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Introducere: 

 

Acest raport a fost întocmit ca urmare a activității de cercetare realizate în cadrul Activităț ii 

1.1 din proiect (Derularea unei cercetari pe un eșantion relevant de femei din regiunile de 

intervenție privind veniturile, cariera și profesiile, focusată pe nevoia de instruire). 

Activitatea de cercetare a presupus următoarele activități: 

- Realizarea metodologiei de cercetare 

- Colectarea datelor prin doua studii cantitative (CATI) 

o Studiu 1: Cartografierea nevoilor de calificare in randul populatiei de sex 

feminine 

o Studiu 2: Cererea de personal calificat pe piata muncii 

- Desktop research 

- Analiza datelor din fiecare sursa 

- Intocmirea raportului integrat prin sinteza datelor provenite din fiecare sursa 

 

Analiza 

În arealul definit al studiului au fost intervievați reprezentanții decidenți ai 600 agenți 

economici dintre care 89% sunt microintreprinideri, 7% IMM-uri și 3% au peste 50 angajati.  

Segmentarea pe sexe a angajaților confirmă concluziile studiului de desktop research realizat 

în cadrul aceleiași cercetari și anume accesul inegal al femeilor pe piața muncii, subliniind 

inegalitățile de gen la nivel de remunerare și incadrare în pozițiile cu nivel superior de 

responsabilitate. 

Privind în interiorul eșantionului de 3.000 de femei chestionate în cadrul studiului “Forța de 

muncă în rândul populației feminine” – adresat persoanelor fizice, vom regăsi un procent 

semnificativ (23%) de persoane care se declară fără ocupație și de asemenea, un procent de 

44% respondenți de gen feminin fără un angajament profesional stabil. 

Din totalul persoanelor fizice intervievate, exceptând persoanele de gen feminin care dețin o 

afacere, mai mult de un sfert (27%) se implică activ în a-și găsi un loc de muncă abordând 

multiple metode de identificare a locurilor de muncă disponibile și de a candida la acestea. 

Se remarcă, între metodele preferate apelarea la cercul de prieteni și cunoștințe (59%), 

urmarirea anunțurilor postate pe internet (53%) și a celor publicate în presa scrisă (28%), 

doar 18% adresându-se în mod direct companiilor/ instituțiilor din domeniul personal de 

activitate. 
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Analizând rezultatele evidențiate de cele două cercetări realizate prin contact direct cu 

respondenții, vom observa o aliniere în ceea ce privește canalele de comunicare a locurilor 

de muncă disponibile în piață, angajatorii preferând sa își promoveze anunțurile de angajare 

în presa (38%), prin internet (32%) și prin intermediul cunoștințelor (22%).  

Se desprind, astfel, două direcții principale pentru maximizarea expunerii persoanelor de gen 

feminin la oportunitățile care apar în piața muncii.  

 Una dintre acestea susține dezvoltarea competențelor informatice, pentru o utilizare 

eficientă a internetului atât pentru informare și autoeducare în domeniul de activitate 

în care dezvoltă experiență, cât și pentru identificarea locurilor de muncă disponibile 

promovate prin acest canal de comunicare și comunicarea cu angajatorii.  

 O a doua direcție cu un ridicat grad de relevanță pentru scopul propus este includerea 

persoanelor din grupul țintă în grupuri de profesioniști și expunerea lor la întâlniri cu 

reprezentranti ai angajatorilor din domeniile de activitate vizate, pentru dezvoltarea 

unui portofoliu bogat de cunoștințe din domeniu (networking). 

Dintre persoanele care au căutat un loc de muncă, 78% consideră că au șanse mici și foarte 

mici de reușită în a găsi un loc de muncă stabil. Scepticismul declarat este într-o măsură 

justificat, dacă este să fie luat în considerare faptul că un procent extrem de ridicat (80%) 

dintre persoanele care și-au căutat un loc de muncă nu au fost selectate de către angajatori, 

fie că rezultatul interviului de angajare a fost unul negativ, fie că nici nu au fost invitate la o 

intâlnire în vederea intervievării.  

