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INTRODUCERE
În studiul de faţă prezentăm rezultatele obţinute de echipa de
cercetare din proiectul denumit ―FEMINIS – Să progresăm împreună‖
din cadrul DMI 6.3. – ―Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa
muncii‖ (POSDRU/144/6.3/S/130725), beneficiar Fundaţia Lumina
Instituţii de Învăţământ (FLII). În acest sens, utilizăm datele statistice
obţinute în urma prelucrării rezultatelor unei anchete sociologice,
realizate pe baza unor chestionare aplicate asupra unui eşantion
reprezentativ din rândul femeilor participante la activităţile de formare
profesională susţinute în proiect, în perioada alocată cercetării,
cuprinsă între lunile mai şi octombrie 2014 (proiectul continuă pe o
perioadă de alte 12 luni). În plus, au fost aplicate şi utilizate alte
instrumente de cercetare aplicativă, de ordin cantitativ şi calitativ şi
anume: chestionare pentru întreprinderi şi Agenţii Judeţene pentru
Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM), focus grupuri, interviuri dirijate
şi non-dirijate în regiunile unde au avut loc activităţile proiectului.
În finalul activităţii de cercetare specifice acestui proiect,
echipa de cercetare a elaborat prezentul raport complet, cuprinzând în
principal rezultatele investigaţiilor efectuate în regiunile unde se
derulează activităţile şi anume: Bucureşti-Ilfov (Formare Profesională
Continuă realizată la sediul FLII din cadrul Universităţii Europei de
Sud-Est Lumina – UESEL din Bucureşti), Nord-Est (la sediul Şcolii
Internaţionale Spectrum din Iaşi), Vest (la sediul proiectului din
Timişoara), Sud-Est Dobrogea (la sediul Liceului Internaţional de
Informatică din Constanţa), Sud Muntenia (la sediul Şcolii
Internaţionale Spectrum din Ploieşti) şi Nord Vest (la sediul Şcolii
Internaţionale Spectrum din Cluj-Napoca).
Răspunsurile prelucrate şi redate în Raport s-au bazat pe un
prim chestionar (cel mai important), cu 46 de întrebări adresate în
principal femeilor din grupul-ţintă al proiectului (Anexa 1), în timpul
participării acestora la cursurile pe care le-au urmat, dar şi prin alte
instrumente sociologice, de ordin calitativ, precizate mai sus şi asupra
cărora vom reveni.
Răspunsurile la cele 47 de întrebări din chestionarul pentru
întreprinderi (Anexa 2) şi la cele 48 de întrebări din chestionar pentru
conducerile Agenţiilor Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă
(Anexa 3), au putut contura o diagnoză evidentă şi semnificativă
asupra percepţiei individuale şi de grup ale femeilor din cele 6 regiuni
privind existenţa unor bariere de gen şi asupra repercusiunilor acestora
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la locul de muncă şi în diverse contexte existenţiale, vizând un nivel
mai mare sau mai mic de discriminare de gen, precum şi asupra
manierei în care respondenţii întrevăd soluţii posibile de viitor în acest
domeniu.
Considerăm că prezentarea a nu mai puţin decât 23 de
concluzii şi 24 de propuneri-recomandări, din partea cercetătorilor (pe
domeniile: socio-politic, juridic şi economic), pe baza instrumentelor
de cercetare aplicate femeilor şi managerilor de firme şi de AJOFMuri, pe care le consemnăm în finalul studiului, pot fi utile în
perspectiva unor politici de gen coerente şi eficace pe plan naţional şi
regional în România.
De altfel, un alt obiectiv important al Raportului de faţă îl
reprezintă informarea factorilor de decizie, mai ales din regiuni, cu
ocazia celor 6 seminarii regionale de diseminare a rezultatelor (din
lunile noiembrie şi decembrie 2014), cu privire la situaţia barierelor de
gen şi la remediile posibile întrevăzute de cercetători, de femeile din
proiect care se consideră discriminate, dar şi de manageri de firme şi
de administratori ai pieţei muncii de pe plan regional.
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PARTEA I – RAPORTUL GENERAL
1. PREZENTAREA ÎN SINTEZĂ A PROIECTULUI
"FEMINIS – SĂ PROGRESĂM ÎMPREUNĂ”
Proiectul ―FEMINIS – Să progresăm împreună‖ face parte din
Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.3. – ―Promovarea
egalităţii de şanse pe piaţa muncii‖.
Prin această Axa Prioritară POS DRU finanţează operaţiuni
având ca finalitate creşterea incluziunii sociale, prevenirea excluziunii
de pe piaţa muncii şi sprijinirea integrării în muncă a grupurilor
vulnerabile aflate într-o situaţie dezavantajată în ceea ce priveşte
accesul la educaţie şi la un loc de muncă.
Astfel, sunt finanţate proiecte având ca scop promovarea
economiei sociale, ca factor de integrare în societate a persoanelor
care întâmpină dificultăţi la angajare (femei discriminate, populaţia de
etnie rromă, persoane cu dizabilităţi, tinerii peste 18 ani care părăsesc
sistemul de stat de protecţie a copilului, persoane care au suferit o
condamnare etc.). Totodată, vor fi susţinute dezvoltarea serviciilor
sociale integrate şi formarea personalului din sistemul de asistenţă
socială. Vor fi promovate măsuri vizând asigurarea egalităţii de şanse
între femei şi bărbaţi şi vor fi încurajate iniţiativele trans-naţionale în
toate domeniile.
Proiectul ―FEMINIS – Să progresăm împreună‖ şi-a propus să
realizeze următoarele obiective specifice:
1. Furnizarea de instruire în IT şi antreprenoriat pentru 600 de
femei;
2. Furnizarea serviciilor de calificare-recalificare pentru 2250
de femei în domeniile: baby sitter, lucrător comercial, cameristă hotel,
cofetar (nivel I – 120 de ore), infirmier, operator introducere date,
administrator pensiune turistică (nivel II – 240 de ore), dactilograf şi
operator la prelucrarea textelor, ghid de turism, asistent de gestiune
(nivel III – 360 de ore);
3. Asistarea şi consilierea prin servicii de suport a femeilor
care doresc să se reintegreze pe piaţa muncii;
4. Promovarea învăţării active, pe tot parcursul vieţii, a
avantajelor formării continue şi dezvoltării de noi competenţe conform
nevoilor pieţei muncii, finalizate prin certificări recunoscute naţional
şi internaţional;
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5. Schimb de experienţă, transfer de cunoştinţe şi bune practici
din ţări europene (în speţă, Spania), precum şi elaborarea unui Ghid de
bune practici;
6. Creşterea gradului de conştientizare privind problematica
discriminării pe criterii de gen şi a importanţei promovării principiilor
incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse;
7. Consolidarea principiului accesului egal pentru toţi pe piaţa
muncii, cu scopul de a creşte oportunităţile de angajare ale femeilor.
Activităţile întregului proiect sunt:
A1. Managementul proiectului (lunile 1-18);
A1.1. Formarea echipei de management şi implementare
(lunile 1-18);
A1.2. Managementul proiectului: sarcini de management
(lunile 1-18);
A1.3. Monitorizare şi control (lunile 1-18);
A1.4. Achiziţii (lunile 1-6, 9-11);
A2. Informarea şi publicitatea proiectului (lunile 1-18);
A3. Studiu privind barierele de gen din România (lunile 1-8),
prin: A3.1. Elaborare metodologie, selecţie eşantion reprezentativ de
cercetare (lunile 1-2); A3.2. Elaborare ―Studiu privind barierele de gen
din România‖ (lunile 2-6) şi A3.3. Seminarii regionale (lunile 7-8);
A4. Selecţie grup ţintă (lunile 1-16);
A5. Formare profesională (lunile 1-17);
A5.1. Autorizare programe de formare (lunile 1-4);
A5.2. Cursuri de perfecţionare şi dezvoltare profesională
pentru femei (lunile 1-17);
A5.3. Cursuri de calificare-recalificare (lunile 2-17);
A5.4. Evaluare şi eliberare certificate (lunile 2-17);
A6. Schimb de bune practici (de experienţă şi Ghid de bune
practici) (lunile 10-15).
După cum se poate constata, activitatea A3, în cadrul acestui
proiect, vizează o componentă de cercetare vizând „Studiul privind
barierele de gen din România‖, din cadrul căreia face parte şi
prezentul Raport de cercetare.
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2. ABORDĂRI SIMILARE ÎN CERCETAREA
BARIERELOR DE GEN

2.1. STUDIUL BARIERELOR DE GEN PE PLAN
INTERNAŢIONAL

În cele ce urmează prezentăm în sinteză principalele studii
elaborate pe plan internaţional şi în România, în ultimii 10 ani, care au
tratat problematica barierelor de gen în plan socio-politic, juridic şi
economic.
Referinţele la aceste studii se bazează pe rapoartele
documentare ale echipei de cercetare şi pe listele cu documente
studiate, elaborate pe parcursul lunilor mai-octombrie 2014, conform
cerinţelor înscrise în proiect.
Pe plan internaţional, în 1995, sub egida Organizaţiei
Naţiunilor Unite (ONU), cercetătorii Matthias Busse şi Christian
Spielmann1 au propus două seturi de indicatori de măsurare a
discriminării de gen: Primul a fost numit GDI (The Gender-related
Development Index) şi a cuprins 3 variabile: speranţa de viaţă la
naştere, aşteptările educaţionale (situaţia persoanelor care ştiu să
scrie şi situaţia înscrierii la şcoală) şi accesul la resurse în termeni de
GDP per capita, convertită în rată a puterii de cumpărare la paritate cu
rata de schimb valutar. Al doilea, numit SIGE, a constat în accesul la
educaţie, longevitate, ocupaţii de nivel înalt şi participarea la
parlament şi la piaţa muncii, toate fiind măsurate în legătură cu
proporţia femeilor versus cea a bărbaţilor.
La cele două seturi de indicatori, autorii studiului au adăugat
ulterior alte două seturi, acestea fiind cuantificate şi semnate prin două
convenţii emise de Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO –
International Labour Organization), privind lupta contra discriminării
femeii la nivelul fiecărei naţiuni (consemnat astfel: cu 1 – convenţii
semnate, sau cu 0, în cazul în care cele două convenţii nu au fost
semnate) (Busse, Matthias & Spielmann, Christian, 2003 – Gender
Discrimination and the International Division of Labour, Working
Paper, HWWA Discussion Paper, No. 245 – accesată din
1

Autorii şi referinţele privind lucrările lor sunt complet prezentate la finele
Raportului, iar în text aspectele referenţiale sunt redate sintetic (numele
autorilor, anul apariţiei şi titlul lucrărilor lor).
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http://hdl.handle.net/10419/19217, în 2 iulie 2014; Convenţia ILO nr.
100 a fost adoptată în 1925, Convenţia nr. 111 ILO a fost adoptatăă în
1958, ambele contra discriminării de gen; a se vedea Anexa 7).
Rezultatele au arătat că ţările care au indicatorii cei mai înalţi
de non-discriminare sunt cele cu o democraţie consolidată (primele 10
state: Norvegia – 0,941, Canada – 0,938, SUA – 0,937, Suedia –
0,936, Islanda – 0,934, Ţările de Jos – 0,930, Finlanda – 0,928,
Japonia – 0,927, Franţa – 0,926, Marea Britanie – 0,925).
Studiile dedicate fenomenului discriminării, cu caracter
continuu, în baza cărora se pot elabora tendinţe prezente şi viitoare în
Europa, sunt mai ales cele elaborate pe baza Eurobarometrelor, aşa
cum au fost cele din 2007, 2008, 2009 şi 2012, plus cel intitulat
―Inegalităţi şi discriminare multiplă în accesul şi calitatea serviciilor
Agenţiei Europene pentru Drepturi Fundamentale‖ ("Inequalities and
Multiple Discrimination in Access to And Quality of Healthcare
European Union Agency for Fundamental Rights‖, din 2013).
Eurobarometrele speciale (dedicate domeniului despre care
este vorba în acest Raport) au reprezentat surse foarte utile vizând
discriminarea femeilor faţă de bărbaţi în UE.
Datele statistice din aceste surse documentare arată
următoarele aspecte mai importante:
În 2007, discriminarea pe bază de gen a fost cuantificată în
UE la o medie de 40%, în partea de sus a clasamentului situându-se
Italia – 56% şi Spania – 55%, iar în partea de jos Germania şi Lituania
– cu câte 21%, România fiind în partea de jos – cu 32%. La întrebarea:
―Credeţi că este nevoie de mai multe femei cu funcţii în
management‖, răspund afirmativ, pe medie, 77% şi răspund negativ
18%. De asemenea, 51% din totalul populaţiei, pe medie într-o ţară
UE, consideră că nu se fac suficiente eforturi pentru combaterea
discriminării, faţă de 45% care cred că eforturile sunt suficiente.
Interesant este faptul că din totalul ―actorilor‖ implicaţi în combaterea
discriminării, cele mai oportune sunt considerate a fi ―şcolile şi
universităţile‖ (42%), urmate de ―şcoli‖ (40%), de media (34%) şi de
―Guvern‖ (cu trimitere la instituţia guvernamentală de profil, 34%). În
fine, doar 32% dintre persoanele investigate ştiu care sunt drepturile
lor la care pot apela în caz de ―hărţuire‖ la locul de muncă (în cazul
României procentul este de doar 26%; a se vedea documentul intitulat:
―Special Eurobarometer N°263 – Discrimination in the European
Union‖, p. 21 şi în continuare).
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În 2008, principala discriminare percepută de populaţia UE
este aceea originată etnic (62%), aceasta fiind urmată de discriminarea
sexuală (51%) şi de cea legată de dizabilitate (45%). De asemenea, s-a
constatat că doar un sfert din populaţia UE (33%) cunosc drepturile pe
care le au atunci când apare o discriminare (faţă de 31% în cazul
României). De remarcat şi faptul că s-a constatat o creştere a
numărului persoanelor care nu cunosc drepturile pe care le au în cazul
unei discriminări ori hărţuire sexuală, mai ales în cazul Estoniei şi
Spaniei, dar şi României (de la 26% în 2006 la 31% în 2008) (Special
Eurobarometer N°296 - ―Discrimination in the EU‖, p. 7).
În 2009, cea mai des întâlnită discriminare era cea legată de
originea etnică (60% pe medie), faţă de cea de gen, care era de circa
40%, deşi aceasta era cel mai des reflectată în mijloacele de informare
în masă, de 66%, dar în România doar de 26%. Ca şi în 2008, şi în
2009 s-a constatat că doar un sfert din populaţia UE (33%) cunosc
drepturile pe care le au atunci când apare o discriminare, faţă de 53%
care nu le cunosc (faţă de 30% care îşi cunosc drepturile în cazul
României) (Special Eurobarometer N°317 - ―Discrimination in the
European Union‖, p. 15-16 şi 35). O altă întrebare importantă
identificată în acest ultim Raport al Comisiei Europene a fost
următoarea: „În caz de discriminare la ce instituţie preferaţi să
apelaţi‖. Răspunsurile au fost: „la poliţie‖ – 34%, „la un avocat‖ –
14%, „la o instituţie de profil‖ – 13%, „la sindicate‖ – 13%, „la
tribunale‖ – 5%, la ONG-uri sau asociaţii de femei – 13%, „la alte
instituţii‖ – 12%.
Despre datele din Euro-Barometrul din 2012 (77.4:
Rezultatele pentru România) vom vorbi la analiza naţională (mai jos).
Considerată ca cea mai de anvergură investigaţie la nivel
internaţional, ancheta realizată de AWID Global Survey (Association
of Women‘s Rights in Development) în 2011, a cuprins 1119
organizaţii de femei din 140 de ţări, conducând la identificarea unor
aspecte-cheie vizând barierele de gen în lume (***, 2012 – AWID
Global Survey ―Where is the Money for Women‘s Rights?‖, în:
http://www.awid.org/Media/Files/WITM_Preliminary_2011_results
(autori A. Pittman, A. Arutyunova, V. Vidal Degiorgis & A. Shaw).
Astfel, în urma investigaţiei, au fost elaborate priorităţi şi
soluţii în combaterea barierelor de gen pe plan global. Dintre acestea,
s-au detaşat, pe primele 3 locuri, ca priorităţi: 1. diminuarea violenţei
bazate pe gen; 2. sporirea rolului femeii în conducerea societăţii;
3. creşterea rolului femeii în economie.
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10 priorităţi vizând combaterea barierelor de gen pe plan
global

Fig. 1, Sursa: ***, 2012 – AWID Global Survey, p. 5.
United Nations Woman (ONG al ONU, care a investigat, în
acest sens, 3700 de parteneri, organizaţii şi persoane din mai multe
guverne, societate civilă şi academii de pe lângă ONU) a identificat
următoarele priorităţi în combaterea discriminării de gen: 1. Încetarea
violenţei faţă de femeie; 2. Sporirea rolului de lider al femeii în lume;
3. Pace şi securitate (participare din partea femeii); 4. Planning
naţional şi bugete pentru diminuarea barierelor de gen.
Noii indicatori care au vizat egalitatea de gen în lume, studiaţi
şi cuantificaţi pe ţări prin această cercetare, au fost următorii
(România este la mijlocul clasamentului general, ocupând locul 70 din
136 de state): 1. Oportunităţi economice şi Participare (indicator la
care România ocupă locul 55); 2. Finalităţi educaţionale (indicator la
care România ocupă locul 50); 3. Sănătate şi Supravieţuire (indicator
la care România ocupă locul 34); 4. Responsabilităţi politice (indicator
la care România ocupă locul 91).
Ţările cu decalajele cele mai mici în privinţa egalităţii de
şanse din punctul de vedere al genului sunt cele din Nordul Europei.
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Un alt studiu foarte important a vizat impactul crizei globale
asupra diferenţelor economice de gen, şi felul în care aceste diferenţe
se accentuează sau diminuează, cu atât mai edificator cu cât România
a intrat recent din nou în recesiune economică. Este vorba de
documentul denumit "The Impact of the Economic Crisis on the
Situation of Woman and Man and on Gender Equality Policies‖
(autori: F. Bettio, M. Corsi, C. D‘Ippoliti, A. Lyberaki, M. Samek
Lodovici & A. Verashchagina, 2013; raport prezentat şi în limba
română de Direcţia Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, din
cadrul Ministerului Muncii, sub titlul: ‖Sinteză a Raportului cu titlul
Impactul crizei economice asupra situaţiei femeilor şi bărbaţilor şi
asupra politicilor de egalitate de gen‖).
Raportul a ajuns la 4 concluzii generale:
1. În timp de criză, decalajul între femei şi bărbaţi în
ocupare, şomaj, câştiguri salariale şi sărăcie, este redus:
În primii ani ai crizei segregarea de pe piaţa muncii le-a
protejat pe femeile angajate. Această segregare se referă la suprareprezentarea femeilor în sectorul de servicii (inclusiv locurile de
muncă din sectorul public) şi sub-reprezentarea lor în industrie,
construcţii şi în ramurile sectorului financiar predominant masculine.
Politicile de redresare economică iniţiate la începutul crizei s-au
concentrat pe sectoarele de activitate cele mai afectate, sectoare care
în fapt, din punctul de vedere al ocupării, erau dominate de bărbaţi;
Diferenţa salarială între femei şi bărbaţi a descrescut în Uniunea
Europeană, în 16 state membre din 27, în perioada 2007 – 2010. Trei
mari factori au contribuit la reducerea diferenţei salariale între femei şi
bărbaţi: reduceri ale stimulentelor incluse în veniturile salariale
(bonusurile şi primele au fost primele care au fost reduse pe timpul
crizei, drepturi de care s-au bucurat cu predilecţie bărbaţii); segregarea
sectorială care presupune supra-reprezentarea femeilor în sectorul
public – unde diferenţa salarială este în general mai mică şi
subreprezentarea lor în sectoarele de muncă în care bărbaţii sunt
majoritari şi unde salariile sunt mai mari;
2. În timpul crizei, comportamentul pe piaţa muncii al
femeilor şi al bărbaţilor este similar:
În perioada crizei, agravarea condiţiilor pe piaţa muncii nu au
afectat mai mult sau mai puţin femeile în raport cu bărbaţii ci i-au
afectat diferenţiat; a avut loc un schimb de rol privind câştigurile/
veniturile obţinute de femei, în sensul că proporţia cuplurilor în care
ambii parteneri beneficiază de câte un salariu s-a diminuat, în perioada
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crizei, aproape exclusiv în favoarea cuplurilor dependente de salariul
femeii; cei plătiţi mai puţin au suferit şi cele mai mari pierderi de
locuri de muncă, cel puţin printre bărbaţi, iar incidenţa sărăciei printre
persoanele angajate rămâne mai mare în rândul bărbaţilor (8,9%
comparat cu 7,8% pentru femei); În prima perioadă de recesiune (2008
– 2009) cheltuielile de susţinere a familiei au scăzut în majoritatea
ţărilor europene mai ales în ceea ce priveşte cheltuielile ce puteau fi
substituite cu muncă neplătită; un număr aproximativ egal de femei şi
bărbaţi au acceptat „în mod involuntar‖ locuri de muncă cu jumătate
de normă, de felul în care creşterea numărului de muncitori nevoiţi să
accepte locuri de muncă cu jumătate de normă a fost, în fapt, mai mare
în rândul femeilor; Nu se confirmă concepţia tradiţională potrivit
căreia femeile se comportă pe piaţa muncii ca „tampon‖, ele fiind
solicitate atunci când cererea creşte şi abandonate atunci când piaţa
muncii se contractă. Grupul cel mai vulnerabil la criză este cel al
muncitorilor imigranţi. Bărbaţii din afara UE au fost cel mai loviţi de
pierderea locurilor de muncă, urmaţi de muncitorii mobili cetăţeni
europeni. Femeile – muncitori mobili din interiorul UE au fost, în
mare, „ferite‖ de pierderea locurilor de muncă, cu excepţia Irlandei,
Finlandei şi Olandei.
3. Dacă austeritatea continuă dar este inegală în ceea ce
priveşte măsurile de protecţie socială - aşa cum s-a petrecut în
primii ani ai crizei - o consolidare fiscală poate reprezenta o reală
ameninţare deoarece poate conduce la scăderea nivelului de
protecţie socială şi de ocupare atât pentru femei cât şi pentru
bărbaţi:
S-a constatat o creştere a riscului de sărăcie la bărbaţi, mai
mult decât la femei; Criza de locuinţe din unele ţări afectează în mod
serios situaţia celor mai vulnerabile familii, incluzând aici familiile
monoparentale în care femeia este unicul întreţinător precum şi
familiile cu venituri foarte mici (în care femeile sunt majoritare). Ca
rezultat al crizei, starea de sănătate a femeilor, ca şi a bărbaţilor, s-a
deteriorat. Măsurile de consolidare bugetară - îngheţarea salariilor sau
reducerea lor pentru angajaţii din sectorul public, îngheţarea posturilor
vacante sau chiar disponibilizarea angajaţilor din administraţia
publică, reforma pensiilor, reduceri sau restricţii ale beneficiilor
sociale/alocaţiilor/ajutoarelor, reducerea subvenţiilor acordate
familiilor sărace, restrângerea criteriilor de eligibilitate pentru şomaj
sau a indemnizaţiilor de şomaj şi a facilităţilor acordate firmelor care
încadrează şomeri, măsuri fiscale, creşteri ale TVA-ului şi creşterea
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tarifelor pentru serviciile publice subsidiare – au avut cel mai mare
impact asupra egalităţii de gen. O diminuare considerabilă în
domeniile ocupării, transferurilor şi serviciilor sociale a avut un efect
nefast asupra progreselor anterior realizate. În acest context, nu se
poate exclude faptul că o creştere a inegalităţii de gen poate fi o
consecinţă chiar şi involuntară a consolidării fiscale.
4. În marea majoritate a statelor egalitatea de gen şi
abordarea integratoare de gen (gender mainstreaming) nu a fost
luată în considerare la elaborarea şi implementarea politicilor:
În marea majoritate a cazurilor, atât măsurile de relansare cât
şi cele de consolidare nu au fost evaluate din perspectiva egalităţii de
gen. Doar 10% din iniţiativele politice anunţate sau puse în practică în
Programele Naţionale de Reformă 2011 au luat în calcul consecinţele
acestor măsuri asupra egalităţii de gen. Mai mult, Planul European de
Redresare Economică nu face nicio menţiune cu privire la „gen‖,
„femei‖ sau „egalitate‖. Absenţa unei perspective integratoare de gen
semnifică gradul scăzut de sensibilitate cu privire la egalitatea de gen
în procesul de redresare în urma crizei economice. În mai multe state
membre politicile de consolidare fiscală au avut repercursiuni asupra
funcţionării infrastructurii din domeniul egalităţii de gen. Dacă unele
ţări au adoptat măsuri de creştere a eficienţei infrastructurilor
existente, altele, în special din Europa de Est, au introdus inovaţii
instituţionale.
Raportul a făcut 10 recomandări de promovare a egalităţii
de gen (p. 206) ca mecanism de sprijinire a economiei în vederea
depăşirii crizei, dintre care majoritatea au fost luate în calcul şi de
România, în perioada respectivă de criză care ne-a afectat nivelul de
trai:
1. Reconsiderarea formulării/ definirii indicatorilor legaţi de
egalitatea de gen. Îmbunătăţirea aparentă a majorităţii
decalajelor de gen, în ciuda scăderii gradului de ocupare, a
salariilor, a condiţiilor de muncă şi a câştigurilor atât pentru
femei cât şi pentru bărbaţi, ridică întrebări cu privire la
semnificaţia şi reprezentativitatea indicatorului „decalaje de
gen‖ şi măsura în care acesta, în perioade de recesiune,
reflectă corect tendinţele în domeniul egalităţii de gen;
2. Încurajarea Statelor membre de a adopta în politicile lor
sisteme eficiente de gestiune bugetară destinate reducerii
decalajelor de gen, în principal în ceea ce priveşte
cheltuielile şi planurile de redresare prezente sau viitoare.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Punerea în practică a prevederilor legale potrivit cărora înainte
de a intra în vigoare politicile trebuie analizate din perspectiva
egalităţii de gen, pare a fi insuficientă;
Monitorizarea constantă a riscului ca o consolidare fiscală
să erodeze ajutoarele sociale şi infrastructurile din
domeniul egalităţii de gen;
Lansarea şi sprijinirea iniţiativelor de creştere a nivelului
pregătirii în domeniul financiar a populaţiei în general şi a
femeilor în special şi asigurarea unei reprezentări
feminine mai importante în (principalele) organismele
financiare. Această criză a evidenţiat clar cât de mult
deciziile politice tradiţional asociate femeilor, legate de
protecţia socială, şcolarizarea şi concilierea vieţii de familie
cu viaţa profesională, depind de deciziile macroeconomice şi
financiare din care femeile fie au fost tradiţional excluse fie
sunt lipsite de formare de specialitate;
Adoptarea de măsuri de flexibilizare a muncii tinerilor.
Acest lucru implică regândirea politicilor tradiţionale cu
privire la munca pe perioadă determinată sau la programele de
prevenire şi combatere a şomajului. Dacă cele 2 măsuri sunt
importante pentru contracararea efectelor negative ale crizei
ocupării şi salariilor, ele se adresează mai degrabă lucrătorilor
activi cu normă întreagă;
Măsuri de susţinere a veniturilor în acord cu introducerea
perspectivei de gen în schemele de ajutoare. Cheltuielile
sociale şi contribuţiile sociale trebuie să ia în considerare
independenţa financiară a femeilor, mai ales dacă scopul
acestora este reducerea gradului de sărăcie al populaţiei;
Canalizarea cheltuielilor cu protecţia socială, prioritizarea
serviciilor de calitate în raport cu alocaţiile şi indemnizaţiile,
în scopul de a asigura o distribuţie/ repartizare echitabilă a
programelor de austeritate şi de a uşura sarcina ce revine în
majoritate femeilor de îngrijirea la domiciliu a persoanelor
dependente. Canalizarea fondurilor de redresare către
infrastructurile sociale şi de îngrijire şi nu numai către
infrastructurile fizice;
Întărirea Fondului Social European şi revizuirea
procedurilor de accesare. Mai multe state în care gradul de
ocupare al femeilor este scăzut, sunt şi statele în care
recesiunea şi consolidarea fiscală au condus la scăderea
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gradului de protecţie socială, a armonizării şi adoptării de
măsuri în favoarea egalităţii de gen. Pentru compensarea
reducerilor bugetare şi susţinerea ţintelor de ocupare din
Strategie UE 2020, Fondul Social European reprezintă pentru
aceste
state
o
importantă
resursă.
Totuşi,
cheltuirea/distribuirea fondurilor nerambursabile trebuie
revizuită pentru a asigura creşterea eficienţei acestora.
Revizuirea ar trebui să aibă în vedere procedurile de accesare
şi cheltuire a fondurilor, în sensul simplificării acestora şi
asigurării sustenabilităţii şi continuităţii proiectelor, după
finalizarea acestora;
9. Creşterea gradului de monitorizare şi conştientizare cu
privire la încălcarea drepturilor legate de maternitate,
concediu de creştere şi îngrijire a copilului, alte concedii.
Încălcarea drepturilor de maternitate şi/sau parentale poate fi
mai frecventă în întreprinderile mici sau mijlocii din cauza
costurilor organizaţionale mai mari. Nevoile şi constrângerile
specifice ale IMM-urilor trebuie luate în considerare nu numai
în pedioade de criză ci şi în timpuri „normale‖;
10. Luarea în considerare a integrării precare a lucrătorilor
mobili şi imigranţi.
Noul Raport AWID pe 2013, a vizat mai ales problematica
„investiţiilor în femei şi fete‖, cu 8 propuneri-cheie (Miller,
Arutyunova & Clark, 2013 – New Actors, New Money, New
Conversations: A Mapping of Recent Initiatives for Women and Girls,
p. 5-7):
1. Creşterea „conştiinţei‖ feminine în cadrul societăţii, privind
rolul femeii, drepturilor şi responsabilităţilor ei, internalizării
normelor sociale şi culturale de acces egal la aceleaşi şanse,
resurse materiale şi de cunoaştere precum şi la oportunităţi
egale, prin politici, legi şi structuri corespunzătoare în
societate;
2. Schimbarea paradigmei de putere, în sensul împuternicirii
femeilor la un set mai larg de acces la funcţii de conducere, la
posturi politice şi publice, într-o multitudine de domenii
altădată rezervate doar bărbaţilor;
3. Instrumente şi reglementări de ordin internaţional şi naţional
care să vizeze drepturile femeii, garantarea drepturilor egale
pe palierele economice, politice, sociale şi culturale;
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4. Asigurarea unor drepturi cetăţeneşti, care să înlăture violenţa
bazată pe gen;
5. Educarea femeii în contextul unor noi realităţi, cu noi actori
importanţi, precum cei privaţi, analiza impactului acestora,
care să influenţeze implementarea unor politici de gen pe
termen lung;
6. Dreptul la organizare a femeilor, de auto-protecţie în contextul
unor pericole precum cele de reţele criminale şi teroriste şi
care distorsionează mesajele de sorginte religioasă;
7. Transformări pe termen lung în sensul creşterii egalităţii de
gen în societate, asigurarea unei autonomii financiare şi a unor
resurse prin care asociaţiile de femei să-şi poată auto-finanţa
activităţile;
8. Mobilizarea unor resurse noi, care să ajute organizaţiile de
femei, diversele lor mişcări de creştere a conştiinţei morale şi
societale proprii, concomitent cu înlăturarea unor bariere ori
prejudecăţi pentru femei.
Alte documente importante care au vizat problematica
diferenţelor de acces şi de şanse între bărbaţi şi femei în cazul ţărilor
Uniunii Europene, s-au referit la diferite aspecte şi situaţii de status,
rol şi probleme de discriminare, precum:
1. situaţia femeilor sărace şi a gospodăriilor lor (Botti, Corsi &
D‘Ippoliti, 2012 – The Gendered Nature of Multidimensional
Poverty in the European Union; Bradshaw & Mayhew, 2011 –
The Measurement of Extreme Poverty in the EU);
2. situaţia femeilor tinere pe piaţa muncii, în condiţii decente
(***, 2014 – Youth Employment: Braking Gender Barriers
for Young Women and Men, ILO, Youth Employment,
http://www.ilo.org/youth);
3. situaţia femeilor care suportă rele tratamente verbale sau
non-verbale, cum este şi cazul hărţuirii sexuale (Eydís
Hauksdóttir, 2008 – Gender Discrimination in The European
Union, Equal Pay For Work of Equal Value, Sexual
Harassment, Derogations from The Ban on Discrimination).
Sunt de menţionat aici şi dimensiunile problematicii de gen
abordate pe plan internaţional, mai ales duă 1995, odată cu publicarea
aşa-numitei „Platforme de Acţiune de la Beijing (China)‖, cu cele 12
domenii de interes (indicatorii de gen) în care se regăsesc şi barierele
de gen: 1. femeile şi sărăcia; 2. educaţia şi formarea femeilor; 3.
femeile şi sănătatea; 4. violenţa împotriva femeilor; 5. femeile şi
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conflictele armate; 6. femeile şi economia; 7. femeile în exercitarea
puterii şi formularea deciziilor; 8. mecanismele instituţionale pentru
promovarea femeilor; 9. drepturile omului şi femeile; 10. femeile şi
mass media; 11. femeile şi mediul; 12. tinerele fete.
Sistemul instituţional care se ocupă de barierele de gen sunt şi
ele numeroase şi cu arii de studiu şi de acţiune proprii: 1. Sistemul
Naţiunilor Unite: ONU (mai ales UN Woman), Programul Naţiunilor
Unite pentru Dezvoltare (UNDP), Fondul Naţiunilor Unite pentru
Populaţie (UNFPA); 2. Sistemul Organizaţiei Internaţionale a Muncii
(OIM); 3. Sistemul Uniunii Europene (UE): structura Comitetului
FEMM – Drepturile Femeilor şi Egalitatea de Gen a Parlamentului
European; structura Comisiei Europene – Directoratul Egalitate din
cadrul Directoratului General Justiţie şi Directoratul Egalitate (cu subcomponentele sale: Legislaţie europeană, Institutul European pentru
Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, Reţeaua pentru Promovarea
Femeilor în Funcţii de Conducere, Comitetul Consultativ pentru
Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi şi Fondul Social European –
finanţarea din acest fond vizează şi prezenta activitate de cercetare a
proiectului „FEMINIS – Să progresăm împreună‖), plus Oficiul de
Statistică a Comunităţilor Europene – EUROSTAT (Programul Multianual, Programul de lucru statistic anual.
La nivelul UE a fost elaborată şi pusă în aplicare, fiind în
vigoare, „Strategia egalităţii dintre femei şi bărbaţi 2010-2015‖ care
vizează 6 aspecte transversale: 1. Independenţa economică egală între
femei şi bărbaţi; 2. Remuneraţia egală pentru aceeaşi muncă şi
prestarea unei munci echivalente; 3. Egalitatea în luarea de decizii; 4.
Demnitate, integritate şi încetarea violenţei bazate pe gen; 5.
Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în cadrul acţiunilor externe
ale UE; 6. Aspecte orizontale (rolul genurilor, legislaţie şi instrumente
de guvernare).

