femeilor ca 

membru în toate organismele de luare a deciziilor la nivelul Băncii Centrale, rata din UE-27 a fost 

mai mare decât în România (18% comparativ cu 11%).  

                                                           
37 EIGE (2013B), p. 124 



  

 

Sfera sănătății 

În acest domeniu sunt măsurate diferențele de gen privind starea de sănătate şi accesul la 

structurile de sănătate. După cum este prezentat în tabelul 12, UE27 a înregistrat un scor foarte 

mare (90.1) din perspectiva egalității între femei şi bărbaţi, în timp ce scorul pentru România a 

fost de 84.  

 

 

Tabel 12. Domeniul Sănătății 

  România UE-27 

Sănătate 84 90,1 

Stare 81,9 86,6 

Acces 86,2 93,7 

Sursă: EIGE (2013B), Indicele Egalităţii de Gen: Profil de ţară, p. 122 

 Cu privire la starea sănătății, atât UE-27, cât şi România au obținut scoruri ridicate din 

punctul de vedere al egalității de gen, diferența fiind de 4,7 puncte (81,9 faţă de 86,6 în UE-27). 

Femeile au o speranţă de viaţă la naştere mai mare decât bărbaţii atât în UE-27, cât şi în România. 

Pe de altă parte, bărbaţii îşi evaluează starea de sănătate ca fiind bună sau foarte bună într-o 

proporţie mai mare decât femeile (75,8% faţă de 66% în România şi 71,1% comparativ cu 65,8% 

în UE-27)38.   

 Scorul cu privire la accesul la structurile de sănătate este chiar mai mare (86,2 în România 

comparativ cu 93,7 în UE-27). Diferenţele de gen privind nerealizarea analizelor medicale şi 

stomatologice necesare sunt mici în ambele cazuri (UE-27 şi România). 

Sferele intersectării inegalităţilor şi violenţei 

Intersectarea inegalităţilor ţine seama de caracteristicile care pot afecta egalitatea de gen. Mai 

exact, explorează diferenţele de gen din punct de vedere al ratei de ocupare în rândul oamenilor 

născuţi într-o ţară străină, al lucrătorilor vârstnici şi al părinţilor sau tutorilor singuri, ca grupuri 

ilustrative. În acest sens, rata ocupării femeilor născute într-o ţară străină a fost substanţial mai 

mică decât rata de ocupare a bărbaţilor. În cazul UE-27, diferenţa a fost de 15,8 puncte 

procentuale, în timp ce în România a fost de 26,7 puncte procentuale.  

                                                           
38 EIGE (2013B), p. 123 



 
 Rata ocupării persoanelor cu vârsta între 55 și 64 de ani a fost semnificativ mai mică decât 

a persoanelor în vârstă de 15 - 64 de ani. La nivelul UE-27, rata de ocupare a femeilor cu vârsta 

cuprinsă între 55 - 64 de ani a fost de 38,6% comparativ cu 54,3% în rândul femeilor cu vârsta 

între 15 și 64 de ani. În timp ce rata de ocupare a bărbaţilor în vârstă de 55 - 64 de ani a fost de 

54,6% faţă de 70,1% în rândul celor cu vârsta între 15 și 64 de ani. În România, situaţia a fost 

similară, cu excepţia faptului că toate ratele de ocupare au fost mai mici decât cele din UE-27. 

Femeile cu vârsta între 55 și 64 de ani au avut o rată de ocupare de 33%, în timp ce rata de ocupare 

a bărbaţilor din aceeaşi categorie de vârstă a fost de 50,3%. 

 O atenţie specială trebuie acordată populaţiei Rome care prezintă, în ultimii ani, o rată a 

şomajului situată între 50 şi 90%, cu un nivel foarte ridicat în rândul femeilor rome. 

 Al doilea sub-domeniu ia în considerare violenta pe bază de gen (îndreptată împotriva 

femeilor) şi vizează atitudinile, normele şi stereotipurile care stau la baza progresului lent din 

punctul de vedere al egalităţii de gen. Rezultatele primului studiu la nivelul UE privind violenţa 

împotriva femeilor, realizat de către Agenţia Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale 

(FRA), a arătat că 33% dintre femei au fost victimele violenţei fizice şi/sau sexuale începând de la 

vârsta de 15 ani, în timp ce 5% dintre femei au fost violate39. 

 Mai mult, conform Eurobarometrului Special privind Violenţa Domestică împotriva 

Femeilor, 68% dintre respondenţii din România au arătat că violenţa împotriva femeilor este 

inacceptabilă şi trebuie pedepsită prin lege în toate situaţiile, în timp ce 4% au declarat că violenţa 

este acceptabilă în anumite situaţii. Procentele la nivel de UE-27 au fost în medie de 84% şi 

respectiv 2%40.   

Concluzii 

 Datele de mai sus arată existenţa inegalităţilor între femei şi bărbaţi, atât la nivelul UE-27, 

cât şi în România. Deşi s-au făcut progrese semnificative în ultimii ani din punctul de vedere al 

egalităţii de gen, în special cu privire la piaţa muncii, sănătate şi educaţie, trebuie implementate 

                                                           
39 http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results  
40 CE (2010), p. 46. 

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results


  

 

politici şi strategii orientate spre rezultate, pentru a permite femeilor să participe activ în procesul 

de luare a deciziilor din economie și politică.  

 Mai mult decât atât, o mai bună reconciliere între viaţa de familie şi cea profesională ar fi 

necesară. În acest scop, contribuţia egală a femeilor şi bărbaţilor la muncile din gospodărie trebuie 

încurajată, facilitând astfel participarea femeilor pe piaţa muncii.  

 

 

 

 

Designul cercetării 

 Prin designul de cercetare propus avem în vedere descrierea și explicarea situației 

femeii privind accesul la angajare și promovare; diferențele de gen pe piața muncii; reconcilierea 

vieții de familie cu cea profesională și intențiile viitoare de ocupare. 

 

Metoda de cercetare: sondaj de opinie pe bază de chestionar 

Tipul eșantionului: Eșantion de disponibilitate  

Volumul eșantionului a fost precizat în propunerea de proiect: 504 persoane 

Universul de eșantionare: Populația rezidentă, neinstituționalizată a României de sex feminin 

cu vârste cuprinse între 18 și 64 de ani. 

Criteriile de selecție a respondenților au fost precizate în propunerea de proiect: 

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

2) desfășoară activități economice în domeniile: industrie alimentară, servicii și comerț. 

Întrebările de cercetare, la care ne propunem să răspundem elaborând acest design de 

cercetare, ar fi:  

 De ce anume depinde angajabilitatea femeilor?  

 Care sunt diferențele de gen percepute pe piața muncii de către femei? Și cum sunt 

explicate acestea? 



 
 Care sunt nevoile și soluțiile acestora pentru a echilibra mai bine viața profesională cu cea 

personală? 

 În ce fel au fost afectate de întreruperea carierei pe o perioadă îndelungată? 

 Care sunt intențiile viitoare ale femeilor chestionate privind ocuparea și în ce fel proiectul 

poate veni în întâmpinarea acestora? 

Perioada de colectare a datelor: 20 - 31 Octombrie 2014.  

Modalități de aplicare a chestionarului: Chestionarul a fost aplicat face-to-face de către cei 3 

operatori de teren recrutați în activitatea anterioară. Indisponibilitatea operatorilor de teren 

identificați în regiunea Sud Muntenia, recrutarea operatorilor de teren cu domiciliul în București, 

cât și indisponibilitatea organizației de decontare a transportului au influențat posibilitatea 

acestora de a se deplasa mai degrabă în regiunea București-Ilfov, conducând la aplicarea inegală 

a chestionarelor la nivel regional. 

Rezultatele cercetării 

În această secţiune sunt prezentate caracteristicile socio-demografice ale respondenţilor, 

împreună cu constatările cercetării referitoare la cele 4 secțiuni din chestionar: a) accesul la locuri 

de muncă, b) diferenţele de gen pe piaţa muncii, c) reconcilierea dintre viaţa de familie şi viaţa 

profesională şi d) intenţiile ocupaţionale viitoare.  

Caracteristicile socio-demografice ale respondenților 

Cine sunt participanții la cercetare? (tabelele sunt prezentate în ANEXA 1) 

 96.2% dintre respondenți sunt din regiunea București-Ilfov și 3.8% din Sud Muntenia; 

 420 de respondenți sunt din județul București, 48 din Ilfov, 9 din Dâmbovița, 6 din 

Teleorman, câte unul singur din Călărași și Giurgiu și 19 non-răspunsuri; 

 eșantion alcătuit exclusiv din femei;  

 vârsta medie a participanților la studiu este de 32 de ani (împliniți); 



  

 

 vârsta acestora variază între 18 și 63 de ani; 

 cea mai numeroasă categorie de vârstă este cea de 25 – 34 de ani (42.5%) la nivelul 

întregului eșantion; 

 majoritatea respondenților au absolvit liceul (43.1%); 

 45.4% dintre respondenți lucrează în domeniul comerțului, 39.8% în servicii și 14.8% în 

industria alimentară; 

 majoritatea respondenților sunt căsătoriți (45%), însă și ponderea celor necăsătoriți (fără 

partener) este ridicată (35.1%); 

 44% dintre femei au copii 

 cei care sunt părinți au în medie aproximativ 2 copii; 

 numărul de copii variază între 1 și 7 copii;  

 55.8% dintre părinți au un singur copil. 

Accesul la locuri de muncă 

Conform datelor colectate (tabel 13), majoritatea respondenților (79,4%) sunt de acord într-un 

grad mare/foarte mare că ceea ce-și doresc cu adevărat femeile este să aibă familie şi copii, deși 

un loc de muncă este un lucru bun. Cu toate acestea, în ciuda „orientării” spre familie, acestea cred 

că atât bărbaţii, cât şi femeile trebuie să contribuie la veniturile familiei (93,2%).   

 În ceea ce priveşte contribuţia bărbaţilor la îngrijirea copiilor, numai un mic procent cred 

că bărbaţii trebuie să-şi ia concediu pentru a avea grijă de copii (21%) sau că bărbaţii ştiu mai 

bine decât femeile să aibă grijă de copii (8,9%). Majoritatea sunt de părere că, în ceea ce priveşte 

îngrijirea copiilor, femeile sunt cele care trebuie să aibă responsabilitatea principală, indicând 

astfel o posibilă alocare a responsabilităților familiale între femei și bărbați.  

Tabel 13. Gradul de acceptare a afirmațiilor selectate 

 Nr. 
cazuri 

În 
foarte 
mică 

măsură 

În mică 
măsură 

În 
mare 

măsură 

În 
foarte 
mare  

măsură 

A A avea o slujbă este un lucru bun, dar 
ceea ce o femeie își dorește cu adevărat 

este sa aibă familie și copii 

498 7,4% 13,3% 40,6% 38,8% 

B Atât femeia, cât și bărbatul trebuie să 
contribuie la venitul familiei 

500 1,2% 5,6% 37,6% 55,6% 



 
C Bărbații ar trebui să-și ia concediu de 

îngrijire a copiilor 
496 32,5% 46,6% 12,5% 8,5% 

D Un bărbat știe mai bine decât o femeie 
cum să aibă grijă de copii 

493 61,7% 29,4% 6,1% 2,8% 

E Munca casnică necesită un efort la fel 
de consistent precum munca plătită 

492 2,0% 22,2% 54,1% 21,7% 

F Femeile sunt prea ocupate cu treburile 
gospodărești ca să se mai relaxeze  

494 3,2% 24,1% 49,2% 23,5% 

G Femeile sunt prea ocupate cu treburile 
gospodărești ca să mai aibă timp și să 

lucreze 

494 7,9% 40,1% 33,0% 19,0% 

H Pentru aceeași muncă o femeie este 
plătită mai prost decât un bărbat 

495 16,4% 27,5% 29,5% 26,7% 

 

 Mai mult decât atât, munca în gospodărie, în general, necesită mai mult timp şi efort. Fiind  

considerată la fel de consistentă ca un loc de muncă normal de 75,8% dintre respondenţi. Acesta 

pare să fie un factor care explică de ce femeile nu se relaxează acasă (aşa cum arată 72,7% dintre 

femei) sau nu au un loc de muncă (52%). Aproximativ același procent de respondenți cred că 

pentru același loc de muncă o femeie este plătită mai prost decât un bărbat (56,2%).  

 În ceea ce priveşte şansele de a găsi un loc de muncă (având acelaşi nivel de educaţie şi 

pregătire profesională), aproape două treimi dintre femei au răspuns că au aceleaşi şanse ca şi un 

bărbat (62,2%). Procentul celor care cred că o femeie căsătorită are aceleaşi şanse de a găsi un loc 

de muncă ca una singură fiind de 68,3%. Conform tabelului 14, atitudinea este uşor diferită atunci 

când compară şansele unei femei cu vârsta sub 25 de ani şi ale uneia peste 25 de ani: aproape 

jumătate dintre femei (48,7%) arată că au aceleaşi şanse, în timp ce una din trei este de părere că 

tinerele femei au mai puţine şanse.   

