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INTRODUCERE 

Prezenta cercetare vizează identificarea şi definirea condiţiilor structurale care definesc şi 

care influenţează situaţia femeilor active din România. Premisa de la care studiul porneşte 

este aceea că poziţia femeilor în societate este rezultatul unei influenţe complexe exercitată 

de structuri economico-materiale şi socio-culturale. 

 

În aceste condiţii, demersurile de îmbunătăţire a poziţiei femeilor în societate, în 

conformitate cu obiectivele proiectului, nu poate porni decât de la identificarea acestor 

factori structurali de influenţă. Deşi analiza nu propune o abordare tranşant structuralistă, 

admiţând importanţa agenţilor în transformarea materială sau ideatică a propriilor condiţii, 

este evident că influenţa acestor factori materiali este una majoră.  

 

În vederea identificării acestor structuri, analiza face o distincţie între factorii materiali 

(reflectaţi de indicatori economici şi statistici), care descriu realitatea economică a poziţiilor 

de gen din societate, şi factorii culturali, care sunt văzuţi drept relevanţi pentru structura 

culturală care se intersectează spaţiul schimburilor economice, respectiv al dinamicii 

materiale. 

 

Astfel, primele două capitole încearcă să contureze această imagine folosind atât date 

statistice cu privire la situaţia din România (date privind calitatea vieţii, poziţia femeilor 

active pe piaţa muncii, expunerea la sărăcie sau la riscul şomajului), precum şi informaţii 

existente la nivel european despre această categorie socială, tocmai pentru a descrie 

contextul material mai larg în care este cuprinsă realitatea românească. 

 

A doua parte a analizei încearcă să aducă laolaltă elemente care pot contura structurile 

ideatice ce influenţează poziţia socială şi reprezentarea femeilor active – sunt examinate 

teorii cu privire la egalitatea de gen, perspective asupra drepturilor femeii, studii cu privire 

la reprezentarea activă a femeilor pe piaţa muncii, respectiv studii cu privire la 

vulnerabilitatea femeilor active  în condiţiile crizei economice.  



 

1. DATE STATISTICE – INS 

 

Femeile apte de muncă din România 

 

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Naţională Pentru Ocuparea Forţei de Muncă, numărul 

şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii aprilie 2014 era de 464,8 mii persoane. Comparativ cu 

luna aprilie din anul 2013, numărul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei 

de muncă a fost mai mic cu 2,3 mii persoane. Din numărul total al şomerilor înregistraţi, 

femeile reprezentau 41,4%.  

 

În condițiile în care populația ocupată din România numără 9 milioane de persoane, circa 5 

milioane din acestea sunt bărbați. Astfel, femeile au o rată de participare la piața de muncă 

inferioară bărbaților cu 1000.000, adică mai mult decât dublul numărului de persoane în 

șomaj în România în acest moment.  

 

Participarea pe piața muncii este diferențiată în primul rând în funcție de nivelul 

educațional, pe genuri. Astfel, cifrele INS arată că femeile cu educație postliceală sau 

universitară participă la piața de muncă în cifre similare sau chiar superioare bărbaților 

(870.000 de femei cu educație superioară vs 840.000 bărbați cu educație superioară și 

181.000 de femei cu studii post-liceale și 150.000 de bărbați cu studii post-liceale). Echilibrul 

se prăbușește în momentul în care studiem participarea pe piața muncii a celor cu nivel 

educațional inferior. Pe scurt, participarea femeilor la piața de muncă este direct 

proporțională cu nivelul acestora de educație.  

 

În plus, femeile din România au și șanse mai mari de a emigra într-o altă țară decât bărbații. 

Datele INS arată că în ultimii ani, numărul femeilor care au părăsit România pentru a se 

stabili într-o altă țară a fost constant mai mare decât numărul bărbaților care au făcut 

același lucru. Cea mai probabilă explicație pentru această situație este lipsa oportunităților 

profesionale adecvate în România.  

 

De asemenea, ultimii ani arată o creștere a vârstei la care femeile nasc pentru prima dată. 

Dacă vârsta mediană a primei nașteri era, în anul 2004, în preajma vârstei de 24 de ani, 

aceasta s-a mutat sensibil spre vârsta de 28 de ani în anul 2013, ceea ce, coroborat cu alte 

date oferite de INS, arată că femeile sunt mai implicate în viața profesională pe termen 

lung.  