2.2. STUDIUL BARIERELOR DE GEN PE PLAN
NAŢIONAL ŞI REGIONAL

Una dintre cele mai importante surse de documentare pentru
diverse studii privind barierele de gen din România, este sondajul de
opinie din 2004, elaborat de Metro Media Transilvania (Barometrul de
opinie privind discriminarea în România, octombrie 2004).
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Cercetarea a cuprins 1.223 persoane de peste 18 ani şi s-a
desfăşurat pe teren în perioada 29 septembrie – 7 octombrie 2004, cu
următoarele 3 obiective:
1. identificarea principalelor forme de discriminare în România
şi a actorilor implicaţi;
2. evaluarea măsurilor actuale de combatere a discriminării şi
atenuare a efectelor acesteia;
3. identificarea factorilor de eficientizare a activităţi instituţiilor
abilitate în a lua decizii privind combaterea discriminării.
Activitatea de cercetare a cuprins o investigaţie cantitativă
(anchetă) şi una calitativă (interviuri semistructurate şi focus-grup).
Cercetarea s-a ocupat de fenomenul discriminării din două
perspective: a. pe de-o parte a fost identificată pluralitatea formelor
actului de discriminare (privită ca interacţiune între doi sau mai mulţi
actori – indivizi, grupuri sau instituţii - într-un anumit context,
denumită şi discriminare multiplă), forme care conferă specificitate
fenomenului; b. pe de altă parte, fenomenul discriminării este evaluat
ca experienţă directă, indirectă şi reprezentare. Identificarea
„distanţei‖ dintre realitate şi imaginea acesteia constituie o modalitate
de a surprinde caracteristicile fenomenului şi de a cartografia
universul stereotipiilor şi al prejudecăţilor asociate discriminării.
Percepţia climatului de viaţă din perspectiva continuumului
discriminare - egalitate de şanse constituie nu doar o modalitate de
cunoaştere şi de control a realităţii ci şi, în timp, determinant al paternurilor de interacţiune cu „celălalt‖.
Cercetarea a luat în calcul 10 categorii cu potenţial ridicat de
vulnerabilitate în ceea ce priveşte expunerea la comportamente
discriminatorii, iar întrebările anchetei au vizat 7 tipuri de contexte,
considerate de relevanţă maximă pentru subiectul cercetării: 1.
familia; 2. locul de muncă; 3. şcoala; 4. spitalul; 5. instituţiile
autorităţilor publice; 6. justiţia; 7. locurile publice.
La nivelul experienţei directe, datele anchetei indică cele mai
frecvente situaţii de discriminare ca fiind asociate cu contextul
ocupaţional, accesul la un loc de muncă şi relaţiile cu şefii sau colegii
de muncă. În circa 17% din gospodării au existat situaţii de
discriminare la angajare şi în 14% au existat situaţii de retribuire
inechitabilă. În ceea ce priveşte experienţa indirectă şi reprezentările
asociate fenomenului de discriminare, pentru a putea avea acces la
opiniile subiecţilor s-a apelat la un artificiu: unei jumătăţi din eşantion
i-a fost adresată întrebarea „Cât de des întâlniţi.…(o situaţie de
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discriminare) ?‖ iar altei jumătăţi i-a fost adresată întrebarea „ Cât de
des credeţi că se întâmplă.…(aceeaşi situaţie de discriminare)?‖.
Caracteristicile celor două subeşantioane au fost identice din
puncte de vedere al itemilor: sex, vârstă, educaţie, naţionalitate,
religie, venit, rezidenţă.
Utilizarea unor scale identice a permis compararea datelor
pentru fiecare situaţie de discriminare în parte. Astfel, din totalul de
80 de astfel de interacţiuni (10 grupuri x 8 contexte), în 5 frecvenţa
reprezentată a actului de discriminare a fost mai mică decât cea
întâlnită iar diferenţa în toate aceste cazuri nu a depăşit 1%.
În general s-a constatat o uşoară supra-reprezentare a
frecvenţei fenomenului, dar aceasta era datorată în mare măsură unui
context situaţional specificat precis, cel al locului de muncă. Românii
considerau accesul la un loc de muncă, interacţiunea dintre angajator
şi potenţialul angajat, ca fiind într-o mai mare măsură marcată de acte
de discriminare, raportat la frecvenţa cu care era întâlnit. Accesul la
serviciile publice: educaţie, sănătate, justiţie, administraţie, nu era
însoţit, în opinia respondenţilor, într-un mod atât de frecvent de acte
de discriminare. Totuşi anumite categorii (săracii sau rromii) erau
percepute ca victime frecvente ale discriminării şi în acest context.
Distanţa dintre experienţă şi percepţie era ridicată şi în
privinţa homosexualilor, rromilor sau persoanelor cu dizabilităţi.
Respondenţii considerau că aceste grupuri ar fi supuse discriminării
mai des decât întâlnesc în viaţa de zi cu zi asemenea situaţii.
O persoană să aibă de suferit … pentru că e femeie ?
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la angajarea într-un loc de muncă
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la locul de muncă
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în justiţie
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13

în locurile publice

Fig. 2. Notă: Diferenţa până la 100% era reprezentată de opţiunile:
―rar+foarte rar‖ şi ―Nu ştiu/ Non-răspuns‖.
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Alte date mai importante din acest studiu sunt prezentate în
figurile 3-7, prezentate în continuare.
Cât de des întâlniţi în viaţa de zi cu zi următoarea situaţie...?
O persoană să aibă de suferit … pentru că e femeie însărcinată?
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Fig. 3 Unii oameni sunt trataţi mai bine sau mai rău în diferite locuri.
Gândindu-vă la categoriile de oameni de mai jos, cine credeţi că sunt
trataţi mai rău la...? La locul de muncă
Toţi sunt trataţi la
fel; 26

Femeile însărcinate;
1
Homosexualii; 5

Femeile; 2

Persoanele în
vârstă; 12
Românii; 0
Maghiarii; 1
Bolnavii de SIDA; 8
Romii; 21
Membrii unei secte
religioase; 2
Persoanele cu
handicap; 5
Săracii; 36

Fig. 4. Notă: Diferenţa până la 100% era reprezentată de
opţiunile: ―rar+foarte rar‖ şi ―NS/NR‖.

25

%

STUDIU PRIVIND BARIERELE DE GEN DIN ROMÂNIA - RAPORT DE CERCETARE

Unii oameni sunt trataţi mai bine sau mai rău în diferite locuri.
Gândindu-vă la următoarele categorii de oameni, cine credeţi că
sunt trataţi mai rău la...? În spital sau policlinică
Toţi sunt trataţi la
fel; 24

Femeile însărcinate;
6

Femeile; 9

%

Homosexualii; 12

Bolnavii de SIDA;
17

Persoanele în
vârstă; 11
Românii; 1

Maghiarii; 2

Membrii unei secte
religioase; 3
Persoanele cu
handicap; 11

Romii; 21
Săracii; 12

Fig. 5
Unii oameni sunt trataţi mai bine sau mai rău în diferite locuri.
Gândindu-vă la următoarele categorii de oameni, cine credeţi că
Toţi sunt trataţi la
fel; 30

Femeile; 5

Homosexualii; 6

%
Bolnavii de SIDA;
10

Femeile însărcinate;
5
Persoanele în
vârstă; 3
Românii; 0
Maghiarii; 1

Romii; 23

Membrii unei secte
religioase; 3

Persoanele cu
handicap; 8

Săracii; 25

sunt trataţi mai rău la...? La şcoală.
Fig. 6. Notă: Diferenţa până la 100% reprezintă ―rar+foarte rar‖ şi
―NS/NR‖.
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Sunteţi sau nu de acord cu următoarele afirmaţii ... ?
Persoanele cu handicap nu reuşesc să desfăşoare nici o activitate
fără ajutorul cuiva

40

E normal ca educatorii să se ocupe mai mult de copiii celor
înstăriţi, fără a-i neglija pe ceilalţi

%

10

E mai bine pentru toţi ca elevii care suferă de SIDA să fie
educaţi în clase speciale

46

Educatorii ar trebui să se ocupe în primul rând de copiii cei mai
înzestraţi, nu de cei obişnuiţi

10
24

Femeilor le este frică de mari responsabilităţi

Femeile sunt prea ocupate cu treburile casei şi nu mai au timp
pentru posturi de conducere

43
36

Bărbaţii sunt mai capabili să conducă decât femeile
Este mai mult datoria femeilor decât a bărbaţilor să se ocupe de
treburile casei

47
0

10

20

30

40

50

Fig. 7. Notă: Procentele totale erau peste 100% deoarece respondenţii
au avut posibilitatea de a opta pentru mai mult de o variantă de
răspuns.
Alte concluzii mai importante ale acestui studiu – sondaj de
opinie au fost:
Categoriile de persoane percepute ca fiind cel mai adesea
victime ale discriminării au fost identificate de respondenţi (printr-un
scor mediu general bazat pe frecvenţa anumitor acte de discriminare
manifestate asupra grupurilor mai sus menţionate), ca fiind
următoarele: 1. „Rromii‖ (identificaţi, în medie, de 22% din populaţie
ca fiind supuşi la acte de discriminare „foarte des sau des‖), „săracii‖
(22%), „persoanele cu dizabilităţi‖ (21%) şi „vârstnicii‖ (18%),
acestea fiind grupurile percepute ca fiind cel mai frecvent supuse la
tratamente prejudiciante în contextele menţionate; 2. Într-o măsură
mai mică, dar relevantă din punct de vedere statistic (numărul de
menţiuni referitoare la grupurile respective) mai fac parte, din
grupurile percepute ca fiind discriminate, următoarele: "homosexualii‖
(13%), femeile însărcinate (13%), „femeile în general‖ (10%) şi
„membrii unor secte religioase‖ (9%).
Un alt studiu important privind discriminarea de gen a fost cel
elaborat de Institutul National de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul
Muncii şi Protecţiei Sociale, elaborat în 2008, cu eşantionare şi
culegere de date efectuate de CURS S.A. (***, coord. Laura
Grünberg, 2008 – Discriminarea multiplă în România, Institutul
Național de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei
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Sociale – I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti şi Societatea de Analize Feministe
– AnA).
Un alt studiu, de această dată realizat de Consiliul Naţional
pentru Combaterea Discriminării, denumit "Fenomenul discriminării
în România, percepţii şi atitudini‖, finalizat în 2009, arăta că, după
aderarea României la Uniunea Europeană, percepţia cu privire la
gradul de discriminare al persoanelor de genul feminin a „rămas la
fel‖ într-o proporţie de 42,8%. De asemenea, precepţia cu privire la
gradul de discriminare al femeilor în societate, în comparaţie cu alte
categorii, constituia 27% pentru „destul de puţin discriminate‖, faţă de
23,8% pentru „destul de discriminate‖.
Sub egida Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere din
România – Frăţia, împreună cu alţi 9 parteneri (organizaţii sindicale
afiliate, ONG-uri şi societăţi comerciale internaţionale) a demarat,
începând cu luna decembrie 2010, implementarea proiectului
"Promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen la nivel
naţional în cadrul societăţii civile şi administraţiei publice locale şi
centrale‖, în 4 regiuni: Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est şi Nord-Vest
(cercetarea de teren a fost efectuată, la nivel naţional, în perioada 31
mai – 7 iulie 2011, pentru 1502 de persoane din sectoare de activitate
(administraţie publică, educaţie, comerţ, chimie-petrochimie) sub
aspectul diferenţelor structurale de gen în profesii, carieră şi venituri.
Acest studiu a avut în vedere studiul barierelor de gen, dar
numai în angajare sau în promovarea femeilor, la care s-au adăugat
probleme ale discriminării de gen: vizând posturile de conducere
ocupate de femei/ bărbaţi, salariile aferente aceleiaşi funcţii/ocupaţii,
structura angajaţilor pe sexe în anumite sectoare economice/zone
geografice şi de a identifica cauze şi efecte ale discriminării, bariere în
angajare sau în promovarea femeilor.
În România, studiile cele mai numeroase privind barierele de
gen s-au desfăşurat în anul 2011, deci aproape de data elaborării
acestui Raport.
Astfel, la nivel naţional, Casa de sondaje INSOMAR a
efectuat, în perioada 07 aprilie 2010 – 07 aprilie 2011, un amplu
studiu, bazat pe chestionare (2.443, în 52 de localităţi urbane şi 71 de
localităţi rurale, plus cele 6 sectoare ale Municipiului Bucureşti).
Acest studiu este important şi pentru faptul că el reprezintă o
colecţie de informaţii şi date statistice oficiale, preluate din surse
demne de încredere cu privire la barierele de gen din România.
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Aceste informaţii şi statistici oficiale sunt combinate cu alte
date obţinute direct prin focus grupuri realizate de specialişti în
domeniu, vizând problematica barierelor de gen din România.
Din acest material vast (denumit Raportul FEMINA:
Cercetare naţională asupra discriminării de gen pe piaţa muncii din
România, 2011), prezentăm mai jos datele cele mai reprezentative
(statistici ale altor studii – cum ar fi statistica Institutul Naţional de
Statistică şi cea a MMPS şi CNCD, dar şi ale cercetării proprii): a.
aprox. 67% dintre victimele discriminării au preferat pasivitatea şi
acceptarea situaţiei de abuz; b. aproximativ 64% din rândul aceloraşi
victime ale discriminării pe criterii de gen recunoşteau că nu ştiau ce
să facă în astfel de situaţii (cui să se adreseze, cum să soluţioneze
propria situaţie, cum să intervină pentru a-şi apăra cauza/onoarea); c.
cca. 22% pur şi simplu au părăsit locul de muncă unde au suferit un
abuz; d. cca. 50% dintre victimele discriminării de gen afirmau că nu
au fost promovate din motive de gen şi din aplicarea unor criterii
subiective de recrutare şi selecţie pentru funcţii de conducere.
Sub egida POSDRU, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de
Intervenţie 6.1. a fost publicat, în 2011, raportul intitutulat: "Studiul
privind ocupaţiile în curs de dezvoltare în domeniul economiei sociale
(având în vedere promovarea egalităţii de gen pe piaţa muncii)‖,
beneficiar: Asociaţia Pro Familia şi a vizat antreprenoriatul social al
femeilor vulnerabile (autori: Mesogeiako Symvouleftiko Systema S.A.
şi Călin Moldoveanu-Teselios; investigaţia a vizat 112 persoane din
grupul ţintă, 80 experţi în economia socială şi 305 potenţiali
beneficiari din 3 regiuni ale României). Concluziile cele mai
importante ale acestui studiu au fost următoarele: a. experienţa de
muncă în mediul privat şi experienţa muncii în străinătate a femeilor
reprezintă oportunităţi noi şi aspecte care favorizează succesul în
munca de antreprenoriat; b. sărăcia, lipsa de calificare şi educaţie,
obligaţiile familiale sunt aspecte care împiedică nu doar succesul în
munca de antreprenoriat, ci însăşi dorinţa de a intra în acest domeniu;
c. alte elemente de deficit în intrarea în antreprenoriat pentru o femeie
sunt: lipsa de resurse financiare, de suport din partea statului şi chiar a
familiei proprii; d. întreprinderile feminine au o durată şi o mărime
mai mică decât cele ale bărbaţilor şi se concentrează pe sectoarele
tradiţionale ale economiei româneşti (servicii şi comerţ cu amănuntul);
e. situaţia vizând diferenţele de rol între bărbaţi şi femei arată o
accentuare a stereotipurilor care consolidează inegalităţile de gen, în
defavoarea femeilor aflate pe piaţa forţei de muncă din România.
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Extrem de utile sunt şi materialele publicate sub egida
POSDRU pe regiunile de dezvoltare ale României, la finele
implementării proiectelor din Axa Prioritară 6. De exemplu, tot în anul
2011, am remarcat apariţia lucrării coordonate de Simona Maria
Stănescu şi Sorin Cace, "Alt fel de ocupare: Cererea de economie
socială în regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud-Est‖
(Bucureşti: Editura Expert, beneficiar Asociaţia pentru Dezvoltare şi
Promovare socio-economică CATALACTICA). O astfel de lucrare
ştiinţifică (cu cercetători de la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii
al Academiei Române, ca partener), a stat la baza efectuării de
activităţi de implementare pentru sprijinirea femeilor vulnerabile şi a
altor persoane din categoria „vulnerabile‖ (rromi, săraci, persoane cu
dizabilităţi) în regiunile mai sus menţionate, nu doar pentru asociaţia
beneficiară, ci şi pentru fundamentarea unor noi proiecte depuse (în
perioada august 2010 – mai 2011, când au fost efectuate investigaţiile
de teren asupra a 3620 de respondenţi şi în continuare), pentru
POSDRU 2007-2013.
Tot în 2011, un grup de cercetători coordonaţi de Daniela
Paşnicu, au publicat un studiu sub egida Universităţii Spiru Haret (tot
pentru un proiect POSDRU, denumit ProFeminAntrep) ale căror
concluzii mai importante le prezentăm în continuare (Paşnicu şi
colegii, 2011 – Diferenţele bazate pe gen în ceea ce priveşte profesiile,
cariera şi veniturile, p. 97-100): a. femeile întâmpină probleme mari în
reconcilierea vieţii profesionale cu cea de familie; b. deciziile
individuale sunt influenţate în continuare de rolurile de gen care sunt
esenţiale cu privire la educaţie, carieră, condiţii de lucru, familie şi
fertilitate; c. deciziile individuale au un impact important asupra
economiei şi societăţii româneşti, deci ar fi în interesul tuturor să se
ofere posibilitatea de a alege în anumite etape ale vieţii în mod egal
atât femeilor cât şi bărbaţilor; d. potenţialul şi talentul femeilor este
utilizat insuficient şi ineficient; e. femeile fac apel din ce în ce mai
mult la munca cu timp parţial şi la concediul parental; f. desele
întreruperi în muncă impactează negativ dezvolatrea în carieră a
femeilor; g. femeile riscă să fie mai sărace decât bărbaţii; h. există o
neîncredere în capacitatea femeilor de a presta munci de calitate; i. se
constată o participare neechilibrată la activităţile economice care să
asigure autonomie şi independenţă financiară femeilor.
Raportul ProFeminAntrep propune şi un pachet important de
măsuri menite să îmbunătăţească situaţia femeii pe piaţa muncii din
România, în plan juridic, media, economic, de îmbunătăţire a
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structurilor de îngrijire a copiilor şi a altor persoane dependente în
care sunt implicate femeile, programe naţionale şi internaţionale de
încurajare a acestora în dezvoltarea de cariere netradiţionale, pentru
realizarea unui raport echilibrat între femei şi bărbaţi în domeniicheie, în vederea atingerii obiectivului UE (de exemplu, 25% de femei
în posturi de conducere în sectorul cercetării).
Cel mai recent Euro-Barometru de gen, realizat în 2012, a
arătat că aproape jumătate din populaţia României (46%) nu îşi
cunoşteau drepturile dacă ar fi fost victime ale unei discriminări, iar
instituţia cea mai des invocată în cazul discriminării ori hărţuirii
sexuale ar fi Poliţia (35% din cazuri opţionale), urmată de CNCD
(17%) şi de un avocat (13%), sindicatele şi ONG-urile situându-se la
coada clasamentului unor instituţii cărora victimele li s-ar adresa
(Euro-Barometrul 77.4: Rezultatele pentru România, 2012).
Alte date din acest Euro-Barometru cu statistica lor pentru
România au fost:
 cele mai des răspândite tipuri de discriminare au la bază: vârsta
peste 55 de ani (48%), handicapurile (deficienţele, 43%), originea
etnică (39%), orientarea sexuală (33%), identitatea de gen (a fi
transgen sau transsexual, 25%);
 pe o „scară‖ cu 10 trepte, unde 1 înseamnă „foarte inconfortabil‖
şi 10 „foarte confortabil‖, la întrebarea: „dacă o femeie s-ar situa,
în urma unor alegeri, în cea mai înaltă poziţie politică, v-aţi
simţi ... ?”, respondenţii români se poziţionează pe „treapta” de
7,8% (faţă de cei europeni care se poziţionează pe „treapta” de
8,6%), ceea ce înseamnă că românii sunt mai puţin misogini
decât europenii în general, când vine vorba de alegerea unei
femei în demnităţi publice înalte (cum este cazul alegerilor din
România din noiembrie 2014);
 32% dintre români consideră că eforturile făcute pentru
integrarea rromilor sunt total ineficiente şi doar 17% că ar fi
eficiente (la care se adaugă alte 8 procente în dreptul celor care
cred că „nu se fac nici un fel de eforturi‖); totuşi 44 dintre români
s-ar simţi confortabili dacă proprii copii ar avea colegi la şcoală
copii de romi (faţă de doar 31% din rândul europenilor în
general);
 La angajări sexul candidaţilor contează doar în rândul a 25%
dintre români (faţă de 22% din rândul europenilor în general);
 Criza economică, în opinia românilor, a contribuit la creşterea
gradului de discriminare, în cazul celei pe criterii sexuale, cu
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29%, iar în cazul celei pe criterii de orientare sexuală (de ex.
lesbiene, homosexuali sau bisexuali), cu 34%;
 Măsura de monitorizare a procedurilor de recrutare pentru a
garanta candidaţilor aparţinând unui grup posibil discriminat,
cu cele mai multe bariere de gen, aceleaşi şanse ca ale altor
candidaţi cu aptitudini şi calificări similare, este în asentimentul
a 67% dintre români (faţă de acordul a 76% din rândul europenilor
în general).
Reluarea în 2013 a studiului elaborat de F. Bettio şi colegii
lui, pentru perioada de criză, a cuprins şi diverse referiri semnificative
cu privire la România, pe care le prezentăm mai jos (preluate de la
sinteza efectuată de Direcţia Egalitate de Şanse între Femei şi
Bărbaţi, din cadrul Ministerului Muncii): a. Şomajul feminin a crescut
mai mult în termeni procentuali în unele ţări în care femeile erau
necorespunzător integrate pe piaţa muncii (în afară de România,
creşterea a fost înregistrată şi în Grecia, Malta şi Turcia şi mai ales în
Cehia); b. Munca cu timp parţial nedorită şi ocuparea pe perioadă de
timp determinată au fost distribuite echitabil între femei şi bărbaţi, cu
o uşoară prevalenţă către bărbaţi; c. Între 2007 şi 2010, în UE,
decalajul de salarizare pe criteriu de gen (Gender Pay Gap) a scăzut
între 3 şi 5% iar în România cu mai puţin de 1%; d. S-a precizat
distinct faptul că în România, organizaţiile care se ocupau cu
probleme de gen au fost direct afectate de recesiunea economică:
resursele financiare alocate pentru funcţionarea şi activităţile acestora,
au fost drastic reduse; e. In ciuda trendului general, România a
înregistrat un declin continuu, constând în scăderea constantă a
ponderii persoanelor expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială,
chiar şi în 2010 atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei; f. Doar 3 state
au înregistrat o reducere a veniturilor femeilor cu mai mult de 2%
(Estonia, Lituania şi România); g. Ca răspuns la criză, România a
ridicat cuantumul venitului minim garantat, crecând cheltuieli publice.
Rata sărăciei femeilor înainte de transferurile sociale era mai mare
decât a bărbaţilor, schemele de venit minim afectând pozitiv egalitatea
de gen, atât prin reducerea sărăciei bărbaţilor şi a femeilor, cât şi prin
aducerea ratei de sărăcie a femeilor mai aproape de cea a bărbaţilor;
h. În unele state, pachetele de consolidare fiscală au afectat activitatea
organismului naţional în domeniul egalităţii de gen (Austria, Belgia,
Cehia, Irlanda, Letonia, România, Slovacia, Spania şi Marea Britanie).

32

STUDIU PRIVIND BARIERELE DE GEN DIN ROMÂNIA - RAPORT DE CERCETARE

Ca efect al crizei, rata sărăciei în rândul femeilor din
gospodăriile române a crescut în anul 2009, pentru ca apoi să se
diminueze (Tabel 1).
Evoluţia procentului de persoane aflate în risc de sărăcie
şi a excluderii sociale, la nivel de gospodării, în funcţie de gen
Tabel 1
2007
2008
2009
2010
România
B
F
B
F
B
F
B
F
45,1 43,0 41,9 40,8 46,7 45,3 44,2 42,1
Sursa: Bettio, Corsi, D‘Ippoliti, Lyberaki, Samek Lodovici &
Verashchagina (2013) – Op. cit., p. 146.
Alte aspecte socio-politice sunt prezentate în sub-raportul
dedicat acestora, de către echipa de cercetători din domeniu.
În plan legislativ, în România, Constituţia reglementează
egalitatea în drepturi dintre femei şi bărbaţi, prin Art. 16: „cetăţenii
sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi
discriminări‖.
Alte acte normative cu referire directă la eliminarea barierelor
de gen sunt: a. Codul muncii (Legea 53/ 2003, cu modificări şi
completări ulterioare); b. Legea funcţionarilor publici (Legea nr. 188/
1999, cu modificări şi completări ulterioare); c. Legea pentru
ratificarea Protocolului opţional la Convenţia asupra eliminării tuturor
formelor de discriminare faţă de femei, adoptat la New York, la 6 oct.
1999 (Legea 137/ 2003); d. Legea pentru adoptarea OG nr. 137/ 2000
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
(Legea 48/ 2002); e. HG nr. 1194/ 2001, privind organizarea şi
funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
(CNCD); f. Legea privind organizarea şi funcţionarea instituţiei
Avocatul Poporului (Legea 35/ 1997), cu modificările şi completările
ulterioare; g. Planul naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între
femei şi bărbaţi (HG nr. 1273/ 2000); h. Legea privind egalitatea de
şanse între femei şi bărbaţi (Legea nr. 202/2002); i. Hotărârea
Senatului privind completarea art. 56, alin. 2 din Regulamentul
Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare
(Hotărâre Senat nr. 10/19.05. 2003); j. Hotărârea nr. 285 din 4 martie
2004, privind aplicarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea
de şanse între femei şi bărbaţi; k. Strategia Naţională pentru egalitatea
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de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010-2012 (HG nr.
237/ 2010); l. HG nr. 484 din 23 mai 2007 privind aprobarea statutului
Agenţiei Naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, a
cărei activitate a fost preluată de Ministerul Muncii, prin OUG
68/2010 (alte aspecte sunt prezentate în Raportul legislativ, în
continuare).

3.

ASPECTE

METODOLOGICE

ALE

RAPORTULUI

GENERAL

3.1. ASPECTE METODOLOGICE GENERALE ŞI
EŞANTIONARE

Obiectivul general al cercetării privind barierele de gen este
subsumat celui general al proiectului, de aceea el îşi propune să
investigheze, cu mijloace ştiinţifice riguroase, barierele de gen din
cele 6 regiuni unde se derulează proiectul „FEMINIS – Să progresăm
împreună‖, pentru ca, pe baza rezultatelor obţinute, să vină în sprijinul
grupului-ţintă, anume femeilor participante la programele de formare
profesională, prin informarea tuturor asupra datelor obţinute. În plus,
intenţionăm ca produsul final al cercetării să fie diseminat în rândul
decidenţilor la nivel naţional şi mai ales regional în vederea
îmbunătăţirii politicilor de gen din regiuni.
Obiectivele specifice ale cercetării, prin Raportul de faţă se
referă la modul de obţinere a datelor, prin utilizarea unei „recuzite‖ de
metode din panoplia sociologică de investigaţie teoretică şi de teren şi
anume: 1. Analiza statisticilor naţionale, regionale şi locale; 2. Analiza
studiilor anterioare întreprinse în România şi în străinătate (mai ales în
Europa) (ceea ce am prezentat mai sus); 3. Analiza unor studii de caz,
de bune practici, a studiilor comparative inter-ţări şi bazate pe
experienţe comune de succes, mai ales efectuate sub egida
programului european POSDRU; 4. Prezentarea unor preocupări şi
rezultate legislative, mai ales la nivelul Comisiei Europene şi
Parlamentului European, în domeniul combaterii discriminării de gen;
5. Studierea şi prezentarea în sinteză a anchetelor naţionale, regionale,
locale, dar şi internaţionale în domeniul temei de faţă.
Pentru studiul de faţă am utilizat trei instrumente sociologice
de bază, aplicate în perioada lunilor mai – octombrie 2014 (proiectul
continuă pe o perioadă de alte 13 luni) la nivelul celor 6 regiuni de
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implementare ale proiectului (iar baza de date continuă să fie
îmbunătăţită până la finele proiectului): 1. „anchetă de teren‖, cu
instrumentul numit "chestionar”: a. pentru femei (marea lor
majoritate fiind participante la formarea profesională continuă în
cadrul proiectului "Feminis – Să progresăm împreună‖), în scopul
determinării gradului de discriminare de gen la locul de muncă şi în
contexte existenţiale cotidiene; b. pentru întreprinderi private şi c.
pentru Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă
(AJOFM) din reşedinţele judeţelor unde s-au desfăşurat activităţile de
formare profesională; 2. alte instrumente de investigaţie, aplicate de
echipa de cercetare din cadrul proiectului: interviuri, focus-grupuri şi
întâlniri periodice cu femeile participante la cursurile organizate mai
ales în Bucureşti (la sediul Universităţii Europei de Sud Est Lumina),
dar şi în celelalte 5 locaţii ale proiectului din ţară: Iaşi, Cluj Napoca,
Timişoara, Ploieşti, Constanţa; în toate aceste cazuri, operatorii de
teren care au îndrumat femeile pentru completarea chestionarelor
adresate lor, au fost, mai ales, formatorii de la grupele de formare şi
secretarele din fiecare regiune.
Prin analiza răspunsurilor primite din partea femeilor
participante la activităţile de formare profesională susţinute în proiect,
dorim să identificăm anumite tendinţe care se desprind din aceste
răspunsuri ale lor, dar şi ale directorilor de întreprinderi şi ale
directorilor din AJOFM la principalele întrebări adresate fiecărora.
Apoi, încercăm efectuarea de tipologii-standard de posibile
discriminări: în muncă şi în poziţii manageriale, în contexte
existenţiale cotidiene, în situaţii de status diferenţiat (de genul
şomerelor, casnicelor, femeilor singure sau din familii fără venituri
sau cu venituri foarte reduse etc.). De asemenea, am efectuat o selecţie
de răspunsuri-tip, cele mai reprezentative, care arată situaţii tipice,
repetitive într-un context potenţial discriminatoriu pentru femeile din
diferite regiuni ale României.
Tipologia barierelor de gen, pe domenii de studiu urmărite, a
fost următoarea:
Bariere profesionale: a. de salarizare; b. de promovare în
muncă; c. de acces la funcţii manageriale;
Bariere educaţionale: a. gradul de şcolarizare (analfabetism,
absolvirea unei şcolii de nivel diferit: generale, liceale, universitare şi
post-universitare); b. participarea la cursuri de formare profesională
continuă (FPC); c. bariere datorate impactului rolurilor de gen în
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influenţarea alegerilor parcursurilor educaţionale şi profesionale; d.
acces pe piaţa muncii; e. inserţie/ reinserţie pe piaţa muncii;
Bariere
datorate
dificultăţii
reconcilierii
vieţii
profesionale, cu cea familială şi cu cea privată: a. problemele
tinerelor care au aceeaşi locuinţă cu părinţii; b. violenţa în familie;
c. bariere datorate asimestriei de resurse financiare în familii, ale
femeii faţă de bărbaţi;
Bariere datorate distribuţiei inegale a responsabilităţilor
familiale: a. legate de creşterea copiilor; b. legate de divorţ;
Bariere culturale: a. cutume legate de sfere ocupaţionale
specifice femeilor; b. bariere culturale legate de etnie/rasă (în special
privind etnia rromă); c. alte bariere culturale legate de sex;
Bariere obiective (de context economic): a. criză economică
structurală ori regională; b. concedieri ca efect al unor închideri de
întreprinderi; c. recalificări solicitate de piaţa muncii; d. legate de
starea sănătăţii şi altele.
Bariere subiective (de ordin psihologic, cultural şi social,
autoimpuse).
Rezultatele anchetelor parţiale au făcut parte integrantă din
Raportul final de cercetare din cadrul proiectul ―FEMINIS – Să
progresăm împreună‖ şi urmează a fi diseminate în conferinţele ce vor
fi organizate în cele 6 regiuni de implementare a proiectului.
Dintre ipotezele de lucru ale lucrării de cercetare următoarele
au avut o importanţă majoră: 1. Verificăm un rezultat obţinut din
studii publicate în România, anume că nu există un grad de
discriminare relevant per general: în acest sens, am constatat că
majoritatea studiilor cu această problematică erau adresate atât
femeilor cât şi bărbaţilor (faţă de noi, care am preferat să ne adresăm
exclusiv femeilor, care constituie subiectul unei astfel de problematici
privind barierele de gen); 2. Prefigurăm totuşi un grad mai mare de
discriminare (deşi nesemnificativ per general) în cazul femeilor care
au un job, comparativ cu cele fără loc de muncă (de tipul casnicelor
sau şomerelor); 3. Emitem şi ipoteza că recenta criză economică
structurală (implicit regională) a dăunat mai mult femeilor decât
bărbaţilor, din cauze diverse, dintre care cele privind concedierile ar
trebui să se situeze pe un loc fruntaş între astfel de cauzalităţi posibile.
Tipologia barierelor de gen de mai sus se regăseşte în
structura instrumentelor de cercetare. În plus, am preferat ca echipa
constituită şi care a lucrat la sub-rapoarte să provină din trei domenii
ştiinţifice specifice acestui studiu: 3 cadre didactice universitare
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specializate în sociologie şi ştiinţe politice, 3 cadre didactice
universitare specializate în economie şi 1 cadru didactic universitar
specializat în ştiinţe juridice.
Pe parcursul Raportului de faţă prezentăm analizele şi
concluziile cele mai reprezentative, reieşite din sub-rapoartele pe
domenii ştiinţifice specifice, efectuate de membrii echipei de
cercetare, conform tabelului de mai jos (Tabel 2):

Tip de
rapoarte
Raportul sociopolitic
Raportul
juridic

Raportul
economic

Cercetătorii
Conf. dr. Ion Boboc şi
Lect. dr. Ragip Gökçel
Lect. dr. Aurelian
Giugăl
Lect. dr. Eugen Lungu
Lect. dr. ValentinStelian Bădescu
Conf. dr. CristianŞtefan Crăciun
Conf. dr. Viorica
Puşcaciu
Conf. dr. EmanuelaAlisa Nica

Tabel 2
Întrebările
5,7,8,9,10,11,12,13
14,16,17,18,19,20,21,22
23,29,30,31,32,33,34
15,24,25,35,41,42,43,44
1,2,3,4,5
26,27,28,36,37
38,39,40,45,46