 Mai mult decât atât, este de observat faptul că nu variază semnificativ răspunsurile 

femeilor în funcție de nivelul de educație al acestora. Conform tabelelor A1, A2 şi A3 din ANEXA 

2, singurele excepţii identificate sunt situaţiile absolvenţilor de şcoli profesionale şi licee, care 

sunt de acord într-o mică/foarte mică măsură cu afirmaţia că femeile sunt prea ocupate să 



  

 

muncească în gospodărie, neavând timp să se relaxeze sau că acestea sunt plătite mai prost decât 

bărbaţii pentru același loc de muncă.  

 În plus, este de arătat faptul că, aşa cum este indicat în tabelul B1 din ANEXA 2, categoria 

de vârstă 25 – 34 de ani a contribuit cel mai mult la răspunsurile de mai sus (peste 40% dintre 

respondenții care au oferit răspunsurile de mai sus sunt în vârstă de 25-34 de ani, în timp ce 

procentele rămase se distribuie între celelalte categorii de vârstă).  

Tabel 14. Şansele de a găsi un loc de muncă 

… având același nivel de educație și experiență 
profesională similară 

Nr. 
cazuri 

Mai mci La fel Mai 
mari 

A O femeie, comparativ cu un bărbat 500 28,8% 62,2% 9,0% 

B O femeie tânără (sub 25 de ani), comparativ cu o 
femeie de peste 25 de ani 

493 34,3% 48,7% 17,0% 

C O femeie măritată, comparativ cu una 
nemăritată 

489 23,7% 68,3% 8,0% 

D O femeie cu copii, față de una fără copii 486 56,0% 38,9% 5,1% 

E O femeie de peste 50 de ani, față de una mai 
tânără (sub 50  ani) 

496 80,0% 15,1% 4,8% 

F O femeie de la sat, față de una de la oraș 485 72,2% 23,3% 4,5% 

 

 Dimpotrivă, o mamă are mai puţine şanse de a găsi un loc de muncă în comparaţie cu 

femeile fără copii (56%). În timp ce procentul respondenţilor care sunt de părere că o femeie peste 

50 de ani (comparativ cu una mai tânără) sau o femeie din spaţiul rural (comparativ cu o femeie 

dintr-un oraş mare) au mai puţine şanse de a găsi un loc de muncă este semnificativ (80% şi 

respectiv 72,2%).   

 Nivelul de educaţie al respondenţilor este un factor care contribuie la atitudinea acestora: 

peste 75% din respondenţii care au dat răspunsurile de mai sus sunt absolvenţi de liceu şi de 

studii superioare, în timp ce majoritatea celor care au terminat şcoli profesionale sau colegii par 

să aibă o atitudine diferită, aşa cum indică C1 şi C2 din ANEXA 2.   

 Cei mai importanți factori cu rol semnificativ în găsirea unui loc de muncă, conform 

percepției respondenţilor, sunt relaţiile (69,8%), recomandările (59,7%) şi abilităţile şi 

competenţele dobândite (53,6%). Pe de altă parte, serviciile de informare şi consilierea 

profesională sunt lipsite de importanţă (8,7%), la fel ca serviciile de mediere a relaţiei cu 

potențialii angajatori (8,7%).  

Tabel 15. Factorii care contează în găsirea unui loc de muncă 



 
relațiile 69,8% 

recomandările 59,7% 

norocul 24,4% 

absolvirea învățământului universitar 34,7% 

absolvirea învățământului obligatoriu 46,8% 

participarea la cursurile de formare 36,1% 

aspectul fizic 43,7% 

abilitățile și competențele dobândite 53,6% 

târgurile/ bursele locurilor de muncă 10,7% 

serviciile de informare și consiliere profesională 8,7% 

serviciile de mediere a relației cu potențialii  angajatorii 8,7% 

șpaga 0.2% 

Nu Știu/ Nu Răspund 0.2% 

                  Număr de cazuri: 504 persoane 

 Cei mai importanţi factori în influențarea deciziei femeilor de a se angaja sunt: 

remuneraţia (inclusiv salariul şi beneficiile) pentru aproape toţi respondenţii (95,7%), angajarea 

cu forme legale (pentru 91% dintre respondenţi), programul de lucru (pentru 86,6% dintre 

respondenţi) şi natura sarcinilor pe care femeile trebuie să le îndeplinească (pentru 80,4% dintre 

respondenţi). De importanţă mai mică sunt distanţa faţă de locul de muncă (69,8%), posibilitatea 

de a lucra de acasă sau din alt loc (67,1%) şi părerea partenerului sau a celorlalţi membri ai 

familiei în ceea de priveşte locul de muncă găsit (53,4%).  

Tabel 16. Factorii care influenţează decizia de a obţine un loc de muncă 

 Nr. 
cazuri 

În 
foarte 
mică 

măsură 

În mică 
măsură 

În 
mare 

măsură 

În 
foarte 
mare  

măsură 

A Programul de lucru 502 5,0% 8,4% 46,8% 39,8% 

B Posibilitatea de a lucra de acasă sau din 
orice alt loc 

501 5,6% 27,3% 45,3% 21,8% 

C Distanța până la locul de muncă 501 2,4% 27,7% 35,9% 33,9% 



  

 

D Angajarea cu forme legale 501 1,2% 7,8% 36,5% 54,5% 

E Remunerația (salariul & beneficiile) 501 0,8% 3,6% 24,2% 71,5% 

F Natura sarcinilor pe care trebuie să le 
îndepliniți 

495 1,6% 18,0% 53,7% 26,7% 

G Părerea partenerului sau a altor 
membrii ai familiei despre locul de 

munca găsit 

498 11,6% 34,9% 39,6% 13,9% 

H Posibilitatea de a lăsa treburile 
gospodărești în grija altcuiva 

498 10,4% 42,0% 33,9% 13,7% 

 

 Pe de altă parte, 52,4% dintre femei apreciază doar într-o mică sau foarte mică măsură  

posibilitatea de a lăsa munca în gospodărie în sarcina altcuiva.  

 Nu există variaţii semnificative între categoriile de vârstă privind atitudinile femeilor faţă 

de aspectele menţionate mai sus, cu excepţia persoanelor în vârstă de 35 - 44 de ani, care 

menţionează posibilitatea de a lăsa munca în gospodărie în sarcina altcuiva într-o mai mare 

măsură (53,3%, aşa cum se poate observa în tabelul D1 din ANEXA 2).  

 Dintre obstacolele cu care se confruntă femeile la angajare, lipsa experienţei suficiente în 

domeniu este menționată de 59,9% dintre femei (39,7% din numărul total al respondenţilor care 

au absolvit liceul şi 33,8% dintre absolvenţii de studii superioare; în timp ce 44,7% au vârsta 

cuprinsă între 25 și 34 de ani, după cum indică tabelele E1 şi E2 din ANEXA 2). În acelaşi timp, 

51% s-au referit la responsabilităţile familiale ale acestora şi, în consecință, la imposibilitatea de 

a lucra ore suplimentare (51,4% dintre aceştia sunt absolvenţi de liceu şi 26,8% absolvenţi de 

studii superioare; în timp ce unul din trei au între 25 și 34 de ani). Este mai puţin importantă lipsa 

cunoştinţelor necesare (44,8%), echipa formată exclusiv din bărbaţi (39,9%) şi genul acestora 

(32,5%).   

Tabel 17. Obstacolele cu care femeile se confruntă la angajare 

este femeie 32,5% 

nu are cum să aloce timp suplimentar, 
având familie și copii 

51,0% 

 

e o echipă formată doar cu bărbați 39,9% 

nu are suficientă experiență în domeniu 59,9% 

nu are cunoștințele (studiile) necesare 44,8% 

alt obstacol, care 0,8% 

Nu Știu/ Nu Răspund 2% 

                           Număr de cazui: 504 persoane 



 
 În cele din urmă, 0,8% dintre respondenţi au menţionat discriminarea femeilor de către 

bărbați, lipsa locurilor de muncă şi salariul. 

Diferențele de gen pe piața muncii 

În situațiile în care femeile și bărbații îndeplinesc aceleași sarcini și dețin aceeași funcție, 

diferențele de gen se regăsesc cu preponderență în ambele medii profesionale (public și privat) 

cu privire la puterea de decizie la locul de muncă, fiind urmată de șansele de promovare, valoarea 

pensiei și încurajările venite din partea superiorilor. 

Tabel 18. Percepția privind diferențele de gen în funcție de mediul profesional 

Având aceeași funcție și îndeplinind aceleași 
sarcini, femeile comparativ cu bărbații au același/ 

aceleași/ aceeași … 

Da, în mediul 
public 

Da, în mediul 
privat 

Nr. 
cazuri 

% Nr. 
cazuri 

% 

A Salariu 493 66.5% 495 57.2% 

B Bonusuri 493 67.7% 489 61.1% 

C Plată pentru timp suplimentar 491 66.2% 488 63.9% 

D Stimulente 493 68.2% 489 62.2% 

E Prime de vacanță 492 68.7% 490 65.5% 

F Concediu medical 493 70.6% 487 66.9% 

G Șanse de promovare 494 57.5% 489 51.9% 

H Putere de decizie la locul de muncă 490 41.8% 492 38% 

I Încurajări din partea superiorilor 493 61.7% 492 55.9% 

J Valoare a pensiei 490 62% 491 54.8% 

 

 Șansele de promovare diferă la femei față de bărbați mai degrabă în mediul privat decât 

public, având în vedere domeniul de activitate al acestora. Conform percepției femeilor, aceste 

diferențe sunt vizibile mai ales în industria alimentară și în rândul celor cu studii superioare și  

postliceale, indiferent de mediul profesional al acestora. 

 A doua diferență de gen se referă la puterea de decizie exercitată la locul de muncă, care 

este indicată în mediul public cu preponderență de femeile ce lucrează în industria alimentară și 



  

 

au absolvit cel puțin liceul, iar în mediul privat este percepută de acele persoane care activează în 

servicii și au finalizat liceul, studiile postliceale sau superioare.  

 

 

 

Tabel 19. Șansele de promovare și puterea de decizie din mediul public, în funcție de domeniul 
de activitate și nivleul educațional 

  Aceleași șanse de 
promovare în mediul 

public 

Aceeași putere de 
decizie în mediul 

public 

Nr. de 
cazuri 

% Nr. de 
cazuri 

% 

 

Domeniu de 
activitate 

Industrie 
alimentară 

36 50,7% 27 38,0% 

Servicii 116 59,8% 78 40,4% 

Comerț 124 56,6% 90 41,7% 

 

 

 

 

Educație 

Fără școală 0 0,0% 0 0,0% 

Școală primară 2 100,0% 2 100,0% 

Gimnaziu 11 78,6% 8 57,1% 

Școală 
profesională 

24 64,9% 22 59,5% 

Liceu 138 65,1% 77 36,8% 

Postliceal 19 41,3% 17 37,0% 

Studii superioare 72 45,9% 70 44,9% 

Studii post-
universitare 

18 72,0% 9 36,0% 

Notă: Procente calculate pe linie. 

Tabel 20. Șansele de promovare și puterea de decizie din mediul privat, în funcție de domeniul 
de activitate și nivleul educațional 

  Aceleași șanse de 
promovare în mediul 

privat 

Aceeași putere de 
decizie în mediul 

privat 

Nr. de cazuri % Nr. de cazuri % 

 

Domeniu de 
activitate 

Industrie 
alimentară 

33 46,5% 31 43,7% 

Servicii 97 50,5% 66 34,2% 



 
Comerț 113 52,6% 79 36,4% 

 

 

 

 

Educație 

Fără școală 0 0,0% 0 0,0% 

Școală primară 1 50,0% 2 100,0% 

Gimnaziu 11 78,6% 7 50,0% 

Școală profesională 23 65,7% 21 56,8% 

Liceu 123 58,6% 68 32,5% 

Postliceal 24 52,2% 18 39,1% 

Studii superioare 56 35,9% 56 35,7% 

Studii post-
universitare 

16 64,0% 15 57,7% 

Notă: Procente calculate pe linie. 

 Diferențele de gen în motivarea angajaților de către superiori prin încurajări este o 

practică întâlnită mai frecvent în mediul privat. Această percepție este afirmată mai degrabă  de 

cele care lucrează în industria alimentară și care au absolvit studiile postliceale sau superioare.   

 Valoarea pensiei diferă la femei față de bărbați, în ciuda deținerii aceleiași funcții și 

realizării acelorași sarcini, mai ales în mediul privat. Această diferență este observată în mediul 

public cu precădere de femeile din industria alimentară și a celor care au absolvit școala primară 

sau minim studiile superioare; în timp ce în mediul privat opinia se regăsește mai degrabă în 

rândul femeilor din servicii și a celor ce au finalizat școala primară, profesionala sau minim 

studiile superioare.  