 
 

Un alt factor important este diferența de durată medie de viață dintre sexe în România. În 

medie, femeile trăiesc cu 7 ani mai mult decât bărbații (78 de ani vs 71 de ani), ceea ce 

înseamnă că implicarea lor în viața profesională, mai ales dacă această implicare este 

antreprenorială sau de muncă pe cont propriu, poate aduce beneficii societății pentru o 

perioadă mai îndelungată decât activarea profesională a unui bărbat. 

 

Un alt argument pentru care femeile sunt marginalizate pe piața muncii ar fi diferența de 

venit dintre sexe. Deși femeile educate participă la piața de muncă în mult mai mare 

măsură, procentual, decât bărbații, există o diferență foarte consistentă de venit între cele 

două sexe pe absolut toate domeniile de activitate înregistrate de INS. Diferența medie de 

venit este de 150 de lei pe lună, cu bărbații câștigând în medie 1581 de RON pe lună, iar 

femeile câștigând în medie 1424 de RON pe lună. 
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2. STUDII SI ANALIZE ALE INSTITUTIILOR UNIUNII EUROPENE 

Cercetările și studiile de specialitate atât din Uniunea Europeană cât și din SUA relevă o 

diferența de salarizare între femei și bărbați: 23% în SUA; 16% în UE. Această diferență 

este considerată o dovadă de discriminare a femeilor în piața muncii și a fost vizată de 

politici publice extensive. Mulți cercetători au argumentat că, de fapt, diferența există 

pentru că nu se iau în calcul bonusurile sau alte beneficii de care au parte managerii de nivel 

înalt, unde femeile nu ocupă decât 5-10% din funcțiile. Astfel, femeile reprezintă 17% din 

board-urile de conducere ale unor companii mari, 5% din leadership-ul acestor board-uri și 

sub 2% din pozițiile de CEO ale companiilor respective.  

 

Dincolo de aspectul cantitativ, o problemă ce nu este măsurată ține de faptul că femeile în 

general sunt obligate să-și sacrifice cariera profesională dacă doresc să aibă o familie. În 

medie, femeile care nasc au șanse mult mai mici de a fi angajate, dacă sunt angajate 

lucrează mult mai puține ore și nu ajung aproape niciodată în poziții de conducere. Femeile 

constituie 60% din absolvenții de educație superioară în Europa, dar reprezintă, aproape 

în fiecare țară din UE, mai puțin de 50% din forța de muncă plătită și în activitate.  

 

Din februarie 2014, Parlamentul European are în componența sa 36% femei și 64% bărbați. 

Totuși, între statele membre există diferențe majore în cee ace privește acest raport, astfel 

încât a existat o politică de argumentare pentru introducerea cotelor de gen pentru alegeri. 

Au existat tentative de a introduce o cotă de gen obligatorie pentru partidele ce candidează 

în Parlamentul European, însă până acum nu s-a reușit decât adoptarea benevol de către 

unele partide a unei astfel de cote. Aproximativ 26 de partide din 10 țări au adoptat cote de 

gen între 20% și 50% pentru listele lor de candidați în PE, dar chiar și partide care nu au 

adoptat astfel de cote propun candidați femei în mod natural. Alte șapte state au adoptat 

prin legislație internă astfel de cote. Cifrele de împărțire pe gen pentru parlamentele 

naționale sunt ceva mai scăzute, în jurul la 25-26%, mai mari decât media mondială de 21%, 

însă diferențele între state sunt foarte mari. Astfel, Suedia are 45% femei în Parlament, pe 

când Ungaria are abia 9%.  

 

Este important de notat că și cetățenii europeni observă problemele de discriminare de 

gen și, într-un fel sau altul, pun presiune pe propriile guverne pentru a rezolva această 

situație (Eurobarometru de opinie publică, 2013). Cele mai importante trei probleme 

identificate sunt: diferențele de remunerare (38%), violența împotriva femeilor (34%) și 

dificultățile de reconciliere a vieții private cu viața profesională în cazul femeilor (34%).  



 
 

Problema discriminării de gen este una importantă și foarte multe organizații au fost 

înființate în Uniunea Europeană pentru a o adresa. Dintr-o cercetare a Institutului European 

pentru Egalitatea de Gen, reiese că majoritatea structurilor care lucrează în acest domeniu 

sunt organizații non-guvernamentale. O treime dintre ele lucrează pe probleme generale 

de egalitate de gen și se concentrează în general pe comportamentele bărbaților. 