Fiecare din sub-rapoartele mai sus menţionate se regăsesc la
Secretariatul proiectului şi au fost livrate managementului „FEMINIS
– Să progresăm împreună‖.
Eşantionarea a vizat, încă de la începutul cercetărilor,
totalitatea celor 3000 de femei preconizate a forma grupul-ţintă al
proiectului, la care s-a adăugat un număr nedefinit de femei care
puteau oferi un feed-back online.
În final a fost realizată o reprezentativitate mare la nivelul
celor 6 regiuni unde s-au desfăşurat activităţile de formare
profesională, concomitent cu cea de cercetare. Astfel din totalul de
3000 de femei cărora le-au fost transmise chestionarele în format fizic
şi online au răspuns 1.738 femei, până la finele lunii octombrie 2014,
ceea ce reprezintă 57,93% (de notat că, dacă ne referim la totalul
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proiectat de femei grup ţintă al proiectului – de 2.850 femei, atunci
procentul reprezentativităţii se ridică la 60,98%).
Spre deosebire de alte studii publicate după 1990 în România,
am preferat să limităm investigaţiile doar asupra femeilor în legătură
cu care se prezumează că acţionează barierele de gen, atât pe piaţa
muncii, cât şi în contextele sociale diverse, cotidiene (a se vedea
tabelul recapitulativ de mai jos).
Provenienţa femeilor care au răspuns la chestionarul adresat
lor a cuprins 29 de judeţe (din totalul de 42), dintre care 24 de judeţe
au fost din oraşele şi satele componente regiunilor de dezvoltare în
care s-au derulat operaţiunile de formare profesională continuă (12
tipuri de cursuri pe meserii în proiectul „FEMINIS – Să progresăm
împreună‖), pe parcursul lunilor mai-octombrie 20142.
Sub-eşantioanele de femei respondente la chestionarele
transmise prin formatorii şi secretarii proiectului din regiuni
Tabel 3
Provenienţa
Nr. chest.
Responsabili
chestionarelor pe judeţe compl.de femei
regionali pt.
şi regiuni
participante
prelucrări şi analize
Chestionare pentru femei din cele 6 oraşe-centre regionale
Ragip Gökçel şi
Bucureşti (Bucureşti-Ilfov)
455
Aurelian Giugăl
Iaşi (Nord-Est)
401
Emanuela-Alisa Nica
Constanţa (S.-E. Dobrogea)
269
Viorica Puşcaciu
Valentin-Stelian
Timiş (Vest)
252
Bădescu
Prahova (S.-Muntenia)
212
Eugen Lungu
Cristian-Ştefan
Cluj (Nord-Vest)
98
Crăciun
Total
1.687
2

Meseriile de referinţă ale proiectului (la care au participat o parte din
femeile investigate, până la data raportării Studiului, din cele 2.850 proiectate
a deveni cursante) au fost următoarele: baby sitter, lucrător comercial,
cameristă de hotel, cofetar (nivel I – cursuri şi alte forme de training pe
parcursul a 120 de ore), infirmier, operator introducere date, administrator
pensiune turistică (nivel II – 240 de ore), dactilograf şi operator la prelucrarea
textelor, ghid de turism şi asistent de gestiune (nivel III – 360 de ore), plus
antreprenor şi competenţe IT.
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Chestionare pentru femei din celelate oraşe şi sate din regiunile
proiectului
Arad (Nord-Vest)
2
Cristian-Ştefan Crăciun
Argeş (Sud-Muntenia)
2
Eugen Lungu
Bacău (Nord-Est)
4
Emanuela-Alisa Nica
Bihor (Nord-Vest)
1
Cristian-Ştefan Crăciun
Botoşani (Nord-Est)
1
Emanuela-Alisa Nica
Brăila (Sud-Est Dobrogea)
2
Viorica Puşcaciu
Buzău (Sud-Est Dobrogea)
2
Viorica Puşcaciu
Valentin-Stelian
Caraş-Severin (Vest)
6
Bădescu
Călăraşi (Sud-Muntenia)
3
Eugen Lungu
Dâmboviţa (Sud-Muntenia)
3
Eugen Lungu
Valentin-Stelian
Hunedoara (Vest)
19
Bădescu
Ialomiţa (Sud-Muntenia)
7
Eugen Lungu
Neamţ (Nord-Est)
1
Emanuela-Alisa Nica
Suceava (Nord-Est)
2
Emanuela-Alisa Nica
Teleorman (Sud-Muntenia)
1
Eugen Lungu
Tulcea (Sud-Est Dobrogea)
1
Viorica Puşcaciu
Vaslui (Nord-Est)
1
Emanuela-Alisa Nica
Vrancea (Sud-Est Dobrogea)
1
Viorica Puşcaciu
59
Total
Chestionare pentru femei din celelate oraşe şi sate din afara
regiunilor proiectului (online)
Alba (Centru)
2
Dolj (Sud-Vest Oltenia)
2
Gorj (Sud-Vest Oltenia)
2
Mehedinţi (S.-V. Oltenia)
2
Sibiu (Centru)
3
Total chest. pt. femei
1.738
Dacă adăugăm şi cei 31 de directori de întreprinderi şi cei 6
directori (bărbaţi sau femei) de la AJOFM-uri, avem o foarte bună
probabilitate de a oferi cele mai reprezentative date asupra barierelor
de gen din regiunile: Bucureşti-Ilfov (cu centrul regional la Bucureşti),
Nord-Est (Iaşi), Nord-Vest (Cluj-Napoca), Sud-Est Dobrogea
(Constanţa), Sud Muntenia (Ploieşti) şi Vest (Timişoara).
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Chestionarele pentru cele 31 de micro-întreprinderi private au
vizat regiunile: Bucureşti-Ilfov (12 manageri), Nord-Est (7 manageri),
Sud-Muntenia (6 manageri) şi Sud-Est Dobrogea (6 manageri).

3.2. PREZENTAREA DATELOR DE REFERINŢĂ ALE
RESPONDENŢILOR LA NIVEL NAŢIONAL ŞI PE REGIUNI

Femeile investigate pe bază de chestionar au avut următoarele
caracteristici:
Din punct de vedere socio-ocupaţional: a. 61,3% sunt angajate
pe durată nedeterminată; b. 7,0% sunt angajate pe durată determinată
(sub 8 ore); c. 1,8% lucrează „la negru‖ (fără contract); 10,4% sunt
şomere; 8,5% sunt casnice, dar caută un loc de muncă; 3,6% sunt
casnice, dar nu caută un loc de muncă, din diferite motive (dizabilităţi,
boli, întrerupere serviciu pentru continuarea studiilor; 0,4% sunt în
concediu de maternitate; 2,4% sunt pensionare (la termen sau înainte
de termen); d. 3,2% sunt studente, iar restul de 11,8% au alte statute
socio-ocupaţionale.
Din punct de vedere educaţional: a. se remarcă un prim fapt
important: anume că 88,6% dintre femeile investigate (şi participante
la PFC) au absolvit cel puţin învăţământul liceal (34,1% au 12 clase,
iar 32,9% au absolvit învăţământul universitar de lungă durată, 16,6%
învăţământul universitar de scurtă durată şi 5% au absolvit
învăţământul universitar post-doctoral); b. 6,5% au cel puţin
gimnaziul absolvit; c. doar 1,3% nu au nici un fel de şcoală şi 1,6% au
abandonat cursurile şcolare primare la un moment dat.
Din punct de vedere etnic: a. 96,7% sunt români; b. 2,2,% sunt
de alte etnii (0,8% maghiari; 0,5% germani; 0,3% rromi; 0,4% tătari;
0,3% turci); c. 11,1% au sub 0,2% reprezentare în eşantion.
Din punctul de vedere al vârstei: a. 29,2% din numărul
femeilor au vârste cuprinse între 35-44 de ani; b. 24,7% sunt cu vârste
cuprinse între 25-34 de ani; c. 20,5% au vârste cuprinse între 45-54 de
ani; cele mai puţine femei au vârste de 55 de ani şi peste (8,2%).
Din punctul de vedere al rezidenţei: 74% sunt din mediul
urban, 15,3% sunt din mediul rural, iar 10,8% au locuinţa în mediul
urban dar activitatea lor se desfăşoară în mediul rural; ca regiuni
situaţia este pecizată în tabelul 3 de mai sus.
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Din punctul de vedere al veniturilor: a. doar ceva mai mult de
un sfert din numărul femeilor (26,6%) au avut în ultima lună un câştig
financiar cuprins între 600 lei net lunar şi 1000 lei sau sub 600 lei (la
care s-ar putea adăuga alte 10,4% care declară că nu obţin nici un fel
de venit), ceea ce arată că femeile studiate nu sunt sărace şi foarte
sărace, în contextul socio-economic al României de azi (46,6% au
peste 1000 lei lunar, iar 16,6% nu declară veniturile); aşadar, există o
disproporţie importantă între femeile sărace şi cele bogate, atenuate
de o proporţie mai mare a femeilor din clasa de mijloc (proporţia
dintre cele 3 categorii de persoane, în funcţie de nivelul veniturilor,
este următoarea: 26,5% cu venituri sub 1000 lei sau fără venituri –
62,6% cu venituri cuprinse între 1001 şi 5000 lei net şi 0,5%, cu
venituri de peste 5000 lei net.

4. ANALIZA

ŞI INTERPRETAREA DATELOR STATISTICE

OBŢINUTE

4.1.

PREZENTAREA

DATELOR

STATISTICE

OBŢINUTE DIN CHESTIONARELE ADRESATE FEMEILOR

În cele ce urmează prezentăm, pe scurt, analizele derivate din
răspunsurile femeilor investigate, pe baza chestionarului aplicat lor, în
perioada mai-octombrie 2014 (a se revedea Anexa 1).
Un prim set de întrebări a vizat doar femeile care aveau un
loc de muncă (70%).
La nivelul acestora, o primă problemă (evidenţiată printr-o
întrebare), privindu-le doar pe femeile care lucrează, privind
posibilele bariere de gen, a fost următoarea: "Consideraţi că aveţi
aceeaşi remuneraţie cu cea a unui bărbat care are acelaşi nivel de
pregătire şi funcţie, la locul de muncă unde lucraţi în prezent ?‖
Răspunsurile sunt prezentate în graficul de mai jos:
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Fig. 8
Se constată că femeile care au un loc de muncă în cele 6
regiuni nu se consideră discriminate în privinţa remuneraţiei, deşi,
se ştie, că aceasta este confidenţială formal.
Lipsa unui răspuns la întrebare arată totuşi o necunoaştere, de
către femei, a problemei discriminării care are lor în întreprinderile
unde acestea lucrează (mai ales că 70% dintre ele lucrează, fie cu
contract, fie fără contract de muncă). Pentru a avea o comparaţie
relevantă, menţionăm că studiul elaborat de un grup de cercetători de
la alt proiect POSDRU, în 2011, intitulat "Diferenţele bazate pe gen în
ceea ce priveşte profesiile, cariera şi veniturile‖, doar 30,9% dintre
femei au declarat că sunt mai slab remunerate decât bărbaţii, faţă de
69,1% care au spus că au aceeaşi remuneraţie în condiţii egale
(Paşnicu şi colegii, 2001 – Diferenţele bazate pe gen în ceea ce
priveşte profesiile, cariera şi veniturile, p. 87).
O altă problemă urmărită prin acest studiu în cazul femeilor
care au un loc de muncă s-a referit exclusiv la cazul celor 8,5% dintre
femei (mai precis 148 femei), care s-au considerat totuşi
discriminate. Solicitând precizarea cauzelor care au stat la baza
discriminării resimţite, cele mai des invocate au vizat: "nerespectarea
grilei de salarizare‖ (14%), "neîncrederea în capacitatea unei femei de
a presta o activitate la nivel calitativ egal cu un bărbat‖ (10%), "cauze
legate de concedii de maternitate, creştere a copiilor, concedii
medicale‖ (7,7%), "alte cauze‖ (3,3%).
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La întrebarea: "Consideraţi că în unitatea unde lucraţi
persoanele merituoase sunt promovate la timp indiferent de sex?‖,
răspunsurile femeilor salariate investigate au fost următoarele:

Fig. 9
Încă o dată, constatăm că peste jumătate din femeile salariate
investigate nu percep că ar fi discriminate la promovarea în muncă.
Totuşi, 10,5% dintre ele cred că sunt discriminate la promovarea în
muncă, iar 9 din 100 de femei consideră că promovarea se face pe alte
criterii decât cele de merit (adeziune politică, relaţii cu şeful, pile,
nepotism etc.).
Pentru a fi şi mai clari în privinţa unei posibile discriminări,
întrebarea următoare a fost tranşantă: "Având in vedere experienţa
dvs. profesională (la toate locurile de muncă pe care le-aţi avut până
în prezent), v-aţi simţit vreodată discriminată ca femeie ?‖.
Iată care au fost răspunsurile (Fig. 10):

Fig. 10
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Datele din Fig. 10 identifică şi precizează angajatorii care
discriminează, dar în mod surprinzător, constatăm că printre
angajatori, cei (cele) mai discriminatori/ discriminatoare se găsesc şi
femeile-şefe din întreprinderi şi din alte instituţii angajatoare.
Insistând asupra unor potenţiale situaţii de discriminare,
întrebarea următoare a fost aceasta: "În cazul în care aţi întâmpinat
o barieră în a avansa în carieră ori aţi simţit o discriminare în
muncă, cum aţi procedat ?‖ (a fost cazul doar a femeilor care au
afirmat existenţa discriminărilor mai sus menţionate), iar răspunsurile
au fost: au abandonat locul de muncă (8,9%), s-au adresat unei
instituţii a statului român pentru eliminarea barierei respective (doar
2,1%), au acceptat situaţia ca atare (17,8%), nu a fost cazul (63.3%),
au procedat altfel (8,2% – exemple: şi-au dat demisia, şi-au spus
părerea sau nemulţumirea, s-au făcut respectate).
În privinţa stilului de comportament al şefului actual al
femeilor salariate investigate, acestea au răspuns astfel:

Fig. 11
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Se constată preponderenţa răspunsurilor că actualul şef al
femeilor salariate din cele 6 regiuni are un comportament democratic,
urmat de cel autoritar, dar acesta din urmă fiind nesemnificativ (cu
atât mai mult cu cât doar 12,6% dintre acestea au o funcţie de
conducere acolo unde lucrează). Totuşi, este de remarcat şi faptul că
stilul democratic este dorit de mai mult de ¾ dintre respondente – mai
exact de 67,3%).
La întrebarea privind preferinţa pentru a lucra cu femei sau cu
bărbaţi ("În general vorbind, preferaţi să lucraţi într-un mediu
cu…‖), cele mai multe femei salariate respondente (aproape 60%) au
declarat că "nu au nicio preferinţă în acest sens‖, aşa cum se constată
din graficul care urmează.

Fig. 12
Următoarea întrebare selecţionată din Chestionarul adresat
femeilor angajate a vizat problema funcţiilor manageriale în care sunt
implicate femeile. Această întrebare a fost formulată astfel: "Din ceea
ce ştiţi, în unitatea unde lucraţi care este proporţia numerică a
managerilor (conducătorilor care iau decizii şi angajează) din
rândul bărbaţilor comparativ cu al femeilor ? (respondentele au
consemnat doar cu un X acolo unde era cazul), iar rezultatele au fost:
Proporţia numerică a managerilor
1. Managerii sunt mult mai mulţi bărbaţi decât femei, pt. că în
unitate sunt mai mulţi bărbaţi
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2. Managerii sunt mult mai mulţi bărbaţi decât femei, deşi în
unitate sunt mai multe femei
3. Managerii sunt cam în proporţii egale, deşi în unitate sunt
mai mulţi bărbaţi
4. Managerii sunt cam în proporţii egale, deşi în unitate sunt
mai multe femei
5. Managerii sunt mult mai multe femei decât bărbaţi
6. Nu cunosc nimic despre acest aspect
7. Non-răspuns (pt. că nu lucrează sau nu doresc să răspundă)

10,7
6,1
8,8
12,3
26,5
25,3

Cunoscând faptul că majoritatea femeilor care lucrează îşi
desfăşoară munca în activităţi specifice femeilor, este explicabilă o
distribuţie relativ egală în privinţa ponderii bărbaţilor versus femeilor
în poziţii de top-management în companiile din cele 6 regiuni.
Trecem acum la întrebările general valabile pentru toate
femeile participante la investigaţia sociologică prin cercetarea de teren
în cadrul proiectului nostru.
Prima problemă generală a vizat veniturile femeilor
participante la cercetarea noastră. Astfel, la întrebarea: Veniturile
familiei dvs. din care faceţi parte (sau pur personale, dacă locuiţi
singură) vă sunt suficiente pentru traiul de zi cu zi (sau lunar, din
toate sursele) ?, răspunsurile pot fi urmărite în tabelul care urmează:
Aserţiuni
1. Trăiesc de azi pe mâine, se consideră sărace (nu se pot
descurca, nu au nici măcar strictul necesar asigurat zilnic)
2. Nu le ajung veniturile pentru fiecare lună întreagă,
dar se descurcă, fără să economisească ceva (de
exemplu: închiriază proprietăţi sau bunuri, împrumută de la
alţii etc., trăiesc din autoconsum – grădină, lot agricol
exploatat direct sau arendat etc.), deci consideră că se
situează puţin sub media societăţii româneşti de astăzi
3. Cu veniturile actuale îşi rezolvă nevoile lunare şi le
rămâne şi ceva în plus (fac mici economii), au un trai
decent, se situează puţin peste media societăţii româneşti
de astăzi
4. Cu veniturile actuale au tot ceea ce îşi doresc, au mult
peste media societăţii româneşti de astăzi
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%
16,3

51,2

30,1

2,5
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După cum se poate observa din lectura tabelului 5, raportul
femei sărace – femei din clasă de mijloc – femei bogate în cazul
respondentelor la chestionarul nostru arată o disproporţie importantă
de 67,5% – 30,1% – 2,5%.
Următorul aspect suprins prin chestionar a vizat problema
cadrului juridic. La întrebarea "Consideraţi că în România există un
cadru juridic adecvat (legislaţie corespunzătoare) pentru egalitatea
de şanse a femeilor faţă de bărbaţi pe piaţa muncii ?‖, răspunsurile
au fost următoarele:

Fig. 13
Opinia majorităţii femeilor investigate este aceea că în ţara
noastră chiar dacă există un cadru juridic adecvat, acesta este
necunoscut (chiar de către respondente), iar această opinie este urmată
de aceea a neadecvării cadrului juridic sau negarea acestuia
(aprecierea cadrului juridic este înregistrată doar în cazul unui procent
de 26,5%). Este aşadar de remarcat mai ales răspunsul (majoritar) al
celor 44,9% dintre femei care declară că nu îşi dau seama că ar exista
un cadru juridic adecvat, probabil pentru că ştiu puţin despre el (sunt
pur şi simplu neinformate).
Existenţa unor bariere în privinţa educaţiei, din punct de
vedere cantitativ (în speţă mai multe bariere pentru femei în accesul la
educaţie) a fost un alt aspect urmărit în cercetarea noastră, din care a
rezultat că doar 24,6% din femeile cercetate afirmă existenţa
diferenţelor de gen în privinţa diverselor bariere aflate în calea lor
comparativ cu bărbaţi.
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Iată cum se prezintă situaţia aceasta în opinia femeilor
investigate:
Întrebare: Consideraţi că femeile au mai multe bariere decât
bărbaţii în privinţa educaţiei în România de azi ?

Fig. 14
Chestionarul a vizat şi clasificarea primelor bariere de gen
percepute de femeile cercetate, care afirmau existenţa diferenţelor de
gen în privinţa diverselor bariere educaţionale aflate în calea lor,
comparativ cu bărbaţii (cele 22,1%). Astfel de bariere, în ordinea
proporţiei afirmării lor de către femei, au fost următoarele:
Tabel 6
Bariere
%
1. Femeile participă la mai puţine cursuri de formare
profesională continuă (FPC) pe tot parcursul vieţii, din diverse 18,7
motive (familiale, venituri, mentalităţi învechite etc.)
2. Femeile sunt mai expuse la un grad de şcolarizare scăzut,
din diverse motive (mai expuse la analfabetism sau la
16,8
abandonarea şcolarităţii, mai expuse la absolvirea unei şcoli de
nivel mai scăzut: şcoli generale sau cel mult liceale)
3. Femeile sunt mai expuse la respingerea ocupării unui
prim loc de muncă (bariere datorate accesului efectiv pe piaţa 14,2
muncii – de intrare la un prim loc de muncă)
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4. Femeile sunt mai expuse la respingerea reocupării
locului de muncă avut anterior întreruperii muncii (din
motive legate de creşterea copiilor sau unor alte motive, cum
ar fi: boală, închiderea fabricii, concedii de studii etc.)
5. Părinţii sau alţii aleg în locul femeii la ce vârstă să
finalizeze studiile şi / sau să se angajeze şi chiar unde anume
să lucreze (bariere în alegerea parcursurilor educaţionale şi
profesionale)
6. Alte bariere la care sunt expuse femeile

14,0

11,1
4,1

O problemă legată de formarea continuă s-a referit la
„necunoaşterea unei limbi străine ca potenţială barieră pentru o
femeie‖. Rezultatele la această problemă sunt prezentate mai jos:
Întrebare: Consideraţi că necunoaşterea unei limbi străine
poate fi o potenţială barieră pentru o femeie ?

Fig. 15
Lipsa Internetului la domiciliu reprezintă o barieră serioasă, de
care sunt conştiente şi femeile cărora li s-a cerut opinia. Astfel, 94%
au Internet acasă (dintre care 80,6% îl şi utilizează) şi acestea declară,
în totalitatea lor, că există cazuri în care Internetul poate constitui o
potenţială barieră pentru o femeie, cum ar fi: când nu are acces la
Internet (25,5%), când nu are cunoştinţe minime pentru folosirea
calculatorului (71,8%), în alte cazuri (3%).
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La întrebarea: "Câte ore pe zi alocaţi pentru a vă îndeplini
responsabilităţile familiale? (de exemplu: spălat, cumpărături şi
prepararea hranei, îngrijirea şi educarea acasă a copiilor, alte activităţi
gospodăreşti)‖, femeile respondente au dat răspunsurile de mai jos3:
Numărul de ore alocate responsabilităţilor familiale
1. O oră, maximum 2 ore zilnic
2. Trei sau patru ore zilnic
3. Cinci sau şase ore zilnic
4. Şapte sau opt ore zilnic
5. Peste opt ore zilnic
6. Non-răspuns

Tabel 7
%
27,1
40,0
20,4
8,1
4,7
0,1

Femeile respondente declară, în majoritatea cazurilor, că la
îndeplinirea responsabilităţilor familiale deseori sunt ajutate de soţ şi /
sau alţi membri ai familiei (47,6%), faţă de cazul când ajutorul este
rareori (35,2%) sau niciodată (17,3%).
Cât priveşte opinia femeilor participante la cercetare vizând
cazul special al tinerelor care se confruntă cu mai multe probleme
decât cele mai în vârstă, am constatat următoarele aspecte mai
importante: a. 71,1% declară că cea mai importantă problemă a
tinerelor este reprezentată de faptul că acestea "nu au loc de muncă
(folosesc o parte din veniturile părinţilor şi/sau a rudelor lor)‖ (locul
I); b. 68,1% spun că o altă mare problemă a tinerelor provine din
faptul că "nu au casa lor (stau în aceeaşi locuinţă cu părinţii şi / sau
rudele lor)‖ (locul al II-lea); c. 46,7% opinează că o altă problemă a
tinerelor se datorează "nu au posibilităţi materiale (familiale) de a
urma şcoala (facultatea) dorită‖ (locul al III-lea); d. 38,2% cred că
altă problemă a tinerelor se referă la faptul că acestea "sunt obligate
să plece în străinătate (pentru a putea întreţine familia sau pe
sine)‖; e. 18,4% aduc în discuţie faptul că tinerele "nu îşi permit să
facă copii” (din acelaşi motiv pentru care nu se pot căsători); f. 16,9%
spun că "lipsa de locuri (suficiente) de petrecere a timpului liber‖ ar
3

A se compara situaţia la unul din studiile POSDRU, amintit anterior, în care
numărul de ore alocate responsabilităţilor familiale în cazul femeilor
investigate pe plan naţional, avea o altă configuraţie: 1-2 ore – 3,9%; 3-4 ore
– 20,3%; 5-6 ore – 18,7%; 7-8 ore – 12,5%; peste 8 ore – 16,0% (Paşnicu şi
colegii, 2011 – Op. cit., p. 88).

50

STUDIU PRIVIND BARIERELE DE GEN DIN ROMÂNIA - RAPORT DE CERCETARE

fi şi ea importantă; g. 14,1% consideră că problema cea mai grea
pentru tinere se datorează faptului că "nu se pot căsători (pentru că
nu ar putea să-şi întreţină noua familie)‖; h. în fine, 3,3% acuză alte
diverse probleme pentru care tinerele sunt nevoite să facă eforturi
mari pentru a se descurca în viaţă, cu resurse limitate, în România de
azi.
Violenţa bărbaţilor faţă de femei a reprezentat o altă
problemă-cheie în investigarea sociologică a femeilor participante la
cercetare. Iată care au fost răspunsurile acestora la problema aceasta:
Întrebare: Aţi avut vreodată parte de o agresiune din partea unui
bărbat ?
Tabel 8
Itemi de răspunsuri
%
Da, în familie (din partea propriului soţ sau prieten)
7,6
Da, în familie (din partea părinţilor)
6,0
Da, în familie (din partea altor persoane: rude, cunoştinţe
1,7
apropiate sau îndepărtate)
Da, pe stradă (din partea unui necunoscut sau a altor persoane
8,5
necunoscute)
Da, la serviciu (din partea unui şef: de ex. hărţuire sexuală,
2,8
ameninţări etc.)
Da, la serviciu (din partea unui coleg, unor colegi)
1,3
Da, la serviciu (din partea unei colege, unor colege)
1,5
Da, în alte locuri (din partea altor persoane)
1,4
Nu, nicăieri, de către nimeni, niciodată
69,1
Oricine, oricând în viaţă a avut o problemă ca aceasta
0,1
Dacă excludem din calcul pe cele 1.200 de femei (68,1%),
care declară că nu s-au confruntat în viaţă cu situaţia unei agresiuni de
orice fel, rezultă că peste o treime dintre femeile din cele 6 regiuni au
avut parte totuşi de o agresiune pe parcursul vieţii lor (31,9%), ceea ce
reprezintă o proporţie îngrijorătoare.
Modul în care au reacţionat cele 31,9% femei care au fost
nevoite să facă faţă unei astfel de situaţie neplăcută sunt dintre cele
mai diverse. Oferim aici principalele astfel de "instrumente de
combatere a discriminării folosite‖: a. doar 8,3% declară că au sesizat
în scris o instituţie specializată (Poliţie, Parchet, Consiliul Naţional
pentru Combaterea Discriminării etc.); b. 5,2% spun că au informat
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mass-media; c. 4,2% spun că au apelat la serviciile de consiliere;
d. 3,4% au depus proteste scrise sau au ieşit în stradă; e. 3,4% au
participat la întâlniri publice; f. 2,2% spun că au folosit telefonul
verde; g. din cele 1.738 de femei, 1.228 nu fac nici un fel de precizări,
ceea ce înseamnă că nu au apelat la nici unul din instrumente de
combatere a discriminării.
La nivel de regiuni, violenţa faţă de femei din partea
bărbaţilor (indiferent de statusul acestora faţă de victime) este mai
răspândită în regiunile Bucureşti-Ilfov (41,1%), Nord-Est (37,3%) şi
Vest (31,2%) şi mai redusă în regiunile Sud-Est (23,6%), Nord-Vest
(20,2%) şi Sud-Muntenia (17,5%).
O altă problemă pusă în discuţie a viza posibile conflicte în
familie din cauza veniturilor mai reduse din partea femeii, comparativ
cu cele ale bărbatului. La întrebarea: Soţul / prietenul / unul dintre
părinţi v-a(u) reproşat vreodată că aveţi un aport mai redus în
veniturile pe care le obţineţi decât el?, răspunsurile au arătat că
peste două treimi dintre femei tind să dea un răspuns negativ în acest
caz (da – 13,8%, uneori – 18,8%, nu – 67,4%).
În schimb, contribuţia disproporţionată a femeii la treburile
gospodăreşti şi la îngrijirea copiilor creşte faţă de cea a bărbatului în
familie, aspect reieşit din răspunsurile privind acest aspect.
Întrebare: Credeţi că dvs. personal aveţi mai multe îndatoriri în
ceea ce priveşte activităţile casnice şi / sau îngrijirea copiilor decât
alţi membri ai familiei ?

Fig. 16
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Din datele pe care le-am obţinut din cercetare, am identificat
şi existenţa prejudecăţii că "soţul ar trebui să fie principalul susţinător
financiar într-o familie‖. Astfel, 93,4% dintre femei declară acest
lucru, faţă de doar 6,6% care nu sunt de acord cu această prejudecată.
O problemă dificil de analizat a vizat şi experienţa, adesea
nefericită, a divorţului, deşi aceasta a fost constatată, la sub-eşantionul
nostru, doar în proporţie de 17,7%. Proporţia nu este mare dar
distribuţia ei în teritoriu este disproporţionată.
Accesul femeilor la diverse poziţii socio-ocupaţionale a
reprezentat un alt aspect pe care l-am urmărit în studiul de faţă, deşi
82,7% declară că accesul la aceste poziţii nu este restricţionat. Totuşi,
nu sunt de ignorat cele 380 de femei (diferenţa de 17,3%) care neagă
accesul egal la aceste poziţii în comunităţile lor şi precizează aceste
ocupaţii: primar şi viceprimar, preot, director, ocupaţii din domenii
precum cele din construcţii sau industria grea.
Preferinţa pentru un rol specific, în conformitate cu dinamica
vieţii sociale moderne şi post-moderne a fost urmărită şi prin
investigaţiile noastre.
La întrebarea: "Într-o lume foarte eterogenă din punct de
vedere cultural, în care rolurile şi sarcinile îndeplinite de femei
cunosc o dinamică accentuată, cum vă auto-situaţi în raport cu
specificul fiecărei societăţi ?‖, răspunsurile au fost următoarele:
Tabel 9
Itemi de răspunsuri
%
Prefer să fiu situată în lumea tradiţională, ca mamă şi ca soţie
25,8
Prefer să fiu situată în lumea modernă, ca salariată şi ca
49,7
cetăţeană
Prefer să fie situată în lumea actuală, post-modernă, a noului
secol, în calitate de consumatoare şi de participantă la 24,5
cultura contemporană
Preferinţa pentru rolurile şi sarcinile de "salariată şi ca
cetăţeană‖, specifice secolului trecut, denotă o auto-poziţionare care
caracterizează, în fapt, comunităţi întregi din cele 6 regiuni, situaţia
arătând preponderenţa femeilor investigate care refuză noi roluri ale
lumii post-moderne.
Dacă privim aspectul acesta pe plan regional, constatăm totuşi
o relativă diferenţiere: de exemplu, între regiunea Sud-Muntenia
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(25,9% acceptă statutul de consumatoare şi de participantă la cultura
contemporană) şi Nord-Vest (cu 21,2%, în acelaşi sens) (fig. 18).