Tabel 21. Încurajările din partea superiorilor și valoarea pensiei din mediul public, în funcție de 
domeniul de activitate și educație 

  Aceleași încurajări 
din partea 

superiorilor în 
mediul public 

Aceeași valoare a 
pensiei în mediul 

public 

Nr. de cazuri % Nr. de cazuri % 

 

Domeniu de 
activitate 

Industrie 
alimentară 

39 54,9% 38 53,5% 

Servicii 121 62,4% 118 61,1% 

Comerț 134 61,5% 138 63,9% 



  

 

 

 

 

 

Educație 

Fără școală 0 0,0% 0 0,0% 

Școală primară 2 100,0% 1 50,0% 

Gimnaziu 12 85,7% 14 100,0% 

Școală profesională 23 63,9% 24 64,9% 

Liceu 145 68,4% 143 68,4% 

Postliceal 23 50,0% 27 58,7% 

Studii superioare 82 52,2% 82 52,6% 

Studii post-
universitare 

17 68,0% 13 52,0% 

Notă: Procente calculate pe linie. 

 

 

 

Tabel 22. Încurajările din partea superiorilor și valoarea pensiei din mediul privat, în funcție de 
domeniul de activitate și educație 

  Aceleași încurajări 
din partea 

superiorilor în mediul 
privat 

Aceeași valoare a 
pensiei în mediul 

privat 

Nr. de cazuri % Nr. de cazuri % 

 

Domeniu de 
activitate 

Industrie 
alimentară 

37 52,1% 37 52,1% 

Servicii 107 55,4% 96 49,7% 

Comerț 120 55,3% 126 58,1% 

 

 

 

 

Educație 

Fără școală 0 0,0% 0 0,0% 

Școală primară 2 100,0% 1 50,0% 

Gimnaziu 11 78,6% 13 92,9% 

Școală profesională 26 70,3% 19 51,4% 

Liceu 128 61,0% 127 60,8% 

Postliceal 24 52,2% 26 56,5% 

Studii superioare 64 41,0% 70 44,6% 

Studii post-
universitare 

20 76,9% 13 52,0% 

Notă: Procente calculate pe linie. 



 
 Diferențele de gen identificate anterior de femei sunt explicate în primul rând de 

preferința angajatorilor pentru angajații de un anumit sex și apoi de stereotipurile vehiculate și 

de pregătirea în funcție de ordinea de gen.          

Tabel 23. Posibile cauze ale diferențelor de gen identificate anterior 

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

58,1% 

preferința angajatorilor pentru angajați de un anumit sex 62.3% 

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 re-inserției 

profesionale a femeii după perioada de concediu de maternitate, etc) 

43.3% 

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

55.8% 

dificultățile de comunicare si relaționare in grupuri cu persoane de sex opus 14.9% 

alta, care: frica bărbaților care se simt amenințați; munca prea grea pentru 
femei  

0.6% 

Nu Știu/ Nu Răspund 3,8% 

Număr de cazuri: 504 persoane 

Reconcilierea vieții de familie cu cea profesională  

Datele din tabelul de mai jos oferă o imagine per ansamblu a încercării de a echilibra viața 

profesională cu cea personală/ de familie. Majoritatea femeilor (52,9%) reușesc să mențină acest 

echilibru cu o oarecare ușurință (fiindu-le ușor și foarte ușor). Răspunsurile acestora diferă în 

funcție de starea civilă, faptul de a fi părinte și vârsta femeilor participante la studiu. Așadar, cele 

ce reușesc cu greutate să mențină acest echilibru sunt căsătorite (cu acte), văduve sau divorțate; 

au copii și au peste 35 de ani.  

Tabel 24. Măsura în care reușesc să echilibree viața profesională cu cea de familie/ personală, în 
funcție de starea civilă, faptul de a fi părinte și vârstă 

 Cum reușiți să vă echilibrați viața profesională cu cea de 
familie/ personală? 

foarte greu greu ușor foarte ușor 



  

 

9,3% 37,8% 47,1% 5,8% 

N % N % N % N % 

 

 

Stare 
civilă 

Necăsătorit 
(fără 

partener) 

20 11,5% 56 32,2% 91 52,3% 7 4,0% 

Căsătorit (cu 
acte) 

17 7,6% 104 46,2% 91 40,4% 13 5,8% 

Concubinaj 6 7,7% 20 25,6% 44 56,4% 8 10,3% 

Văduv 1 25,0% 2 50,0% 1 25,0% 0 0,0% 

Divorțat 2 14,3% 5 35,7% 7 50,0% 0 0,0% 

Nu știu/ Nu 
Răspund 

0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0% 

 

Sunt 
părinți 

Da 18 8,2% 107 48,6% 86 39,1% 9 4,1% 

Nu 28 10,1% 80 29,0% 148 53,6% 20 7,2% 

Nu știu/ Nu 
răspund 

0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 

Vârstă 

18 - 24 ani 10 8,9% 31 27,7% 62 55,4% 9 8,0% 

25 - 34 ani 19 9,0% 73 34,4% 105 49,5% 15 7,1% 

35 - 44 ani 10 8,3% 59 49,2% 49 40,8% 2 1,7% 

45 - 64 ani 7 13,2% 25 47,2% 18 34,0% 3 5,7% 

Notă: 497 de cazuri (total). N reprezinta numărul de cazuri. Procente calculate pe linie. 

 Cele mai importante aspecte în menținerea echilibrului între viața profesională și cea 

personală/ de familie sunt flexibilitatea asociată programului de lucru și creșterea remunerației 

pentru munca prestată. Posibilitatea de a lucra de oriunde, cât și implicarea partenerului în 

treburile gospodărești și îngrijirea copiilor sunt în mare măsură importante în menținerea acestui 

echilibru.  

Tabel 25. Îmbunătățirea echilibrului dintre viața profesională și cea personală/ de familie 

Programul de lucru mai flexibil (normă parțială sau intervale orare 
stabilite de dvs.) 

72.2% 

Posibilitatea de a lucra de acasă sau din orice alt loc 49.6% 

Creșterea salariului și a beneficiilor 71.2% 

Accesul la servicii instituționalizate de creștere a copilului (grădinițe, centre 
de zi, etc.) sau servicii individuale (dădacă, babysitter) plătite 

34.3% 

Implicarea partenerului în treburile gospodărești 41.7% 

Implicarea partenerului în creșterea copilului/ copiilor (concediu de îngrijire 
a copiilor, împărțirea responsabilităților referitoare la creșterea copiilor) 

33.3% 



 
Sprijin în creșterea copilului oferit fără plată de bunici, rude, vecini si prieteni  42.9% 

Îndeplinirea treburilor gospodărești de o altă persoană, fie cu sau fără plată 40.5% 

Acces la servicii de relaxare, diminuare a stresului (sau realizate pe cont 
propriu) 

28.4% 

alta, care: mai mult timp; respectul bărbatului        0.4% 

Nu Știu/ Nu Răspund 1% 

Număr de cazuri: 504 persoane 

Tabel 26. Măsura în care aspectele precizate îmbunătățesc echilibrul profesional - personal 
 

 

Număr 
de 

cazuri 

 

În 
foarte 
mică 

măsură 

 

 

În mică 
măsură 

 

În 
mare 

măsură 

 

În 
foarte 
mare  

măsură 

A Programul de lucru mai flexibil 
(normă parțială sau intervale 

orare stabilite de dvs.) 

494 2,8% 12,8% 42,9% 41,5% 

B Posibilitatea de a lucra de acasă 
sau din orice alt loc 

487 3,5% 29,6% 49,7% 17,2% 

C Creșterea salariului și a 
beneficiilor 

491 1,4% 9,8% 38,3% 50,5% 

D Accesul la servicii 
instituționalizate de creștere a 

copilului (grădinițe, centre de zi, 
etc.) sau servicii individuale 
(dădacă, babysitter) plătite 

488 4,9% 26,4% 45,3% 23,4% 

E Implicarea partenerului în 
treburile gospodărești 

493 4,7% 27,6% 49,3% 18,5% 

F Implicarea partenerului în 
creșterea copilului/ copiilor 

(concediu de îngrijire a copiilor, 
împărțirea responsabilităților 

referitoare la creșterea copiilor) 

491 5,9% 32,0% 47,0% 15,1% 

G Sprijin în creșterea copilului 
oferit fără plată de bunici, rude, 

vecini si prieteni  

489 5,1% 28,8% 

 

44,0% 22,1% 



  

 

H Îndeplinirea treburilor 
gospodărești de o altă persoană, 

fie cu sau fără plată 

490 4,9% 33,3% 43,7% 18,2% 

I Acces la servicii de relaxare, 
diminuare a stresului (sau 
realizate pe cont propriu) 

490 4,7% 31,6% 37,8% 25,9% 

j alta, care   0 0% 0% 0% 0% 

  

 O perioadă lungă de inactivitate este asociată în foarte mare măsură cu stagnarea 

remunerației după revenire și cu pierderea locului de muncă. În timp ce în mare măsură femeile 

participante la studiu s-au confruntat cu amânarea promovării profesionale, cât și adaptarea 

dificilă la programul și sarcinile de lucru după o perioadă îndelungată de inacitvitate. 

Tabel 27. Cum au fost afectate după o perioadă lungă de inactivitate (întrerupere a carierei 

pentru îngrijirea și susținerea familiei) 

 
 

Număr 
de 

cazuri 

 

În 
foarte 
mică 

măsură 

 

 

În mică 
măsură 

 

În 
mare 

măsură 

 

În foarte 
mare  

măsură 

A Pierderea încrederii în sine 498 17,1% 45,6% 31,9% 5,4% 

B Percepția pierderii abilităților și 
a competențelor dobândite 

anterior (senzația că nu mai știi 
nimic) 

497 14,3% 46,5% 33,4% 5,8% 

 

C Amânarea promovării 
profesionale și a specializării 

493 13,2% 37,5% 40,8% 8,5% 

D Stagnarea venitului salarial după 
revenire 

496 12,9% 36,9% 
 

31,0% 19,2% 

E Distanțarea față de colegii de 
breaslă 

490 19,6% 41,6% 26,7% 12,0% 

F Pierderea locului de muncă 492 14,4% 27,4% 29,3% 28,9% 

G Dificultăți de adaptare la 
programul și sarcinile de lucru 

493 14,6% 37,5% 37,1% 10,8% 

H Dificultăți de adaptare la stilul 
managerial și modul de 

organizare actual 

490 17,8% 44,7% 26,3% 11,2% 

I altceva, ce anume    9 44.4% 44.4% 11.1% 0% 

 



 
Intenţii viitoare privind ocuparea 

Intenţiile respondenţilor privind ocuparea acestora prezintă variaţii semnificative. Mai exact, şi în 

ceea ce priveşte planurile acestora pentru următorii doi ani, 41,7% au menţionat că intenţionează 

să-şi schimbe locul de muncă actual, un sfert declarându-şi intenţia de a-şi deschide propria 

afacere, singuri sau în asociere cu alte persoane. Procentul respondenţilor care şi-au declarat 

intenţia de a lucra în străinătate (17,1%), de a avea mai multe locuri de muncă (16,7%) sau de a-

şi dezvolta propria afacere, singuri sau în asociere cu alte persoane (16,5%), este mai mic.  

Tabel 28. Intenții profesionale pentru următorii 2 ani  

Să vă deschideți o afacere, pe cont propriu sau 
în asociere.  În ce domeniu? 

24,2% 

Să dezvoltați afacerea proprie sau în asociere 16,5% 

Să vă găsiți un loc de muncă 9,1% 

Să va schimbați locul de muncă actual 41,7% 

Să aveți mai multe locuri de muncă 16,7% 

Să munciți în străinătate 17,1% 

Să va pensionați 4,0% 

Să fiți șomer 0,6% 

Sa fiți casnică 1,8% 

Nu Știu/ Nu Răspund 5,0% 

                         Număr de cazuri: 504 persoane 

 În ceea ce priveşte intenţia respondenţilor de a-şi deschide propria afacere (singuri sau în 

asociere), cele mai atractive sectoare sunt Comerţ (55,8% din numărul total al respondenţilor care 

au intenţia de a deschide o afacere) şi Servicii (29,2%). 

Tabel 29. Domeniile în care intenționează să-și deschidă propria afacere 

Domenii Nr cazuri % 

Agricultură 1 0,88 

Comerț 63 55,75 

Divertisment 1 0,88 



  

 

Industria alimentară 8 7,08 

Învățământ 1 0,88 

Marketing 1 0,88 

Publicitate 3 2,65 

Servicii 23 20,35 

Servicii funerare 1 0,88 

Servicii înfrumusețare 9 7,96 

Turism 2 1,77 

                                        Număr de cazuri: 113 persoane 

 Pentru ca intenţia acestora să devină realitate, respondenţii iau în considerare mai multe 

metode. Mai exact, 54% dintre respondenţi vor cere sprijinul familiei şi rudelor, iar 26,6% pe al 

prietenilor/cunoştinţelor. Ceea ce indică importanţa relaţiilor sociale din punctul de vedere al 

oportunităţilor de ocupare. În timp ce 45,2% vor apela la serviciile furnizate de Agenţiile de 

Ocupare a Forţei de Muncă. Mai mult decât atât, 44,2% vor căuta informaţii pe internet (faţă de 

20% care vor căuta informaţii în ziare), recunoscând importanţa mijloacelor digitate în viaţa 

cotidiană şi modul în care piaţa muncii şi economia s-au structurat în ultimii ani.  