Organizațiile care lucrează pe prevenirea violenței domestice sunt următoarele în clasament 

(16%), apoi cele care se ocupă de comportamente parentale (14%), sănătate (10%), LGBT 

(9%) și educație și învățământ (9%). Analizând instrumentele folosite de către ONG-uri, se 

constată că pe primul loc se afls consilierea individuală, folosită de 24% dintre organizații, 

urmată de workshop-uri exclusiv cu bărbați și activități de informare (15% fiecare) și de 

activități de cercetare și mobilizare politică (12% fiecare). 
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3. ALTE STUDII, ANALIZE SI CERCETARI 

O parte a studiilor care abordează tema imaginii femeii în mass-media pleacă de la ideea că 

în cadrul public există un consens asupra faptului că responsabilitatea pentru o imagine 

negativă a femeilor aparţine, în mare parte, mesajelor venite din mass-media. Această 

premisă se adevereşte ca urmare a cercetărilor realizate, care concluzionează că imaginea 

femeii românce este marcată de reprezentări stereotipe și de vulgarizare gratuită. În acest 

sens, observăm că anumite organizaţii nonguvernamentale au demarat campanii pentru 

schimbarea imaginii femeii în mass-media.  

 

Din perspectiva impactului asupra femeilor, recenta criză economică a făcut subiectul mai 

multor analize şi cercetări. Principala concluzie este aceea că politicile guvernamentale 

româneşti anti-criză au adâncit vulnerabilitatea femeilor, fapt evidenţiat prin diminuarea 

veniturilor acestora cu mai mult de 2% și creşterea şomajului. Reducerile operate în bugetul 

public au afectat serios funcţionarea infrastructurilor cu responsabilități în domeniul 

egalității de gen. De exemplul, în 2010 a fost desfiinţată Agenţia Naţională pentru Egalitatea 

de Şanse între Femei şi Bărbaţi, singura instituţie publică centrală din România care putea să 

pună în practică măsuri proactive privind discriminarea de gen, combaterea stereotipurilor 

sexiste şi a inegalităţilor dintre femei şi bărbaţi. 

 

De asemenea, cercetările au mai vizat şi ponderea femeilor în funcţii de conducere. Potrivit 

unui studiu al Ministerului Muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice1, 

studiu vizând alegerilor locale şi parlamentare din 2012, România are mai puţine femei în 

funcţii publice alese (5,96%) faţă de Uniunea Europeană (24% dintre parlamentari sunt 

femei), dar puțin mai multe în funcţii de conducere în cadrul administraţiilor publice 

centrale (11,5%). Totuşi distanţa faţă de UE este considerabilă. Pe de altă parte, România 

depăşeşte media europeană (33%) în ceea ce priveşte numărul femeilor în funcţii publice de 

conducere (51% de femei ocupă posturile de director și director adjunct).  

 

Important de remarcat este faptul că cercetătorii acordă o atenţie deosebită pieţei muncii 

din perspectiva de gen. O concluzie comună a acestor cercetări este că accesul pe piaţa 

muncii pentru femei este destul de dificil din cauza faptului că procesele de segregare şi 

discriminare sunt încă destul de prezente. Pe de altă parte, există cercetări care vizează 

                                                             
1
 Ministerul Muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Analiză comparativă 2012-2013 privind 

poziţionarea României în baza de date on-line a Comisiei Europene privind echilibrul de gen în poziţii de decizie în 
administraţia publică central, 2014 



 
doar o nișă a pieţei muncii din perspectiva de gen. Astfel, Federaţia Agrostar propune o 

analiză2  şi o cercetare3  privind oportunitatea de angajare a femeilor din mediul rural şi vine 

cu o serie de ocupaţii agricole şi non-agricole spre care se pot orienta femeile din mediul 

rural. De asemenea, studiile mai abordează teme precum diferenţe de gen pe piaţa muncii 

şi în relaţia de cuplu, hărţuirea sexuala la locul de muncă, integrarea grupurilor vulnerabile 

pe piaţa muncii.     

 

În ceea ce priveşte violenţa domenstică cercetătorii au analizat în ce măsură legislaţia 

existentă privind combaterea acestui fenomen răspunde realităţii societăţii româneşti. O 

concluzie comună este aceea că, în acest moment, femeile sunt puţin protejate în faţa 

agresorului, cu toate că în legislaţie există măsura ordinului de protecţie şi restricţie.  