Fig. 17
Alt important aspect la care s-a referit studiul nostru a vizat un
grup etnic important din societatea românească de azi şi la bariere
culturale, mai ales în cazul rromilor, dar nu numai. Totuşi, este de
remarcat faptul că mai puţin de 1/3 din femeile respondente (28,6%)
recunosc existenţa unor bariere culturale întemeiate pe etnie sau rasă,
dar nu oferă şi exemplificări în acest sens (73% nu pot exemplifica).
Bariere de gen specifice lumii post-moderne pot fi regăsite ca
provenind şi din orientările sexuale ale unor femei (lesbiene), dar legat
de acest aspect, sunt de remarcat opiniile femeilor care, în majoritatea
lor, declară că "este treaba lor‖ (49,9%), faţă de cele care se declară
"total împotrivă‖ (28,3%) şi de cele care nu se pot pronunţa (21,8%).
Aproximativ la fel stau lucrurile în ceea ce priveşte problema
"adopţiei copiilor de către femeile care declară că formează un cuplu‖:
"este treaba lor‖ – 45,7%; "total împotrivă‖ – 27,2% şi de cele ale
celor care nu se pot pronunţa (27,1%).
Cum am spus într-o precizare metodologică de la începutul
prezentării de faţă, am supus analizei şi ipoteza că recenta criză
economică structurală (pe România) ori regională a dăunat mai mult
femeilor decât bărbaţilor, din cauze diverse, dintre care cele privind
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concedierile ar trebui să se situeze pe un loc fruntaş între astfel de
cauzalităţi posibile.
Verificând această ipoteză, am constatat că aceasta s-a
confirmat în mare parte, în sensul că femeile investigate au perceput
existenţa unei astfel de situaţii în proporţie destul de mare, de aproape
un sfert dintre ele (mai precis de 23,4%, deşi 49,9% neagă această
situaţie) şi 26,7% care declară că nu se pot pronunţa, cel mai probabil
din necunoaşterea ei).
Pe plan regional, situaţia este cea din Fig. 18, din care se
constată că mai afectate de criză au fost femeile din Sud-Muntenia şi
mai puţin afectate femeile din regiunea Vest:

Fig. 18
Starea sănătăţii nu reprezentă o problemă deosebită în cazul
femeilor investigate din cele 6 regiuni: 45% se declară "perfect
sănătoase‖, 51,3% au "puţine probleme cu sănătatea (nu am nimic
grav)‖ şi doar 3,7% declară că au "mari probleme cu sănătatea (boli
cronice necontagioase, infectare cu HIV, alte boli grave care le fac
vulnerabile într-o eventuală angajare pe care o doresc)‖.
Este surprinzător că la întrebarea: "Consideraţi ca printr-un
program de instruire, precum proiectul FEMINIS, ar creşte
şansele dvs. de ocupare sau de avansare în carieră ?‖ femeile care
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au declarat că nu pot aprecia în acest moment dacă în acest fel le-ar
creşte şansele (şi în consecinţă nu ar intenţiona să se înscrie
deocamdată la un program de instruire) sunt în proporţia majoritară de
59,7%, spre deosebire de răspunsul afirmativ, caz pentru 31,1% dintre
femei şi de cel negativ cu doar 9,2%).
În studiul de faţă am urmărit şi percepţia femeilor legată de
rolul pe care îl au instituţiile statului în asigurarea egalităţii de şanse a
femeilor şi în combaterea discriminării. Astfel, la întrebarea "În ce
măsură apreciaţi că instituţiile publice cu atribuţii în asigurarea
egalităţii de şanse a femeilor faţă de bărbaţi, sunt utile ?‖,
răspunsurile au dus la aprecieri favorabile, în sensul utilităţii lor mari
şi foarte mari (67,1% în total):

Fig. 19
În continuarea întrebării anterioare este şi următoarea: "Care
dintre instituţiile statului, prezentate mai jos, credeţi că este cea
mai eficientă în combaterea discriminării din instituţiile publice ?‖
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Fig. 20
Prin răspunsurile femeilor investigate s-a dovedit că acestea
sunt conştiente de faptul că eficienţa cea mai mare, dintre instituţiile
publice, în asigurarea non-discriminării în România, o au Consiliul
Naţional pentru Combaterea Discriminării – CNCD şi justiţia.
Prin această investigaţie de teren au fost supuse interogării şi
identificate inclusiv sursele de informaţie despre discriminare cele mai
credibile pentru femei: Clasamentul credibilităţii, efectuat de femeile
investigate, dacă luăm în calcul doar procentul alocat pentru locul I
acordat de înseşi respondentele, este următorul: Locul I. Mass media
(centrale şi locale) – 41,7%; Locul II. ONG-urile – 13,7%; Locul III.
Prietenii, colegii sau membrii familiei – 9,7%; Locul IV. Guvernul şi
alte instituţii ale administraţiei publice centrale – 7%; Locul V.
Internetul – 5,8%; Locul VI. Instituţiile administraţiei locale – 2,1%;
Locul VII. Partidele – 1,2%.
Am interogat femeile participate la studiu şi dacă ştiu de
existenţa unui institut care primeşte sesizări privind
discriminarea femeii.
În acest sens, am constatat că doar 16,4% cunoşteau un astfel
de institut (în speţă CNCD), faţă de 75,8% din totalul femeilor care nu
ştiau nimic despre existenţa şi activităţile CNCD (9,8% Non-răspuns).
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salariul este confidenţial, AJOFM şi altele nu au date certe în acest
sens sau nu le cunoaşteţi).
2. (Dacă aţi răspuns cu "Nu” la întrebarea precedentă)
Care credeţi că sunt primele trei cauze pentru care, pentru acelaşi
nivel de pregătire şi funcţie, femeile sunt mai slab remunerate
comparativ cu bărbaţii în judeţul dumneavoastră ? (încercuiţi mai
întâi cele trei litere din faţa celor trei răspunsuri pe care le daţi, apoi
faceţi un clasament al celor trei răspunsuri: care este pe Locul I, apoi
care este pe Locul II şi care este pe Locul III, aşezând pe spaţiul de
dinaintea cifrelor încercuite: I, II sau III):
_____ a. Nerespectarea grilei de salarizare;
_____ b. Neîncredere în capacitatea femeilor de a presta o activitate
la nivel calitativ egal cu al bărbaţilor;
_____ c. Cauze legate de concedii de maternitate, creştere a copiilor,
concedii medicale;
_____ d. Legislaţie deficitară, incompletă, imprevizibilă;
_____ e. Alte cauze (vă rugăm să precizaţi care sunt acestea: ____).
3. Consideraţi că în unitatea unde lucraţi (AJOFM)
persoanele merituoase sunt promovate la timp indiferent de sex ?
1. Da, promovarea se face indiferent de sex (atât bărbaţii cât şi
femeile ocupă funcţii ierarhice tot atât de repede, după meritul
fiecăruia); 2. Nu, promovarea se face pe criterii de sex (bărbaţii
ocupă funcţii ierarhice mai repede decât femeile şi fără legătură cu
meritul fiecăruia); 3. Promovarea se face pe alte criterii (care ? ___).
4. Având in vedere experienţa dumneavoastră
profesională (la toate locurile de muncă pe care le-aţi avut până în
prezent), aţi constatat probleme ale discriminării femeii în judeţ /
regiune de dezvoltare ? 1. Da, din partea superiorilor; 2. Da, din
partea colegilor; 3. Da, din partea unei şefe, tot femeie; 4. Nu,
niciodată, din partea nimănui.
5. În cazul în care aţi constatat, în diverse locuri de muncă
pe care le-aţi avut până în prezent, bariere în a avansa în carieră
ori aţi simţit o discriminare la locul de muncă (aţi răspuns cu "Da‖
la cel puţin una din ultimele două întrebări), cum aţi procedat (au
procedat) femeile discriminate ? 1. Au (am) abandonat locul de
muncă; 2. S-au (m-am) adresat unei instituţii a statului român pentru
eliminarea barierei respective; 3. Au (am) acceptat situaţia ca atare;
4. Au (am) procedat altfel (precizaţi cum anume ________).
6. În prezent, aveţi ca şef la locul de muncă (ne referim la
funcţia cea mai înaltă din unitatea care v-a angajat şi în care lucraţi în
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Din datele prezentate în Fig. 21, se constată că mai ales în
Regiunea Vest, femeile resimt că lipsa educaţiei este cea mai mare
barieră de gen din cauza căreia ele îşi găsesc greu un loc de muncă.
Ultimele 2 întrebări din chestionarul pentru femei s-au referit
la problema şomajului şi a neocupării, în cazul femeilor aflate în
căutarea unui loc de muncă (cazul a 34,4% în aceste situaţii).
Modul în care aceste femei caută o slujbă, în conformitate cu
declaraţiile lor, se regăsesc în tabelul 11 (pentru comparaţie, în prima
coloană prezentăm rezultatele la studiul nostru, iar în cea de-a doua
coloană cele înregistrate în rândul femeilor vulnerabile din regiunile
Nord-Est, Nord-Vest şi Vest, investigate prin studiul: Mesogeiako
Symvouleftiko Systema S.A. şi Călin Moldoveanu-Teselios, 2011 –
"Studiul privind ocupaţiile în curs de dezvoltare în domeniul
economiei sociale‖, p. 40).
Tabel 11
Itemi de răspunsuri
%
S-au înregistrat la AJOFM
70,7
10
Au urmărit în presă anunţurile de oferte de joburi
8,0
38
Au participat la interviuri şi concursuri pentru angajare
5,7
18
S-au adresat unei firme private de recrutare
4,3
15
Au dat un anunţ cu cererea de căutare a unui job
4,2
16
Au răspuns unor anunţuri de oferte de locuri de muncă
3,2
18
Au trimis o cerere de angajare direct unor angajatori
2,6
21
Au rugat părinţi, rude, prieteni sau colegi să le ajute să
2,3
42
găsească un loc de muncă
Dacă urmărim comparaţia cu studiul mai sus menţionat,
constatăm o varietate de apeluri la forme diverse de sprijin în căutarea
unui loc de muncă din partea femeilor vulnerabile dar cu potenţial de
înfiinţare de întreprinderi sociale şi femeile participante la cursuri în
cele 6 judeţe în care se derulează proiectul "FEMINIS – Să progresăm
împreună‖. Acestea din urmă se concentrează aproape exclusiv pe o
simplă înregistrare la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă şi eventual la urmărirea în presă a anunţurilor de oferte de
locuri de muncă. În cele două cazuri diferenţa constă cu siguranţă în
faptul că primele categorii de femei (antreprenoare) sunt mult mai
active pe piaţa muncii decât ultimele categorii de femei (cursante la
alte forme de pregătire, prin FPC).
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4.2.

PREZENTAREA

DATELOR

STATISTICE

OBŢINUTE PRIN APLICAREA CELORLALTE INSTRUMENTE
SOCIOLOGICE :

MANAGERI

DE

ÎNTREPINDERI

ŞI

DE

AJOFM-URI, FOCUS-GRUPURI, INTERVIURI CU FEMEI
Datele statistice obţinute prin aplicarea celorlalte instrumente
sunt numeroase, iar răspunsurile înregistrate sunt de o mare
diversitate, de aceea mai jos prezentăm în mod sintetic analiza lor.
În cazul directorilor de întreprinderi, datele lor de
identificare arată următoarele aspecte: 23 dintre cei 31 în total au
studii superioare (2 cu post-doctorat); a. 30 sunt români şi unul chinez;
b. 27 sunt ortodocşi, 3 sunt catolici şi unul ateu; c. 10 au vârsta de 4554 de ani, 8 sunt tineri de 25-34 de ani şi restul au vârsta de 55 de ani
şi peste; d. 10 sunt din Bucureşti, 7 din Nord-Est, 6 din Sud-Muntenia,
4 din Sud-Est Dobrogea, restul (câte unul) din celelalte regiuni unde
se derulează proiectul; e. 19 au firme cu sediul social situat în mediul
urban, iar activităţile se desfăşoară (tot) în mediul urban; f. 7 au firme
cu sediul social situat în mediul urban, dar activităţile se desfăşoară
(şi) în mediul rural; g. 4 firme cu sediul social situat în mediul rural,
iar activităţile se desfăşoară (tot) în mediul rural; h. Una din firme are
sediul social al întreprinderii situat în mediul rural, dar activităţile se
desfăşoară (şi) în mediul urban; i. Media angajaţilor este de 4, din care
în proporţie de 75% sunt femei (toate fiind SRL-uri, deci private, ca
micro-întreprinderi); j. 38,7% dintre firme sunt active în domeniul
„comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi
motocicletelor‖; k. 67,7% dintre ele nu organizează programe de
formare profesională; l. 71% nu au sindicat; m. 29,0% declară că au o
colaborare mai bună cu femeile, faţă de 19,4% declară că au o
colaborare mai bună cu bărbaţii, dar preponderenţa răspunsurilor se
îndreaptă spre „tot atât de bine şi cu bărbaţii şi cu femeile‖ (51,6%); n.
41,9% declară că îşi recrutează personalul de care au nevoie, apelând
mai ales la mass-media; o. La angajare majoritatea lor nu au preferinţe
între a angaja bărbaţi sau femei (54,7%), dar 9,6% preferă totuşi mai
ales personal feminin (procent superior preferinţei exclusive pentru
bărbaţi); p. 80,6% caută personal cu experienţă; r. Doar 6,4% au
declarat că au angajat femei însărcinate, faţă de 93,6% care spun
contrariul, ori declară că nu a fost cazul (nu s-a prezentat o astfel de
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persoană la firmă); s. Doar 16,2% dintre managerii de firme consideră
utilă colaborarea cu AJOFM-ul din judeţul lor, faţă de 29% care spun
contrariul sau sunt indecişi în legătură cu acest aspect; t. Majoritatea
(54,8%) consideră foarte necesară dezvoltarea competenţelor (de
exemplu prin cursuri de formare profesională continuă), dar 29% sunt
indecişi în legătură cu acest aspect.
La întrebarea: "Consideraţi că remuneraţia unei femei este
egală cu cea a unui bărbat‖, răsunsurile managerilor de întreprinderi
au fost împărţite între: 67,7% – „Da, în întreprinderea noastră o
femeie câştigă tot atât cât un bărbat care are acelaşi nivel de pregătire
şi funcţie – deci nu există discriminare‖; 29,0% - declară, pur şi
simplu (deşi sunt directori) că „Nu ştiu (din diverse motive: salariul
este confidenţial, nu avem statistici în acest sens etc.)‖, aşa că ar mai
rămâne un procent redus de manageri care recunosc faptul că ―în
întreprindere o femeie câştigă mai puţin decât un bărbat pentru acelaşi
nivel de pregătire şi funcţie – deci există discriminare‖.
O astfel de situaţie era previzibilă (acesta constituind şi o
ipoteză de lucru, prin apelul la micro-întreprinderi private), ea arătând
clar faptul că în economia privată discriminarea încă se practică.
Totuşi, ca urmare a interesului special de obţinere a profitului
aşteptat, nu acelaşi lucru am observat în cazul promovării. Astfel,
87,1% dintre managerii de firme consideră că „promovarea se face
indiferent de sex (atât bărbaţii cât şi femeile ocupă funcţii ierarhice tot
atât de repede, după meritul fiecăruia)‖.
Cei mai mulţi dintre directorii de micro-întreprinderi private
investigaţi (13 din 31, adică 41,9%) declară că „în cazul în care o
femeie s-ar plânge că întâmpină o barieră, aceasta se poate adresa unei
instituţii a statului român pentru eliminarea barierei respective‖, dar
doar 3,2% spun că dispun de o procedură reglementată de firmă
(precizată), de care să beneficieze, la faţa locului, o femeie
discriminată dintr-o anumită perspectivă concretă.
Relativa proporţionalitate egală din aceste companii mici se
constată din aprecierile şefilor lor, în privinţa echipelor (reduse
numeric) de management: astfel, 16,1% apreciază că managerii din
propriile firme sunt mult mai mulţi bărbaţi decât femei, pentru că în
unitate sunt mai mulţi bărbaţi, 12,9% că managerii sunt mult mai
mulţi bărbaţi decât femei, deşi în unitate sunt mai multe femei, pe
când 25,4% spun că managerii sunt cam în proporţii egale.
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Se constată că şi directorii de firme, în proporţie de sub 50%
(mai exact 48,4%), cred, ca şi femeile, dar nu ca şi managerii de
AJOFM-uri, că legislaţia actuală este adecvată.
Managerii de companii nu consideră că femeile ar avea mai
multe bariere decât bărbaţii pe piaţa muncii (54,8%, plus 29% care
spun că nu îşi dau seama cum se prezintă în acest sens situaţia la alte
unităţi economice sau contexte socio-ocupaţionale).
Internetul joacă un rol esenţial în viaţa business-man-ilor:
93,5% au Internet acasă şi îl folosesc, fiindu-le foarte util în business.
Ca şi în cazul femeilor, cei mai mulţi respondenţi-manageri
cred că „relaţiile sexuale între persoane de acelaşi gen‖ este „treaba
lor‖ (45,2%), faţă de o minoritate de 29% care îşi declară opoziţia.
Respondenţii-manageri, în majoritate (48,4%) declară că
perioadele de criză nu „iartă‖ faptul că cineva este femeie sau bărbat,
de aceea ambele sexe au fost afectate în aceste perioade grele.
Cea mai mare parte a managerilor (61,3%) apreciază că
„instituţiile publice cu atribuţii, în foarte mare măsură, sunt utile în
situaţii de discriminare‖, în primul rând CNCD, apoi Poliţia şi Justiţia.
Ca şi în cazul femeilor investigate, nici directorii de firme
private repsondenţi nu ştiau că în România există un institut care
primeşte sesizări (în 87,1% din cazuri).
Lipsa educaţiei / educaţia insuficientă reprezintă, şi în cazul
managerilor-respondenţi principala problemă din cauza căreia
grupurile vulnerabile îşi găsesc cu dificultate un loc de muncă, iar pe
locul secund se află lipsa locurilor de muncă adecvate pe piaţa
muncii.
La întrebarea: "Luând în calcul şi experienţa de relaţie cu alte
întreprinderi din judeţ/ regiune de dezvoltare economică, cum
apreciaţi că va evolua piaţa muncii în această arie geografică, cu o
referire specială la situaţia femeilor fără loc de muncă şi care doresc o
slujbă pe termen scurt (anul acesta, până la debutul anului 2015)?‖,
răspunsurile au fost: a. 48,4% au considerat că femeile vor găsi mai
greu un job în acest an; b. 22,6% au considerat că femeile vor găsi mai
uşor un loc de muncă în acest an; c. 22,6% nu-şi dădeau nici o părere.
La întrebarea: "Cum aţi prognoza situaţia discriminării
femeilor pe piaţa muncii din judeţ/ regiune în următorii 5 ani?‖,
răspunsurile au fost: a. 32,3% cred că discriminarea femeii va rămâne
în aceleaşi limite ca în prezent; b. 19,4% cred că discriminarea femeii
va scădea; c. 48,4% nu-şi puteau da o părere.
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La ultima întrebare, referitoare la un set de adjective care ar
putea caracteriza comportamentul general al unei femei faţă de cel al
unui bărbat (în relaţiile interumane şi în relaţiile de muncă), situaţia se
prezintă astfel:
Tabel 1 – Caracteristici specifice femeilor şi bărbaţilor în
opinia managerilor de întreprinderi)
Mai potrivite pentru:
Caracteristici specifice
Femei
Bărbaţi
În relaţiile interumane:
Afectiv (ă)
12,9
77,4
Agresiv (ă)
19,4
67,7
Blând (ă)
35,5
54,8
Curajos (Curajoasă)
32,3
38,7
Dependent (ă)
54,8
29,0
Emoţional (ă)
58,1
19,4
Energic (ă)
32,3
48,4
Fermecător (Fermecătoare)
9,7
71,0
Hotărât (ă)
51,6
25,8
Insensibil (ă)
16,1
51,6
Lipsit (ă) de energie
19,4
58,1
Pasional (ă)
29,0
38,7
Raţional (ă)
45,2
29,0
Sensibil (ă)
41,9
32,3
Vorbăreţ (Vorbăreaţă)
16,1
12,9
În relaţiile de muncă:
Ambiţios (ambiţioasă)
16,1
61,3
Autocratic (ă)
25,8
29,0
Aventuros (aventuroasă)
12,9
61,3
Creativ (ă)
29,0
51,6
Darnic (ă)
35,5
29,0
Decizional (ă)
38,7
32,3
Dominant (ă)
29,0
45,2
Drăguţ (ă), atractiv (ă) sau carismatic (ă)
16,1
58,1
Interactiv (ă)
35,5
22,6
Intreprinzător (întreprinzătoare)
32,3
29,0
Intuitiv (ă)
38,7
22,6
Predispus (ă) de a face reţele
32,3
25,8
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Protecţionist (ă)
Prudent (ă)
Puternic (ă)
Receptiv (ă)
Sever (ă)
Slab (ă)
Stabil (ă)
Stiluri de management în întreprinderi:
Stil de a conduce de tip grijuliu (grijă faţă de
oameni)
Stil de a conduce de tip dominator
(instrumental)
Ia decizii fără consultarea altora / alţi
manageri ori subordonaţi
Agentic (ă) (mai orientat[ă] către activităţi şi
rezultate)
Comuni(caţi)onal (ă) (mai orientat[ă] spre
relaţie)

32,3
45,2
25,8
35,5
32,3
48,4
32,3

32,3
19,4
38,7
32,3
25,8
12,9
29,0

61,3

16,1

25,8

51,6

41,9

29,0

51,6

22,6

51,6

22,6

În privinţa relaţiilor interumane, în opinia managerilor de
întreprinderi, femeile au drept caracteristice principale: afectivă,
fermecătoare şi blândă, dar şi lipsită de energie. În privinţa
relaţiilor de muncă, femeile se detaşează de bărbaţi prin: ambiţie,
carismă şi creativitate. Cât priveşte stilul preponderent de
management, în cazul femeilor, acesta se caracterizează prin
conducere de tip grijuliu (grijă faţă de oameni).
Aşa cum rezultă şi din studiile internaţionale, se constată şi
faptul că femeile au un stil preponderent de a conduce de tip grijuliu
(grijă faţă de oameni), sunt mai orientate către activităţi şi rezultate şi
sunt mai orientate spre relaţie decât bărbaţii.
În cazul conducerilor AJOFM datele se prezintă astfel, la
principalele răspunsuri analizate (de la 4 bărbaţi şi de la 2 femei):
Întrebarea 3: „Consideraţi că în unitatea unde lucraţi
(AJOFM) persoanele merituoase sunt promovate la timp indiferent de
sex?‖ (La această întrebare au răspuns toţi respondenţii cu funcţii de
conducere din AJOFM-urile analizate – din municipiul Bucureşti şi
din municipiile judeţelor: Ilfov, Prahova, Timiş, Constanţa şi Cluj).
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Toţi directorii acestor AJOFM au considerat că promovarea se
face meritocratic, indiferent de sexul persoanei.
Două concluzii se pot trage din aceste răspunsuri: 1. fie
responsabilii respectivi sunt corecţi în cea ce priveşte promovarea;
2. fie există şi discriminare de gen, numai că directorii nu pot să-şi
asume asemenea practici.
Întrebarea 4: „Având în vedere experienţa dumneavoastră
profesională, aţi constatat probleme ale discriminării femeii în judeţ /
regiune de dezvoltare?‖.
Consensul există şi în cazul acestei întrebări, 5 din 6
respondenţi (83,3%) considerând că nu s-au confruntat niciodată cu
aşa ceva. În cazul unui singur răspuns directorul AJOFM a considerat
că a existat sau există discriminare şi că aceasta s-a manifestat din
partea superiorilor ierarhici (este cazul directorului AJOFM Timiş).
Întrebarea 6: „În prezent, aveţi ca şef la locul de muncă o
femeie sau un un bărbat ?‖ a. 83,3% - o femeie; b. 16,7% - un bărbat.
Întrebarea 7: „Cum aţi caracteriza comportamentul
actualului şef de la serviciul dumneavoastră (este cazul fiecărui
AJOFM)?‖, a. 66,7% - democratic; b. 16,7% - libertin; c. 16,7% autoritar.
Întrebarea 10: „Veniturile familiei dumneavoastră vă sunt
suficiente pentru traiul de zi cu zi ?‖ (referinţa este adresată chiar
directorilor de AJOFM): a. 83,3% - cu veniturile actuale îşi rezolvă
nevoile lunare şi le rămâne şi ceva în plus (fac mici economii), au un
trai decent, se situează puţin peste media societăţii româneşti de
astăzi; b. la 16,7% - nu le ajung veniturile pentru fiecare lună întreagă,
dar se descurcă, fără să economisească ceva;
Întrebarea 14: „Consideraţi că necunoaşterea unei limbi
străine poate fi o potenţailă barieră pentru o femeie ?‖: a. 83,3% - da;
b. 16,7% - nu.
Întrebarea 19: „Soţul / prietenul / unul dintre părinţi v-a(u)
reproşat vreodată că aveţi un aport mai redus în veniturile pe care le
obţineţi decât el ?‖: 100% – nu.
Întrebarea 25: „Sunteţi de acord cu relaţiile dintre cuplurile
de acelaşi sex (homosexualitate sau lesbianism)?‖, a. 50,0% - sunt
total împotrivă; b. 33,3% - nu mă pot pronunţa; c. 16,7% - este treaba
lor (nu am nimic împotrivă).
Întrebarea 26: Dar cu adopţia copiilor de către cuplurile de
acelaşi sex?: a. 66,7% - sunt total împotrivă; b. 33,3% - nu se pot
pronunţa. Aici se evidenţiază conservatorismul societăţii româneşti
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vizavi de provocările modernităţii. Persoane educate, cu studii
superioare (directori de AJOFM-uri participanţi la chestionar), se
declară clar împotriva relaţiilor homosexuale şi sunt împotriva
adopţiilor de copii de către persoanele de acelaşi sex.
Întrebarea 48: Se referă la un set de adjective care ar putea
caracteriza comportamentul general al unei femei faţă de cel al unui
bărbat (în relaţiile interumane şi în relaţiile de muncă):
Tabel 13
Caracteristici specifice mai ales Caracteristici specifice mai ales
femeilor
bărbaţilor
Afectiv(ă): 83,3%
Agresiv: 66,7%
Blând(ă): 83,3%
Creativ: 50%
Curajos(ă): 50%
Dominant: 66,7%
Emoţional(ă): 50%
Întreprinzător: 50%
Ascultă de ideile altora/ alţi
Fermecătoare: 50%
manageri / subordonaţi: 50%
Hotărât(ă): 50%
Sensibil(ă): 66,7%
Vorbăre(a)ţ(ă): 50%
Autocratic(ă): 83,3%
Darnic(ă): 66,7%
Decizional: 50%
Imaginativ(ă): 50%
Intuitiv(ă): 66,7%
Predispus(ă) a face reţele: 50%
Sever(ă): 50%
Stil de a conduce dominator
(instrumental):
Lasă să meargă lucrurile de la
sine: 50%
Tabelul 13 cuprinde mai multe adjective care ar caracteriza
statusurile/ rolurile specifice de gen.
În acest fel, am testat prezumţia după care sex-status/ rolurile
tradiţionale ar favoriza sau nu cariera managerială a celor aflaţi la
vârful întreprinderilor şi instituţiilor angajatoare dintr-o ţară sau alta
(despre acest aspect discutăm mai larg în Partea a II-a a lucrării, care
urmează – Raportul socio-politic asupra barierelor de gen în cele 6
regiuni).
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PARTEA A II-A – RAPOARTE PE DOMENII DE STUDIU ASUPRA
BARIERELOR DE GEN

5. RAPORTUL

SOCIO-POLITIC ASUPRA BARIERELOR DE

GEN

5.1. STUDII ANTERIOARE ÎN DOMENIU (SOCIOPOLITIC ) ŞI CÂTEVA ASPECTE METODOLOGICE
Discriminarea reprezintă o componentă intrinsecă a societăţii
moderne. Alteritatea a reprezentat şi reprezintă o sursă inepuizabilă de
discriminare. Religia, trăsăturile fizice, mediul social, educaţia,
reprezintă elemente în jurul cărora s-a articulat discriminarea. Este
suficient să amintim de segregarea rasială prezentă în varii spaţii
culturale şi politice, de marginalizarea celor cu deficienţe motorii sau
mentale, de xenofobia ce creşte - în tandem cu crizele economice ale
societăţii postmoderne - şi tot ar fi îndeajuns pentru a justifica
prezenţa difuză a discriminării în lumea de azi. O definiţie succintă
indică discriminarea, din punct de vedere socio-politic, drept
tratament diferenţiat aplicat unei persoane în virtutea apartenenţei
acesteia, reale sau presupuse, la un anumit grup social-politic. Deşi
discriminarea reprezintă o acţiune individuală, ―dacă membrii
aceluiaşi grup sunt trataţi în mod similar, aceasta constituie şi un
patern social de comportament agregat‖ (***, 2009 – Proiect ESTHR
– pachet integrat de acţiuni pentru dezvoltarea rolului femeii în
societatea românească, Raport de cercetare privind discriminarea de
gen în piaţa muncii, p. 5).
Statisticile indică faptul că grupurile cele mai expuse
discriminării le reprezintă minorităţile etnice, rasiale, religioase şi
grupurile de imigranţi (Ibidem, p. 6). Discriminarea femeilor se înscrie
în acest tablou general, fiind o preocupare constantă în studiile şi
cercetările recente.
Vom face în continuare succinte referiri vizavi de participarea
femeilor în funcţiile de conducere, reprezentarea lor politică şi
dinamica educaţiei în rândurile acestora.
Cercetările arată că, în general, încadrarea femeilor în funcţii
de conducere este în continuare mai redusă decât cea a bărbaţilor, fapt
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ce sugerează că discuţia cu privire la egalitatea dintre sexe este departe
de a fi încheiată. Guvernele, ONG-urile, companiile comerciale
încearcă să uniformizeze oportunităţile femeilor şi bărbaţilor printr-o
serie de măsuri şi iniţiative.
În Danemarca, una din ţările-model în privinţa egalităţii de
şanse, o astfel de iniţiativă s-a numit ―Carta pentru mai multe femei în
funcţii de conducere‖. Demersul a avut rezultate, în sensul în care
companiile şi-au regândit strategiile de recrutare, au introdus noi
politici de resurse umane stabilind programe flexibile, menite să
împace problemele de familie cu cele de serviciu. Acest lucru s-a
dovedit a fi profitabil nu numai pentru femei, dar şi pentru firme.
Pe de altă parte, statisticile indică faptul că, în Danemarca,
numărul femeilor cu studii superioare îl depăşeşte pe cel al bărbaţilor.
Aceleaşi statistici spun că acele companii conduse de femei sau având
femei în consiliile de administraţie se descurcă la fel de bine, dacă nu
chiar mai bine decât întreprinderile conduse de bărbaţi. Folosind acest
exemplu particular, spunem că Danemarca este una dintre primele ţări
care a promovat egalitatea între sexe pe piaţa muncii. Totuşi, chiar şi
în cazul acesta fericit, studiile arată că în ciuda numărului crescut de
femei în poziţii de manager şi în ciuda parităţii educaţionale,
leadership-ul este dominat în continuare de bărbaţi (din 94 de Chief
executive officer - CEO numiţi în 2010, doar 4 au fost femei).
Conform cercetătoarei Judith G. Oakley, există două bariere
ce împiedică accesul femeilor în funcţii de conducere. Primul obstacol
ar fi practicile companiilor, care favorizează recrutarea, reţinerea şi
promovarea bărbaţilor. Al doilea obstacol ţine de cauze culturale şi
comportamentale legate de stereotipii, simbolistică, putere, stiluri de
conducere preferate şi psihodinamica relaţiilor femei-bărbaţi (Oakley,
2000 – Gender-based Barriers to Senior Management Positions:
Understanding the Scarcity of Female CEOs).
Teoria rolului social al diferenţelor şi similitudinilor dintre
sexe este un instrument util în înţelegerea şi explicarea influenţei pe
care o au stereotipurile în distribuirea rolurilor sociale şi sexuale ale
femeilor şi bărbaţilor în societate, precum şi diferenţele
comportamentale dintre femei şi bărbaţi. Această teorie explică,
parţial, şi de ce femeile conduc altfel decât bărbaţii. Este oare modul
de a conduce specific fiecărui sex o altă barieră în calea femeilor?
Un grup de cercetători ai Universităţii statului american Ohio
a dezvoltat între anii 1940 şi 1950 un model al stilului de conducere,
cu ajutorul unor chestionare, care au evidenţiat două dimensiuni,
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denumite ―grijuliu‖ şi ―structură iniţiatoare‖. ―Grijuliul‖ se referă la
comportamente orientate spre mai multe persoane, cu interes pentru
subordonaţi, în vreme ce liderii ce manifestă comportament de tip
―structură iniţiatoare‖ tind să se concentreze pe sarcina de serviciu
însăşi, pe cât mai buna ei executare. Un lider grijuliu îşi tratează
subordonaţii ca pe nişte egali, le ascultă ideile, şi doreşte să le pună în
aplicare, subliniază importanţa colaborării, satisfacţia la slujbă,
bunăstarea grupului – fapt ce motivează şi uneşte colectivul. Pe de altă
parte, un lider care manifestă un comportament de tip structurant se
concentrează pe obiective, pe respectarea timpului de execuţie şi pe
menţinerea standardelor, hotărând ce anume şi cum trebuie executată
o sarcină de serviciu, conform unor tipare de el stabilite, fără a căuta
să aibă aprobarea subordonaţilor – fapt ce poate genera frustrare în
rândul acestora. Una din concluziile studiului este că modul cel mai
eficace de a conduce este de a poseda şi de a îmbina ambele tipuri de
dimensiuni comportamentale, deopotrivă grijuliu şi structurant.
In 1975, John E. Williams şi Susan M. Bennett au scris un
articol în care au utilizat o listă de adjective pentru a evalua
caracteristicile femeilor şi bărbaţilor din mai multe culturi (Williams
& Bennett, 1975 – ―The Definition of Sex Stereotypes via the
Adjective Check List‖). Respondenţii (atât femei cât şi bărbaţi) au
primit lista cu cele 300 de adjective şi au fost rugaţi să se gândească
dacă este un adjectiv potrivit pentru o femeie, un bărbat sau nici una
nici alta. A rezultat o listă de 33 de adjective asociate cu bărbaţii, de
tipul independent, hotărât, curajos, insensibil, şi 32 asociate cu
femeile, precum sensibil, emoţional, blând, vorbăreţ, dependent (a se
vedea şi rezultatele noastre, prezentate mai sus).
Se poate deduce că la modul stereotip femeile şi bărbaţii sunt
percepuţi a fi diametral opuşi. Există, totuşi, şi similitudini între sexe.
Conform altor stereotipuri, bărbaţii sunt mai analitici, mai
exacţi şi mai buni la abstracţii, raţionamente şi rezolvarea
problemelor, în timp ce femeile sunt percepute ca fiind mai
imaginative, intuitive, receptive, bune vorbitoare şi creative.
Pe scurt, comportamente şi abilităţi cognitive foarte diferite le
sunt atribuite celor două sexe. Mai mult, atunci când se determină
favorabilitatea competenţelor specifice în funcţie de gen, bărbaţii
percep calităţile masculine ca fiind mai favorabile decât cele feminine.
De-a lungul istoriei s-au realizat ample cercetări privind
stilurile manageriale şi multe teorii au fost propuse în acest domeniu.

69

STUDIU PRIVIND BARIERELE DE GEN DIN ROMÂNIA - RAPORT DE CERCETARE

Leadership-ul este un aspect tot mai important pentru
organizaţii iar teoriile recente despre conducere, cum ar fi
managementul diversităţii, au abordat cu o atenţie suplimentară
beneficiile de a avea o forţă de muncă diversificată. Există credinţa că
bărbaţii şi femeile abordează în mod diferit managementul şi, prin
urmare, îi rezervă diferite calităţi.
Femeile sunt considerate ca prezentând comportamente
comunionale (mai orientate spre relaţie), iar bărbaţii comportamente
agentice (mai orientaţi către activităţi). Se poate argumenta că aceasta
înseamnă că femeile au mai mult primul tip de comportament, în timp
ce bărbaţii pe cel de-al doilea, fapt care se va reflecta şi în
comportamentul de lider al fiecărui sex.
Teoria rolului social al diferenţelor şi similitudinilor dintre
sexe examinează originea diferenţelor bazate pe stereotipii legate de
sex, studiind interacţiunea dintre rolurile sociale (ocupaţionale) şi
rolurile legate de sex, ea răspunzând unor întrebări precum: de ce
anumite roluri îi sunt rezervate unui sex, mai exact de ce atât de puţine
femei ocupă funcţia de director general?
În anii ‗80 ai secolului trecut, cercetările din domeniul
comportamentului social al femeilor şi bărbaţilor au arătat că ar exista
o diferenţă între comportamentul social al femeilor şi cel al bărbaţilor,
înţelegerea acestor diferenţe şi similitudini comportamentale fiind în
strânsă legătură cu cercetările stereotipiilor legate de sex din deceniile
precedente.
Cercetătorii Alice Eagly, Wendy Wood şi Amanda Diekman
au definit în mod tradiţional stereotipurile drept imagini inadecvate
ale grupurilor. Teoria rolului social poate fi utilizată pentru a explica
modul cum oamenii îşi lasă comportamentul să fie ghidat de
aşteptările pe care societatea le are de la ei. Socio-psihologii pretind că
oamenii doresc în mod natural să se conformeze acestor aşteptări,
drept pentru care acţionează în consecinţă. Astfel, când societatea are
aşteptări diferite cu privire la comportamentul femeilor şi bărbaţilor,
atunci aceste convingeri vor produce, datorită proceselor de
socializare, diferenţe efective între comportamentele sociale ale
fiecăruia dintre sexe (Eagly, Wood & Diekman, 2000 – Social Role
Theory of Sex Differences and Similarities: A Current Appraisal).
Dacă leadership-ul companiilor este dominat în continuare de
bărbaţi, şi în domeniul politic femeile continuă să fie subreprezentate.
O statistică simplă pentru ţări din Europa Centrală şi de Est indică
acest fapt. Spre exemplu, în România, la alegerile generale din 2008,
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femeile au ocupat puţine locuri parlamentare: 38 din 334 locuri la
Camera Deputaţilor (un procent mic, neînsemnat, de 11,4%) şi 8 din
137 la Senat (un procent şi mai redus, de doar 5,8%) – Fig. 22.