Tabel 30. Metode de pus în practică intențiile profesionale  

Serviciile oferite de Agențiile Forțelor de Muncă 45,2% 

Sprijinul familiei/ rudelor 54,0% 

Sprijinul prietenilor/ cunoștințelor 26,6% 

Căutarea informațiilor pe internet 44,2% 

Căutarea informațiilor în ziare 20,0% 

Serviciile furnizate de firmele specializate (consultanță, 
consiliere, recrutare) 

22,2% 

Contactarea directă a potențialilor angajatori 31,0% 

Dobândirea unor noi abilități și competențe 33,5% 

altă modalitate, care        0,8% 

niciuna 0% 

Nu Știu/ Nu Răspund 5,8% 

                       Număr de cazuri: 504 persoane  

 În plus, aproape o treime dintre respondenţi şi-au declarat intenţia de a dobândi noi 

abilităţi/competenţe şi de a contacta direct potenţialii angajatori (33,5% şi respectiv 31%).  

Tabel 31. Abilitătile/ competențele pe care respondenții doresc să le dobândească 



 
I3. Vă rugăm să indicați 5 abilități 
sau competențe pe care ați dori să 

le dobândiți. 

1  

2  

3  

4  

5  

45,2 Nu Știu/ Nu Răspund 

  

 Majoritatea respondenţilor intenţionează să-şi dezvolte abilităţile/ competenţele 

menţionate mai sus, în special, prin participarea la formare profesională, programe şi cursuri de 

calificare. În timp ce aproape jumătate dintre respondenţi vor urma ateliere de lucru, conferinţe, 

seminarii şi vor participa la forme de educaţie informală. Într-o măsură mai mică, femeile 

intenționează să participe la educație formală (39,5%). În cele din urmă, o treime dintre acestea 

au precizat că pot dobândi aceste abilităţi/ competenţe printr-un efort autodidact. 

Tabel 32. Metode privind dezvoltarea abilităților/ competențelor dorite 

programe de formare profesională/ calificare/ cursuri 63,9% 

ateliere de lucru, conferințe, seminarii – educație informală 46,0% 

programe de educație formală (studii universitare, post-
universitare , master,  doctorat) 

39,5% 

autodidact (pe cont propriu) 36,1% 

alta, care        0% 

Nu Știu/ Nu Răspund 8,1% 

                    Număr de cazuri: 504 persoane 

 Opiniile respondenților referitoare la măsurile de creștere a angajabilității femeilor sunt 

diverse. Astfel, mai mult de jumătate dintre respondenţi au subliniat: furnizarea constantă de 

informaţii privind locurile de muncă prin intermediul buletinelor informative, a târgurilor și 

anunţurilor (68,8%), participarea la cursuri de calificare/ formare profesională (66,9%), precum 

şi servicii de orientare şi consiliere profesională (50,8%). 

Tabel 33. Măsuri de amplificare a numărului de femei ocupate pe piața muncii 



  

 

Informarea constantă cu privire la locurile de muncă disponibile prin 
newsletter, târguri, anunțuri, etc. 

68,8% 

Cursuri de calificare/ formare profesională 66,9% 

Servicii de consiliere și orientare profesională 50,8% 

Servicii de consultanță în vederea deschiderii unei afaceri 44,2% 

Servicii de îngrijire a copiilor (baby-sitting, creșă, grădiniță, after school sau 
servicii de sprijin după școală, etc.) 

37,1% 

Servicii de îngrijire pentru vârstnici/ bolnavi 27,2% 

Servicii de pregătire a mâncării la prețuri accesibile și de o calitate superioară 23,4% 

Servicii de realizare a celorlalte treburi gospodărești la un preț accesibil 26,8% 

altă măsură, care        1,6% 

niciuna 0,4% 

Nu Știu/ Nu Răspund 2.2% 

Număr de cazuri: 504 persoane 

 Mai mult decât atât, se consideră că asigurarea serviciilor de îngrijire a copiilor şi a 

vârstnicilor/ bolnavilor are o importanță medie (37,1% şi respectiv 27,2%). În timp ce numai una 

din patru femei sunt de părere că serviciile de preparare a mâncării de bună calitate la preţuri 

accesibile sau serviciile furnizate pentru alte activităţi în gospodărie la preţuri acceptabile pot 

duce la o creştere a gradului de ocupare a femeilor.   

 Nivelul de educaţie al respondenţilor influențează selecţia măsurilor menţionate mai sus. 

Mai exact, după cum indică tabelul F1, F2, F3 şi F4 din ANEXA 2, absolvenţii de liceu consideră 

furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională cea mai importantă măsură. În timp 

ce absolvenţii de studii profesionale (67,6%), universitare (71,5%) şi post-universitare (80,8%) 

sunt de părere că cea mai potrivită măsură este furnizarea constantă de informaţii legate de 

locurile de muncă prin intermediul buletinelor informative, târgurilor și anunţurilor etc. În cele 

din urmă, din perspectiva absolvenţilor de liceu şi de colegiu, cea mai importantă măsură este 

participarea la cursuri de calificare/formare profesională. 

Discuție privind rezultatele 

 Răspunsurile oferite permit înțelegerea modului de alocare a responsabilităților familiale 

între bărbați și femei. Percepția, conform căreia bărbații ar trebui să lucreze, în timp ce 

femeile îngrijiesc copii, confirmă existența structurilor familiale tradiționale.  

 Munca domestică nu le permite femeilor să se relaxeze sau să-și găsească un loc de muncă, 

explicând astfel, cel puțin într-o anumită măsură, nivelul mai scăzut de participare pe piața 



 
forței de muncă (în raport cu bărbații), precum și timpul limitat alocat de femei pentru 

activitățile personale sau sociale. 

 Dacă femeile și bărbații au același nivel de educație și aceeași experiență profesională, nu 

există diferențe de gen privind șansele de a-și găsi un loc de muncă.  

 Există diferențe în rândul femeilor privind șansa de a-și găsi un loc de muncă în legătură 

cu statusul marital, calitatea de a fi părinte și mediul de proveniență (rural sau urban). Nu 

există diferențe cu privire la vârstă. Cu toate acestea, răspunsurile oferite de repsondenți 

variază în funcție de nivelul educațional al acestora (în special al celor care au finalizat cel 

puțin învățământul secundar) 

 Important este rolul relațiilor sociale și al recomandărilor în găsirea unui loc de muncă și 

concretizarea intențiilor profesionale.  

 În ceea ce privește factorii care influențează decizia femeilor de a se angaja, cele mai 

importante sunt remunerația, incluzând salariul și beneficiile, pentru aproape toți 

respondenții (95.7%)  și  angajarea cu forme legale (091%). Deși datele sugerează că 

munca nedeclarată a femeilor din România este semnificativă, decizia de angajare este 

influențată de posibilitatea legală de angajare datorită importanței asigurării sociale și de 

sănătate. 

 Cele mai importante obstacole cu care femeile se confruntă la angajare constau în 

experiența insuficientă în domeniu și responsabilitățile familiale.  

 Cea mai importantă diferență de gen, ce se regăsește pe piața muncii în condiții similare 

de muncă, se referă la puterea de decizie exercitată la locul de muncă, indiferent de mediul 

profesional (public sau privat). Alte diferențe între femei și bărbați mai apar cu privire la 

șansele de promovare, valoarea pensiei și încurajările primite din partea superiorilor, 

manifestându-se  per ansamblu mai pregnant  în mediul privat.  

 Justificarea diferențelor de gen  identificate de respondente constă în preferința de gen a 

angajatorului, stereotipuri și traseul educațional/ profesional ales în funcție de gen. 



  

 

 52,9% dintre femei reușesc să mențină echilibrul între viața profesională și cea personală  

cu o oarecare ușurință (fiindu-le ușor și foarte ușor). În schimb, femeile căsătorite (cu 

acte), care au copii și au peste 35 de ani reușesc cu greutate să echilibreze cele două  zone.  

 Cele mai importante aspecte precizate de respondente în vederea reconcilierii vieții 

personale cu cea profesională sunt flexibilizarea programului de lucru  și majorarea 

remunerației. Acest echilibru poate fi menținut în mare măsură și prin posibilitatea de a 

lucra de oriunde, cât și prin implicarea partenerului în treburile gospodărești și creșterea 

copiilor.  

 Pierderea locului de muncă și stagnarea veniturilor sunt în foarte mare măsură consecințe 

asociate unei perioade îndelungate de inactivitate. Iar în mare măsură femeile se 

confruntă cu amânarea promovării profesionale și dificultățile de adaptare la programul 

și sarcinile de lucru ca urmare a unei lungi perioade de inactivitate. 

 Deși aproxiamtiv 50% dintre femei intenționează să-și schimbe locul de muncă în 

următorii 2 ani, semnificativ este procentul celor care intenționează să devină 

antreprenori, în principal în domeniile comerț și servicii (domenii percepute a fi mai mult 

sau mai puțin feminizate) 

 O importanță majoră în dezvoltarea abilităților și competențelor o dețin programele și 

cursurile de formare profesională/ calificare 

 Informarea constantă despre locurile de muncă disponibile este semnificativă pentru 

îmbunătățirea angajabilității femeilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii 

 În ciuda demersurilor legislative de abordare a principiului egalității de gen, situația nu 

este atât de clară în practică, ca urmare a confruntării cu stereotipuri, prejudecăți și 

comportamente adânc întipărite. 

 Aplicarea ineficientă a principiului egalității de șanse se observă ca urmare a unei inegale 

asumări de gen a vizibilității, autonomiei, responsabilității și a participării în toate aspectele vieții 

publice și private (PNUD 2005 în Borza, Grünberg (coord.) și Văcărescu 2006, p. 25). 

 Inegalitatea de gen este asociată în prezent cu remunerarea inegală în condiții similare de 

muncă, segregarea ocupațională, limitarea accesului la funcții de decizie și alocarea diferențiată a 

timpului pentru munci neremunerate prestata acasă, precum treburile  gospodărești și îngrijirea 

copiilor.  



  

 

 Indexul Egalității de Gen (Gender Equality Index) măsoară aplicarea acestui concept pe 6 

domenii principale: muncă, bani, cunoștințe, timp, putere, sănătate; și încă 2 domenii satelit: 

inegalități intersectate și violență. La nivelul tuturor indicatorilor România înregistrează valori 

mai mici decât în UE-27, iar în cazul accesului la bani, cunoaștere și timp ajunge la jumătatea 

valorilor UE-27. Puternice inegalități de gen, adică cele mai apropiate scoruri de valoarea 

inegalității absolute (valoarea 1), se regăsesc în România cu privire la timpul petrecut în activități 

de îngrijire neplătite (munca domestică, îngrijirea copiilor și a bătrânilor) și activități sociale; 

reprezentarea în structuri economice și politice de decizie; accesul la cunoaștere, măsurat prin 

nivelul de educație dobândit și pregătirea pe tot parcursul vieții și la accesul la resurse financiare. 

 Structura tradițională a familiei încă se menține, cel puțin în afirmațiile respondenților cu 

privire la alocarea responsabilităților familiale. Implicarea preponderentă a femeilor în realizarea 

treburilor casnice și de îngrijire a familiei nu le permite acestora să-și găsească un loc de muncă 

și să aloce timp pentru activități sociale și personale. În ceea ce privește șansele de angajare, 

pentru același nivel educațional și aceeași experiență profesională, nu există diferențe de gen 

conform participantelor la studiu. Diferențele de șanse apar doar cu privire la statusul marital, 

faptul de a fi părinte și mediul de rezidență. Acest pattern este vizibil mai ales în răspunsurile celor 

ce au absolvit cel puțin nivelul secundar de educație. Găsirea unui loc de muncă depinde de 

relațiile sociale dobândite și recomandările primite.  

 Cea mai pregnantă diferență de gen afirmată de respondente se referă la puterea de 

decizie exercitată la locul de muncă. Alte diferențe mai apar cu privire la șansele de promovare, 

valoarea pensiei și încurajările primite din partea superiorilor, manifestate mai degrabă în mediul 

privat.  

 Echilibrul dintre viața profesională și cea persoanlă/ de familie este menținut cu 

dificultate mai ales de femeile căsătorite (cu acte), care au copii și au peste 35 de ani. Acesta poate 

fi îmbunătățit în foarte mare măsură prin flexibilizarea programului de lucru și majorarea 

remunerației, iar în mare măsură prin posibilitatea de a lucra de oriunde și implicraea 

partenerului în treburile gospodărești și creșterea copiilor. 

 Lipsa experienței necesare, cât și responsabilitățile familiale sunt principalele 

impedimente cu care se confruntă femeile la angajare. Conform percepției respondenților, 

angajabilitatea femeilor ar putea fi îmbunătățită prin informarea constantă despre locurile de 

muncă disponibile, prin înscrierea la cursuri de formare profesională și prin participarea la 

servicii de consiliere și orientare profesională.  



 
 Mai mult decât atât, consecințele asociate unei perioade îndelungate de inactivitate în 

rândul femeilor pot amplifica diferențele de gen pe piața muncii.  