 

 

BIBLIOGRAFIE 

Femeia în mass-media 

 ALTFEM - Imaginea femeii în societatea românească. Raport de analiză media, 2011 

 FILIA - Catalogul reclamelor ofensatoare, 2012 

 FILIA - Femeile spun nu publicității ofensatoare, 2013 

Criza economică și impactul asupra femeii 

 FILIA - Impactul crizei economice asupra femeilor, 2011 

 Ministerul Muncii - Impactul crizei economice asupra situaţiei femeilor şi bărbaţilor, 

2013 

Egalitate de șanse și discriminare  

 CRJ - Analiza de diagnostic a domeniului egalității de șanse și gen din România, 2010 

 Asociatia femeilor roma din Romania - Situația femeilor rome din România, 2011 

 Grup de lucru “Egalitate de sanse” - Profiluri de inegalitate de șanse în România, 2011  

 Universitatea Bucuresti si Academia Româna – Raport. Ce știm despre femei în România, 

2011 

 UNSR - Cercetare națională privind egalitatea de șanse și gen, 2011 

 FILIA - Dreptul la avort şi drepturi reproductive în Europa şi România, 2012  

                                                             
2
 Federatia Agrostar, Diagnoza ocupării profesionale a femeilor din mediul rural, 2010 

3 Federatia Agrostar, Oportunităţi de angajare viabile în mediul rural, 2010 



 
 Ministerul Muncii - Sinteză a Raportului anual de progrese al CE în domeniul egalității de 

gen, 2012  

 Media One - Ghid de bune practici_SANSA, 2012 

 Sindicatul din Invatamant Neamt - Ghid Egalitate de Șanse, 2012 

Femei în funcții de decizie  

 Asociatia C4C - Diferențele de gen în ceea ce privește profesiile, cariera și veniturile, 2011 

 Ministerul Muncii - Situația femeilor și barbaților în pozitii de decizie în administrația 

publică, 2011 

 Ministerul Muncii - Studiu femei-bărbaţi în poziţii de decizie în administraţia publică, 

2011 

 Ministerul Muncii - Reprezentarea femeilor şi a bărbaţilor în alegerile  locale 2012 

 Ministerul Muncii - Roluri de părinte şi concilierea vieții de familie cu viața profesională, 

2012 

 Ministerul Muncii - Situaţia femeilor şi a bărbaţilor în poziţii de decizie în administraţia 

publică centrală, 2013 

 Ministerul Muncii - Analiză comparativă 2012-2013  echilibrul de gen în poziţii de 

decizie, 2014 

Piața muncii  

 Centrul Parteneriat pentru Egalitate - Harțuirea sexuală la locul de muncă. Raport de 

cercetare, 2007 

 Blocul Național Sindical - Ghid de bune practici, 2009 

 Blocul National Sindical - Raport de cercetare privind discriminarea de gen în piața 

muncii, 2009 

 Federația Agrostar - Diagnoza ocupării profesionale a femeilor din mediul rural, 2010 

 Federația Agrostar - Oportunitati de angajare viabile in mediul rural, 2010 

 Agenția Împreună - Femei rome pe piața muncii, 2011 

 Altfem - Femei și bărbați în căutarea unui loc în societate, 2011 

 ANOFM -  Situația femeii - Perspectivă socio profesională, 2011 

 Fundația Culturală Delta - Diferențe de gen pe piața muncii și în relația de cuplu, 2011 

 Institutul Calității Vieții - Studiu asupra fenomenului de mobbing și a unor forme de 

discriminare la locul de muncă, 2011 

 Asociația C4C - Communication for Community - Accesul femeilor pe piața muncii, 2012 



 
 Asociația C4C - Communication for Community - Piața forței de muncă cu accent pe 

fenomenul segregării ocupaționale, 2012 

 Asociația C4C - Communication for Community - Raport  integrarea grupurilor 

vulnerabile pe piața muncii, 2012 

 Fundația Romania de mâine - Studiu privind segregarea de gen pe piața muncii, 2012 

Violența domestică 

 Coaliția de Gen - Studiu la nivel național servicii sociale violența în familie, 2013 

 CPE - Dimensiunea de gen în politici și activități de prevenire a traficului de ființe umane, 

2013 

 FILIA - Studiu la nivel naţional cu privire la implementarea ordinului de protecţie – Legea 

25 din 2012, 2013  



 

4. LITERATURA DE SPECIALITATE 

Crecetările care au avut ca obiect imaginea femeilor în mass-media concluzionează că în 

acest mediu se promovează stereotipuri atunci când vine vorba de femei, cel mai des 

întâlnit fiind cel al femeii obiect, bazat pe mitul frumuseţii. De asemenea, femeia mai este 

prezentată şi ca femeie pasivă, casnică, dependentă, guralivă, veselă, în timp ce bărbatul 

este prezentat ca activ, fiind în spaţiul public, independent, serios. Așadar, mass-media 

promovează preponderent o imagine suprasaturată în stereotipuri a femeii, care, în cele din 

urmă, prin publicitate întărește prejudecăţile de gen.  