Fig. 22 – Procentul4 femeilor şi al bărbaţilor din Parlamentul
României la alegerile generale din 2008
În intervalul temporal apropiat de alegerile din 2008 de la noi,
comparativ cu ţări din Europa Centrală şi de Est, la Camera
Deputaţilor, ţara noastră s-a situat sub state ca Macedonia, Belarus,
Republica Moldova, Croaţia, Estonia, Letonia, Cehia, Serbia,
Bulgaria, Polonia, Lituania, Bosnia-Herţegovina, Slovacia, Albania,
Slovenia şi Rusia. Din ţările monitorizate, doar Muntenegru (11,1% 2009), Ungaria (9,1% - 2010) şi Ucraina (8% - 2007) au fost clasate
sub ţara noastră. Practic, din cele 19 ţări enumerate mai sus, în 16
dintre acestea (84,21%) numărul femeilor din Parlamentul acestor
state a fost superior procentual celor de la noi, în doar 3 ţări (15,79%)
femeile parlamentar fiind inferioare procentual celor din România.
În intervalul 2010-2014 (interval sincron cu alegerile din 2012
din România) statistica a rămas una similară. La alegerile generale din
2012, femeile din ţara noastră au ocupat la fel de puţine locuri
parlamentare comparativ cu alegerile precedente: 55 din 407 locuri la
4

Sursa datelor: http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif310510.htm (accesat la
28 august 2014)
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Camera Deputaţilor (un procent la fel de mic, 13,51%) şi 13 din 176 la
Senat (un procent nesemnificativ de doar 7,38%).
În intervalul temporal apropiat de alegerile din 2012 de la noi,
doar două ţări, Ungaria şi Ucraina, au înregistrat un procentaj mai mic
ca cel al României, ceea ce înseamnă un procent de doar 10,52% din
totalul celor 19 ţări luate în calcul (fig. 23).

Fig. 23 – Procentul5 femeilor din camera inferioară a parlamentului
în ţări din Europa Centrală şi de Est 2010-2014
De ce o atare situaţie pentru ţara noastră? Sunt românii mai
puţin înclinaţi să aibe încredere în femeile politician? Sunt ei mai
conservatori, mai tradiţionalişti dacă este să judecăm în termenii
vechilor uzanţe politice? S-ar părea că nu, atâta vreme cât, conform
Barometrului de gen realizat la cererea Fundaţiei pentru o Societate
Deschisă de către The Gallup Organization în anul 2000, 52,9% dintre
intervievaţi credeau că participarea femeilor la viaţa politică ―ar

5

Sursa datelor: http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif010814.htm (accesat 28
august 2014); Legendă: MA – Macedonia; BE – Belarus; RM – Republica
Moldova; CR – Croaţia; ES – Estonia; LE – Letonia; CE – Cehia; SE –
Serbia; BU – Bulgaria; PO – Polonia; LI – Lituania; BH – BosniaHerţegovina; SLO – Slovacia; AL – Albania; SL – Slovenia; RU – Rusia; RO
– România; MU – Muntenegru; UN – Ungaria; UC – Ucraina.
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influenţa lucrurile în bine‖ în ţara noastră6. Atunci, dacă românii sunt
favorabili implicării femeilor în politică, de ce persistă o asemenea
situaţie? Este greu de dat un răspuns categoric.
Totuşi, câteva consideraţii se pot face. Pornind de la o
cercetare bazată pe interviuri realizate asupra a sute de femei lider din
peste 30 de ţări, precum şi conform unor studii din cadrul Programului
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, fosta ambasadoare a SUA în
Austria, Swanee Hunt, a identificat o serie de factori care conduc la o
slabă participare a femeilor în politică.
Pe primele două locuri figurează reticenţa acestora de a se
implica într-un domeniu considerat ―murdar‖ de către opinia publică,
precum şi teama de a fi catalogată de aceasta fie ca ―nefeminine‖ dacă
intră într-o lume a bărbaţilor, fie ca slabe sau incompetente penrtu
postul respectiv (Swanee Hunt – ―Let Women Rule‖, 2007, pp. 117, în
Adela Râpeanu, Op. cit., p. 6).
Aceste etichete se datorează în mare parte şi reprezentărilor
din presă ale femeilor politician, reprezentări care sunt în stare să
schimbe temele din dezbaterea publică şi implicit selectarea femeilor
de către partidele politice pentru a candida pe listele acestora.
Cercetarea efectuată de Adela Râpeanu pe mass-media
românească (mai sus menţionată) susţine concluziile altor studii
conform cărora societatea românească este una mai conservatoare,
rezervându-i femeii rolul de mama şi soţie, ceea ce se traduce printrun tradiţionalism desuet şi demodat (apud Romina Surugiu). În acest
context, reprezentarea femeilor în parlamentele naţionale din ţări din
Europa Centrală şi de Est indică faptul că alte ţări, vecine României,
nu sunt aşa conservatoare ca ţara noastră. Totuşi, variaţiile dintre ţări
nu sunt aşa mari, cu excepţia celor din fruntea clasamentului. Sunt
necesare analize suplimentare pentru a surprinde aspecte ce ţin de
tradiţionalismul ţărilor din Europa Centrală şi de Est.
În ceea ce priveşte educaţia, numeroase studii evidenţiază că
femeile obţin performanţe academice la fel de bune ca ale bărbaţilor,
motivaţia lor în această direcţie depăşind-o adesea pe cea a bărbaţilor.
În vremurile noastre, mai multe fete decât băieţi au o diplomă
de bacalaureat şi urmează un program de masterat, şi tot mai multe
femei îşi iau chiar doctoratul – deşi numărul bărbaţilor cu doctorat
6

Sursa: ***, 2000 – ―Barometrul de Gen‖. The Gallup Organization, în Adela
Râpeanu, Femei în politica românească în perioada postcomunistă: egalitate
de şanse şi stereotipuri de gen în mass-media, Teză de doctorat, p. 5.
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rămâne în continuare mai mare. Domeniile de specializare au încă o
orientare legată de gen, ştiinţele inginereşti, fizica, biologia,
matematica sunt dominate de bărbaţi, dar şi aici diferenţele tind să
dispară, treptat.
Deşi femeile au şters diferenţa dintre nivelul lor de educaţie şi
cel atins de bărbaţi, pe piaţa muncii ele se confruntă cu tratamente
inegale, lumea ocupaţională nerăsplătindu-le la fel ca pe bărbaţi. În
condiţiile în care educaţia nu le confirmă aşteptările aşa cum se cuvine
şi în care sunt supuse unui tratament discriminatoriu, de ce se
înverşunează femeile să obţină performanţe academice atât de
ridicate? Într-o societate în care diplomele universitare influenţează
meseria, promovarea, salariul şi statutul social, ne aflăm într-o situaţie
paradoxală, întrucât femeile sunt mai puţin recompensate decât
bărbaţii cu studii comparabile. Ne putem aştepta ca în condiţiile în
care femeile sunt conştiente de oportunităţile mai reduse care li se
oferă, ele să depună eforturi mai mici în a se educa, educaţia oferindule mai puţine motive de satisfacţie profesională decât le oferă
bărbaţilor care depun eforturi similare. Totuşi, aceasta nu se confirmă.
Performanţa academică a studentelor prezintă o surprinzătoare
răsturnare a unei dinamici la nivelul studenţilor provenind din rândul
minorităţilor şi al clasei muncitoare. Astfel, studiile arată că tinerii
provenind din rândul acestora categorii obţin rezultate şcolare mai
slabe, parţial din pricina recompenselor reduse pe care li le poate oferi
educaţia.
Un studiu efectuat în Statele Unite de J.U. Ogbu, în 1979,
arată că membrii unui grup social confruntat cu oportunităţi limitate
de promovare profesională (job ceiling) sunt conştienţi de această
limitare, ba mai mult, ea va direcţiona şi va contura atitudinea copiilor
lor faţă de educaţie. Membrilor acestor grupuri le este interzis să
obţină posturi tentante, fiindu-le rezervate meserii de pe piaţa muncii
puţin căutate (Ogbu, 1979 – Minority Education & Caste).
Ogbu susţine că, întrucât această plafonare profesională pe
care o experimentează, de pildă, persoanele de culoare, ei neprimind
recompensa care li s-ar cuveni, conform pregătirii lor, educaţia nu
acţionează la fel, ca o punte, pentru statusul adulţilor, în cazul în care
sunt albi sau de culoare. Copiii de culoare observă că eforturile depuse
la şcoală adesea nu au aceleaşi efecte în ceea ce îi priveşte, în
comparaţie cu eforturi similare depuse de membrii grupurilor
dominante, respectiv clasa de mijloc care nu este de culoare. În
consecinţă, ei vor depune mai puţine eforturi şi vor fi mai dezinteresaţi
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de şcoală, rezultatele lor fiind astfel mai slabe, în medie, decât ale
tinerilor albi din clasa de mijloc. Pornind de la premisa că ceea ce îi
motivează pe americani să obţină performanţe academice cât mai
înalte este credinţa că, cu cât cineva are o educaţie mai solidă, cu atât
va primi mai mulţi bani şi cu atât statusul său va fi mai de vază, este
oare logic – se întreabă Ogbu – să ne aşteptăm ca negrii şi albii să
cheltuiască aceeaşi energie pentru a se educa, în condiţiile în care
discriminarea profesională răsplăteşte injust calificarea persoanelor de
culoare?
Ulterior, studiul lui Ogbu a fost extins asupra impactului
exercitat de clasa socială şi de sex asupra beneficiilor inegale ale
educaţiei în profesie, examinând atitudinile elevilor faţă de educaţie în
raport cu notele lor din liceu. În 1983, 1.193 de elevi din ultimul an de
liceu, din mai multe licee de stat din zona Los Angeles-ului, au
completat un chestionar care le evalua atitudinile faţă de educaţie,
mediul familial şi aspiraţiile şcolare şi profesionale, precum şi diferite
evaluări ale efectelor şcolii. Rezultatele chestionarului au arătat că toţi
elevii au două tipuri de atitudini faţă de educaţie, însă doar unul dintre
ele prezice realizările lor şcolare. Primul tip de atitudini, numit
atitudini abstracte, compus din convingerile legate de educaţie şi
oportunităţi, reflectă ideologia dominantă din SUA (etica protestantă),
după care educaţia este un vehicul de succes şi ascensiune în societate.
Atitudinile abstracte, larg răspândite, care variază puţin la acest nivel
de abstracţie, nu pot să prezică reuşita şcolară.
Al doilea tip de atitudini, numite atitudini concrete, reflectă
diferitele realităţi materiale cu care se confruntă indivizii în legătură
cu beneficiile, consecinţele educaţiei, conform împărţirii în clase
sociale sau din punct de vedere rasial. Atitudinile concrete sunt cele
care prezic reuşita şcolară.
Studiul demonstrează că efortul depus de elevi în activitatea
lor şcolară este influenţat de modul cum evaluează ei efectele,
beneficiile pe care şcoala poate să le prezinte, în funcţie de clasa lor
socială sau de rasă. Astfel, tinerii albi din clasa de mijloc interpretează
corect experienţele părinţilor lor pe piaţa muncii, în sensul că şi ei se
pot aştepta la beneficii proporţionale cu performanţa lor şcolară. Prin
urmare, ei obţin note mari şi au şanse să termine o facultate. Pe cale de
consecinţă logică, tinerii de culoare sau din rândul săracilor vor
depune mai puţine eforturi pentru a se instrui, vor obţine note mai
mici şi vor avea puţine şanse la facultate, considerând că indivizilor ca
ei educaţia le va oferi mai puţine recompense.
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În acest context, reuşita şi performanţa femeilor par o
anomalie. Dacă oportunităţile profesionale contribuie la conturarea
obiectivelor şi realizărilor şcolare, atunci femeile nu ar trebui să
reuşească să se educe la fel de mult ca bărbaţii din grupuri sociale şi
etnice similare. Şi, totuşi, aşa cum ne-am aştepta, potrivit discriminării
sexuale, femeile nu au rezultate mai slabe, iar beneficiile profesionale
mai mici în raport cu eforturile depuse nu le influenţează negativ şi nu
se simt demotivate să-şi continue studiile şi să obţină diplome
universitare. Potrivit lui Mickelson, anomalia nu s-ar reduce la
întrebarea ―De ce ştie Jane să scrie şi să citească?‖, ci la întrebarea
―Cum de ştie Jane să scrie şi să citească atât de bine?‖ (Mickelson,
1984 – ―Race, Class, and Gender Differences in Adolescent Academic
Achievement Attitudes and Behaviors).
Majoritatea studiilor sociologice, inclusiv cele care compară
reuşita şcolară a negrilor şi a albilor, au avut, până de curând, tendinţa
fie de a ignora femeile, fie de a le trata ca pe nişte persoane al căror
status social era o variabilă a poziţiei sociale a tatălui sau a soţului lor
－ scopurile şi ambiţiile femeilor erau măsurate în funcţie de ocupaţia
pe care femeile se aşteptau să o deţină soţii lor. Totuşi, în ultimele
două decenii, numeroşi sociologi şi-au îndreptat atenţia strict către
ceea ce simţeau femeile faţă de reuşită, educaţie şi piaţa muncii.
Diferenţele legate de reuşita academică a bărbaţilor şi femeilor
implică chestiuni precum performanţa şi motivaţia. Performanţele
diferite ţin de vârstă şi de tipul activităţii cognitive. Astfel, de regulă,
fetele au rezultate şcolare mai bune până la pubertate. Studiile multor
cercetători, printre care Eccles, Hoffman, Steinkamp („Sex Roles,
Socialization, and Occupational Behavior‖, 1985), arată că în noul
climat şcolar din anii de început ai liceului, climat care este mai
concurenţial şi mai individualist decât în şcoala generală, forţa fetelor
este pusă la grea încercare, de pildă în colaborarea în munca în echipă.
Deşi mediile fetelor şi băieţilor sunt comparabile în liceu,
fetele sunt mai bune decât băieţii la probele orale, în vreme ce băieţii
se descurcă mai bine la activităţile vizual-spaţiale şi cantitative.
Fetele şi băieţii îşi aleg însă tipuri diferite de materii
facultative în liceu – în schimb, în ceea ce priveşte materiile
obligatorii, se observă puţine diferenţe între cele două sexe. Aceste
diferenţe legate de sex apar în special la nivelul formării profesionale,
unde segregarea pe criterii de sex a muncii se reflectă în opţiunile de
înscriere ale elevilor. Astfel, sunt mai multe şanse ca în continuare
băieţii – şi nu fetele – să opteze pentru cursuri de matematici
superioare.
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Numeroşi cercetători au atribuit diferenţele legate de sex în
realizările cantitative diferitelor tipuri de cursuri la care se înscriu
băieţii şi fetele. Deşi domeniile de performanţă şcolară continuă să
difere în funcţie de sex, tradiţionalele stereotipuri de odinioară,
potrivit cărora fetele nu reuşesc să obţină performanţe înalte, sunt
considerate astăzi drept un mit, desprins de realitatea faptică
(Berryman, 1983 – Who Will Do Science?; Alexander & Eckland,
1974 – Sex Differences in the Educational Attainment Process).
Diferenţele legate de sex în motivaţia de a reuşi sunt foarte
complexe. Cercetările anterioare au atribuit diferenţele de performanţă
motivaţiei mai scăzute a fetelor. Studiile mai recente au confirmat însă
concluziile lui Maccoby şi Jacklin (1974 – The Psychology of Sex
Differences), potrivit cărora nivelurile de motivaţie ale femeilor
privind reuşita, inclusiv performanţa academică, continuă să le egaleze
sau chiar să le depăşească pe cele ale bărbaţilor. Până de curând,
bărbaţii se deosebeau de femei după nivelul de şcolaritate atins.
În lucrarea mai sus menţionată, Alexander şi Eckland au arătat
că statusul femeilor a influenţat negativ reuşita lor şcolară. Totuşi,
astăzi, mai multe femei decât bărbaţi obţin o diplomă de bacalaureat.
Materiile diferite la care se specializează femeile şi bărbaţii la
licenţă generează diferenţe la nivelul obţinerii diplomei universitare şi
la nivel profesional (Berryman, 1983 – Who Will Do Science?).
La nivelul absolvirii studiilor superioare, diferenţele în funcţie
de sex sunt vizibile atât în tipul de diplome care sunt dorite (femeile se
regăsesc mai puţin în departamentele ştiinţifice şi în şcolile
profesionale) cât şi în absolvirea unor programe avansate (Klein, 1985
– Handbook for Achieving Sex Equity through Education).
Factorii structurali, precum încadrarea curriculară sau
practicile de consiliere în şcoala generală şi liceu, vor influenţa cu
siguranţă aceste tipare în învăţământul superior. De exemplu, Hallinan
şi Sorensen (1987 – Ability Grouping and Sex Differences in
Mathematics Achievement) au arătat că, dintr-un grup de fete şi băieţi
la fel de competenţi în şcoala generală, băieţii au mai multe şanse
decât fetele să se afle într-un cerc de matematici superioare. Totuşi,
într-o comunicare personală (1987), Jeannie Oakes, sociolog la RAND
Corporation, a arătat că nu a descoperit nici o dovadă sistematică în
privinţa diferenţelor generate de sex pe parcursul evoluţiei elevilor de
gimnaziu; fetele se vor regăsi la fel ca şi băieţii în mediul universitar,
dar este puţin probabil să opteze pentru cursuri suplimentare de
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matematică şi ştiinţe exacte, o dată ce au îndeplinit cerinţele minimale
pentru a intra la facultate (Oakes, 2000 – Op.cit.).
Membrii clasei muncitoare, femeile şi minorităţile beneficiază
în continuare mai puţin de pe urma educaţiei acumulate decât o fac
bărbaţii albi din clasa de mijloc – în Statele Unite, hispanicii, negrii,
femeile sunt mai prost plătiţi, au slujbe mai prost cotate sau sunt mai
frecvent şomeri decât bărbaţii albi din clasa de mijloc, având un nivel
de educaţie similar. Astfel, Treiman şi Hartman au constatat că
bărbaţii din rândul minorităţilor angajaţi cu normă întreagă câştigă
75,3% din salariul bărbaţilor din rândul majorităţii populaţei, cu
acelaşi tip de contract de muncă, iar femeile din rândul majorităţii
câştigă 58,6%, faţă de 55,8% cât câştigă femeile din rândul minorităţii
– fapt valabil indiferent de perioada, timpul de lucru (Treiman &
Hartman, 1981 – Women, Work and Wages).
Un motiv important al acestei diferenţe constă în faptul că
bărbaţii şi femeile continuă să lucreze într-o piaţă a muncii segregată
pe criterii de sex, cu potenţial diferit de promovare. Studiind
traiectoria profesională în funcţie de sex şi rasă, cercetătoarea R.
Rosenfeld a constatat că bărbaţii albi sunt avantajaţi în comparaţie cu
toate celelalte categorii, din foarte multe puncte de vedere. O excepţie
la această tendinţă o fac puţinele femei de culoare care ating un nivel
de educaţie extrem de ridicat (Rosenfeld, 1989 – Race and Sex
Differences in Career Dynamics).
O altă explicaţie ar fi aceea că, realizând că vor fi defavorizate
pe piaţa muncii, indiferent de performanţa lor şcolară, femeile se
îndreaptă, ca alternativă, spre instituţia căsătoriei şi îşi caută un soţ,
dacă vor să se simtă în siguranţă, din punct de vedere social şi
financiar. Acest lucru este valabil atât în cazul femeilor albe cât şi în
cazul femeilor de culoare, atât din rândul clasei muncitoare cât şi din
rândul clasei de mijloc – realizarea prin procură, prin intermediul unui
partener fiind astfel un mecanism important al continuităţii între
generaţii sau al schimbării statusului femeii. Dar şi în acest caz,
educaţia joacă un rol esenţial, căci este important să-ţi găseşti
partenerul potrivit – mergând cât mai departe cu studiile, femeile au
şansa să întâlnească un partener cu o poziţie socială cât mai înaltă.
Şi totuşi, de ce obţin femeile rezultate şcolare atât de bune, în
condiţiile în care sunt conştiente că vor beneficia atât de puţin de pe
urma educaţiei lor?
Raţionamentul care stă la baza performanţei educaţionale a
majorităţii bărbaţilor (obţinerea de dipome care le vor aduce slujbe
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mai bune, promovare, salarii mai mari), de cele mai multe ori nu este
valabil şi în cazul femeilor. Reuşita, realizarea academică a femeilor
sfidează această logică, întrucât femeile continuă să egaleze (adesea să
depăşească) bărbaţii fără ca slujba să le procure aceleaşi satisfacţii, ca
urmare a educaţiei acumulate, cum se întâmplă în cazul bărbaţilor.
România postcomunistă s-a aliniat discursului modern şi
postmodern, studiile privind discriminarea de gen fiind numeroase, de
la cărţi, cursuri şi manuale universitare, la rapoarte de cercetare.
Există o bogată bibliografie privind inegalităţile de gen din
perioada de după 1989. Amintim printre acestea contribuţiile lui
Vladimir Pasti (Ultima inegalitate: relaţiile de gen în România),
Mihaela Miroiu (Politici ale echităţii de gen: ghid pentru
învăţământul universitar din Europa Centrală şi de Est, Gen şi
societate, Gen şi educaţie) sau Liliana Popescu (Gen şi politică.
Femeile din România în viaţa publică).
O enumerare exhaustivă este redundantă, în contextul în care
aceste studii şi analize prespun o abordare generală, particularizările
fiind ocolite. Elementele de amănunt în ceea ce priveşte discriminarea
de gen din România actuală se regăsesc mai degrabă în studiile
meticuloase elaborate în urma unor proiecte finanţate de diferite
instituţii şi organisme interne şi internaţionale, finanţări ce vizează
tocmai eliminarea barierelor de gen.
Astfel de rapoarte de cercetare oferă un tablou concret al
discriminărilor de gen din România post-1989. Un astfel de studiu,
publicat în anul 2009, se referă la discriminarea de gen pe piaţa
muncii (Raport de cercetare privind discriminarea de gen în piaţa
muncii). Cercetarea, finanţată prin Fondul Social European, face
referire şi la regiunea Bucureşti-Ilfov, eşantionul de cercetare (de
peste 20.000 de chestionare) fiind în măsură să ofere concluzii
pertinente. O valoare procentuală din regiunea Bucureşti-Ilfov, una cu
valori peste media naţională la toţi indicatorii economici, culturali sau
educaţionali importanţi, este sugestivă: 33,66% din totalul femeilor
care au răspuns la chestionar (o treime) consideră că, pentru muncă
egală, salariile nu sunt transparente şi egale.
Alte studii fac referire la condiţia şi statutul economic al
femeilor (Munca are genul feminin. Condiţia şi statutul social şi
economic al femeilor. Accesul femeilor pe piaţa muncii, experienţa
discriminării, nevoile şi dorinţele lor în materie de discriminare),
situaţia femeilor rrome (Situaţia femeilor din România. Studiu
sociologic), perspectiva socio-profesională a femeilor, condiţia
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femeilor din mediul rural (Diagnoza rolului social ocupaţional al
femeilor din mediul rural; Diagnoza ocupării profesionale a femeilor
din mediul rural).
Cu referinţă strictă la regiunea Bucureşti-Ilfov, Transparency
International România, Camera de Comerţ şi Industrie a
Municipiului Bucureşti şi Asociaţia pentru Dezvoltarea
Antreprenoriatului Feminin au fost promotorii proiectului denumit
"Parteneri sociali şi societatea civilă în sprijinul ocupării şi
incluziunii sociale în regiunea Bucureşti-Ilfov”, finanţat în cadrul
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
În decembrie 2011 fost lansată forma actualizată a Planului
de Acţiune Regională pentru Ocupare (PRAO) Bucuresti-Ilfov,
formă care include toate statisticile disponibile până în 2010, precum
şi o interpretare a acestor date.
Rezumând, simpla evidenţă empirică indică faptul că
discriminarea de gen persistă, atât în spaţii culturale şi economice mai
dezvoltate, cât şi în ţara noastră. În ciuda faptului că diferenţele
educaţionale dintre bărbaţi şi femei s-au estompat, fetele/ femeile
având performanţe şcolare similare populaţiei masculine, totuşi,
anumite disparităţi există, reprezentarea politică a femeilor sau în ceea
ce priveşte funcţiile de conducere reprezentând o realitate evidentă
inclusiv în societăţi postmoderne precum Danemarca.
România prezintă şi ea discrepanţe în interiorul propriilor
graniţe, distincţiile dintre regiuni fiind evidente, de la diferenţele
privind nivelul economic şi social, la cele educaţionale. Prin urmare,
vom încerca să surprindem în ce măsură cea mai dezvoltată regiune
(Bucureşti-Ilfov) este diferită faţă de România în ansamblu.
Cercetarea barierelor de gen în societatea românească în
domenii foarte diverse, cum ar fi cel economic, antreprenorial, social,
politic, educaţional etc., a reprezentat o direcţie importantă a cercetării
din mediul academic în ultimele două decenii, dar mai ales începând
cu perioada de pre-aderare a României la Uniunea Europeană. Alături
de numeroase universităţi, care au direcţionat cercetarea şi spre
domeniul identificării elementelor care configurează barierele de gen
în diverse domenii, s-au afirmat diverse institute de cercetare, ONGuri, organizaţii socio-profesionale, organizaţii politice etc., care au
făcut din acest câmp al cercetării un spaţiu în care s-au elaborat
numeroase studii şi lucrări de o importanţă deosebită. Astfel, în cadrul
activităţilor de documentare desfăşurare pe perioada primelor cinci
luni ale proiectului ‖FEMINIS-Să progresăm împreună!‖ cercetătorii
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au avut ocazia să identifice şi să studieze diverse materiale şi lucrări
care au fost elaborate de diverse universităţi şi institute de cercetare
care au avut ca obiectiv central studierea barierelor de gen, a egalităţii
de şanse, în diverse sectoare ale activităţii politico-economico-sociale.
Deosebit de utilă a fost studierea şi aprofundarea Strategiei
naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi
pentru perioada 2014-2017, document care porneşte de la adevărul
conform căruia egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi este un principiu fundamental al drepturilor omului, transpus
atât la nivel legislativ cât şi la nivelul politicilor publice în ţările UE.
Strategia are în vedere continuarea implementării unor
reglementări de ordin intern, cum este Legea nr. 202/2002 privind
egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, ca şi alinierea
la o serie de acte juridice comunitare care reglementează domeniul
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, cum ar fi: Directiva
2010/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie
2010 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii
şi femeile care desfăşoară o activitate independentă; Directiva
2010/18/UE a Consiliului din 8 martie 2010 de punere în aplicare a
Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creşterea copilului
încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP şi CES; Directiva
2006/54/CE a 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 reformă a muncii; Directiva 2004/113/CE a Consiliului
din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalităţii de
tratament între femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi
furnizarea de bunuri şi servicii; Directiva 92/85/CEE a Consiliului din
19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea
îmbunătăţirii securităţii şi a sănătăţii la locul de muncă în cazul
angajatelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează.
Pe parcursul celor cinci luni care au trecut de la debutul
proiectului ‖FEMINIS – Să progresăm împreună!‖, în cadrul
componentei de cercetare a proiectului, documentarea aferentă
studiului a vizat studierea unor proiecte circumscrise tematicii
diferenţelor de gen şi egalităţii de şanse cum ar fi: Gen şi diversitatea
socio-culturală în formarea profesională (Manual pentru abordarea
integratoare a genului şi diversităţii socio-culturale în practica zilnică
a educaţiei şi pregătirii profesionale în Romania); Diferenţele de gen
şi efectele lor asupra rezultatelor şcolare. Un studiu privind măsurile
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întreprinse până în prezent şi situaţia actuală în Europa (Studiu realizat
de Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură);
Diferenţele bazate pe gen în ceea ce priveşte profesiile, cariera şi
veniturile (Universitatea Spiru Haret); Diferenţe de gen în leadership
(Centrul Parteneriat pentru Egalitate); GHID – Prevenirea
stereotipurilor despre femei şi bărbaţi la vârsta copilăriei (Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Instituto de Formacion
Integral); Promovează Femeia. Ghid pentru promovarea egalităţii între
femei şi bărbaţi pe piaţa muncii (AJOFM).
Toate studiile şi cercetările, materializate prin cărţi, manuale
cu bunele practici în domeniul non-discriminărilor de gen, materiale
didactice la cursuri de FPC (inclusiv cele folosite în cadrul proiectului
nostru), au avut şi continuă să aibă un rol important pentru diminuarea
barierelor de gen în România, în general şi în plan regional şi
judeţean, în special.
Analiza statistică cantitativă este principala metodă folosită
în acest raport preliminar de cercetare, inclusiv prin comparativitate
regională. Astfel, un prim sub-eşantion analizat comparativ cuprinde
datele a 436 de chestionare din regiunea Bucureşti-Ilfov (analize
efectuate de către cercetătorul în ştiinţe politice) comparativ cu totalul
de 1738 chestionare de la nivel naţional (deci inclusiv BucureştiIlfov), respectiv cu datele din 228 de chestionare pentru femei din
Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia (analize efectuate de către
cercetătorul specializat în relaţii internaţionale şi studii europene, (deci
inclusiv Sud-Muntenia).
Întrebările analizate sunt cele referitoare la dimensiunea sociopolitică, respectiv nivelul veniturilor familiei, barierele educaţionale şi
clasificarea ierarhică a acestora, dimensiunea tehnic-modernistă
(internetul) şi responsabilităţile familiale. Comparaţiile dintre nivelul
regional (Bucureşti-Ilfov) şi naţional vor fi făcute în funcţie de
următoarele distincţii: 1. chestionare pentru grupul ţintă de femei;
2. chestionare pentru angajatori (întreprinderi); 3. chestionare pentru
administratorii pieţei muncii (Agenţii Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă/ Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de
Muncă din Bucureşti).
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5.2. ANALIZE ŞI CONCLUZIILE REIEŞITE DIN
CHESTIONARE