 Limitele majore ale cercetării derivă din impunerea volumului eșantionului în propunerea 

de proiect și dificultățile asociate angajării operatorilor de teren. Aspecte ce nu au permis 

construirea unui eșantion reprezentativ statistic, pe baza căruia am fi putut generaliza 

informațiile obținute la nivleul populației.   

 Posibile direcții de urmat în cercetări viitoare ar putea consta în: realizarea unei cercetări 

reprezentative statistic despre echilibrarea vieții de familie cu cea profesională;  evaluarea rolului 

expertului în propagarea stereotipurilor de gen prin rapoartele/ articolele/ cărțile elaborate și 

rolul cercetărilor de gen incluse în proiectele structurale. 
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ANEXA 1: Profilul respondentului 

 

REG. Regiunea de dezvoltare 96.2% București-Ilfov 

3.8% Sud Muntenia 

Notă: nr de cazuri = 504 persoane 

 

Județ Nr. de cazuri % 

București 420 83,3% 

Călărași 1 0,2% 

Dâmbovița 9 1,8% 

Giurgiu 1 0,2% 

Ilfov 48 9,5% 

Nu răspund 19 3,8% 

Teleorman 6 1,2% 

 

 Nr. de cazuri Valoarea 

minimă 

Valoarea 

maximă 

 

Media 

Vârstă (ani împliniți) 504 18 63 31,81 

 



 
 

Vârstă (categorii de vârstă) Nr. cazuri % 

18 - 24 ani 115 22,8% 

25 - 34 ani 214 42,5% 

35 - 44 ani 122 24,2% 

45 - 64 ani 53 10,5% 

Nr de cazuri: 504 persoane 

 

EDU. Ultima școală absolvită 

 

 

 

 

 

 

 

0 % Fără școală     

0.4% Școală primară    

2,8% Gimnaziu   

7,3% Școală profesională  

43,1% Liceu   

9,3% Postliceal 

31,3% Studii superioare  

5,2% Studii post-universitare 

Nr de cazuri: 504 persoane 

 

Domeniul de activitate în care 

lucrează 

Nr. cazuri % 

Industrie alimentară    73 14,8% 

Servicii   196 39,8% 

Comerț 224 45,4% 

Număr de cazuri: 493 persoane 

 

CIV. Starea dvs. civilă este 

 

 

 

 

 

35,1% Necăsătorit (fără partener) 

45,0% Căsătorit (cu acte) 

15,9% Concubinaj 

0,8% Văduv 

2,8% Divorțat 

0,4% Nu Știu/ Nu Răspund 

Nr de cazuri: 504 persoane 

 

C1. Aveți copii? 44,0% Da 



  

 

 55,8% Nu 

0,2% Nu Știu/ Nu Răspund 

Nr de cazuri: 504 persoane 

 

 Nr. de cazuri Valoarea 

minimă 

Valoarea 

maximă 

 

Media 

Număr de copii 215 1 7 1,59 

 

 

Număr de copii Nr. de 

cazuri 

% 

1 copil 120 55,8% 

2 copii 74 34,4% 

3 copii 15 7,0% 

4 copii 4 1,9% 

5 copii 1 0,5% 

6 copii 0 0% 

7 copii 1 0,5% 

Număr de cazuri: 215 persoane 



 

ANEXA 2: Tabele încrucișate (A1, A2, A3, B1, C1, C2, D1, E1, E2, F1, F2, F3, F4) 

 Tabel A1 

EDU 

Fără şcoală Şcoală primară Gimnaziu 

Nr cazuri % coloană % linie Nr cazuri % coloană % linie Nr cazuri % coloană % linie 

A1_A 

În foarte mică măsură 0 0,00% 0,00% 1 50,00% 2,70% 3 23,10% 8,10% 

În mică măsură 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

În mare măsură 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 1 7,70% 0,50% 

În foarte mare măsură 0 0,00% 0,00% 1 50,00% 0,50% 9 69,20% 4,70% 

A1_B 

În foarte mică măsură 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

În mică măsură 0 0,00% 0,00% 1 50,00% 3,60% 2 14,30% 7,10% 

În mare măsură 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 5 35,70% 2,70% 

În foarte mare măsură 0 0,00% 0,00% 1 50,00% 0,40% 7 50,00% 2,50% 

A1_C 

În foarte mică măsură 0 0,00% 0,00% 1 50,00% 0,60% 5 35,70% 3,10% 

În mică măsură 0 0,00% 0,00% 1 50,00% 0,40% 9 64,30% 3,90% 

În mare măsură 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

În foarte mare măsură 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

A1_D 

În foarte mică măsură 0 0,00% 0,00% 1 50,00% 0,30% 14 100,00% 4,60% 

În mică măsură 0 0,00% 0,00% 1 50,00% 0,70% 0 0,00% 0,00% 

În mare măsură 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

În foarte mare măsură 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

A1_E 

În foarte mică măsură 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 1 7,10% 10,00% 

În mică măsură 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 3 21,40% 2,80% 

În mare măsură 0 0,00% 0,00% 1 50,00% 0,40% 10 71,40% 3,80% 

În foarte mare măsură 0 0,00% 0,00% 1 50,00% 0,90% 0 0,00% 0,00% 

A1_F 

În foarte mică măsură 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

În mică măsură 0 0,00% 0,00% 1 50,00% 0,80% 4 28,60% 3,40% 

În mare măsură 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 10 71,40% 4,10% 
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În foarte mare măsură 0 0,00% 0,00% 1 50,00% 0,90% 0 0,00% 0,00% 

A1_G 

În foarte mică măsură 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

În mică măsură 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 6 42,90% 3,00% 

În mare măsură 0 0,00% 0,00% 1 50,00% 0,60% 8 57,10% 4,90% 

În foarte mare măsură 0 0,00% 0,00% 1 50,00% 1,10% 0 0,00% 0,00% 

A1_H 

În foarte mică măsură 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 1 7,10% 1,20% 

În mică măsură 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 5 35,70% 3,70% 

În mare măsură 0 0,00% 0,00% 1 50,00% 0,70% 8 57,10% 5,50% 

În foarte mare măsură 0 0,00% 0,00% 1 50,00% 0,80% 0 0,00% 0,00% 
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 Tabel A2 

EDU 

Școală profesională Liceu 

Nr cazuri % coloană % linie Nr cazuri % coloană % linie 

A1_A 

În foarte mică măsură 5 13,90% 13,50% 13 6,00% 35,10% 

În mică măsură 3 8,30% 4,50% 25 11,60% 37,90% 

În mare măsură 11 30,60% 5,40% 92 42,80% 45,50% 

În foarte mare măsură 17 47,20% 8,80% 85 39,50% 44,00% 

A1_B 

În foarte mică măsură 0 0,00% 0,00% 3 1,40% 50,00% 

În mică măsură 3 8,30% 10,70% 11 5,10% 39,30% 

În mare măsură 14 38,90% 7,40% 85 39,50% 45,20% 

În foarte mare măsură 19 52,80% 6,80% 116 54,00% 41,70% 

A1_C 

În foarte mică măsură 13 36,10% 8,10% 64 30,00% 39,80% 

În mică măsură 11 30,60% 4,80% 103 48,40% 44,60% 

În mare măsură 8 22,20% 12,90% 27 12,70% 43,50% 

În foarte mare măsură 4 11,10% 9,50% 19 8,90% 45,20% 

A1_D 

În foarte mică măsură 18 50,00% 5,90% 144 67,90% 47,40% 

În mică măsură 15 41,70% 10,30% 49 23,10% 33,80% 

În mare măsură 2 5,60% 6,70% 11 5,20% 36,70% 

În foarte mare măsură 1 2,80% 7,10% 8 3,80% 57,10% 

A1_E 

În foarte mică măsură 2 5,60% 20,00% 4 1,90% 40,00% 

În mică măsură 8 22,20% 7,30% 59 27,80% 54,10% 

În mare măsură 18 50,00% 6,80% 110 51,90% 41,40% 
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În foarte mare măsură 8 22,20% 7,50% 39 18,40% 36,40% 

A1_F 

În foarte mică măsură 4 11,40% 25,00% 6 2,80% 37,50% 

În mică măsură 8 22,90% 6,70% 67 31,50% 56,30% 

În mare măsură 15 42,90% 6,20% 93 43,70% 38,30% 

În foarte mare măsură 8 22,90% 6,90% 47 22,10% 40,50% 

A1_G 

În foarte mică măsură 6 16,20% 15,40% 20 9,40% 51,30% 

În mică măsură 17 45,90% 8,60% 99 46,70% 50,00% 

În mare măsură 12 32,40% 7,40% 59 27,80% 36,20% 

În foarte mare măsură 2 5,40% 2,10% 34 16,00% 36,20% 

A1_H 

În foarte mică măsură 12 32,40% 14,80% 43 20,30% 53,10% 

În mică măsură 7 18,90% 5,10% 70 33,00% 51,50% 

În mare măsură 13 35,10% 8,90% 51 24,10% 34,90% 

În foarte mare măsură 5 13,50% 3,80% 48 22,60% 36,40% 
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 Tabel A3 EDU 

Postliceal Studii superioare Studii post-universitare 
Nr cazuri % coloană % linie Nr cazuri % coloană % linie Nr cazuri % coloană % linie 

A1_A În foarte mică măsură 2 4,3% 5,4% 12 7,7% 32,4% 1 3,8% 2,7% 
În mică măsură 13 27,7% 19,7% 21 13,5% 31,8% 4 15,4% 6,1% 
În mare măsură 18 38,3% 8,9% 71 45,5% 35,1% 8 30,8% 4,0% 
În foarte mare măsură 14 29,8% 7,3% 52 33,3% 26,9% 13 50,0% 6,7% 

A1_B În foarte mică măsură 1 2,2% 16,7% 2 1,3% 33,3% 0 0,0% 0,0% 
În mică măsură 2 4,3% 7,1% 9 5,7% 32,1% 0 0,0% 0,0% 
În mare măsură 22 47,8% 11,7% 53 33,5% 28,2% 8 30,8% 4,3% 
În foarte mare măsură 21 45,7% 7,6% 94 59,5% 33,8% 18 69,2% 6,5% 

A1_C În foarte mică măsură 16 35,6% 9,9% 57 36,3% 35,4% 5 19,2% 3,1% 
În mică măsură 16 35,6% 6,9% 73 46,5% 31,6% 15 57,7% 6,5% 
În mare măsură 5 11,1% 8,1% 18 11,5% 29,0% 4 15,4% 6,5% 

În foarte mare măsură 8 17,8% 19,0% 9 5,7% 21,4% 2 7,7% 4,8% 
A1_D În foarte mică măsură 25 58,1% 8,2% 85 54,1% 28,0% 15 57,7% 4,9% 

În mică măsură 11 25,6% 7,6% 58 36,9% 40,0% 10 38,5% 6,9% 
În mare măsură 4 9,3% 13,3% 12 7,6% 40,0% 1 3,8% 3,3% 
În foarte mare măsură 3 7,0% 21,4% 2 1,3% 14,3% 0 0,0% 0,0% 

A1_E În foarte mică măsură 2 4,5% 20,0% 1 ,6% 10,0% 0 0,0% 0,0% 
În mică măsură 9 20,5% 8,3% 29 18,7% 26,6% 1 3,8% ,9% 
În mare măsură 21 47,7% 7,9% 83 53,5% 31,2% 20 76,9% 7,5% 
În foarte mare măsură 12 27,3% 11,2% 42 27,1% 39,3% 5 19,2% 4,7% 

A1_F În foarte mică măsură 3 6,8% 18,8% 2 1,3% 12,5% 1 3,8% 6,3% 
În mică măsură 13 29,5% 10,9% 25 15,9% 21,0% 1 3,8% ,8% 
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În mare măsură 17 38,6% 7,0% 84 53,5% 34,6% 21 80,8% 8,6% 
În foarte mare măsură 11 25,0% 9,5% 46 29,3% 39,7% 3 11,5% 2,6% 

A1_G În foarte mică măsură 2 4,5% 5,1% 9 5,8% 23,1% 2 7,7% 5,1% 
În mică măsură 15 34,1% 7,6% 47 30,1% 23,7% 11 42,3% 5,6% 
În mare măsură 16 36,4% 9,8% 55 35,3% 33,7% 12 46,2% 7,4% 
În foarte mare măsură 11 25,0% 11,7% 45 28,8% 47,9% 1 3,8% 1,1% 

A1_H În foarte mică măsură 7 15,9% 8,6% 17 10,8% 21,0% 1 3,8% 1,2% 
În mică măsură 10 22,7% 7,4% 32 20,4% 23,5% 11 42,3% 8,1% 
În mare măsură 11 25,0% 7,5% 52 33,1% 35,6% 8 30,8% 5,5% 

În foarte mare măsură 16 36,4% 12,1% 56 35,7% 42,4% 6 23,1% 4,5% 

 

 

 Tabel B1 categorii de vârstă 

18 - 24 ani 25 - 34 ani 35 - 44 ani 45 - 64 ani 

Nr cazuri % Nr cazuri % Nr cazuri % Nr cazuri % 

A1_A În foarte mică măsură 13 35,10% 14 37,80% 9 24,30% 1 2,70% 
În mică măsură 17 25,80% 33 50,00% 13 19,70% 3 4,50% 
În mare măsură 46 22,80% 85 42,10% 45 22,30% 26 12,90% 