 

Alţi cercetători au analizat piaţa muncii din perspectiva egalităţii de gen. Se menţionează că 

pentru piaţa muncii femeile reprezintă o categorie extrem de vulnerabilă, direct afectată de 

procesele economice ale perioadei de tranziţie. Mai mult, femeile s-au integrat mai rapid pe 

piaţa capitalistă, fără a avea o plasă socială adecvată sau o legislaţie care să le protejeze 

corespunzător. 

 

Alte studii scot în evideţă necesitatea reconcilierii între carieră şi viaţa de familie în 

condiţiile în care măsurile existente în legislaţia română nu sprijină decât într-o mică măsură 

femeile şi bărbaţii să participe atât pe piaţa muncii, cât şi la viaţa de familie. Astfe, se 

menţionează că ţara noastră are nevoie urgentă de aplicare unor măsuri care  să 

armonizeze viaţa de familie cu cariera.   
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CONCLUZII 

Analiza prezentă a relevat mai multe aspecte extrem de importante nu numai pentru 

demersul de cercetare şi de interpretare a datelor în sine, ci şi pentru activităţile care vor fi 

desfăşurate în cadrul prezentului proiect. 

 

Datele statistice cu privire la femeile active din România dezvăluie o marcantă poziţie de 

inferioritate a acestora, sub aspectul mai multor indicatori economici, de natură a contura 

dimensiunile şi principalele caracteristici ale unei persistente inegalităţi de gen: astfel, deşi 

participarea femeilor la piața de muncă este direct proporțională cu nivelul acestora de 

educație şi femeile sunt mai implicate în viața profesională pe termen lung, există o 

diferență consistentă de venit între cele două sexe pe absolut toate domeniile de 

activitate înregistrate de INS. Totodată, datele naţionale consemnează un acces inegal al 

femeilor pe piaţa muncii, precum şi o reprezentare disproporţionată a acestora la nivelul 

funcţiilor de conducere şi de responsabilitate. 

 

Situaţia nu este însă una atipică la nivel european sau chiar occidental - diferența de 

salarizare între femei și bărbați este confirmată şi de studiile internaționale, fiind însă 

obiectul unor politici publice extensive şi de lungă durată. Totodată, datele existente la nivel 

european ridică şi o problemă suplimentară, care nu este cuprinsă în setul de informaţii 

naţionale: opţiunea categorică în care sunt puse femeile active, de a alege între carieră şi 

familie. 

 

În egală măsură însă, datele consemnate la nivel european arată o conştientizare din 

partea cetățenilor a problemei discriminării de gen (sub aspectul diferenţei de venituri, 

violenţei, respectiv a necesităţii concilierii vieţii profesionale cu cea de familie), acest lucru 

fiind premisa legitimatoare a politicilor pozitive. 

 

La nivelul structurilor culturale, analiza evidenţiază trei aspecte esenţiale: 

 Discursul public, precum şi formularea adiacentă a politicilor sunt tributare încă 

miturilor, dar mai ales stereotipurilor de gen, responsabile în mare măsură pentru 

perpetuarea inegalităţii de gen. 

 Reprezentarea mediatică a femeilor este un factor care alimentează şi obiectivează 

aceste structuri culturale responsabile pentru existenţa inegalităţilor de gen. 

 Politicile publice nu sunt gândite din perspectivă de gen: deşi există politici anti-

discriminare, acestea sunt considerate un domeniu distinct. Luarea în considerare a 



 
impactului măsurilor politice asupra femeilor este rară, aşa cum o demonstrează 

politicile anti-austeritate adoptate în România la debutul crizei economice. 
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- EP – European Parliament (Parlamentul European) 

- EWL - European Women's Lobby (Asociaţia Lobby European pentru femei) 
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- OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizația 

pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) 

- Sieps - Swedish Institute for European Policy Studies (Institutul Suedez pentru 
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