ŞI

DIN

ALTE

INSTRUMENTE

DE

CERCETARE UTILIZATE

În cele ce urmează, vor fi analizate primele 6 întrebări (de
către cercetătorul specializat în ştiinţe politice) şi alte 7 întrebări (de
către cercetătorul specializat în relaţii internaţionale şi studii
europene), cele mai relevante în plan socio-politic din chestionarele
dedicate femeilor, în primul rând, după care vom trece la aspecte
comparative vizând întreprinderile şi AJOFM-urile şi la câteva
concluzii mai relevante.
Întrebarea 14: Veniturile familiei dumneavoastră vă sunt
suficiente pentru traiul de zi cu zi ?
La nivel naţional, cea mai mare parte a răspunsurilor (889), un
procent de 51,2%, indică faptul că persoanele respondente se
descurcă, fără însă să economisească ceva, considerându-se că se
situează sub media societăţii româneşti de azi. Prin comparaţie, în
regiunea Bucureşti-Ilfov, procentul este unul similar, de 54,4%.
Valorile procentuale ale persoanelor care declară că trăiesc de azi pe
mâine, considerându-se sărace, sunt şi ele diferite: 22,9% pentru
regiunea Bucureşti-Ilfov şi 16,3% la nivel naţional. Diferenţe sunt şi
în ceea ce priveşte nivelul superior al veniturilor: rezolvarea nevoilor
lunare, inclusiv mici economii (21,2% pentru Bucureşti-Ilfov, 30,1%
la nivel naţional) şi starea economică superioară - venituri mult peste
media societăţii româneşti de azi (2,5% - naţional, 0,9% - BucureştiIlfov). Aspectul contradictoriu ce rezidă din răspunsurile la această
întrebare se referă la faptul că deşi în regiunea Bucureşti-Ilfov nivelul
veniturilor populaţiei este unul peste media naţională, totuşi,
răspunsurile indică faptul că, în ansamblu, la nivel naţional, femeile se
declară puţin mai mulţumite cu nivelul actual al veniturilor
comparativ cu regiunea Bucureşti-Ilfov, ceea ce desigur ar putea părea
paradoxal. Rezultatul poate fi unul comprehensibil în măsura în care
femeile din regiunea Bucureşti-Ilfov, mai educate, au un nivel al
aşteptărilor peste cel al femeilor din România în ansamblu.
Întrebarea 16: Consideraţi că femeile au mai multe bariere
decât bărbaţii în privinţa educaţiei în România de azi?
La nivel naţional distribuţia răspunsurilor este următoarea: a. 22%
au răspuns da; b. 53,5% - nu; c. 24,5% - nu îşi dau seama.
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Valori similare se înregistrează şi pentru regiunea BucureştiIlfov: da - 28,7%, nu - 52,5% şi nu îmi dau seama - 18,8%. În ambele
situaţii, majoritatea femeilor (peste 50%) consideră că nu există
bariere în privinţa educaţiei în România de azi, ceea ce desigur este o
realitate evidentă a societăţii româneşti de azi, accesul persoanelor de
sex feminin la educaţie fiind garantat prin lege. Faptul că există
persoane care nu frecventează şcoala sau o abandonează pe parcurs,
poate ţine de o anumită subdezvoltare economică şi socială a anumitor
areale, iar aici problema ţine de capacitatea statului român de a
produce o dezvoltare unitară la nivelul tuturor regiunilor.
Întrebarea 17: (Dacă aţi răspuns cu DA la întrebarea
precedentă) Care credeţi că sunt principalele trei bariere educaţionale
la care sunt expuse femeile în România, mai mult decât bărbaţii, dintre
cele prezentate mai jos?
A. Femeile sunt mai expuse la un grad de şcolarizare scăzut: 9,3% din
răspunsurile naţionale indică acest aspect, comparativ cu valoarea de
4,4% la nivel regional (Bucureşti-Ilfov);
B. Femeile participă la mai puţine cursuri de formare profesională
continuă pe tot parcursul vieţii, din diverse motive (familiale, venituri,
mentalităţi învechite): procentul naţional al celor ce consideră acestă
chestiune drept una primordială este de 7,8% (135 de răspunsuri din
1738), regional (Bucureşti-Ilfov) proporţia identică, 7,8% (34
răspunsuri din 436 chestionare);
C. Părinţii sau alţii aleg în locul femeilor la ce vârstă să finalizeze
studiile şi/sau să se angajeze şi chiar unde anume să lucreze: un
procent nesemnificativ (3,2%) plasează această variabilă pe primul loc
(naţional), procentul fiind unul similar pentru regiunea Bucureşti-Ilfov
(2,8%);
D. Femeile sunt mai expuse la respingerea ocupării unui prim loc de
muncă: 6,2% - naţional şi 5% pentru regiunea Bucureşti-Ilfov;
E. Femeile sunt mai expuse la respingerea reocupării locului de
muncă avut anterior întreruperii muncii (varii motive): 5,2% proporţia
naţională a răspunsurilor comparativ cu una mai mare (8,3%)
regională;
F. Alte bariere la care sunt expuse femeile: procente apropiate de
valori subunitare, de 1% (naţional) şi, respectiv, 1,1% (BucureştiIlfov). Legat de această întrebare, un aspect este important. În fiecare
din cele 6 situaţii (A, B, C, D, E, F), peste 80% dintre respondenţi nu
au răspuns, concluzia firească fiind aceea că puţine persoane din
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România actuală consideră că există bariere educaţionale la care sunt
expuse femeile.
Întrebarea 18: Consideraţi că necunoaşterea unei limbi
străine poate fi o potenţială barieră pentru o femeie?
Într-o ţară cu o limbă ce a evoluat treptat înglobând
neologisme primite pe diverse canale culturale, pare a fi normal ca
necunoaşterea unei limbi străine să fie considerată un impediment
pentru o femeie. Într-adevăr, într-o regiune (Bucureşti-Ilfov)
interstiţial penetrată de multinaţionale globalizante, cu un nivel
educaţional ridicat al repondenţilor prezentului chestionar, devine
inteligibilă valoarea procentuală (89%) a celor ce consideră că
necunoaşterea unei limbi străine poate fi o barieră la un moment dat.
Doar 11% consideră că acest aspect nu poate constitui un impediment
pentru femei. Valorile procentuale sunt similare pentru România în
ansamblu: 83,7% consideră necunoaşterea unei limbi drept barieră,
16,3% nu dau importanţă aspectului lingvistic al modernităţii şi
consideră că femeile se pot descurca şi fără abilităţi de comunicare
într-o limbă străină.
Întrebarea 19: Aveţi internet la domiciliu?
În privinţa racordării la internet, cifrele din România sunt
pozitive, în sensul modernităţii tehnice. Peste 88,3% la nivel naţional,
dar 92,9% pentru regiunea Bucureşti-Ilfov au acces la internet acasă.
Întrebarea 20: În care cazuri credeţi că internetul poate
constitui o potenţială barieră pentru o femeie?
Există un consens pentru respondentele de la nivel naţional cât
şi pentru cele din regiunea Bucureşti-Ilfov, în sensul în care şi unele şi
altele consideră că internetul poate constitui o barieră pentru o femeie
atâta vreme cât nu are cunoştinţe minime pentru folosirea
calculatorului (71,8% - naţional, 76,1% - Bucureşti-Ilfov). Alte
persoane (25,5% pentru întreg eşantionul analizat şi 21,8% pentru
Bucureşti-Ilfov) cred că lipsa accesului la internet se poate constitui
într-o barieră. Răspunsurile vin într-o logică a modernităţii tehnice.
Mai degrabă se consideră că, un impediment pentru o femeie pot fi
capacităţile tehnice, accesul la internet considerându-se subînţeles
într-o Românie sincronă cu ţări dezvoltate în accesul la internet.
Întrebarea 21: Câte ore pe zi alocaţi pentru a vă îndeplini
responsabilităţile familiale (spălat, cumpărături, prepararea hranei,
îngrijirea şi educarea acasă a copiilor, alte activităţi gospodăreşti) ?
Un procent însemnat (41,3%) al femeilor din regiunea
Bucureşti-Ilfov petrec trei sau patru ore zilnic în propria gospodărie.
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Cumulat cu procentul celor care petrec cinci sau şase ore zilnic
(18,3%), rezultă că 3/5 din femeile din cea mai dezvoltată regiune a
României îşi dedică o mare parte a timpului liber ocupându-se de
responsabilităţile familiale. Şapte sau opt ore zilnic şi peste opt ore
consumă pentru activităţile familiale 13,1% din femeile care au
răspuns chestionarului. Doar 1/4 (un procent de 25,5%) îşi dedică doar
o oră, maxim două pentru problemele familiale, iar segmentul cel mai
consistent provine din categoria celor care încă nu şi-au finalizat
studiile (sunt încă studente şi treburile gospodăreşti nu reprezintă
pentru ele o prioritate), patru ore zilnic (40%), cinci sau şase ore zilnic
(20,3%) şi şapte sau opt ore zilnic şi peste opt ore (12,7%). Similar
este şi procentul celor cu un număr minim de ore dedicat treburilor din
gospodărie (27,1%).
Întrebarea 22: La îndeplinirea responsabilităţilor familiale
sunteţi ajutată de soţ şi / sau alţi membri ai familiei dumneavoastră?
La nivel national, 47,6% din persoanele respondente declară
că sunt ajutate la îndeplinirea responsabilităţilor familiale de alţi
membrii ai familiei. Pentru Bucureşti-Ilfov procentul este aproape
identic, de 47,7%. Familiile tradiţionaliste, cu femeia în rol principal
la treburile gospodăreşti, sunt numeroase, atât la nivel naţional, cât şi
la nivel regional (Bucureşti-Ilfov): 39,4% din membrii familiei se
implică rareori şi ajută femeia la treburile casnice, 12,8%
neimplicându-se vreodată, similaritatea fiind regăsită şi în perspectivă
globală, naţională, cu 35,2% (rareori) şi 17,3% (niciodată).
Întrebarea 23. Care consideraţi că sunt principalele trei
probleme cu care se confruntă tinerele din România de azi ? (femeile
respondente au încercuit mai întâi cele trei litere din faţa celor trei
răspunsuri pe care le dădeau, apoi făceau un clasament al celor trei
răspunsuri: care este pe Locul I, apoi care este pe Locul II şi care este
pe Locul III, aşezând pe spaţiul de dinaintea cifrelor încercuite: I, II
sau III) (răspunsuri: a. Nu au casa lor - stau în aceeaşi locuinţă cu
părinţii şi / sau rudele lor; b. Nu au loc de muncă (folosesc o parte din
veniturile părinţilor şi / sau rudelor lor); c. Nu dispun de locuri
(suficiente) de petrecere a timpului liber; d. Nu au posibilităţi
materiale (familiale) de a urma şcoala (facultatea) dorită; e. Nu se pot
căsători (pentru că nu ar putea să-şi întreţină noua familie); f. Nu îşi
permit să facă copii (din acelaşi motiv ca mai sus); g. Sunt obligaţi să
plece în străinătate (pentru a putea întreţine familia sau pe sine);
h. Alte probleme (vă rugăm să precizaţi care sunt acestea).
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Analiza răspunsurilor oferite la această întrebare de către cele
1738 de respondente conduce la concluzii importante, relevante pentru
configurarea rezultatelor finale ale studiului ştiinţific. Astfel rezultă că
526 femei (30,3%) au indicat că lipsa locuinţei reprezintă principala
problemă pe care o resimt tinerele din România anului 2014. De
asemenea 364 de femei (20,9%) consideră pe poziţia secundă, din
perspectiva nevoilor vitale, faptul că nu au o locuinţă proprietate
personală, în timp ce 293 de femei (16,9%) consideră faptul că lipsa
unei locuinţe proprietate personală, reprezintă un aspect situat pe
poziţia a 3-a din perspectiva nevoilor principale pe care le reclamă
tinerele zilelor noastre. Comparativ cu situaţia înregistrată la nivel
naţional, în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, din cele 228 de
respondente, un număr de 60 de femei (26,3%) au indicat faptul că
lipsa locuinţei reprezintă prima problemă cu care se confruntă, 54 de
femei (23,7%) au răspuns că această problemă se situează pe locul doi
din perspectiva nevoilor stringente, în timp ce 37 de femei (16,2%)
sunt de acord că lipsa locuinţei proprietate personală reprezintă a treia
problemă, ca importanţă, care preocupă tinerele acestei regiuni de
dezvoltare. Un număr de 77 de femei (33,8%) nu au trecut problema
locuinţei printre primele trei necesităţi resimţite în momentul
completării chestionarului.
La cel de-al doilea răspuns sugerat, în cadrul întrebării 23, cu
privire la locul de muncă respondentele din cele şase regiuni de
dezvoltare au răspuns astfel: 593 de femei (34,1%) au indicat ca
principală problemă pentru tinerele actuale faptul că nu au un loc de
muncă, în timp ce 518 femei (29,8%) au răspuns că problema lipsei
locului de muncă este situată pe locul doi din perspectiva problemelor
cotidiene principale, iar 126 de femei (7,2%) au optat pentru faptul că
această problemă se situează pe poziţia a treia între necesităţile
imediate. De asemenea, 501 de femei (28,8%) nu au indicat, între
primele trei opţiuni, faptul că absenţa unui loc de muncă reprezintă o
preocupare principală. Comparând situaţia de la nivel naţional cu cea
din Regiunea Sud-Muntenia, se poate spune că sunt anumite diferenţe,
dar nu în procente semnificative. Asfel, opţiunea respondentelor din
această regiune prin care locul de muncă este principala problemă se
situează la nivelul a 34,2% (foarte apropiat de procentul înregistrat la
nivel naţional), în timp ce opţiunea a doua (25,9%) şi opţiunea a treia
(9,6%) sunt diferite de procentele naţionale, cu 3,9%, respectiv 2,4%.
În ceea ce priveşte petrecerea timpului liber, doar 88 de femei
(5,1%) din cele şase regiuni de dezvoltare au răspuns că principala
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problemă cu care se confruntă tinerele din Romania o reprezintă
absenţa locurilor de petrecere a timpului liber, în timp ce în Regiunea
de dezvoltare Sud-Muntenia acest aspect a fost relevat de 24 de femei
(10,5%). Se poate concluziona de aici că la nivelul acestei regiuni
femeile percep un anumit deficit de locuri pentru loisir. De asemenea,
la nivel naţional 103 de femei (5,9%) au indicat problema lipsei
locurilor pentru petrecerea timpului liber drept a doua problemă cu
care se confruntă tinerele din România, în timp ce la nivelul Regiunii
de dezvoltare Sud-Muntenia procentul celor care au avut această
opţiune este mai mare cu 2,4%. În completare, în cadrul acestei
problematici, a treia opţiune la nivel naţional a fost marcată de către
103 de femei (5,9%), în timp ce la nivelul Regiunii de dezvoltare SudMuntenia s-a optat de către 7,5% dintre respondente.
Având în vedere statisticile înregistrate la nivel naţional cu
privire la numărul divorţurilor (în anul 2013 pentru prima dată în
istoria României numărul divorţurilor, într-un an calendaristic, a fost
superior numărului de căsătorii) chestionarul pentru femei şi-a propus
să obţină informaţii relevante cu privire la acest fenomen social care a
stârnit îngrijorare, în ultimii ani. Astfel, întrebarea numărul 29
conduce la o serie de concluzii importante care, în conexiune cu alte
informaţii rezultate din prelucrarea chestionarului, configurează o
anumită situaţie existentă în societatea românească, precum şi la
nivelui Regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia.
Întrebarea 29. Aţi avut vreodată experienţa unui divorţ ?
(răspunsuri: 1. Da; 2. Nu).
La nivelul celor şase regiuni de dezvoltare unde s-a aplicat
chestionarul pentru femei, din cele 1.738 de respondente, 308 de
femei (17,7%) au declarat că au avut experienţa unui divorţ, în timp ce
1430 de femei (82,3%) au declarat că nu au divorţat niciodată.
Comparativ cu situaţia înregistrată în cele şase regiuni de dezvoltare,
în Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia procentajul femeilor care au
avut experinţa unui divorţ este de 15,8% (36 de femei), în timp ce
procentul femeilor care nu au trecut prin această experienţă nefericită
este de 84,2% (192 de femei). Se poate observa că nu sunt diferenţe
semnificative între procentajele realizate la nivelul celor şase regiuni
de dezvoltare şi cele înregistrate la nivelul Regiunii de dezvoltare SudMuntenia, din perspectiva indicatorului care se referă la experienţa
unui divorţ.
Un alt domeniu vizat, prin aplicarea acestui chestionar, se
referă la acele ocupaţii unde se consideră că femeile nu au acces sau
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au acces limitat, datorită unor tradiţii de ordin cultural sau unor
cutume transmise de-a lungul timpului. În cadrul activităţilor de
documentare premergătoare elaborării chestionarului, a rezultat faptul
că există anumite îngrijorări în rândul femeilor cu privire la accesul
redus pentru anumite posturi de lucru/specializări. În acest sens
întrebarea a fost formulată astfel:
Întrebarea 30. În localitatea dvs. de domiciliu există ocupaţii
la care femeile nu au acces? (răspunsuri: 1. Da – se cer precizate
aceste ocupaţii; 2. Nu).
La nivelul celor şase regiuni de dezvoltare, din totalul celor
1.738 de respondente, un număr de 1.429 de femei (82,2%) au
precizat că în localitatea unde domiciliază nu există ocupaţii la care
femeile nu au acces, în timp ce 289 de femei (16,6%) au răspuns că în
localităţile respective sunt ocupaţii, la nivelul unor societăţi
comerciale, unde femeile nu au acces. De asemenea, un număr de 20
de femei (1,1%) nu au răspuns la această întrebare sau au răspuns ‖nu
ştiu‖.
În cadrul răspunsurilor, remarcăm mai multe ocupaţii care au
fost indicate de femeile din cele şase regiuni de dezvoltare, astfel:
manager, lucrător în construcţii, transporturi, şofer de autobuz,
controlor de bilete, vatman, electrician, macaragiu, mecanic de
locomotivă, aviator, lucrător în minerit, paznic, preot, primar, şef
poliţie, sudor. Varietatea răspunsurilor oferite de respondente la
această întrebare conduce la o serie de concluzii importante, astfel:
sunt o serie de ocupaţii care prin specificul lor revin în cea mai mare
parte bărbaţilor (aviator, sudor, lucrător în minerit etc.), însă dorinţa
femeilor de emancipare, manifestată şi din acest punct de vedere,
generează astfel de opţiuni. De asemenea, nu toate femeile cunosc
faptul că anumite profesii (de exemplu, cea de preot) sunt inaccesibile
persoanelor feminine, datorită unor aspecte care privesc tradiţia,
dimensiunea culturală a spaţiului ortodox precum şi reglementările
domeniului respectiv. La nivelul Regiunii de dezvoltare SudMuntenia, în localităţile de domiciliu, din totalul celor 228 de femei
chestionate, un număr de 211 femei (93,4%) au răspuns că nu există
ocupaţii în regiune la care femeile să nu aibă acces, în timp ce 17
femei (6,6%) au răspuns că în localităţile repective sunt ocupaţii la
care femeile nu au acces. A fost remarcat faptul că femeile nu au acces
la funcţiile de conducere (primar, viceprimar), subliniindu-se că
primează criteriul apartenenţei la un anumit partid şi nu cel al studiilor
absolvite.
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Întrebarea 31. Într-o lume foarte eterogenă din punct de
vedere cultural, în care rolurile şi sarcinile îndeplinite de femei cunosc
o dinamică accentuată, cum vă auto-situaţi în raport cu specificul
fiecărei societăţi? (răspunsuri: 1. Prefer să fiu situată în lumea
tradiţională, ca mamă şi ca soţie; 2. Prefer să fiu situată în lumea
modernă, ca salariată şi ca cetăţeană; 3. Prefer să fie situată în lumea
actuală, post-modernă, a noului secol, în calitate de consumatoare şi
de participantă la cultura contemporană).
Din totalul celor 1.738 de respondente, din cele 6 regiuni de
dezvoltare, 449 de femei (25,8%) au răspuns că preferă să se situeze în
lumea tradiţională, ca mamă şi ca soţie, în timp ce 863 de respondente
(49,7%) au spus că doresc să fie situate în lumea modernă, iar 426 de
femei (24,5%) preferă să fie situate în lumea actuală, post-modernă, a
noului secol, în calitate de consumatoare şi de participante la cultura
contemporană. La nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia, cele
328 de femei au răspuns astfel: 64 (28,1%) preferă să fie situate în
lumea tradiţională, ca mame şi ca soţii, 105 (46,1%) preferă să fie
situate în lumea modernă, ca salariate şi ca cetăţene, iar 59 (25,9%, a
se revea Fig. 17) preferă să fie situate în lumea actuală, post-modernă,
a noului secol, în calitate de consumatoare şi participante la cultura
contemporană, cel mai mare procent faţă de toate celelalte regiuni.
În perioada de documentare şi de pregătire a chestionarelor a
rezultat faptul că în afara barierelor de gen, există persoane feminine
în toate cele şase regiuni de dezvoltare care percep şi alte bariere în
societatea românească, care constituie frâne în dezvoltarea şi evoluţia
acestora în plan profesional şi personal. În acest sens, întrebarea 32 a
fost formulată astfel:
Întrebarea 32. Consideraţi că în România de azi, există
bariere culturale legate de etnia/ rasa unei femei (ne referim în special
la etnia rromă, dar nu numai) ? (1. Da – sunt cerute precizări privind
asemenea bariere pe care le cunoasc femeile investigate, din proprie
experienţă; 2. Nu).
Repartiţia răspunsurilor oferite de femeile chestionate
evidenţiază faptul că la nivelul societăţii româneşti un număr
important de femei percep faptul că, în comparaţie cu bărbaţii, femeile
au de înfruntat anumite bariere pentru a se afirma în calitate de
salariate, mame şi cetăţene. Astfel, la nivelul celor şase regiuni de
dezvoltare, un număr de 1241 de femei (71,4%) au răspuns că nu
percep existenţa unor bariere culturale legate de etnia/ rasa unei femei,
iar 497 de femei (28,6%) au răspuns că, în încercarea lor de a se
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afirma în societatea românească, ele percep existenţa unor bariere
culturale legate de etnie/ rasă. Prin comparaţie, în Regiunea de
dezvoltare Sud-Muntenia din totalul celor 228 de femei care au
completat chestionarul, un număr de 192 de femei (84,2%) au răspuns
că nu percep existenţa unor bariere culturale legate de etnia/rasa unei
femei, iar 36 de femei (15,8%) au răspuns că în încercarea lor de a se
afirma în societatea românească ele percep existenţa unor bariere
culturale legate de etnia/rasă.
Întrebarea numărul 33 vizează percepţia altor bariere culturale
legate de sex pe care femeile din cele şase regiuni de dezvoltare le
resimt în perioada actuală, drept piedici în evoluţia lor personală şi
profesională. Întrebarea este formulată astfel:
Întrebarea 33. Cunoaşteţi şi alte bariere culturale legate
de sex (se solicită precizări vizând asemenea bariere pe care le cunosc
respondentele, din proprie experienţă).
Din cele 1738 de persoane feminine care au răspuns la
chestionar, un număr de 1268 de femei (72,9%) au răspuns negativ, în
timp ce 133 de femei (7,6%) nu au dat niciun răspuns, 10 femei
(0,5%) au răspuns că ‖nu cunosc‖, iar 327 de femei (19%) au oferit
diferite răspunsuri. Cele mai relevante răspunsuri au în vedere o serie
de aspecte, ca: tratarea femeilor ca obiecte sexuale, neangajarea
persoanelor de etnie rromă, femeile însărcinate nu au şanse să se
angajeze, fenomenul misoginismului, rasismul, vălul islamic etc. Prin
comparaţie, în Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia din totalul celor
228 de repondente, un număr de 201 de femei (88,1%) au răspuns
negativ, 3 femei (1,3%) nu au oferit niciun răspuns, în timp ce 14
femei (6,1%) au oferit diverse răspunsuri: hărţuire sexuală la locul de
muncă, posturile bine plătite sunt inaccesibile femeilor etc.
Întrebarea 34 a vizat percepţia, la nivelul persoanelor
feminine din cele şase regiuni de dezvoltare, faţă de o minoritate
sexuală existentă şi în România, Întrebarea este formulată astfel:
"Sunteţi de acord cu relaţiile intime dintre persoanele de gen feminin
(lesbianism)?‖ (1. Sunt total împotrivă; 2. Este treaba lor - nu am
nimic împotrivă; 3. Nu mă pot pronunţa).
Distribuţia răspunsurilor pentru cele 1.738 de femei
chestionate se prezintă astfel: 493 de femei (28,4%) sunt total
împotrivă cu privire la relaţiile intime dintre persoanele de gen
feminin, în timp ce 868 de femei (49,9%) au răspuns că nu am nimic
împotrivă, iar 377 de femei (21,7%) au răspuns că nu se pot pronunţa.
În Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, distribuţia răspunsurilor se
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prezintă astfel: 63 de femei (27,6%) au răspuns să sunt total împotrivă,
117 (51,3%) au răspuns că nu au nimic împotrivă, iar 48 de femei
(21,1%) au răspuns că nu se pot pronunţa. Analizând răspunsurile
oferite de respondente, se poate observa că atât indicii care privesc
cele şase regiuni de dezvoltare, cât şi cei de la nivelul Regiunii de
dezvoltare Sud-Muntenia, au valori apropiate. Se poate spune că, în
comparaţie cu studiile făcute în anii trecuţi de către diverse institute de
cercetare cu privire la acest subiect, a crescut nivelul de toleranţă al
românilor, având în vedere campaniile de informare realizate de
guvern, dar şi cele ale organelor locale, cu privire la drepturile
persoanelor care aparţin diverselor minorităţi.

5.3. CONCLUZIILE REIEŞITE DIN CHESTIONARE ŞI
DIN ALTE INSTRUMENTE DE CERCETARE UTILIZATE

Din analizele prezentate mai sus, se desprind câteva concluzii
mai importante şi anume:
1 . Atât la nivelul celor şase regiuni de dezvoltare, cât şi în cele
două regiuni de dezvoltare analizate comparativ (BucureştiIlfov şi Sud-Muntenia), se percepe faptul că imposibilitatea de
a avea un loc de muncă este principala problemă cu care se
confruntă femeile în general şi tinerele în special, în
România de astăzi;
2 . Lipsa locuinţei reprezintă, după lipsa unui loc de muncă, din
punct de vedere procentual, a doua mare problemă pe care o
resimt tinerele din România anului 2014;
3 . Procesul emancipării femeilor în societatea românească, din
punct de vedere al percepţiei mediului profesional, continuă şi
în prezent. Indicarea de către femeile respondente a unor
ocupaţii la care femeile nu au acces este o dovadă a faptului
că femeile din România doresc să restrângă şi mai mult aria
ocupaţiilor care, în mod tradiţional, aparţine bărbaţilor. De
asemenea, a rezultat faptul că nu toate femeile cunosc că
anumite profesii (de exemplu, cea de preot) sunt inaccesibile
persoanelor feminine, datorită unor aspecte care privesc
tradiţia, preceptele religioase milenare, precum şi
reglementările care privesc domeniul respectiv;
4 . Ponderea de aproximativ 25% a respondentelor, din cele şase
regiuni de dezvoltare, femei care doresc să se situeze mai
mult în lumea tradiţională demonstrează faptul că familia
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tradiţională, cu practicile şi valorile recunoscute, este puternic
influenţată în prezent de practicile şi valorile lumii moderne şi
post-moderne;
5 . Prelucrări analitice asupra chestionarului pentru femei, dar şi
privind celelalte două chestionare (pentru întreprinderi şi
AJOFM-uri), precum şi din focus-grupuri şi interviuri, au scos
în evidenţă existenţa altor bariere culturale legate de etnia/
rasa unei femei, precum şi privitoare la alte aspecte care
concură la o anumită percepţie a inegalităţii de gen:
tratarea femeilor ca obiecte sexuale, neangajarea
persoanelor de etnie rromă, imposibilitatea femeilor
însărcinate de a se angaja, fenomenul misoginismului,
rasismul, vălul islamic, hărţuirea sexuală la locul de muncă,
inaccesibilitatea femeilor la posturile bine plătite etc.;
6 . în comparaţie cu studiile ştiinţifice făcute în anii trecuţi de
către diverse institute de cercetare cu privire la subiectul
diferenţei de gen, din acest Raport reiese că a crescut nivelul
de toleranţă al românilor faţă de statusul şi rolul femeilor în
societate, inclusiv privitoare la orientările sexuale ale unora,
având în vedere campaniile de informare realizate de
instutuţiile guvernamentale, dar şi de cele de pe plan local,
inclusiv ONG-urile de profil, cu privire la drepturile
persoanelor care aparţin minorităţilor (etnice, sexuale).

6. RAPORTUL JURIDIC AL BARIERELOR DE GEN ÎN CELE
6 REGIUNI

6.1. PRINCIPIUL NEDISCRIMINĂRII ÎN ECUAŢIA
CERCETĂRII
ŞTIINŢIFICE.
DE LA COMENTARII
EXEGETICE , LA EXPLICAŢII ALE DREPTULUI UNIUNII
EUROPENE AL NEDISCRIMINĂRII
Cu caracter preliminar, precizăm că noţiunea discriminării,
denumită şi „egalitate de tratament‖, joacă un rol important în dreptul
Uniunii Europene, iar în multe cauze soluţionate de Curtea de Justiţie
a Uniunii Europene (în continuare CJUE) a fost înţeles ca principiu
constituţional general.
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Există două abordări conceptuale ample privind egalitatea,
care sunt evidente în prevederile privind egalitatea şi nediscriminarea
atât în dreptul intern cât şi cel al UE:
a) Egalitatea formală sau „juridică‖ se referă la ideea de bază
că persoanele în situaţii asemănătoare trebuie să fie tratate deopotrivă.
Egalitatea formală se concentrează pe tratament egal bazat pe aspectul
de similitudine, fără a ţine cont de contextul mai larg în care se
produce un astfel de tratament. În conformitate cu această abordare,
legile sau practicile ce urmăresc scopul de a trata diferit persoanele ce
se află în situaţii similare poate duce la o discriminare directă.
Egalitatea formală ignoră factorii structurali care rezultă în anumite
grupuri marginalizate. Prin urmare, în cazul în care se aplică conceptul
de egalitate formală şi diferenţele dintre indivizi nu sunt luate în
considerare, coerenţa tratamentului nu reuşeşte adesea să asigure
obiectivele mai largi de egalitate.
b) „Egalitatea de fond‖ se referă la ideea că persoanele aflate
în situaţii diferite ar trebui să fie tratate în mod diferit. Această
abordare cuprinde două idei distincte – egalitatea de rezultate şi
egalitatea de oportunităţi. Mai exact:
- „egalitatea de rezultate‖, impune ca rezultatul măsurii în
urma revizuirii trebuie să fie egal. Recunoaşte că tratamentul aparent
identic poate, în practică, să consolideze inegalitatea din cauza
discriminării din trecut sau prezente, sau a diferenţelor de acces la
putere sau resurse. Conform acestei abordări, efectele, precum şi
scopul unei măsuri trebuie să fie luate în considerare.
-„egalitatea de şanse‖, sugerează că toţi indivizii trebuie să
aibă oportunităţi egale de a avea acces la beneficiile dorite, luând în
considerare poziţiile lor iniţiale diferite. Egalitatea de şanse îşi
propune să ofere şanse egale, dar nu şi rezultate egale (a se vedea
lucrarea: *** – Nediscriminarea în dreptul internaţional. Manual
pentru practicieni. Ediţia 2011, preluat de pe website:
file:///C:/Users/Acer/Downloads/Interights%20Nediscriminarea%20m
anual%20RO.pdf, la data de 15.09.2014).
În ceea ce priveşte dreptul UE, cetăţenii Uniunii ar trebui
trataţi ca egali în cazul în care se află într-o situaţie comparabilă sau,
invers, dreptul nu ar trebui să le impună un tratament egal în cazul în
care ei se află în situaţii diferite, cu excepţia situaţiei în care această
diferenţă este justificată în mod obiectiv.
De-a lungul timpului, dreptul UE al nediscriminării, alături de
abordarea orientată distinct spre piaţă, a preluat şi o dimensiune
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socială, incluzând în domeniul său lupta împotriva discriminării pe
motive de sex, rasă, origine etnică, vârstă, handicap ori orientare
sexuală. Această evoluţie face parte dintr-o tendinţă mai generală în
cadrul drepturilor fundamentale în UE (Norbert Reich, 2014 –
Principiile generale ale dreptului civil al Uniunii Europene, p. 99).
Astfel, art. 21 privind „nediscriminarea‖ din Carta drepturilor
fundamentale dispune: „(1) Se interzice discriminarea de orice fel,
bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau
socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile,
opiniile politice sau de orice altă natură, apartenenţa la o minoritate
naţională, averea, naşterea, un handicap, vârsta sau orientarea
sexuală. (2) În domeniul de aplicare a tratatelor şi fără a aduce
atingere dispoziţiilor speciale ale acestora, se interzice orice
discriminare pe motiv de cetăţenie”.
În acelaşi sens, art. 23 din Cartă conţine o dispoziţie specifică
privind „egalitatea între femei şi bărbaţi‖, care include, fără a se limita
însă, raporturile de muncă: „Egalitatea între femei şi bărbaţi trebuie
asigurată în toate domeniile, inclusiv în ceea ce priveşte încadrarea în
muncă, munca şi remunerarea. Principiul egalităţii nu exclude
menţinerea sau adoptarea de măsuri care să prevadă avantaje
specifice în favoarea sexului sub-reprezentat.” De asemenea,
Articolul 8 (ex-articolul 3 alineatul (2) TCE) (1) din Tratatul privind
Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) precizează că „În toate
acţiunile sale, Uniunea urmăreşte să elimine inegalităţile şi să
promoveze egalitatea între bărbaţi şi femei”. În acelaşi sens sunt şi
dispoziţiile articolelor 18 şi 19 din Partea a doua a TFUE, cu
denumirea marginală „nediscriminarea şi cetăţenia Uniunii‖ care
statuează: „În domeniul de aplicare a tratatelor şi fără a aduce
atingere dispoziţiilor speciale pe care le prevede, se interzice orice
discriminare exercitată pe motiv de cetăţenie sau naţionalitate.
Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu
procedura legislativă ordinară, pot adopta orice norme în vederea
interzicerii acestor discriminări. [Articolul 18 (ex-articolul 12 TCE)].
„(1) Fără a aduce atingere celorlalte dispoziţii din tratate şi
în limitele competenţelor pe care acesta le conferă Uniunii, Consiliul,
hotărând în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă
specială şi cu aprobarea Parlamentului European, poate lua măsurile
necesare în vederea combaterii oricărei discriminări bazate pe sex,
rasă sau origine etnică, pe religie sau convingeri, pe handicap, vârstă
sau orientare sexuală.
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(2) Prin derogare de la alineatul (1), Parlamentul European
şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă
ordinară, pot adopta principiile de bază ale unor măsuri de
încurajare ale Uniunii, cu excepţia oricărei armonizări a actelor cu
putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre, menite
să susţină acţiunile întreprinse de statele membre pentru realizarea
obiectivelor menţionate la alineatul (1).” [Articolul 19 (ex-articolul
13 TCE)].
Acestea sunt formulări vădit prea largi şi, într-o anumită
măsură, constituie un amestec între drepturi şi principii fără efect
direct; ele trebuie transformate în drepturi subiective prin legislaţia
UE şi prin jurisprudenţa CJUE. Ele sunt adresate Uniunii şi, potrivit
clauzei generale de la art. 51 din cartă, statele membre, „numai în
cazul în care acestea pun în aplicare dreptul UE‖. Înţelegerea mai
extinsă a domeniului de aplicare a Cartei corespunde jurisprudenţei
existente a CJUE privind aplicarea principiilor generale şi drepturilor
fundamentale (Idem, p. 101). Aşa cum se poate observa atât în
jurisprudenţa anterioară a CJUE privind principiul nediscriminării, cât
şi în manifestarea sa din Cartă, drepturile pe care le generează acest
principiu au în primul rând o direcţie verticală – în raporturile cu
cetăţenii Uniunii ori cu statele membre, cele din urmă incluzând orice
organism sau instituţie guvernată de dreptul public.
Vom analiza, în continuare, o altă dimensiune a principiului
nediscriminării în dreptul UE, cea referitoare la raporturile de drept
civil, care în dreptul statelor membre, dar şi în dreptul Uniunii, sunt
supuse principiului „autonomiei încadrate‖. Ce însemnează această
autonomie? Autonomia este un principiu fundamental al dreptului UE,
însă este limitată prin norme de drept primar şi secundar care
protejează obiectivele care sunt considerate a avea un statut superior
sau cel puţin egal. Cele mai importante sunt impuse prin dreptul
concurenţei, dreptul UE al muncii şi al consumatorilor, precum şi prin
legislaţia de combatere a discriminării în raporturile de drept civil.
Într-o formulă concluzivă, principiul fundamental al
autonomiei nu poate fi conceput din punct de vedere teoretic şi practic
fără existenţa principiilor contrare ale restrângerilor sale în temeiul
criteriilor interesului public care încearcă să evite abuzurile printr-o
exercitare unilaterală a acestor libertăţi de către partea mai puternică la
un contract ori în defavoarea concurenţei şi pieţelor deschise.
Misiunea ordinii juridice va fi aceea de a găsi echilibrul corect între
aceste două principii şi va constitui o preocupare permanentă, atât
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pentru dreptul UE, cât şi pentru cel naţional, sub îndrumarea
jurisprudenţei CJUE.
Termenul „drept european privind nediscriminarea‖ sugerează
existenţa unui sistem unic de norme la nivel european referitor la
nediscriminare; de fapt, acesta este alcătuit dintr-o varietate de
contexte (Manual de drept european privind nediscriminarea, preluat
de pe site-ul, http://fra.europa.eu/sites/default, la data de 15.09.2014).
Prezentul studiu se bazează în principal pe dreptul Uniunii Europene
(art. 18 TFUE şi art. 21 Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii
Europene), precum şi pe jurisprudenţa CJUE şi nu vom dezvolta în
cele ce urmează o teorie particulară a dreptului european privind
discriminarea, distinctă de dreptul public al UE, ci vom remarca
numai că, dreptul european al discriminării pare a fi rămas în urma
dreptului constituţional şi administrativ al UE (Pentru detalii, asupra
acestui subiect, a se vedea, Robert Schütze, Dreptul constituţional al
UE, 2013), dar va dobândi cu certitudine un rol din ce în ce mai
important, pe măsură ce dreptul UE va guverna relaţiile orizontale
dintre persoane private şi îşi va formula propriile căi de drept, atât
materiale, cât şi procesuale.
Referirile la dreptul european privind discriminarea, vor avea
în vedere cele două directive, adoptate în anul 2000, astfel cum au fost
modificate şi completate ulterior, respectiv: Directiva de creare a unui
cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte
încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă, interzicerea
discriminării pe baza orientării sexuale, a credinţei religioase, vârstei
şi handicapului în domeniul ocupării forţei de muncă; Directiva
privind egalitatea de tratament între persoane, fără deosebire de rasă
sau origine etnică, interzicerea discriminării pe criterii de rasă sau
origine etnică în contextul ocupării forţei de muncă, dar şi în domeniul
accesului la sistemul de asistenţă socială şi de asigurări sociale şi al
accesului la bunuri şi servicii. Aceasta a reprezentat o extindere
semnificativă a sferei dreptului privind nediscriminarea la nivelul UE,
care a recunoscut faptul că, pentru ca persoanele fizice să-şi poată
atinge potenţialul deplin pe piaţa muncii, era esenţial ca acestora să li
se garanteze accesul egal în domenii precum sănătatea, învăţământul
şi locuinţele. În 2004, Directiva de aplicare a principiului egalităţii de
tratament între femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi
furnizarea de bunuri şi servicii a lărgit sfera discriminării pe criterii de
sex către domeniul bunurilor şi al serviciilor. Cu toate acestea,
măsurile de protecţie pe criterii de sex nu corespund în totalitate sferei
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protecţiei acordate prin Directiva privind egalitatea de tratament între
persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, întrucât Directiva
privind egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul
securităţii sociale garantează tratamentul egal numai în legătură cu
securitatea socială şi nu cu sistemul mai larg de asistenţă socială, cum
ar fi protecţia socială şi accesul la asistenţă medicală şi educaţie. Nu în
ultimul rând, bogata jurisprudenţă a instanţei de la Luxemburg, va fi
menţionată şi analizată, pentru fiecare tip de discriminare în parte,
acolo unde situaţia impune.
În ceea ce priveşte dreptul privat al UE, în absenţa unei
competenţe generale a UE în a reglementa raporturile de drept privat,
cum ar fi adoptarea unui drept general al contractelor, a unui cod al
obligaţiilor sau chiar a unui cod civil general, doctrina de specialitate
este împărţită cu privire la existenţa unui drept privat (civil) al
Uniunii. Dintru început, vom preciza că nu poate fi vorba de o
contradicţie in terminis când vorbim despre aplicarea principiului
nediscriminării în raporturile de drept privat al UE, dar constatăm că
are loc o ciocnire inevitabilă între justificarea subiacentă principiului
nediscriminării şi logica dreptului privat alimentată de preocuparea
pentru eficienţă economică şi libera alegere a partenerilor comerciali.
Acest drept la libera alegere este protejat prin elementele esenţiale ale
raporturilor de drept civil, şi anume, libertatea contractuală şi
autonomia părţilor, cărora li s-ar opune principiul nediscriminării, aşa
cum a concis în opinia sa Jürgen Basedow (Citat de N. Reich în
lucrarea sa, la p. 102): „principiile egalităţii ori interzicerii
discriminării fac parte în prezent din principiile tradiţionale ale
dreptului civil. Cel care încheie un contract face acest lucru în interes
propriu, iar nu pentru a face dreptate altora. Cel care trebuie să aleagă
un co-contractant dintre mai mulţi candidaţi are, potrivit unui proverb
german, suferinţa alegerii, întrucât există, de regulă, mai multe criterii
de selecţie, a căror valoare relativă poate fi apreciată doar prin
raportare la preferinţele subiective‖.
În această fază a studiului nostru se cuvine a se clarifica acest
aparent conflict între principiile autonomiei şi nediscriminării cu
ajutorul concilierii a doi factori de referinţă. Mai întâi balanţa se va
înclina în funcţie de domeniul de drept în care este invocat principiul
de drept întrucât vor exista reguli diferite în dreptul muncii, în dreptul
consumatorilor şi în privinţa serviciilor de interes public general, pe
de o parte, şi în raporturile comerciale autentice, supuse doar regulilor
de concurenţă, în al doilea rând. În al doilea rând, în dreptul UE pot fi
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luate în considerare, de regulă, anumite caracteristici pe temeiul cărora
se produce discriminarea (―motivele de discriminare incriminate în
mod legal‖) (Robert Schütze, 2012 – Dreptul constituţional al Uniunii
Europene, p. 83). Interdicţia UE de discriminare este întemeiată de
regulă pe trăsături personale precum sexul, originea etnică, cetăţenia,
vârsta şi orientarea sexuală care sunt parte a identităţii unei persoane,
însă nu atât de mult pe motive economice precum venitul, statutul
social sau familial şi trăsături similare.
Noutatea adusă de dreptul UE în materia egalităţii de
tratament impune o judecată de valoare întemeiată pe o listă limitată
de caracteristici care sunt considerate a fi atât de delicate încât
determină faptul că fiecare diferenţiere care se realizează pe baza unei
atari caracteristici este considerată discriminatorie (Idem, p. 84),
noutate, precum altele, preluată în ordinea juridică a României, după
cum vom arăta, în continuare în studiul de faţă.