În foarte mare măsură 39 20,20% 79 40,90% 54 28,00% 21 10,90% 
A1_B În foarte mică măsură 1 16,70% 2 33,30% 2 33,30% 1 16,70% 

În mică măsură 13 46,40% 10 35,70% 4 14,30% 1 3,60% 
În mare măsură 39 20,70% 81 43,10% 44 23,40% 24 12,80% 
În foarte mare măsură 62 22,30% 120 43,20% 71 25,50% 25 9,00% 

A1_C În foarte mică măsură 42 26,10% 70 43,50% 30 18,60% 19 11,80% 
În mică măsură 41 17,70% 96 41,60% 69 29,90% 25 10,80% 
În mare măsură 20 32,30% 25 40,30% 10 16,10% 7 11,30% 
În foarte mare măsură 12 28,60% 19 45,20% 10 23,80% 1 2,40% 

A1_D În foarte mică măsură 79 26,00% 127 41,80% 72 23,70% 26 8,60% 
În mică măsură 24 16,60% 61 42,10% 39 26,90% 21 14,50% 
În mare măsură 9 30,00% 12 40,00% 6 20,00% 3 10,00% 
În foarte mare măsură 3 21,40% 8 57,10% 1 7,10% 2 14,30% 

A1_E În foarte mică măsură 4 40,00% 3 30,00% 2 20,00% 1 10,00% 
În mică măsură 36 33,00% 37 33,90% 30 27,50% 6 5,50% 
În mare măsură 52 19,50% 120 45,10% 65 24,40% 29 10,90% 
În foarte mare măsură 23 21,50% 47 43,90% 22 20,60% 15 14,00% 



 

62 
 

A1_F În foarte mică măsură 5 31,20% 7 43,80% 2 12,50% 2 12,50% 
În mică măsură 34 28,60% 50 42,00% 26 21,80% 9 7,60% 
În mare măsură 54 22,20% 104 42,80% 59 24,30% 26 10,70% 
În foarte mare măsură 22 19,00% 48 41,40% 32 27,60% 14 12,10% 

A1_G În foarte mică măsură 13 33,30% 15 38,50% 6 15,40% 5 12,80% 
În mică măsură 47 23,70% 80 40,40% 50 25,30% 21 10,60% 
În mare măsură 32 19,60% 75 46,00% 39 23,90% 17 10,40% 
În foarte mare măsură 23 24,50% 39 41,50% 24 25,50% 8 8,50% 

A1_H În foarte mică măsură 18 22,20% 40 49,40% 17 21,00% 6 7,40% 
În mică măsură 30 22,10% 54 39,70% 40 29,40% 12 8,80% 
În mare măsură 26 17,80% 66 45,20% 36 24,70% 18 12,30% 
În foarte mare măsură 41 31,10% 50 37,90% 26 19,70% 15 11,40% 

 

 Tabel C1 EDU 

Fără şcoală Şcoală primară Gimnaziu Școală profesională Liceu 

Nr cazuri % linie Nr cazuri % linie Nr cazuri % linie Nr cazuri % linie Nr cazuri % linie 

A2_A Mai mci 0 0,0% 0 0,0% 2 1,4% 13 9,0% 52 36,1% 

La fel 0 0,0% 1 ,3% 12 3,9% 18 5,8% 145 46,6% 

Mai mari 0 0,0% 1 2,2% 0 0,0% 6 13,3% 17 37,8% 

A2_B Mai mci 0 0,0% 0 0,0% 9 5,3% 3 1,8% 81 47,9% 

La fel 0 0,0% 1 ,4% 5 2,1% 23 9,6% 97 40,4% 

Mai mari 0 0,0% 1 1,2% 0 0,0% 10 11,9% 31 36,9% 

A2_C Mai mci 0 0,0% 0 0,0% 1 ,9% 7 6,0% 39 33,6% 

La fel 0 0,0% 1 ,3% 12 3,6% 20 6,0% 154 46,1% 

Mai mari 0 0,0% 1 2,6% 0 0,0% 8 20,5% 17 43,6% 



  

63 
 

A2_D Mai mci 0 0,0% 0 0,0% 10 3,7% 16 5,9% 126 46,3% 

La fel 0 0,0% 2 1,1% 4 2,1% 13 6,9% 73 38,6% 

Mai mari 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 20,0% 8 32,0% 

A2_E Mai mci 0 0,0% 1 ,3% 10 2,5% 23 5,8% 170 42,8% 

La fel 0 0,0% 1 1,3% 4 5,3% 8 10,7% 28 37,3% 

Mai mari 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 25,0% 12 50,0% 

A2_F Mai mci 0 0,0% 0 0,0% 10 2,9% 22 6,3% 152 43,4% 

La fel 0 0,0% 2 1,8% 4 3,5% 10 8,8% 45 39,8% 

Mai mari 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 9,1% 11 50,0% 

 

 

 

 

 

 Tabel C2 EDU 

Postliceal Studii superioare Studii post-universitare Nu știu/ Nu răspund 

Nr cazuri % linie Nr cazuri % linie Nr cazuri % linie Nr cazuri % linie 

A2_A Mai mci 9 6,3% 58 40,3% 7 4,9% 3 2,1% 

La fel 31 10,0% 86 27,7% 18 5,8% 0 0,0% 

Mai mari 7 15,6% 14 31,1% 0 0,0% 0 0,0% 

A2_B Mai mci 9 5,3% 52 30,8% 12 7,1% 3 1,8% 

La fel 28 11,7% 77 32,1% 9 3,8% 0 0,0% 

Mai mari 9 10,7% 29 34,5% 4 4,8% 0 0,0% 

A2_C Mai mci 13 11,2% 52 44,8% 4 3,4% 0 0,0% 

La fel 29 8,7% 95 28,4% 20 6,0% 3 ,9% 

Mai mari 4 10,3% 8 20,5% 1 2,6% 0 0,0% 

A2_D Mai mci 18 6,6% 86 31,6% 14 5,1% 2 ,7% 

La fel 22 11,6% 65 34,4% 9 4,8% 1 ,5% 
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Mai mari 5 20,0% 6 24,0% 1 4,0% 0 0,0% 

A2_E Mai mci 37 9,3% 129 32,5% 24 6,0% 3 ,8% 

La fel 7 9,3% 25 33,3% 2 2,7% 0 0,0% 

Mai mari 2 8,3% 4 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 

A2_F Mai mci 24 6,9% 116 33,1% 23 6,6% 3 ,9% 

La fel 18 15,9% 32 28,3% 2 1,8% 0 0,0% 

Mai mari 4 18,2% 5 22,7% 0 0,0% 0 0,0% 

 

   

 

 

 

 

 

 Tabel D1 

categorii de vârstă 

18 - 24 ani 25 - 34 ani 35 - 44 ani 45 - 64 ani 

Nr 
cazuri 

% 
coloană 

% linie 
Nr 

cazuri 
% 

coloană 
% linie 

Nr 
cazuri 

% 
coloană 

% linie 
Nr 

cazuri 
% 

coloană 
% linie 

A4_A 

În foarte mică măsură 7 6,10% 28,00% 12 5,60% 48,00% 4 3,30% 16,00% 2 3,80% 8,00% 

În mică măsură 11 9,60% 26,20% 16 7,50% 38,10% 14 11,60% 33,30% 1 1,90% 2,40% 

În mare măsură 50 43,50% 21,30% 100 46,70% 42,60% 60 49,60% 25,50% 25 48,10% 10,60% 

În foarte mare măsură 47 40,90% 23,50% 86 40,20% 43,00% 43 35,50% 21,50% 24 46,20% 12,00% 
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A4_B 

În foarte mică măsură 6 5,30% 21,40% 11 5,20% 39,30% 6 4,90% 21,40% 5 9,60% 17,90% 

În mică măsură 38 33,30% 27,70% 62 29,10% 45,30% 27 22,10% 19,70% 10 19,20% 7,30% 

În mare măsură 46 40,40% 20,30% 95 44,60% 41,90% 64 52,50% 28,20% 22 42,30% 9,70% 

În foarte mare măsură 24 21,10% 22,00% 45 21,10% 41,30% 25 20,50% 22,90% 15 28,80% 13,80% 

A4_C 

În foarte mică măsură 0 0,00% 0,00% 8 3,80% 66,70% 3 2,50% 25,00% 1 1,90% 8,30% 

În mică măsură 39 34,20% 28,10% 63 29,60% 45,30% 26 21,30% 18,70% 11 21,20% 7,90% 

În mare măsură 38 33,30% 21,10% 72 33,80% 40,00% 52 42,60% 28,90% 18 34,60% 10,00% 

În foarte mare măsură 37 32,50% 21,80% 70 32,90% 41,20% 41 33,60% 24,10% 22 42,30% 12,90% 

A4_D 

În foarte mică măsură 2 1,80% 33,30% 2 0,90% 33,30% 1 0,80% 16,70% 1 1,90% 16,70% 

În mică măsură 11 9,60% 28,20% 16 7,50% 41,00% 9 7,40% 23,10% 3 5,80% 7,70% 

În mare măsură 39 34,20% 21,30% 79 37,10% 43,20% 42 34,40% 23,00% 23 44,20% 12,60% 

În foarte mare măsură 62 54,40% 22,70% 116 54,50% 42,50% 70 57,40% 25,60% 25 48,10% 9,20% 

A4_E 

În foarte mică măsură 2 1,70% 50,00% 1 0,50% 25,00% 0 0,00% 0,00% 1 1,90% 25,00% 

În mică măsură 6 5,20% 33,30% 7 3,30% 38,90% 2 1,70% 11,10% 3 5,70% 16,70% 

În mare măsură 19 16,50% 15,70% 47 22,20% 38,80% 38 31,40% 31,40% 17 32,10% 14,00% 

În foarte mare măsură 88 76,50% 24,60% 157 74,10% 43,90% 81 66,90% 22,60% 32 60,40% 8,90% 

A4_F 

În foarte mică măsură 5 4,50% 62,50% 2 1,00% 25,00% 1 0,80% 12,50% 0 0,00% 0,00% 

În mică măsură 10 9,00% 11,20% 42 20,00% 47,20% 20 16,40% 22,50% 17 32,70% 19,10% 

În mare măsură 73 65,80% 27,40% 105 50,00% 39,50% 65 53,30% 24,40% 23 44,20% 8,60% 

În foarte mare măsură 23 20,70% 17,40% 61 29,00% 46,20% 36 29,50% 27,30% 12 23,10% 9,10% 

A4_G 

În foarte mică măsură 18 15,90% 31,00% 24 11,30% 41,40% 9 7,50% 15,50% 7 13,20% 12,10% 

În mică măsură 38 33,60% 21,80% 75 35,40% 43,10% 36 30,00% 20,70% 25 47,20% 14,40% 

În mare măsură 40 35,40% 20,30% 80 37,70% 40,60% 61 50,80% 31,00% 16 30,20% 8,10% 

În foarte mare măsură 17 15,00% 24,60% 33 15,60% 47,80% 14 11,70% 20,30% 5 9,40% 7,20% 

A4_H 

În foarte mică măsură 18 15,70% 34,60% 12 5,70% 23,10% 15 12,50% 28,80% 7 13,20% 13,50% 

În mică măsură 53 46,10% 25,40% 92 43,80% 44,00% 41 34,20% 19,60% 23 43,40% 11,00% 

În mare măsură 28 24,30% 16,60% 77 36,70% 45,60% 49 40,80% 29,00% 15 28,30% 8,90% 

În foarte mare măsură 16 13,90% 23,50% 29 13,80% 42,60% 15 12,50% 22,10% 8 15,10% 11,80% 
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 Tabel E1 A5_1 A5_2 A5_3 

Nu Da Nu Da Nu Da 

Nr 
cazuri 

% 
coloană 

% linie Nr 
cazuri 

% 
coloană 

% linie Nr 
cazuri 

% 
coloană 

% linie Nr 
cazuri 

% 
coloană 

% linie Nr 
cazuri 

% 
coloană 

% linie Nr 
cazuri 

% 
coloană 

% linie 

EDU Fără şcoală 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Şcoală 
primară 

2 0,60% 100% 0 0,00% 0,00% 1 0,40% 50,00% 1 0,40% 50,00% 2 0,70% 100% 0 0,00% 0,00% 

Gimnaziu 12 3,50% 85,70% 2 1,20% 14,30% 2 0,80% 14,30% 12 4,70% 85,70% 10 3,30% 71,40% 4 2,00% 28,60% 

Școală 
profesională 

20 5,90% 54,10% 17 10,40% 45,90% 20 8,10% 54,10% 17 6,60% 45,90% 26 8,60% 70,30% 11 5,50% 29,70% 

Liceu 146 42,90% 67,30% 71 43,30% 32,70% 85 34,40% 39,20% 132 51,40% 60,80% 142 46,90% 65,40% 75 37,30% 34,60% 