Motivele neangajării, invocate de către candidații care au participat la interviu/interviuri, se 

axează pe nivelurile de experiență sau pregătire insuficiente (studii, calificări, limbi straine 

etc.) menționat de 32% dintre candidați, în egală măsură cu barierele legate de vârstă și gen. 

O evidentă soluție de depășire a barierelor de vârstă și gen o constituie orientarea către o 

activitate antreprenorială. De asemenea, dezvoltarea unei afaceri proprii reprezintă o soluție 

viabilă în condițiile în care un procent destul de limitat (28%) dintre angajatorii chestionați au 

poziții deschise.  Dintre persoanele fizice chestionate, 40% susțin că au avut cel puțin o idee 

de afacere viabilă, iar dintre acestea 69% se simt pregătite să își pornească propria afacere 

în condițiile obținerii unei finanțări adecvate. Dintre persoanele care s-au gândit să înceapă o 

afacere, mai mult de jumătate (56%) au menționat că și-ar dori să își dezvolte afacerea 

împreună cu membrii familiei.  

Datele consemnate atât la nivel european, cât și la nivel național ridică problema existentă și 

abruptă cu care se confruntă femeile active: alegerea între familie și carieră. O modalitate 

naturală de conciliere a vieții profesionale cu cea de familie este lucrul de acasa sau 

angajarea la domiciliu. 



 

4 
 

Conform studiului “Forța de muncă în rândul populației feminine” – adresat angajatorilor, 

există deschidere către angajarea la domiciliu, mai ales în rândul celor care au deja angajați 

care lucrează la domiciliu. Jumatate dintre cei intervievați consideră că lucrul cu angajați la 

domiciliu nu dăunează sau chiar este benefic pentru afacere, în timp ce 14% nu au putut să 

ofere un răspuns. 

Ținând cont de faptul că doar 7% dintre angajatori au cunoștință, în domeniul în care 

activează compania, de poziții în organigramă ocupate de angajați la domiciliu, se impune 

realizarea unei campanii de popularizare și promovare a soluției angajării la domiciliu.  

Succesul profesional, în zona antreprenoriatului pe de o parte, dar și în zona angajaților din 

companii poate fi atins doar cu ajutorul unei bune pregătiri în domeniul de activitate, fapt 

recunoscut de peste jumătate dintre respondenți. 

Aproape jumătate (43%) dintre angajatori susțin necesitatea unei mai bune pregătiri a 

angajaților. Pentru optimizarea activității companiei reprezentanții persoanelor juridice 

consideră următoarele cursuri de calificare și specializare ca fiind utile: 

Domeniu 

% 

Angajatori 

Vânzări/Comerț 22% 

Alimentație 14% 

Marketing 11% 

Contabilitate 10% 

Servicii de înfrumusetare și îngrijire corporală 6% 

Management 5% 

Mecanica auto 5% 

Croitorie 3% 

Operare calculator 3% 

Resurse umane 3% 

Deviziști 2% 

Consultanți fonduri europene 2% 

Alte domenii 14% 
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Persoanele fizice care au luat parte la cercetare denotă interes pentru cursuri de calificare și 

specializare într-o pondere însemnata (42%). Aceste persoane prezintă interes crescut 

pentru domeniile menționate de angajatori, dar și în alte domenii: 

Domeniu % Persoane 
fizice 

Turism (de exemplu: administrator pensiune, lucrător în gospodarii 
agroturistice, cameristă, ghid turism intern etc.) 

16% 

Servicii sociale (de exemplu: infirmier, asistent social, îngrijitor bătrâni la 
domiciliu etc.)  

16% 

Alimentatie publica (bucătar, brutar, cofetar, patiser, ospatar etc.) 15% 

Tehnologia informației/telecomunicații (utilizarea computerului, operator 
interviu în call-center, etc) 

14% 

Servicii de îngrijire corporală (de exemplu: masor, coafor, manichiurist etc.) 13% 

Management și dezvoltare antreprenorială 12% 

Meșteșuguri specifice (de exemplu: croitorie, broderie,  etc.) 9% 

Construcții (de exemplu: vopsitor, devizist, decoratror etc.) 5% 

 

În concluzie, este evident că specializarea și calificarea pe direcțiile menționate vor crește 

nivelul de atractivitate pe piața muncii a persoanelor incluse în publicul țintă. 

 

 

 