6.2. REGIMUL JURIDIC AL BARIERELOR DE GEN ŞI
A EGALITĂŢII DE ŞANSE ÎN ROMÂNIA
Societatea românească, la începutul sec. XXI, rămâne şi
trebuie să rămână o societate civilizată, adică, din punct de vedere
juridic, o societate aparţinând Înaltei Civilizaţii Onusiene Juridice, una
în care drepturile omului sunt considerate drepturi inerente şi
inalienabile fiecărei persoane (Stelian Scăunaş, 2003 – Dreptul
internaţional al drepturilor omului, p. 3-7).
Conceptul de „drepturi ale omului” defineşte o serie de
drepturi subiective ale persoanei, pe care aceasta le poate opune în
raport cu autorităţile publice, înclinate în mod natural spre o poziţie de
abuz de putere şi deci, spre încălcarea drepturilor omului (Ion
Diaconu, 2009 – Drepturile omului în dreptul internaţional
contemporan. Teorie şi practică, p. 15).
După cum afirmă doctrina, numai în societăţile civilizate,
adică unele având un nivel ridicat de maturizare socială şi culturală, în
acele societăţi organizate pe forţa dreptului şi nu pe forţa brută,
drepturile omului îşi găsesc expresia împlinirii lor plenare (Mădălina
Virginia Antonescu, Regimul juridic al protecţiei drepturilor femeii
din perspectiva Constituţiei României, 2014, p. 547). Asemenea
societăţi sunt unele bazate pe modelul statului de drept şi pe principiul
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respectării drepturilor omului. Ele sunt societăţi în care autorităţile
publice se raportează în toate acţiunile lor la respectarea drepturilor
omului, un exerciţiu permanent de auto-limitare a puterii, prin care
drepturile omului se consolidează şi devin o garanţie juridică eficientă
împotriva abuzurilor şi a pericolelor de orice fel.
Forme de aplicare ale acestui principiu întâlnim consacrate şi
în Constituţia României: de exemplu, am putea să cităm art. 38, alin. 4
(care impune ca, în privinţa dreptului la muncă, femeile să aibă un
salariu egal cu bărbaţii pentru o muncă egală); art. 44, alin.1
(întemeierea familiei se face, potrivit legislaţiei constituţionale
române, prin căsătorie liber consimţită între soţi şi este bazată pe
egalitatea lor). De asemenea, mai trebuie să menţionăm art. 20, alin. 1
şi 2 care operează o trimitere generală şi prioritară la documentele
internaţionale în materia drepturilor omului la care România este parte
(Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Pactele şi alte
documente internaţionale incidente).
Deci, articolul sus-citat trimite autorităţile publice la o
interpretare şi o aplicare obligatorie a dispoziţiilor Constituţiei
României privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor, din perspectiva
setului de documente internaţionale în materia drepturilor omului
ratificate de România. Se operează astfel, o trimitere implicită la o
interpretare şi la o aplicare a Constituţiei României în această materie
din prisma conţinutului juridic al principiului egalităţii în drepturi
între femei şi bărbaţi, aşa cum reiese acesta din setul de documente
juridice consacrate la nivel internaţional şi european, ratificate de
România).
Mai mult, potrivit art. 20, alin 2 din Constituţie se instituie
prioritatea documentelor juridice internaţionale în materia drepturilor
omului faţă de legile interne ale statului român, dacă între primele şi
acestea din urmă există neconcordanţe.
Excepţie de la acest principiu de interpretare şi aplicare face
situaţia în care, în materia drepturilor omului, Constituţia şi legile
interne ale statului român conţin prevederi mai favorabile decât setul
de documente juridice internaţionale şi regionale la care este parte
România.
De asemenea, în Constituţie există şi referiri la un regim
juridic de discriminare pozitivă al femeilor, pe teritoriul României, în
raport cu bărbaţii: art. 38, alin. 2 (dreptul salariaţilor la măsuri de
protecţie socială, inclusiv la cele care privesc regimul de muncă al
femeilor) sau art. 43, alin.2 (dreptul cetăţenilor la a avea concediu de

100

STUDIU PRIVIND BARIERELE DE GEN DIN ROMÂNIA - RAPORT DE CERCETARE

maternitate plătit, la alte forme de asigurări sociale publice sau
private, în condiţiile legii, precum şi la măsuri de asistenţă socială,
potrivit legii) (Ibidem).
Nu întâlnim însă în Constituţie alte detalieri ale principiului
egalităţii în drepturi a femeilor cu bărbaţii. De exemplu, în cadrul
dreptului cetăţenilor de a întemeia o familie, ar fi trebuit să se prevadă:
dreptul femeii de a căpăta protecţie din partea statului împotriva
violenţei în familie; dreptul de a cere intervenţia autorităţilor
competente ale statului pentru oprirea violenţelor şi sancţionarea
persoanelor care au un comportament violent în familie la adresa
femeii sau care îi încalcă drepturile folosindu-se sau invocând calitatea
de soţ sau de rudă a acesteia; dreptul femeii care a suferit violenţe
sistematice din partea unui/unor membri ai familiei sale (de regulă,
din partea soţului), la apărarea drepturilor sale, de către stat. Aceste
drepturi trebuie corelate cu apărarea dreptului la viaţă, la integritate
fizică şi psihică al persoanei umane dar şi cu dreptul la securitate
financiară şi la independenţă financiară al femeii (ce poate fi şantajată
de soţul violent cu tăierea surselor financiare sau cu alungarea din
locuinţa comună, cu luarea copiilor sau cu alte forme de abuz în
familie, dacă nu acceptă în continuare situaţia de violenţă şi dacă
decide să îl denunţe autorităţilor) (a se vedea excelentul studiu a lui
Nancy J. Hirschmann, 2001 – Teoria şi practica libertăţii. Abuzul
asupra femeilor, p. 241-246).
Formele de presiune asupra femeii în relaţiile de familie pot fi
multiple (Irina Moroianu Zlătescu, 1997 – Familia contemporană, p.
33-38), presiuni directe sau indirecte şi duc în majoritatea cazurilor la
o situaţie de tensiune continuă, de şantajare, de persecutare, de
molestare a femeii, atât din punct de vedere fizic dar şi profesional
(dacă soţul violent este şi şeful victimei, la locul de muncă sau este
asociat în afacerea de familie sau deţine pârghii informale de
influenţare a vieţii profesionale a acesteia, inclusiv bani, folosiţi
contra acesteia, ca şantaj pentru a o determina să accepte o situaţie
umilitoare, de perpetuare a violenţei în familie, cu consecinţe directe
şi grave la adresa vieţii familiale, a vieţii profesionale a victimei, a
siguranţei sale financiare, psihice, fizice, a copiilor săi, a imaginii sale
publice, Elena Marinică, 2011 – Egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi în 2010, p. 26).
Considerăm că violenţa în familie este un tip de lezare directă
a principiului egalităţii în drepturi între femei şi bărbaţi, deoarece
plasează de cele mai multe ori femeia (şi foarte rar, un bărbat) într-o
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situaţie de inferioritate, de umilire, de dependenţă psihică, financiară
şi materială faţă de soţul violent, în condiţiile în care în Constituţie nu
apar trimiteri, în mod concret, la reglementări de sancţionare a
violenţei în familie sau de intervenţie a autorităţii publice pentru
protecţia drepturilor femeii în familie (ar fi trebuit să existe un articol
special consacrat protecţiei de către statul român a drepturilor femeii).
Căci protecţia drepturilor femeii presupune şi apărarea lor pe
dimensiunea vieţii de familie, nu numai în câmpul muncii (aceasta,
dacă am acorda un sens restrâns conceptului juridic de ‖muncă‖,
privită numai ca ‖activitate remunerată de stat sau desfăşurată în
sectorul privat‖, fără să mai includă şi munca la domiciliu sau casnică,
îndeplinită neremunerat, de marea majoritate a femeilor, în sens
tradiţional patriarhal – femeia, ca obiect casnic/îngrijitoare a
căminului (Moira Gattens, 2001 – Feminism şi filozofie. Perspective
asupra diferenţei şi egalităţii, p. 100-102). Or, la începutul sec. XXI,
devine imperios să se îmbunătăţească şi să se consolideze nivelul de
protecţie al drepturilor femeii, pornind de la extinderea şi dezvoltarea
sferei juridice a principiului egalităţii în drepturi a femeii cu bărbatul,
ca premisă de bază a construirii unei societăţi evoluate, adaptate
cerinţelor sec. XXI. Această societate trebuie să fie una capabilă să
depăşească şi să denunţe baza patriarhalistă ce plasa bărbatul pe o
poziţie de superioritate a priori, de la nivelul financiar, juridic,
cultural, religios până la nivelul politic, dezavantajând, umilind,
exploatând şi marginalizând femeia în toate aceste domenii, de-a
lungul a milenii întregi (Andrea Dworkin, 2001 – Războiul împotriva
tăcerii, p. 141 şi urm.), autoarea considerând că statutul subordonat al
femeii în societate începe de fapt, de la lipsa de integritate fizică –
inclusiv sexuală şi reproductivă – a trupului femeii, datorat ‖unei
concepţii profund viciate, de economie sexistă” (adică, un sistem de
relaţii economice care condiţionează însuşi dreptul la independenţă
financiară, la promovare şi la carieră profesională al femeii dar şi
dreptul său de a i se recunoaşte activitatea casnică drept muncă, în
funcţie de setul masculin de valori axat pe competiţie şi pe
inferiorizarea femeii şi a muncilor considerate tradiţional feminine şi
mai mult, pe tratarea femeii ca marfă).
Deşi România are un nivel de protecţie juridică deosebit de
evoluat în domeniul drepturilor omului (sub-domeniul drepturilor
recunoscute persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de pe
teritoriul său), observăm că acelaşi nivel înalt de protecţie juridică nu
este, din păcate, recunoscut în materia drepturilor femeii, chiar dacă
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România este stat parte la numeroase documente-cheie juridice
internaţionale regionale în această materie.
Ar fi trebuit ca România să iniţieze, atât pe plan intern, cât şi
pe plan european şi internaţional, o serie de reglementări juridice de
sporire a gradului de protecţie al femeii, mai ales în cadrul familiei
(M. V. Antonescu, 2014 – Regimul juridic al protecţiei drepturilor
femeii din perspectiva Constituţiei României, p. 548) şi la locul de
muncă (deşi există unele prevederi juridice interne şi europene dar
obţinerea satisfacţiei morale şi financiare de către victimă din partea
agresorului, este în continuare una extrem de dificilă, complexă,
îngreunată de birocraţie şi de ineficienţă, de corupţie sau de traficul de
influenţă la nivel intern, ce afectează autorităţile competente sau de
insuficienta informare asupra drepturilor sale, ca femeie, la locul de
muncă de către sindicate, de către ONG-urile abilitate în acest
domeniu şi, în mod obligatoriu, de către autorităţile statului – de unde
şi incapacitatea de apărare concretă a drepturilor femeii la locul de
muncă, precum şi numeroasele cazuri de hărţuire sexuală, în care
victima nu cunoaşte drepturile sale şi nici care sunt autorităţile publice
cu competenţe în protejarea drepturilor sale ori se teme să le sesizeze,
tot din cauza insuficientei garantări de către stat a protecţiei sale
(inclusiv prin impunerea si implementarea efectivă a unui set concret
de sancţiuni asupra persoanelor exercitând o funcţie publică, în caz de
hărţuire sexuală a femeilor, la locul de muncă). Sau, în al treilea caz,
dacă asemenea seturi de prevederi sancţionatorii există, ele nu sunt
aplicate de către stat, prin autorităţile sale (rămânând la un nivel pur
formal) sau sunt foarte dificil de probat de către victimă. Hărţuirea,
după cum remarcă specialiştii în dreptul muncii7, presupune o largă
varietate de forme şi modalităţi, toate cu aceeaşi finalitate de umilire,
de presionare a victimei, de a face un lucru pe care aceasta nu îl
7

Conform doctrinei în materie, se consideră că, în dreptul românesc al
muncii, „Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
a preluat standardele comunitare şi a asigurat structurarea unui adevărat
sistem juridic de promovare a egalităţii de şanse‖. ―Pentru prima dată în
dreptul românesc este introdusă noţiunea de hărţuire sexuală la locul de
muncă, aceasta fiind apreciată ca o variantă de discriminare sexuală‖,
consideră autorul respectiv. Acelaşi autor apreciază că „incriminarea hărţuirii
sexuale în legea română constituie un progres evident, ca şi instituirea
obligaţiilor în sarcina angajatorilor privind includerea în regulamentele de
ordine interioară a sancţiunilor disciplinare, menite să înlăture astfel de
manifestări la locul de muncă.
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doreşte şi care are legătură directă sau indirectă cu faptul că este
femeie - criteriul de sex -, ca efect direct al poziţiei sale de subordonat
în cadrul unui raport de muncă (mai ales în cazul în care hărţuirea a
avut o formă continuată, un caracter sistematic, mergând până la
concediere abuzivă sau determinarea părăsirii locului de muncă de
către angajată8).
La fel, protecţia femeii în cadrul familiei sale, acolo unde se
produce o altă serie de abuzuri cu privire la care statul, prin autorităţile
competente, nu ia poziţie, este una deficitară (în concepţie şi în
aplicare) în România9 ca stat de drept, obligat să asigure şi mai ales, să
garanteze protecţia drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale
omului. Dacă statul poate să invoce (în mod complet greşit,
considerăm noi), art. 26, alin. 1 şi art. 27, alin. 1/Constituţie, pentru a
îşi justifica non-intervenţia în viaţa de familie a persoanei umane
(adică, lipsind femeia de protecţia concretă a drepturilor sale, în cazul
violenţelor în familie), noi spunem că acesta este un tip fundamental
eronat de interpretare şi aplicare a principiului egalităţii în drepturi a
femeii cu bărbatul. Acest principiu se concretizează printr-o serie
întreagă de drepturi concrete ale femeii în raport cu bărbatul, având ca
finalitate înlăturarea posturilor şi a situaţiilor de subordonare pe
criteriu sexual, de degradare, exploatare, umilire, marginalizare,
hărţuire, de dependenţă a femeii în raport cu bărbatul, indiferent de
8

Autorităţile româneşti trebuie să respecte şi prevederile Cartei Sociale
Europene revizuite, care, printre alte drepturi derivate din dreptul la muncă,
prevede şi dreptul la demnitatea în muncă, obligând statele părţi la a asigura
lucrătorilor (indiferent de sectorul unde lucrează, public sau privat), printr-o
serie de acte normative interne şi de măsuri administrative, protecţie efectivă
împotriva hărţuirii sexuale, considerată o atingere gravă la adresa
demnităţii persoanei, la locul de muncă. Astfel, atât corporaţiile,
întreprinderile din sectorul privat dar şi conducerea unităţilor de stat trebuie
să respecte lucrătorilor demnitatea în muncă, luând măsuri de informare a
acestora asupra drepturilor pe care le au, luând măsuri de prevenire şi de
protecţie în materie de hărţuire sexuală, în legătură cu dreptul la muncă al
lucrătorilor (în cazul de faţă, al femeii) dar luând şi măsuri sau acte normative
de prevenire şi protecţie a lucrătorilor împotriva actelor ostile şi ofensatoare
la locul de muncă şi în legătură cu munca. A se vedea Stelian Scăunaş,
Op.cit., p. 80.
9
În ciuda unei baze normative existente, ineficienţa intervenţiei autorităţii
publice pentru protecţia drepturilor femeii la locul de muncă dar şi în viaţa de
familie este din păcate, o realitate cunoscută.
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locul, de contextul, de anturajul sau de colectivitatea în care femeia îşi
desfăşoară activitatea.
Conform art. 26, alin.1 din Constituţia României, autorităţile
publice au obligaţia de a respecta şi de a ocroti viaţa intimă, familială
şi privată a persoanei fizice (obligaţie de tip abstenţie, în principal).
Singura excepţie pentru a justifica o intervenţie în viaţa intimă, privată
sau de familie, o aflăm la alin. 2 (‖dacă persoana fizică încalcă
drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică şi bunele moravuri‖)10.
În acest caz, se consideră (conform interpretării corecte a textului
constituţional în litera şi spiritul său), coroborat cu art. 1, alin. 3 din
Constituţie, că intervenţia autorităţii publice în viaţa intimă, familială
şi privată a persoanei fizice este una justificată. Cu alte cuvinte,
această excepţie consacră situaţia constituţională (şi nu una
discreţionară, aflată ‖la aprecierea‖ autorităţii publice ci dimpotrivă,
una strict delimitată de alin. 2, art. 26, deoarece excepţiile sunt
întotdeauna de strictă interpretare şi aplicare) în care persoana fizică
‖nu mai are dreptul de a dispune de sine însuşi‖. Coroborat cu art. 49
din Constituţie, trebuie însă să interpretăm această excepţie de la alin.
2, art. 26 din Constituţie ca privind doar exerciţiul dreptului persoanei
de a dispune de ea însăşi, nu esenţa acestui drept, care nu poate suferi
nicio restrângere şi nicio limitare. Nu numai că nu este morală dar nu
este nici legală abstenţiunea de intervenţie a autorităţii publice în
viaţa intimă, privată sau familială a femeii, pe baza art. 26, alin.1 din
Constituţie (care fixează regula), în cazul în care drepturile femeii
sunt încălcate de orice manieră, până la forma gravă, continuată de
lezare a acestora şi până la lezarea altor drepturi ale sale ca persoană
fizică (dreptul la viaţă, dreptul la demnitate inclusiv independenţa sa
10

Respectul pentru viaţa privată a persoanei fizice subsumează mai multe
aspecte (accesul la datele cu caracter personal, protecţia împotriva violenţelor
sexuale), după cum se consideră în Convenţia Europeană din sistemul
organizaţiei Consiliului Europei. Convenţia garantează dreptul oricărei
persoane (în speţă, al femeii) de a i se respecta de către autorităţile publice
ale statelor părţi, viaţa privată şi de familie, domiciliul şi corespondenţa.
Este vorba de aceeaşi regulă generală, a non-intervenţiei autorităţilor publice
în exercitarea acestui drept personal, cu excepţia prevederii în lege a unei
intervenţii şi (condiţie cumulativă) dacă aceasta reprezintă o măsură care,
într-o societate democratică este necesară pentru securitatea naţională,
siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea
faptelor penale, protejarea sănătăţii şi a moralei ori protejarea drepturilor şi a
libertăţilor altora (Cf. Stelian Scăunaş, Op. cit., p. 77).
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financiară, dreptul la integritate fizică şi psihică, dreptul la învăţătură,
dreptul la o carieră profesională – care, toate, pot suferi lezări
semnificative din partea unei alte persoane, indiferent că aceasta are
sau nu calitatea de soţ sau de afin) (M. V. Antonescu, Op. cit., p. 552).
Când ne referim la protecţia drepturilor femeii în contextul
vieţii de familie, trebuie să o privim întotdeauna într-un sens cât mai
larg, pentru a da posibilitatea maximă de protecţie concretă şi legală a
drepturilor sale, cât şi de intervenţie a autorităţii publice pentru
apărarea drepturilor sale. Această intervenţie este o expresie directă a
faptului că ne aflăm într-o societate democratică11 şi nu într-una
poliţieneasco-intervenţionistă, că nu este vorba de o imixtiune
nelegală, brutală, a statului în viaţa familială a persoanei fizice ci
dimpotrivă, este vorba de o acordare a protecţiei statale în faţa unor
lezări clare, directe şi chiar indirecte - cum ar fi lipsirea de surse de
venit, a victimei de către soţ şi alte forme de presiune asupra femeii -.
Privind această protecţie juridică într-un cadru cât mai larg,
vom include în reglementările constituţionale viitoare (într-o variantă
mult mai performantă de Constituţie decât cea actuală, care are mari
lacune la acest capitol) şi posibilitatea de intervenţie a autorităţii
publice nu numai în viaţa familială dar şi în viaţa privată sau în cea
intimă a persoanei fizice dacă, potrivit acesteia, s-a comis o încălcare
a drepturilor sale pe criteriul de sex (ca femeie, în acest caz analizat
de noi) săvârşită de către soţ, concubin sau de alţi membri ai familiei
decât soţul sau de către orice persoană care locuieşte fie la domiciliul/
reşedinţa victimei, împreună cu aceasta sau într-o locuinţă proprietate
comună, cu titlul de întreţinut/ întreţinută sau aflată în orice altă relaţie
cu victima presupunând o includere a acestor persoane în viaţa
intimă, privată sau familială a victimei. Acest conţinut juridic larg
permite intervenţia autorităţii publice într-un spectru variat de situaţii
care pot avea incidenţă cu viaţa intimă, privată sau familială a victimei
şi care produc lezări directe sau indirecte la adresa drepturilor femeii.
De asemenea, se impune o voinţă mult mai fermă din partea
statului român, de sancţionare (prin punere din oficiu în mişcare a
acţiunii penale dar şi prin contencios administrativ) a persoanei
exercitând o funcţie publică sau având o poziţie de decizie în sectorul
privat, care a avut un comportament de hărţuire sexuală la locul de
11

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
prevede obligaţia de intervenţie a autorităţii publice competente, fixându-i
cadrul normativ în art. 1, alin. 2 şi 3; art. 6, art.7 şi urm.
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muncă, de încălcare a drepturilor femeii sau care a emis decizii
afectând direct sau indirect drepturile femeii, cu privire la
subordonatele sale, pe criteriul de sex12. Se impune astfel, consacrarea
protecţiei drepturilor femeii printr-un articol special din cadrul
capitolului II (Drepturile şi libertăţile fundamentale) din Constituţia
României. De asemenea, se impune garantarea, printr-un alineat
special, de către statul român, a protecţiei femeii atât în relaţiile
familiale cât şi în relaţiile de muncă (nu numai împotriva hărţuirii
sexuale dar şi împotriva oricăror situaţii având ca finalitate afectarea
drepturilor femeii13 – inclusiv neacordarea unui tratament egal cu
bărbaţii pentru munca prestată în aceleaşi condiţii cu aceştia, neavansarea profesională, pe criteriu de sex, în raport cu alţi angajaţi sau
blocarea salariului acesteia ori acordarea unui salariu mai mic decât
cel acordat bărbaţilor, pe criteriul discriminării de sex şi multe alte
situaţii, într-un spectru foarte divers, având la baza criteriul de sex.
Care este starea actuală, dar mai ales cum se aplică principiul
egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei, în România zilelor noastre
vom vedea analizând răspunsurile furnizate la chestionarele primite.

12

În ceea ce priveşte jurisprudenţa americană în materia sancţionării hărţuirii
sexuale la locul de muncă, cităm cazul Phillips versus Smalley Maintenance
Services , Inc. din 1983, Alabama, în care o femeie a acţionat în justiţie fostul
patron după ce acesta a concediat-o ca urmare a refuzului său de a face sex
oral, în urma cererii patronului. Curtea Supremă din Alabama a considerat că
întrebările şi cererile explicite de sex oral constituie încălcări flagrante ale
privativităţii persoanei şi a dat câştig de cauză femeii, formând un precedent
în materie ce a ajutat femeile să îşi păstreze locul de muncă în condiţii de
decenţă. A se vedea Anita L. Allen, Politica juridică a privativităţii, în
antologia Reconstrucţia teoriei politice. Eseuri feministe, coord. Mary
Lyndon Shanley, Uma Narayan, Op. cit., p. 113-114.
13
Trebuie să distingem, din punct de vedere al studiilor feministe care au
sesizat aceste fine dar de substanţă deosebiri, între o etică a grijii (specifică
femeii, etică văzută ca un grup de reflecţii morale privind virtuţile morale şi
emoţionale ale îngrijirii/grijii) şi etica drepturilor (specifică bărbaţilor, bazată
pe respectarea unor reguli şi principii universale, zis obiective, care transced
sau ignoră dimensiunea feminină a umanului, direcţionându-se spre o zonă a
impersonalului, în cel mai bun caz - atunci când nu devin de-a dreptul
expresii ale puterii bărbaţilor asupra definirii umanului/omenescului; a se
vedea Mihaela Miroiu, 1996 – Convenio. Despre natură, femei şi morală, p.
98 şi următoarele).
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6.3. CONCLUZIILE REIEŞITE DIN CHESTIONARE ŞI
DIN ALTE INSTRUMENTE DE CERCETARE UTILIZATE

6.3.1. Aspecte metodologice
Prin intermediul acestei cercetări am urmărit o investigare
riguroasă, de ordin juridic şi social, care să surprindă obiectiv
diferenţele de gen în contextul specific românesc, având în vedere, cu
precădere percepţia femeilor investigate asupra acestor decalaje din
România. În alte cuvinte, obiectivul principal al studiului nostru, îl
constituie „măsurarea‖ egalităţii de şanse din ţara noastră.
Cum s-a arătat în partea întâi a Raportului, acest studiu s-a
realizat pe baza informaţiilor colectate de la un număr 1738 de
persoane (femei) selectate din 6 regiuni de pe teritoriul României, pe
care le-am asigurat că informaţiile înregistrate au caracter strict
confidenţial şi folosite exclusiv în scopuri statistice. Cunoscând că
obţinerea unor rezultate complete şi corecte depinde în cea mai mare
măsură de rigoarea celor care colectează şi prelucrează datele şi
informaţiile solicitate, mulţumim şi pe această cale tuturor
colaboratorilor noştri, întregii echipe din cadrul proiectului.
Analiza pe bază de chestionar a diferenţelor de gen la nivel
naţional şi regional, prin intervievarea a 1.738 de persoane de gen
feminin a dus la obţinerea unor rezultate care să faciliteze formularea
de concluzii şi recomandări utile pentru eforturi conjugate, în
asigurarea egalităţii de gen în România şi a unor măsuri specifice
pentru încurajarea participării femeilor pe piaţa muncii şi pentru
avansarea profesională. Precizăm, suplimentar, pentru acurateţea
materialului nostru, care cuprinde numai o abordare din perspectivă
juridică, faptul că echipa de cercetare a cuprins nu numai pe autorul
acestui raport, de formaţie jurist, dar şi sociologi, economişti şi
specilişti în ştiinţe politice, ceea ce a conferit un pronunţat caracter
inter- şi pluridisciplinar. În acest sens, principala metodă de cercetare
utilizată a fost ancheta pe bază de chestionar, metodă modernă pentru
cercetarea statistică a barierelor de gen, apelând cu succes şi la baza de
date asupra rezultatelor definitive ale Recensământului Populaţiei şi al
Locuinţelor – 2011 (caracteristici demografice ale populaţiei)
constituită de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Proiectarea chestionarelor, a metodologiei şi organizării
anchetei, pregătirea personalului, înregistrarea şi prelucrarea datelor
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au fost realizate de către echipa de cercetare, dar aşa cum menţionam
mai sus, şi cu sprijinul altor persoane angrenate în cadrul proiectului,
unele chiar în plan teritorial.
Studiul a folosit mai multe tipuri de chestionare, dar relevant
pentru obiectul acestui raportul preliminar a fost Chestionarul pentru
femei (Anexa 1), care a fost completat de către fiecare persoană şi a
fost structurat pe următoarele segmente: persoană care a lucrat,
persoană care nu a lucrat, în căutarea unui loc de muncă, înscrierea la
Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, statutul principal, forma de
instruire, calificarea profesională, câştigurile salariale, etc.
Chestionarul a fost completat de persoanele selectate aleator,
prin metoda face-to-face, conform metodologiei de eşantionare.
Instrumentele şi procedurile metodologice utilizate au dat valoare
rezultatelor obţinute fără a avea un nivel de reprezentativitate la nivel
regional şi naţional, ci doar la nivelul eşantionului total de 2.850 de
femei participante la activităţile de formare profesională continuă în
cadrul proiectului. Durata medie de completare a unui chestionar a
fost de cca. 20 minute, iar respondenţii au fost persoane de sex
feminin cu vârsta cuprinsă în intervalul 15-64 de ani, selectate
conform metodologiei de eşantionare.
Pentru atingerea obiectivului propus, pentru raportul juridic,
am apelat la cercetarea selectivă (întrebările: 15, 24, 25, 35, 41, 42, 43,
44), pentru toate cele 1.738 de persoane de sex feminin, selectate
aleator conform metodologiilor standardizate, iar datele utilizate
pentru eşantionare au fost preluate din baza de date a proiectului.
Dimensiunea eşantionului: Proiectat pentru 2.850 de
respondenţi, la nivel naţional, Raportul juridic, precum şi celelalte
rapoarte, socio-politic, economic, a fost conturat pe întreg teritoriul
ţării conform metodei de eşantionare, eşantionul de 1.738 de persoane
fiind reprezentativ, aşa cum a fost precizat în prima parte a Raportului.
Perioada derulării anchetei: mai 2014 - octombrie 2014 În
cele ce urmează vom prezenta o analiză preliminară a datelor statistice
aferente întrebărilor precizate.
6.3.2. Analiza datelor statistice
A. Analiza datelor statistice începe, pentru studiul nostru cu
întrebarea nr. 15, având următorul conţinut: Consideraţi că în
România există un cadru juridic adecvat (legislaţie corespunzătoare)
pentru egalitatea de şanse a femeilor faţă de bărbaţi pe piaţa muncii ?
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Am constatat, din statistică faptul că marea masă a
respondentelor nu îşi dau seama de existenţa unei legislaţii
corespunzătoare domeniului cercetat. Acest aspect poate fi privit fie
din perspectiva necunoaşterii normelor juridice, fie dintr-o ignorare
totală a dreptului, izvorâtă din apatia şi indiferenţa care caracterizează
în acest moment societatea românească.
Altă parte, apreciabilă şi ea, neagă total beneficiul dreptului şi
numai o minoritate consideră că în România există un cadru juridic
adecvat pentru egalitate şanselor femeilor cu bărbaţii pe piaţa muncii.
Este concluzia la care am ajuns şi noi, urmare a analizării
normelor legale cu incidenţă în domeniu: România a încorporat în
ordinea sa juridică, cvasitotalitatea instrumentelor juridice
internaţionale multilaterale privitoare la drepturile omului, iar dreptul
Uniunii Europene, precum şi dreptul european al drepturilor omului au
aplicabilitate directă şi cu preemţiune în dreptul intern.
Cât priveşte egalitatea de şanse în dreptul românesc precizăm
că în ordinea juridică naţională sunt statornicite garanţii juridice
temeinice pentru exercitarea acestora, pornind de la Constituţie şi
continuând cu toată legislaţia infraconstituţională.
Într-o primă concluzie, una este statornicită prin drept, în
teorie, altfel stau lucrurile în practică. Numai o campanie bine
gestionată şi direcţionată, la nivel naţional, dar şi regional, a tuturor
entităţilor publice şi private, care să conştientizeze asupra egalităţii de
şanse poate remedia această situaţie. Dar, despre concluzii, vom insera
mai multe, cu impact mai profund, la finalul acestui studiu.
B. La întrebarea nr. 24, Aţi avut vreodată parte de o
agresiune din partea unui bărbat?:
În proporţie covârşitoare, femeile au afirmat că nu au fost
victima vreunei agresiuni din partea bărbaţilor. Totuşi o mică parte
mărturisesc existenţa în viaţa lor a unor astfel de acte antisociale. Ceea
ce este surprinzător, este că acestea s-au produs în cadrul familiei ori
la serviciu şi numai o mică parte în societate, ceea ce denotă că
amploarea fenomenului violenţei în familie reprezintă una dintre cele
mai grave probleme sociale cu care se confruntă societatea
contemporană, inclusiv România. Studiul denotă faptul că populaţia
României este cu mult mai tolerantă faţă de violenţa în familie în toate
formele sale, comparativ cu nivelul mediei din UE, întrucât din punct
de vedere istoric această manifestare generalizată îşi are punctul de
plecare încă din momentul săvârşirii crimei biblice a urmaşilor
protopărinţilor Adam şi Eva - Cain răzbunându-se asupra fratelui său
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Abel, omorându-l. În această conjunctură poate fi invocat şi păcatul
primordial - mândria cât şi păcatul mâniei. Mânia este o dorinţă
aprinsă, prin care cel mâniat caută să- şi răzbune nereuşita asupra celui
ce l-a întristat sau a nemulţumirii răzvrătite.
C. Întrebarea nr. 25, Dacă aţi răspuns cu „Da” la întrebarea
anterioară, pe care dintre următoarele instrumente de combatere a
discriminării le-aţi folosit până în prezent?, este strâns legată de
precedenta, răspunsul tinzând către autorităţi, pentru a-şi asigura
protecţia, dar şi spre latura reparatorie a consilierii într-un cadru
organizat; mai clar, s-au utilizat aproape toate formele la îndemână.
Ar mai fi de semnalat faptul că trăim cu falsa impresie că
violenţa domestică este întâlnită în special în pătura de jos a societăţii,
că victimele sunt persoane ―slabe‖, care nu sunt în stare să părăsească
o relaţie abuzivă sau chiar că persoana abuzată ar putea să oprească
abuzul dacă ar fi suficient de hotărâtă. E adevărat că problemele
financiare reprezintă un factor de risc şi pot genera reacţii agresive,
însă violenţa domestică este rezultatul nevoii unei persoane de a
demonstra partenerului ca deţine controlul, că puterea e în mâinile
sale. Statisticile arată că problema se regăseşte, în egală măsură, atât
în clasele sociale de jos, cât şi în cele de mijloc şi de sus. Drumul între
“merita o bătaie”, “e spre binele lui/ ei―, ―a căutat-o cu
lumânarea―, şi rănile adânci, fizice şi psihice, se măsoară în pumni,
indiferent de pătura socială. Acest tip de violenţă este mai puţin
vizibil. De regulă, familia păstrează aparenţele în public,
agresiunile se petrec “în spatele uşilor închise”, iar uneori victima
nu admite nici faţă de propria persoană că este supusă unui abuz, mai
ales dacă acesta este de natură psihologică. De aici şi dificultatea
instituţiilor şi specialiştilor, dar şi a studiului de faţă de a identifica şi
propune soluţii pentru a interveni în aceste cazuri, mai ales că refuzul
victimelor de a cere ajutor impiedică specialiştii să ia măsuri reale de
combatere a fenomenului. Consecinţele nu se răsfrang doar asupra
victimei, ci şi asupra întregii familii (a copiilor mai ales), precum şi
asupra mediului socio-profesional. Violenţa în familie reprezintă un
risc major pentru sănătatea victimei. Pe lângă efectele imediate
asupra sănătăţii fizice şi psihice, violenţa creşte riscul dobândirii unor
probleme de sănătate severe pe termen lung şi oricât de mult ar
încerca victimele să îşi ascundă suferinţa, există situaţii când aceasta
iese la suprafaţă, moment în care specialiştii sau persoanele cărora
victima li se adresează pot să intervină şi să ajute. Fie că ajunge la
consiliere din partea unui specialist sau la o secţie de poliţie,
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identificarea şi gestionarea situaţiilor de acest gen reprezintă mai
curând un proces decât un act în sine, de aceea colaborarea dintre
instituţii este extrem de importantă.
D. Selecţia şi gruparea invită la un comentariu, mai ales că
întrebarea nr. 35. Sunteţi de acord cu adopţia copiilor de către
femeile care declară că formează un cuplu?, suscită un interes aparte
întrucât conotaţiile social-politice sunt la fel de importante precum
cele juridice.
Răspunsurile şi nu numai întrebarea suscită interes, întrucât
primele conţin nu atât o nuanţă de indiferenţă faţă de subiectul pus în
discuţie ci şi o acceptare, ce este drept minoră a fenomenului ca atare.
Realitatea, tocmai aceasta, ne invită să reflectăm mai profund asupra
viitorului speciei umane, nu numai în ceea ce priveşte soarta
românilor, pentru a putea decide în mod raţional, liber şi în cunoştinţă
de cauză asupra netemeiniciei, nelegitimităţii şi nelegalităţii
revendicărilor lobby-ului gay. În acest sens, prezentul studiu îşi
propune să pornească de la realitate pentru a descoperi: ce este dreptul
de a se căsători şi de a întemeia o familie, care este sensul noţiunilor
de familie şi viaţă familială, ce înseamnă a discrimina şi care sunt
consecinţele unei eventuale legalizări a parteneriatelor civile/căsătoriei
între persoanele de acelaşi sex şi accesul la adopţie de către acestea.
Din această perspectivă, precizăm că legalizarea
parteneriatelor civile între persoanele de acelaşi sex este strâns legată
de legalizarea căsătoriei între persoanele de acelaşi sex şi implicit de
accesul la adopţie, la tehnicile de procreare asistate medical cu terţ
donator de gameţi sau/şi „mame purtătoare‖, căci normele privitoare
la dreptul familiei formează un tot unitar şi coerent avându-şi izvorul
în natura persoanei umane14.
Legalizarea parteneriatelor civile nu este altceva decât primul
pas spre legalizarea căsătoriei între persoanele de acelaşi sex, ea nu
este decât mijlocul prin care se poate ajunge la această căsătorie.
Menirea parteneriatelor civile nu este alta decât aceea de a
face, încetul cu încetul, acceptabilă ideea de căsătorie între aceste