Postliceal 31 9,10% 66,00% 16 9,80% 34,00% 30 12,10% 63,80% 17 6,60% 36,20% 26 8,60% 55,30% 21 10,40% 44,70% 

Studii 
superioare 

109 32,10% 69,00% 49 29,90% 31,00% 89 36,00% 56,30% 69 26,80% 43,70% 75 24,80% 47,50% 83 41,30% 52,50% 

Studii post-
universitare 

17 5,00% 65,40% 9 5,50% 34,60% 17 6,90% 65,40% 9 3,50% 34,60% 19 6,30% 73,10% 7 3,50% 26,90% 

Nu știu/ Nu 
răspund 

3 0,90% 100% 0 0,00% 0,00% 3 1,20% 100% 0 0,00% 0,00% 3 1,00% 100% 0 0,00% 0,00% 

  

categorii 
de 
vârstă 

18 - 24 ani 87 25,60% 75,70% 28 17,10% 24,30% 56 22,70% 48,70% 59 23,00% 51,30% 68 22,40% 59,10% 47 23,40% 40,90% 

25 - 34 ani 142 41,80% 66,40% 72 43,90% 33,60% 115 46,60% 53,70% 99 38,50% 46,30% 123 40,60% 57,50% 91 45,30% 42,50% 

35 - 44 ani 81 23,80% 66,40% 41 25,00% 33,60% 48 19,40% 39,30% 74 28,80% 60,70% 74 24,40% 60,70% 48 23,90% 39,30% 

45 - 64 ani 30 8,80% 56,60% 23 14,00% 43,40% 28 11,30% 52,80% 25 9,70% 47,20% 38 12,50% 71,70% 15 7,50% 28,30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

 Tabel E2 A5_4 A5_5 A5_6 

Nu Da Nu Da Nu Da 

Nr 
cazuri 

% 
coloană 

% linie Nr 
cazuri 

% 
coloană 

% linie Nr 
cazuri 

% 
coloană 

% linie Nr 
cazuri 

% 
coloană 

% linie Nr 
cazuri 

% 
coloană 

% linie Nr 
cazuri 

% 
coloană 

% linie 

EDU Fără şcoală 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 

Şcoală 
primară 

1 ,5% 50,0% 1 ,3% 50,0% 1 ,4% 50,0% 1 ,4% 50,0% 2 ,4% 100% 0 0,0% 0,0% 

Gimnaziu 7 3,5% 50,0% 7 2,3% 50,0% 8 2,9% 57,1% 6 2,7% 42,9% 14 2,8% 100% 0 0,0% 0,0% 

Școală 
profesională 

12 5,9% 32,4% 25 8,3% 67,6% 13 4,7% 35,1% 24 10,6% 64,9% 37 7,4% 100% 0 0,0% 0,0% 

Liceu 97 48,0% 44,7% 120 39,7% 55,3% 131 47,1% 60,4% 86 38,1% 39,6% 214 42,8% 98,6% 3 75,0% 1,4% 

Postliceal 16 7,9% 34,0% 31 10,3% 66,0% 20 7,2% 42,6% 27 11,9% 57,4% 47 9,4% 100% 0 0,0% 0,0% 

Studii 
superioare 

56 27,7% 35,4% 102 33,8% 64,6% 82 29,5% 51,9% 76 33,6% 48,1% 157 31,4% 99,4% 1 25,0% ,6% 

Studii post-
universitare 

13 6,4% 50,0% 13 4,3% 50,0% 20 7,2% 76,9% 6 2,7% 23,1% 26 5,2% 100% 0 0,0% 0,0% 

Nu știu/ Nu 
răspund 

0 0,0% 0,0% 3 1,0% 100% 3 1,1% 100% 0 0,0% 0,0% 3 ,6% 100% 0 0,0% 0,0% 

 

categorii 
de 
vârstă 

18 - 24 ani 42 20,8% 36,5% 73 24,2% 63,5% 50 18,0% 43,5% 65 28,8% 56,5% 112 22,4% 97,4% 3 75,0% 2,6% 

25 - 34 ani 79 39,1% 36,9% 135 44,7% 63,1% 110 39,6% 51,4% 104 46,0% 48,6% 213 42,6% 99,5% 1 25,0% ,5% 

35 - 44 ani 55 27,2% 45,1% 67 22,2% 54,9% 78 28,1% 63,9% 44 19,5% 36,1% 122 24,4% 100% 0 0,0% 0,0% 

45 - 64 ani 26 12,9% 49,1% 27 8,9% 50,9% 40 14,4% 75,5% 13 5,8% 24,5% 53 10,6% 100% 0 0,0% 0,0% 
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 Tabel F1 EDU 

Fără şcoală Şcoală primară Gimnaziu Școală profesională Liceu 

Nr cazuri % coloană Nr cazuri % coloană Nr cazuri % coloană Nr cazuri % coloană Nr cazuri % coloană 

I5_1 Nu 0 0,0% 1 50,0% 2 14,3% 12 32,4% 67 30,9% 

Da 0 0,0% 1 50,0% 12 85,7% 25 67,6% 150 69,1% 

I5_2 Nu 0 0,0% 0 0,0% 2 14,3% 14 37,8% 65 30,0% 

Da 0 0,0% 2 100,0% 12 85,7% 23 62,2% 152 70,0% 

I5_3 Nu 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 23 62,2% 93 42,9% 

Da 0 0,0% 2 100,0% 14 100,0% 14 37,8% 124 57,1% 

I5_4 Nu 0 0,0% 1 50,0% 2 14,3% 24 64,9% 113 52,1% 

Da 0 0,0% 1 50,0% 12 85,7% 13 35,1% 104 47,9% 

I5_5 Nu 0 0,0% 2 100,0% 3 21,4% 16 43,2% 134 61,8% 

Da 0 0,0% 0 0,0% 11 78,6% 21 56,8% 83 38,2% 

I5_6 Nu 0 0,0% 2 100,0% 10 71,4% 23 62,2% 159 73,3% 

Da 0 0,0% 0 0,0% 4 28,6% 14 37,8% 58 26,7% 

I5_7 Nu 0 0,0% 2 100,0% 11 78,6% 25 67,6% 165 76,0% 

Da 0 0,0% 0 0,0% 3 21,4% 12 32,4% 52 24,0% 

I5_8 Nu 0 0,0% 2 100,0% 10 71,4% 27 73,0% 159 73,3% 

Da 0 0,0% 0 0,0% 4 28,6% 10 27,0% 58 26,7% 

I5_9 Nu 0 0,0% 2 100,0% 14 100,0% 37 100,0% 213 98,2% 

Da 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,8% 
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 Tabel F2 EDU 

Postliceal Studii superioare Studii post-universitare Nu știu/ Nu răspund 

Nr cazuri % coloană Nr cazuri % coloană Nr cazuri % coloană Nr cazuri % coloană 
I5_1 Nu 23 48,9% 45 28,5% 5 19,2% 2 66,7% 

Da 24 51,1% 113 71,5% 21 80,8% 1 33,3% 

I5_2 Nu 8 17,0% 69 43,7% 6 23,1% 3 100,0% 

Da 39 83,0% 89 56,3% 20 76,9% 0 0,0% 

I5_3 Nu 17 36,2% 101 63,9% 11 42,3% 3 100,0% 

Da 30 63,8% 57 36,1% 15 57,7% 0 0,0% 

I5_4 Nu 22 46,8% 105 66,5% 11 42,3% 3 100,0% 

Da 25 53,2% 53 33,5% 15 57,7% 0 0,0% 

I5_5 Nu 23 48,9% 120 75,9% 16 61,5% 3 100,0% 

Da 24 51,1% 38 24,1% 10 38,5% 0 0,0% 

I5_6 Nu 24 51,1% 124 78,5% 22 84,6% 3 100,0% 

Da 23 48,9% 34 21,5% 4 15,4% 0 0,0% 

I5_7 Nu 28 59,6% 131 82,9% 21 80,8% 3 100,0% 

Da 19 40,4% 27 17,1% 5 19,2% 0 0,0% 
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I5_8 Nu 31 66,0% 119 75,3% 18 69,2% 3 100,0% 

Da 16 34,0% 39 24,7% 8 30,8% 0 0,0% 

I5_9 Nu 43 91,5% 158 100,0% 26 100,0% 3 100,0% 

Da 4 8,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabel F3 EDU 

Fără şcoală Şcoală primară Gimnaziu Școală profesională Liceu 

Nr cazuri % linie Nr cazuri % linie Nr cazuri % linie Nr cazuri % linie Nr cazuri % linie 

I5_1 Nu 0 0,0% 1 ,6% 2 1,3% 12 7,6% 67 42,7% 

Da 0 0,0% 1 ,3% 12 3,5% 25 7,2% 150 43,2% 

I5_2 Nu 0 0,0% 0 0,0% 2 1,2% 14 8,4% 65 38,9% 

Da 0 0,0% 2 ,6% 12 3,6% 23 6,8% 152 45,1% 

I5_3 Nu 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 23 9,3% 93 37,5% 

Da 0 0,0% 2 ,8% 14 5,5% 14 5,5% 124 48,4% 

I5_4 Nu 0 0,0% 1 ,4% 2 ,7% 24 8,5% 113 40,2% 

Da 0 0,0% 1 ,4% 12 5,4% 13 5,8% 104 46,6% 

I5_5 Nu 0 0,0% 2 ,6% 3 ,9% 16 5,0% 134 42,3% 

Da 0 0,0% 0 0,0% 11 5,9% 21 11,2% 83 44,4% 

I5_6 Nu 0 0,0% 2 ,5% 10 2,7% 23 6,3% 159 43,3% 

Da 0 0,0% 0 0,0% 4 2,9% 14 10,2% 58 42,3% 

I5_7 Nu 0 0,0% 2 ,5% 11 2,8% 25 6,5% 165 42,7% 
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Da 0 0,0% 0 0,0% 3 2,5% 12 10,2% 52 44,1% 

I5_8 Nu 0 0,0% 2 ,5% 10 2,7% 27 7,3% 159 43,1% 

Da 0 0,0% 0 0,0% 4 3,0% 10 7,4% 58 43,0% 

I5_9 Nu 0 0,0% 2 ,4% 14 2,8% 37 7,5% 213 42,9% 

Da 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 50,0% 

 

 

 

 

 

 

 Tabel F4 EDU 

Postliceal Studii superioare Studii post-universitare Nu știu/ Nu răspund 

Nr cazuri % linie Nr cazuri % linie Nr cazuri % linie Nr cazuri % linie 
I5_1 Nu 23 14,6% 45 28,7% 5 3,2% 2 1,3% 

Da 24 6,9% 113 32,6% 21 6,1% 1 ,3% 

I5_2 Nu 8 4,8% 69 41,3% 6 3,6% 3 1,8% 

Da 39 11,6% 89 26,4% 20 5,9% 0 0,0% 

I5_3 Nu 17 6,9% 101 40,7% 11 4,4% 3 1,2% 

Da 30 11,7% 57 22,3% 15 5,9% 0 0,0% 

I5_4 Nu 22 7,8% 105 37,4% 11 3,9% 3 1,1% 

Da 25 11,2% 53 23,8% 15 6,7% 0 0,0% 
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I5_5 Nu 23 7,3% 120 37,9% 16 5,0% 3 ,9% 

Da 24 12,8% 38 20,3% 10 5,3% 0 0,0% 

I5_6 Nu 24 6,5% 124 33,8% 22 6,0% 3 ,8% 

Da 23 16,8% 34 24,8% 4 2,9% 0 0,0% 

I5_7 Nu 28 7,3% 131 33,9% 21 5,4% 3 ,8% 

Da 19 16,1% 27 22,9% 5 4,2% 0 0,0% 

I5_8 Nu 31 8,4% 119 32,2% 18 4,9% 3 ,8% 

Da 16 11,9% 39 28,9% 8 5,9% 0 0,0% 

I5_9 Nu 43 8,7% 158 31,9% 26 5,2% 3 ,6% 

Da 4 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 



 

ANEXA 3: Chestionar 

                                                                                                                                Cod chestionar   

 

 

Chestionar pentru femei 

 

 

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună (AEVB) realizează un sondaj privind 

egalitatea de gen 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] 

OCU. La momentul actual desfășurați activități economice (lucrați)? 

1. Da [→CONTINUĂ] 

2. Nu [→STOP chestionar] 

DOM. Lucrați într-unul din domeniile de activitate de mai jos: 

1.  Industrie alimentară   [→CONTINUĂ] 

2.  Servicii  [→CONTINUĂ] 

3.  Comerț   [→CONTINUĂ] 

4.  Alt domeniu [→STOP chestionar] 

 

 

 

 

A1. În ce măsură sunteți de acord cu 

următoarele afirmații? 

 

[încercuiți 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 A avea o slujbă este un lucru bun, dar ceea ce o 

femeie își dorește cu adevărat este sa aibă 

familie și copii 

1 2 3 4 

B Atât femeia, cât și bărbatul trebuie să 

contribuie la venitul familiei 

1 2 3 4 

C Bărbații ar trebui să-și ia concediu de îngrijire 

a copiilor 

1 2 3 4 

ACCES LA ANGAJARE (selecție și recrutare) 
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D Un bărbat știe mai bine decât o femeie cum să 

aibă grijă de copii 

1 2 3 4 

E Munca casnică necesită un efort la fel de 

consistent precum munca plătită 

1 2 3 4 

F Femeile sunt prea ocupate cu treburile 

gospodărești ca să se mai relaxeze  

1 2 3 4 

G Femeile sunt prea ocupate cu treburile 

gospodărești ca să mai aibă timp și să lucreze 

1 2 3 4 

H Pentru aceeași muncă o femeie este plătită mai 

prost decât un bărbat 

1 2 3 4 

  

A2. Având același nivel de educație și experiență 

profesională similară.  Care sunt șansele de a găsi 

un loc de muncă pentru … 

 

[încercuiți un răspuns pe fiecare rând pe scala de la 1 

la 4] 

 

 

Mai mci 

 

 

La fel 

 

 

Mai 

mari 

 

Nu Știu/ 

Nu 

Răspund 

A O femeie, comparativ cu un bărbat 1 2 3 99 

B O femeie tânără (sub 25 de ani), comparativ cu o 

femeie de peste 25 de ani 

1 2 3 99 

C O femeie măritată, comparativ cu una nemăritată 1 2 3 99 

D O femeie cu copii, față de una fără copii 1 2 3 99 

E O femeie de peste 50 de ani, față de una mai 

tânără (sub 50  ani) 

1 2 3 99 

F O femeie de la sat, față de una de la oraș 1 2 3 99 

 

A3. Care sunt factorii care contează în 

găsirea unui loc de muncă? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[mai multe răspunsuri acceptate] 

1 relațiile 

2 recomandările 

3 norocul 

4 absolvirea învățământului universitar 

5 absolvirea învățământului obligatoriu 

6 participarea la cursurile de formare 

7 aspectul fizic 

8 abilitățile și competențele dobândite 

9 târgurile/ bursele locurilor de muncă 

10 serviciile de informare și consiliere 

profesională 

11 serviciile de mediere a relației cu potențialii  

angajatorii 

12 altul, care        

99 Nu Știu/ Nu Răspund 

 

A4. În ce măsură contează pentru dvs. ….. în 

decizia de a vă angaja? 

 

În 

foarte 

mică 

măsură 

În mică 

măsură 

În 

mare 

măsură 

În foarte 

mare  

măsură 
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[încercuiți un răspuns pe fiecare rând pe scala de la 

1 la 4] 

A Programul de lucru 1 2 3 4 

B Posibilitatea de a lucra de acasă sau din orice alt 

loc 

1 2 3 4 

C Distanța până la locul de muncă 1 2 3 4 

D Angajarea cu forme legale 1 2 3 4 

E Remunerația (salariul & beneficiile) 1 2 3 4 

F Natura sarcinilor pe care trebuie să le 

îndepliniți 

1 2 3 4 

G Părerea partenerului sau a altor membrii ai 

familiei despre locul de munca găsit 

1 2 3 4 

H Posibilitatea de a lăsa treburile gospodărești în 

grija altcuiva 

1 2 3 4 

 

A5. Care sunt obstacolele cu care se 

confruntă femeile la angajare … 

 

 

 

 

 

[mai multe răspunsuri acceptate] 

1 este femeie 

2 nu are cum să aloce timp suplimentar, având 

familie și copii 

3 e o echipă formată doar cu bărbați 

4 nu are suficientă experiență în domeniu 

5 nu are cunoștințele (studiile) necesare 

6 alt obstacol, care  

99 Nu Știu/ Nu Răspund 

 

 

ACCES LA ANGAJARE (selecție și recrutare) 

 

 

DG1. Având aceeași funcție și îndeplinind aceleași 

sarcini, femeile comparativ cu bărbații au același/ 

aceleași/ aceeași …  

[pentru fiecare coloană: mediu privat, mediu public 

întrebați aspectele trecute pe fiecare rând] 

 

În mediul public 

 

În mediul 

privat 

 

Da 

 

Nu 

 

Da 

 

Nu 

A Salariu 1 2 1 2 

B Bonusuri 1 2 1 2 

C Plată pentru timp suplimentar 1 2 1 2 

DIFERENȚE DE GEN PE PIAȚA MUNCII 
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D Stimulente 1 2 1 2 

E Prime de vacanță 1 2 1 2 

F Concediu medical 1 2 1 2 

G Șanse de promovare 1 2 1 2 

H Putere de decizie la locul de muncă 1 2 1 2 

I Încurajări din partea superiorilor 1 2 1 2 

J Valoare a pensiei 1 2 1 2 

 

DG2. Care sunt 

posibilele cauze 

pentru diferențele 

identificate anterior 

între bărbați și femei? 

 

 

 

 

 

 

[mai multe răspunsuri 

acceptate, încercuiți] 

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 re-inserției profesionale a femeii după perioada de 

concediu 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        

9

9 

Nu Știu/ Nu Răspund 

 

 

 

 

 

R1. Cum reușiți să vă echilibrați viața 

profesională cu cea de familie/ personală? 

[un singur răspuns permis, încercuiți] 

Foarte 

greu 

Greu Ușor Foarte 

ușor 

1 2 3 4 

 

R2. Ce aspecte v-ar ajuta să echilibrați 

mai bine viața profesională cu cea 

personală/ de familie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Programul de lucru mai flexibil (normă 

parțială sau intervale orare stabilite de dvs.) 

2 Posibilitatea de a lucra de acasă sau din orice 

alt loc 

3 Creșterea salariului și a beneficiilor 

4 Accesul la servicii instituționalizate de 

creștere a copilului (grădinițe, centre de zi, 

etc.) sau servicii individuale (dădacă, 

babysitter) plătite 

5 Implicarea partenerului în treburile 

gospodărești 

6 Implicarea partenerului în creșterea copilului/ 

copiilor (concediu de îngrijire a copiilor, 

RECONCILIEREA VIEȚII DE FAMILIE CU CEA PROFESIONALĂ 
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[mai multe răspunsuri acceptate, 

încercuiți] 

împărțirea responsabilităților referitoare la 

creșterea copiilor) 

7 Sprijin în creșterea copilului oferit fără plată 

de bunici, rude, vecini si prieteni  

8 Îndeplinirea treburilor gospodărești de o altă 

persoană, fie cu sau fără plată 

9 Acces la servicii de relaxare, diminuare a 

stresului (sau realizate pe cont propriu) 

10 alta, care        

99 Nu Știu/ Nu Răspund 

 

R3. În ce măsură următoarele aspecte v-ar ajuta 

să echilibrați mai bine viața profesională cu cea 

personală/ de familie? 

 

[încercuiți un răspuns pe scala de la 1 la 4 pentru 

fiecare aspect identificat la R2] 

 

În 

foarte 

mică 

măsură 

 

 

În mică 

măsură 

 

În 

mare 

măsură 

 

În foarte 

mare  

măsură 

A Programul de lucru mai flexibil (normă parțială 

sau intervale orare stabilite de dvs.) 

1 2 3 4 

B Posibilitatea de a lucra de acasă sau din orice alt 

loc 

1 2 3 4 

C Creșterea salariului și a beneficiilor 1 2 3 4 

D Accesul la servicii instituționalizate de creștere 

a copilului (grădinițe, centre de zi, etc.) sau 

servicii individuale (dădacă, babysitter) plătite 

1 2 3 4 

E Implicarea partenerului în treburile 

gospodărești 

1 2 3 4 

F Implicarea partenerului în creșterea copilului/ 

copiilor (concediu de îngrijire a copiilor, 

împărțirea responsabilităților referitoare la 

creșterea copiilor) 

1 2 3 4 

G Sprijin în creșterea copilului oferit fără plată de 

bunici, rude, vecini si prieteni  

1 2 3 4 

H Îndeplinirea treburilor gospodărești de o altă 

persoană, fie cu sau fără plată 

1 2 3 4 

I Acces la servicii de relaxare, diminuare a 

stresului (sau realizate pe cont propriu) 

1 2 3 4 

j alta, care   1 2 3 4 
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R4. În ce măsură ați fost afectată de … după o 

perioadă îndelungată de inactivitate 

(întrerupere a carierei pentru îngrijirea și 

susținerea familiei)? 

 

[încercuiți un răspuns pentru fiecare rând pe scala 

de la 1 la 4] 

 

În 

foarte 

mică 

măsură 

 

 

În mică 

măsură 

 

În 

mare 

măsură 

 

În foarte 

mare  

măsură 

A Pierderea încrederii în sine 1 2 3 4 

B Percepția pierderii abilităților și a 

competențelor dobândite anterior (senzația că 

nu mai știi nimic) 

1 2 3 4 

C Amânarea promovării profesionale și a 

specializării 

1 2 3 4 

D Stagnarea venitului salarial după revenire 1 2 3 4 

E Distanțarea față de colegii de breaslă 1 2 3 4 

F Pierderea locului de muncă 1 2 3 4 

G Dificultăți de adaptare la programul și sarcinile 

de lucru 

1 2 3 4 

H Dificultăți de adaptare la stilul managerial și 

modul de organizare actual 

1 2 3 4 

I altceva, ce anume    1 2 3 4 

 

 

 

 

 

I1. Ce intenționați să faceți în următorii 

2 ani pe plan profesional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

[mai multe răspunsuri posibile, încercuiți] 

1 Să vă deschideți o afacere, pe cont propriu 

sau în asociere.  În ce domeniu 

2 Să dezvoltați afacerea proprie sau în asociere 

3 Să vă găsiți un loc de muncă 

4 Să va schimbați locul de muncă actual 

5 Să aveți mai multe locuri de muncă 

6 Să munciți în străinătate 

7 Să va pensionați 

8 Să fiți șomer 

9 Sa fiți casnică 

99 Nu Știu/ Nu Răspund 

 

I2. Prin ce metode doriți sa puneți în 

practică aceste intenții? 

 

 

 

1 Serviciile oferite de Agențiile Forțelor de 

Muncă 

2 Sprijinul familiei/ rudelor 

3 Sprijinul prietenilor/ cunoștințelor 

4 Căutarea informațiilor pe internet 

INTENȚII VIITOARE PRIVIND OCUPAREA 
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[mai multe răspunsuri acceptate, 

încercuiți] 

5 Căutarea informațiilor în ziare 

6 Serviciile furnizate de firmele specializate 

(consultanță, consiliere, recrutare) 

7 Contactarea directă a potențialilor angajatori 

8 Dobândirea unor noi abilități și competențe 

9 altă modalitate, care        

10 niciuna 

99 Nu Știu/ Nu Răspund 

 

I3. Vă rugăm să indicați 5 abilități sau 

competențe pe care ați dori să le 

dobândiți. 

 

 

 

[răspuns deschis] 

1  

2  

3  

4  

5  

99 Nu Știu/ Nu Răspund 

 

I4. Prin ce metode ai dori să-ți dezvolți 

aceste abilități sau competențe? 

 

 

 

 

 

[mai multe răspunsuri acceptate, 

încercuiți] 

1 programe de formare profesională/ 

calificare/ cursuri 

2 ateliere de lucru, conferințe, seminarii – 

educație informală 

3 programe de educație formală (studii 

universitare, post-universitare , master,  

doctorat) 

4 autodidact (pe cont propriu) 

5 alta, care        

99 Nu Știu/ Nu Răspund 

  

I5. Care din următoarele măsuri ar 

putea mări numărul de femei ocupate 

pe piața muncii? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Informarea constantă cu privire la locurile de 

muncă disponibile prin newsletter, târguri, 

anunțuri, etc. 

2 Cursuri de calificare/ formare profesională 

3 Servicii de consiliere și orientare profesională 

4 Servicii de consultanță în vederea deschiderii 

unei afaceri 

5 Servicii de îngrijire a copiilor (baby-sitting, 

creșă, grădiniță, after school sau servicii de 

sprijin după școală, etc.) 

6 1. Servicii de îngrijire pentru vârstnici/ bolnavi 
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[mai multe răspunsuri acceptate, 

încercuiți] 

7 Servicii de pregătire a mâncării la prețuri 

accesibile și de o calitate superioară 

8 Servicii de realizare a celorlalte treburi 

gospodărești la un preț accesibil 

9 altă măsură, care        

10 niciuna 

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, încercuiți] 

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 

 

 

 

 

[un singur răspuns posibil, încercuiți] 

1 Necăsătorit (fără partener) 

2 Căsătorit (cu acte) 

3 Concubinaj 

4 Văduv 

5 Divorțat 

99 Nu Știu/ Nu Răspund 

 

C1. Aveți copii? 

 

[un singur răspuns permis, încercuiți] 

1 Da,  _____ copii 

2 Nu 

99 Nu Știu/ Nu Răspund 

 

REG. Regiunea de dezvoltare 1 București-Ilfov 

2 Sud-Muntenia 

 

JUD. Județul   

 

Pentru verificarea operatorilor de teren, vă rugăm să ne spuneți: 

Număr de telefon sau adresă 

respondent 

  

  

SOCIO - DEMOGRAFICE 
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Dată 

 

Nume operator        

 

 

 

Vă mulțumim! 

 

 

 