14

Andreea Popescu, Dreptul bărbatului şi al femeii de a se casatori şi de a
întemeia o familie, articol preluat, la data de 25.10.2014, de pe site-ul:
http://www.costelgilca.ro/stiri/document/5906/dreptul-barbatului-si-alfemeii-de-a-se-casatori-si-de-a-intemeia-o-familie-i.html
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persoane şi de a rupe coerenţa normelor de dreptul familiei15. De aceea
cele două nu trebuie să fie disociate una de alta, crezându-se în mod
iluzoriu că legalizarea uneia nu va duce la legalizarea celeilalte.
Acordarea unui statut legal „cuplurilor‖ de acelaşi sex prin legalizarea
parteneriatelor civile echivalează cu recunoaşterea socială a acestora.
Or, odată legalizate parteneriatele civile, de ce li s-ar refuza acestor
„cupluri‖ dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie?
Experienţa statelor care au legalizat căsătoriile între
persoanele de acelaşi sex arată faptul că în nicio ţară unde
parteneriatele şi căsătoriile au fost legalizate, legislativul nu s-a putut
opri aici. Supus unei imense şi continue presiuni din partea lobbyului gay, acesta a fost obligat să răspundă şi altor revendicări, precum
accesul persoanelor de acelaşi sex la adopţie, la tehnicile de procreare
asistate medical cu terţ donator de gameţi sau/ şi „mame purtătoare‖,
legalizarea căsătoriei între trei sau mai multe persoane, căci din
moment ce este abolită diferenţa sexuală ca şi condiţie la căsătorie,
poligamia şi incestul sunt posibile.
Trebuie de asemenea, precizat că deşi legalizarea
parteneriatelor civile şi a căsătoriilor între persoanele de acelaşi sex sa realizat mai întâi în Occident, acestea au fost fenomene tipice
civilizaţiei occidentale care subminează moralitatea 16. Mai
mult, există, la ora actuală, o discuţie în Olanda despre
posibilitatea căsătoriei între trei sau mai multe persoane,
dar acest lucru este doar la început, este ceva complet nou

15

Boris Dittrich, Human Rights Watch, «părintele» parteneriatului civil şi al
căsătoriei între persoanele de acelaşi sex în Olanda expune, într-un interviu
din 6 martie 2013, tacticile folosite în Olanda pentru ca aceste revendicări să
poată fi adoptate de legislativ: http://www.dailymotion.com/video/xxzwxi_
boris- dittrich- pere- du-mariage-pour-tous
16
Statele membre ale Consiliului Europei care au legalizat parteneriatul civil
şi mai apoi căsătoria între persoanele de acelaşi sex: Belgia în 1998
parteneriatul civil şi în 2003 căsătoria, Danemarca în 1989 parteneriatul civil
şi în 2012 căsătoria, Franţa în 1999 parteneriatul civil şi în 2013 căsătoria,
Marea Britanie în 2005 parteneriatul civil şi în 2013 căsătoria, Olanda în
1998 parteneriatul civil şi în 2001 căsătoria, Portugalia în 2001 parteneriatul
civil şi în 2010 căsătoria, Spania în 1998 parteneriatul civil şi în 2005
căsătoria, Suedia în 1994 parteneriatul civil şi în 2009 căsătoria, Islanda în
1996 parteneriatul civil şi în 2010 căsătoria, Norvegia în 1993 parteneriatul
civil şi în 2009 căsătoria.
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faţă de care nu ne putem pronunţa (vorba celor mai multe
respondente: „este treaba lor‖).
Lobby-ului gay este una dintre aceste mişcări care pentru aşi promova revendicările se foloseşte de teoria gender. Această teorie
neagă realitatea, natura umană, conform căreia diferenţa sexuală este
la originea căsătoriei, a familiei, a filiaţiei şi a societăţii, înlocuind-o
cu o ficţiune. Ea neagă identitatea, specificitatea şi natura proprie a
bărbatului şi a femeii, legătura dintre trupul persoanei şi vocaţia
acesteia. Această teorie distinge sexul de gen, susţinând că a fi bărbat
sau femeie nu este un dat, o realitate obiectivă care depinde de sexul
biologic, ci o alegere, o percepţie subiectivă care depinde de rolul
nostru social. Construcţia socială primează asupra realităţii biologice.
Diferenţa de natură dintre bărbat şi femeie fiind negată, devine
indiferent dacă suntem bărbat, femeie sau neutru. Astfel persoana
umană nu se mai poate identifica ca soţ/ soţie, tată/ mamă, fiu/ fiică,
frate/ soră etc. Fiind indiferent dacă suntem bărbat, femeie sau neutru,
este indiferent ce tip de sexualitate alege fiecare, toate având aceeaşi
valoare.
Prin voinţa ideologică de a instaura egalitatea între sexe/
genuri şi între diferitele tipuri de sexualitate, se urmăreşte de fapt
restructurarea societăţii după un nou model care să permită fiecăruia
să-şi aleagă liber funcţia socială, identitatea sau orientarea sexuală sau
forma de familie pe care şi-o doreşte. Din moment ce trupul este
astfel desexualizat, dezidentificat, este logic să se ia cu asalt
instituţiile, prima dintre ele fiind căsătoria. Astfel, dacă până
acum ceva timp era evident pentru toată lumea că instituţia căsătoriei
este uniunea bărbatului şi a femeii pentru a întemeia o familie,
beneficiind de protecţia societăţii, în zilele noastre, pentru unii, seduşi
de teoria gender, acest lucru nu mai este atât de evident, el trebuind
să fie demonstrat, argumentat. Dar, chiar şi atunci când acest lucru
este demonstrat, presiunea exercitată de minusculul, dar puternicsustinutului lobby gay este atât de mare, încât ea paralizează
instantaneu exerciţiul raţiunii, împiedicând-o să vadă clar realitatea şi
adevărul celor afirmate de către acesta. Procedeul acestui lobby e
simplu: arătarea sperietorii numite „discriminare pe motive de
orientare sexuală” oricărei persoane care încearcă să afirme un
adevăr sau să se opună revendicărilor acestui lobby.
De fapt, ce susţinem noi: dreptul de a se căsători şi
de a întemeia o familie e un drept natural . El corespunde
naturii bărbatului şi a femeii care, formând un cuplu, pot întemeia în
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mod natural o familie. El nu este un drept individual sau o libertate al
cărui conţinut să depindă în mod arbitrar de o voinţă individuală. Prin
urmare, condiţiile impuse la căsătorie sunt şi ele naturale şi nu
arbitrare, ele fiind conforme cu finalitatea căsătoriei: părţile trebuie să
fie de sexe diferite (pentru a putea permite procrearea), la vârsta
nubilă (adică apţi să procreeze), să nu fie rude până la un anumit grad
(obstacol pentru o procreare sănătoasă), să nu fie deja căsătorite etc.
Astfel, orice persoană, bărbat sau femeie, care îndeplineşte aceste
condiţii se poate căsători, indiferent de orientarea sa sexuală, căci
legea ia în considerare identitatea unei persoane, faptul că ea e bărbat
sau femeie, şi nu orientarea sexuală care ţine, in general, de alegerea
unei persoane.
În concluzie, dreptul de a se căsători şi de a întemeia
o familie sunt unul şi acelaşi drept, căsătoria fiind un
instrument, un mijloc pentru a întemeia şi a proteja familia. Această
realitate este recunoscută de Convenţia europeană a drepturilor
omului, precum şi de alte norme europene şi internaţionale referitoare
la drepturile omului17. Art. 12 din Convenţia europeană a drepturilor
omului care garantează si protejează, într-unul şi acelaşi drept, dreptul
de a se căsători şi de a întemeia o familie, indică: "Începând cu
vârsta legală [nubilă], bărbatul şi femeia au dreptul de a se
17

Articolul 12 din Convenţia europeană a drepturilor omului:
„Începând cu vârsta legală, bărbatul şi femeia au dreptul de a se
căsători şi de a întemeia o familie conform legislaţiei naţionale ce
reglementează exercitarea acestui drept‖; articolul 9 din Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene: „Dreptul la căsătorie şi
dreptul de a întemeia o familie sunt garantate în confo rmitate cu
legile interne care reglementează exercitarea acestor drepturi” ;
articolul 16 din Declaraţia universală a drepturilor omului: „Cu
începere de la vârsta legală, bărbatul şi femeia, fără nici o restricţie
în ce priveşte rasa, naţionalitatea sau re ligia, au dreptul de a se
căsători şi de a întemeia o familie‖; articolul 23 § 2 din Pactul
Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice din 1966: „Dreptul
de a se căsători şi de a întemeia o familie este recunoscut bărbatului
şi femeii, începând de la vârsta nubilă‖; Comisia şi Curtea europeană
a drepturilor omului: „Articolul 12, de fapt, prevede dreptul de a se
căsători şi de a întemeia o familie ca un singur drept. (…) [Acesta]
recunoaşte de fapt dreptul bărbatului şi al femeii, aflaţi la v ârsta la
care îşi pot da consimţământul, de a întemeia o familie, a avea
copii. Existenţa unui cuplu este fundamentală”.
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căsători şi de a întemeia o familie conform legislaţiei
naţionale ce reglementează exercitarea acestui drept ‖.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) afirmă şi ea
foarte clar că dreptul de a se căsători, garantat de articolul
12, se referă la căsătoria tradiţională între două persoane
de sex biologic diferit. Acest lucru reiese şi din formularea
articolului 12 care indică în mod clar că acesta protejează
căsătoria ca fundament al familiei. A separa „a se căsători‖ de
„a întemeia o familie‖ ar însemna transformarea acestui drept întrun drept ―teoretic şi iluzoriu‖, într-o finalitate în sine, ar însemna
reducerea acestuia la un simplu simbol. Ori, nu se poate spune cuiva
că are dreptul de a se căsători, dar nu şi pe cel de a întemeia o familie.
Căsătoria fără finalitatea familială nu este altceva decât o simplă
relaţie privată făcută publică. Familia, fără suportul ei juridic,
căsătoria, nu mai contribuie la binele comun al societăţii, ea devine un
simplu bine privat al cuplului (A. Popescu, Op.cit., p. 6).
Lobby-ul gay însă procedează la separarea şi mai apoi la
reunirea acestor două elemente indisociabile ale dreptului la căsătorie
(prin deconstruirea-reconstruirea acestui drept) pentru ca, după caz,
persoane de acelaşi sex să se poată căsatori sau să poată avea acces la
tehnicile de procreare asistate medical. Pentru a permite accesul
cuplurilor de acelaşi sex la adopţie sau la tehnicile de procreare
asistate medical, acelaşi lobby va proceda la recompunerea acestui
drept în forma sa iniţială (unitatea dintre căsătorie şi procreare).
În fine, căsătoria este o instituţie, nu un simplu acord de
voinţă, o recunoaştere a unui sentiment de iubire între soţi sau o
recunoaştere socială a cuplului. Ea este o instituţie pentru că ea
răspunde unui interes public, unei necesităţi pentru binele comun al
societăţii. Căsătoria are o dimensiune socială, dat fiind faptul că ea
garantează reînnoirea generaţiilor, lizibilitatea filiaţiei şi a părinţilor
copilului, securitatea adulţilor şi a copiilor. Menirea ei este să
recunoască şi să protejeze familia şi pe membrii cei mai fragili ai
acesteia, copiii şi femeia. Ea creează în mod automat legăturile de
filiaţie fondate pe adevărul biologic (filiaţia copilului cu femeia care îl
naşte, prezumţia de paternitate pentru soţul acesteia). De aceea, cuplul
format din bărbat şi femeie, spre deosebire de cuplul format din
persoane de acelaşi sex, nu este doar o chestiune de viaţă privată, ci şi
o chestiune care ţine de domeniul public şi care priveşte întreaga
societate. Societatea nu e formată dintr-un număr de indivizi
independenţi unii faţă de alţii. Ea este formată din mai multe
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comunităţi intermediare dintre care familia este cea dintâi. Familia
este celula de bază a societăţii, entitatea cea mai simplă şi
fundamentală a societăţii, căci orice persoană vine pe lume prin
uniunea dintre un bărbat şi o femeie şi are nevoie de uniunea stabilă şi
durabilă a părinţilor săi pentru a se dezvolta pe deplin. Orice copil,
pentru a se construi şi dezvolta pe deplin, are nevoie de un cadru
familial stabil, securizant, protector şi bine-înţeles de mamă şi de tată.
Familia este cadrul în care se nasc şi se dezvoltă copiii şi adulţii de
mâine, care vor contribui la binele comun al societăţii. Ea este
condiţia şi sursa oricărei societăţi. De aceea, angajamentul comun pe
care l-au luat bărbatul şi femeia la căsătorie este indispensabil
societăţii. Orice societate, pentru a-şi asigura perenitatea şi
dezvoltarea, are nevoie nu de cupluri în sine, ci de familii. Dacă
familia, „celula de bază a societăţii”, e atinsă, întreg viitorul unei
societăţi va fi în pericol. De aceea, căsătoria, ca instrument pentru
întemeierea unei familii, este un angajament public reciproc, pe durată
nedeterminată, al bărbatului şi al femeii şi al acestora faţă de societate,
care la rândul ei le oferă recunoaştere şi protecţie datorită
angajamentului şi beneficiilor pe care aceasta le are de la familia
fondată pe căsătorie. Alegerea bărbatului şi a femeii nu este, aşadar,
doar o alegere individuală, ci este mai ales una socială.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interpretând articolul
12 din Convenţie a statuat: "căsătoria nu este considerată de
către Convenţie drept o simplă expresie a unei intenţii, a
conştiinţei sau a religiei, ci şi ca o instituţie socială”. Mai
precizează Curtea, că "scopul urmărit de [articolul 12]
constă esenţialmente în protejarea căsătoriei ca fundament al
familiei, căci familia, aşa cum o definesc toate normele europene şi
internaţionale, este "celula fundamentală a societăţii (Carta
socială europeană din 1961), "elementul natural şi fundamental
al societăţii” 18, "unitatea fundamentală a societăţii şi mediul
natural pentru creşterea şi bunăstarea tuturor membrilor săi,
18

Articolul 16 § 3 din Declaraţia universală a drepturilor omului din 1948,
articolul 23 §§ 1 si 2 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi
politice din 1966, articolul 10 § 1 din Pactul internaţional cu privire la
drepturile economice, sociale şi culturale din 1966, considerentele 5 şi 6 din
Preambulul Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului din 1989,
articolul 16 din Carta socială europeană (revizuită) din 1996, articolul 33 din
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 2000.
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în special al copiilor” (Convenţia ONU cu privire la drepturile
copilului din 1989).
Este de datoria fiecarui stat să acorde prioritate bunăstarii
familiei şi copilului, şi să aibă în vedere că „bunăstarea
copilului depinde de bunăstarea familiei 19”. Rezoluţia Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei 1720 (2010) din 19 ianuarie 2010
recunoaşte familiei şi alte atribute: « creatoare de bogăţie »,
« factor de dezvoltare », « forţa pentru înfruntarea
dificultăţilor vieţii », « element fundamental de ajutor pentru
relansarea economiei, în special în contexte dificile şi în
perioade de schimbare ». Acesta este motivul pentru care familia
este protejată de instrumentele juridice internaţionale şi de aceea ea
« are dreptul la protecţie din partea societăţii şi a statului 20»,
precum şi la asistenţa de care are nevoie pentru a-şi realiza
pe deplin rolul în comunitate, rol care trebuie să fie « cât mai
larg posibil, în special(…) atâta timp cât ea are
responsabilitatea întreţinerii şi educării copiilor pe care îi are
în grijă 21». Această protecţie de care se bucură familia trebuie să fie
una « socială, juridică şi economică, aptă să asigure
dezvoltarea sa deplină. Coeziunea familiei [fiind] sursa
nenumăratelor valori spirituale şi a avantajelor materiale ».
Respectul pentru viaţa de familie impune existenţa în dreptul
naţional a unei protecţii juridice care să facă posibilă
integrarea copilului încă de la naştere în familia sa. Aşadar,
toate avantajele juridice şi fiscale de care se bucură cei care se
căsătoresc, din partea statului, nu sunt acordate pentru cuplu, ci pentru
familia pentru care aceştia sunt apţi, prin natura lor, şi intenţionează să
o întemeieze. Ele ţin de politica familială a statului, acestea fiind
acordate doar datorită potenţialităţii venirii pe lume a copiilor, iar nu
de răspunsul la întrebarea din chestionarul nostru.

19

Articolul 1 şi 2 din Declaraţia ONU referitoare la principiile sociale si
juridice aplicabile protecţiei si bunăstării copiilor, de luat în considerare mai
ales sub aspectul practicilor în materie de adopţie şi plasament familial pe
plan naţional şi internaţional (1986).
20
Art. 16 §3 din Declaraţia universală a drepturilor omului din 1948 şi 23
§1 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice din 1966.
21
Art. 10 § 1 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice,
sociale şi culturale din 1966.
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E. La întrebarea nr. 41. Care dintre instituţiile statului,
prezentate mai jos, credeţi că este cea mai eficientă în combaterea
discriminării din instituţiile publice?, răspunsul a fost în proporţie
covârşitoare către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
şi numai un procent infim crede că eficienţă în această activitate au
justiţia, poliţia sau jandarmeria. Într-un cuvânt, femeile aşteaptă
protecţie şi siguranţă numai din partea statului.
F. Acest aspect se poate corobora cu cel conţinut de
întrebarea nr. 43. Ştiaţi că în România există un institut care primeşte
sesizări privind discriminarea femeii, la care răspunsul este în aceeaşi
notă, afirmativă, dar şi cu multe procente care dovedesc necunoaştere.
G. La întrebarea nr. 42. Care sunt sursele de informaţie
despre discriminare pe care le consideraţi credibile? Faceţi un
clasament al celor mai credibile surse , mass media ocupă locul 1 în
top, la fel cum este şi cazul răspunsului covărşitor la întrebarea nr.
44. Consideraţi că următoarele aspecte constituie probleme din
cauza cărora grupurile vulnerabile îşi găsesc cu dificultate un loc de
muncă (puteţi opta pentru mai multe răspunsuri)? – răspunsurile
covârşitoare cu "lipsa educaţiei‖ ne scutesc de orice comentarii.

6.4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI
În finalul acestui Raport juridic am considerat util să
prezentăm câteva soluţii, cu rezerva păstrării acestei contextualizări
cantitative. Să acţionăm, iar în locul soluţiilor de faţadă, studiul nostru
are câteva propuneri concrete vizând o strategie la nivel naţional,
detalierea acestora urmând ordinea firească a lucrurilor. În acest sens,
propunem 7 direcţii principale de acţiune. Acestea sunt:
1. Statul – paznicul societăţii: o datorie primordială a statului
este aceea de a asigura securitatea cetăţenilor săi în cele mai diverse
aspecte: integritatea persoanei, siguranţă economică şi socială,
egalitate de şanse, în foarte multe dintre aceste domenii, statul român
nu a fost în măsură să asigure cetăţeanului, în ciuda nivelului juridic
ridicat de protecţie în materia drepturilor femeii (care impune statului
român a face aplicarea, cu bună credinţă, prin autorităţile sale, şi a
reglementărilor europene şi internaţionale în materie, inclusiv de a
interveni când drepturile femeii suferă vreo lezare şi de a sancţiona
comportamentele discriminatorii pe baza criteriului de sex), în
realitate, nivelul constituţional este lacunar (trebuind a fi îmbunătăţit
printr-o reformă constituţională). Concret, trebuie, ca într-o viitoare
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strategie naţională să se accentueze rolul protector al statului în raport
cu individul care face parte din el.
2. Statul ca manager-administrator al siguranţei cetăţeanului:
un stat însărcinat cu protecţia totală a cetăţeanului. Orice doctrină,
indiferent de culoarea politică, să aibă în vedere dotarea statului cu
mecanismele potrivite pentru a putea face din el garantul siguranţei
fiecărui cetăţean. Această strategie să aibă în vedere, mai ales,
profilaxia riscurilor şi mai puţin lupta cu efectele lor deja produse.
3. Revigorarea spaţiului public – degradarea vieţii publice şi a
sentimentului valorilor publice este o problemă gravă pentru România.
Preocupaţi de existenţa imediată, românii s-au retras, în mare parte, în
limitele unui individualism cotidian, de natură să fărâmiţeze
solidaritatea socială. Statul este dator să intervină pentru salvarea şi
renaşterea sentimentului averilor publice, atât materiale cât şi
spirituale sau morale. Nu vedem altă soluţie decât educaţia în spiritul
imperativelor echităţii, ea fiind singura care postulează necesitatea
egalităţii sociale. Reducerea inegalităţilor sociale, educarea oamenilor
în sprijinul implicării civice şi democratice, crearea unui cadru social
stabil şi a unei securităţi economice, umplerea vidului de autoritate
etică şi politică produs în urma unor erori de guvernare – toate sunt
aspecte care compun şi însoţesc un proces de democratizare. Dacă
vom reuşi să atingem acest scop, înseamnă că vom ajunge la situaţia
ideală în care un stat îşi permite să extindă sfera drepturilor şi a
libertăţilor individuale, să accentueze egalitatea şi justiţia socială fără
a-şi pierde din autoritate şi eficienţă. Adică, o societate deschisă, o
societate inclusivă.
4. Societate deschisă, ca societate inclusivă: contracararea
tuturor tendinţelor şi proceselor care duc la excluderea sau la
marginalizarea unor indivizi, cu atât mai mult a unor categorii întregi,
cum sunt femeile. Măsuri de includere şi integrare a tuturor
cetăţenilor. Evitarea elitismului inaccesibil păturilor inferioare din
punct de vedere al situaţiei materiale şi construirea unei societăţi
deschise pentru toţi membrii ei prin intermediul justiţiei sociale.
5. Noua justiţie socială: crearea de oportunităţi egale pentru
toţi este responsabilitate primordială a statului. Între egalitarismul
artificial al comunismului şi inegalităţile sociale produse de
capitalismul sălbatic, să ne regăsim echilibrul într-o societate în care
putem ajunge la rezultate diferite, dar plecând de la aceleaşi şanse. O
meritocraţie, dar construită în spiritul idealurilor de justiţie socială şi
prin intermediul instrumentelor noii ordini, dubla ordine.

120

STUDIU PRIVIND BARIERELE DE GEN DIN ROMÂNIA - RAPORT DE CERCETARE

6. Dubla ordine: se bazează pe domnia legii, dar nu şi pe
unicitatea ei. Legea garantează ordine, dar nu este în măsură să
organizeze tot, să răspundă de una singură nevoilor de coeziune şi
normalitate socială. Acţiunea sa trebuie completată de dialogul social
şi de negocierile colective (sindicate, asociaţii etc.). Atunci când
această concepţie este aplicată cu succes, se ajunge la o dublă sursă de
ordine, statul şi societatea civilă, chiar dacă procesul necesar de
educare a societăţii în spiritul cunoaşterii şi al respectării drepturilor
femeii (proces în care ONG-urile de profil joacă un rol important)
este, în ceea ce priveşte ţara noastră, încă într-o etapă de început.
7. Cenzura moralei şi a religiei: aflată sub imperiul unei
modernizări rapide şi profunde, România trece prin riscul unei
desconsiderări a necesităţilor morale şi religioase. Această comparaţie
între drepturile omului şi religie poate fi considerată nu doar una
simbolică, metaforică, poate fi şi una analitică. În această ipostază,
drepturile omului, similar oricărei religii universaliste, implică şase
elemente fundamentale: doctrina, credincioşii, practica sau ritualul,
apostolii, contestatarii şi miracolele sau revelaţiile. Pe parcursul
acestor concluzii vom face referire, într-un mod succint, la toate aceste
dimensiuni întrucât perspectiva religioasă se bazează mai mult pe
stabilitate şi profunzime şi asigură stabilitatea în faţa schimbărilor care
au loc în timp, dar ar putea în acelaşi timp să indice un semn rău al
morţii societăţii în cazul în care se dovedesc a tinde prea mult spre o
perfecţionare activă. Din punctul de vedere al logicii instrumentale,
instituţia drepturilor omului este singulară şi este intrinsec ineficientă
deoarece nu se poate adapta rapid la schimbarea condiţiilor de acţiune
sau la noile probleme. Cu toate acestea, din punct de vedere laic s-ar
putea argumenta că este perfect posibil ca o instituţie să trăiască cu o
astfel de ineficienţă istorică de-a lungul timpului.
Istoric vorbind, aceste două puncte de vedere au fost mereu în
conflict: credincioşii care doresc să menţină instituţia, pe de o parte, şi
ceilalţi care doresc să schimbe aceste instituţii, pe de altă parte.
Aceste concepte diametral opuse pot crea o aparentă dihotomie. Oare
ar fi mai sigur să spui că societatea poate trăi fără Dumnezeu? Trăim
într-o durată lungă a antichităţii, peste care se suprapune o durată
lungă a evului mediu, peste care se suprapune o durată lungă a
modernităţii, peste care se suprapune o durată abia începută, dar lungă
fără îndoială, a post-modernităţii şi sub toate aceste durate, ca un
fundament viu, care continuă să palpite viguros în noi, durata lungă,
eternă, a lui Dumnezeu. Duratele acestea lungi nu sunt altceva decât
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feluri de a trăi istoria altfel decât segmentat şi evenimenţial, aşa cum
vieţile noastre fatal limitate, cum zilele noastre fatal rupte una de
cealaltă şi cum titlurile din ziare ne-ar îndemna să o trăim. Iar Fustel
de Coulanges a avut intuiţia că instituţiile religioase şi cele juridice
sunt vectori din vechime care orientează viaţa noastră în comun pe
durată lungă, foarte lungă.22
Principiul non-discriminării face parte dintre
principiile de bază ale Uniunii Europene. Toţi suntem egali
în faţa legii şi toţi avem dreptul de a ne trăi viaţa fără a fi
discriminaţi, mai ales că valorile morale sunt universale. Toţi cei
care trăiesc în perioade diferite, în puncte geografice diferite şi care
aparţin unor religii divine diferite, cu toate aceste diferenţieri, în
realitate sunt stăpâni pe aceleaşi valori morale. Valori fundamentale
precum: să nu furi, să nu ucizi, să nu faci adulter, să nu minţi, faţă de
oameni să ai un comportament amabil şi respectuos, sunt valabile
pentru toţi credincioşii. Această semnificaţie comună a moralei este
valabilă pentru Islam, Creştinism, Iudaism. Aşa cum lucruri neplăcute
precum: nerecunoştinţa, răsfăţul, iubirea de sine, minciuna, lăcomia,
viclenia, cearta, lipsa de respect, nestatornicia, bârfa, despotismul,
calomnia, perfidia, instigarea nu sunt conforme cu morala, ele sunt
interzise şi în Iudaism şi Creştinism. În toate aceste religii oamenii
sunt îndemnaţi să fie respectuoşi, iubitori, drepţi, mărinimoşi,
milostivi, iubitori de binefaceri, modeşti, serioşi, de nădejde, generoşi,
devotaţi, cu caracter blând şi statornici23.
Contrar acestora, foarte multe doctrine din lume apără valori
care sunt total opuse valorilor morale propovăduite de religiile divine.
Ca dovada că, în ultimele două secole filosofia materialistă foarte
influentă a adus omul în starea unor indivizi care se gândesc numai la
interesele lor, nu cunosc nicio lege atunci când este vorba de a avea
profit. Disputele şi tensiunile, oamenii care se atacă unii pe alţii pentru
un petic de pământ sau teritoriu, pentru a-şi menţine poziţiile, o şi mai
mare asuprire, zi de zi, a celor supuşi şi a celor nevoiaşi, extinderea
inechităţii, creşterea corupţiei, toate acestea sunt doar câteva exemple
ale dezastrului. În faţa acestei situaţii este nevoie ca cei care ţin de
22

Sever Voinescu, O fermecătoare carte de demult, material preluat de pe
site-ul,
http://www.evz.ro/o-fermecatoare-carte-de-demult.html la
data de 12 septembrie 2014.
23
Pentru mai multe detalii, a se vedea,
ttp://www.zaman.ro/ro/newsDetail_getNewsById.action?newsId=61545
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religiile divine să se alieze pentru a salva oamenii care au fost înşelaţi
de materialism. Ceea ce le revine creştinilor, musulmanilor şi iudeilor
cinstiţi şi cu spirit de discernământ este de a porni o luptă comună
împotriva răului şi a celor răi, de a se ajuta şi a trudi împreună.
Concluzia este că dialogul dintre religie şi drepturile omului este
necesar, iar dragostea dintre oameni şi faţă de oameni trebuie să
primeze în orice situaţie – dacă dragoste nu e nimic nu e.
Primul pas spre acest lucru, este să ne mai amintim şi de
cuvântul apostolilor24: „De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor,
iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval
răsunător. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte
şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar
dragoste nu am, nimic nu sunt. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de
aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi
foloseşte. Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare,
dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se
poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu
gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr.
Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă.
Dragostea nu cade niciodată. Şi acum rămân acestea trei: credinţa,
nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea‖25.
De la Freud încoace s-a produs o mutaţie: s-a pus sexul în
locul capului. Asta e tristeţea cea mai mare. Vedeţi, la noi, la români,
exista o cuviinţă. Anumite cuvinte nu se pronunţau, nu erau nişte tabuuri, dar exista o pudoare. Acum „cuviinţa‖, cuvântul acesta, a dispărut
din dicţionar. Nu am prejudecăţi, de niciun soi, dar felul în care ne
purtăm ucide frumuseţea, feminitatea, „trupul este cortul lui
Dumnezeu‖, a spus Sfântul Apostol Pavel. Ce facem noi cu el? îl
expunem ca pe o bucată oarecare de carne. E cumplit. Cumplit e şi
ceea ce s-a întâmplat cu relaţiile dintre femei şi bărbaţi. În opinia mea,
aici s-a săvârşit o crimă. Fiorul primei întâlniri, dragostea, aşteptarea
căsătoriei, toate acestea au dispărut. Ce se întâmplă cu noi? Eram un
popor de ţărani cu frica lui Dumnezeu. La sat încă s-au păstrat bunele
obiceiuri. Oamenii nu sunt bântuiţi de patima cărnii care se expune.
Nu se vorbeste urât, şi asta e bine. Mântuitorul este în noi, e lumina
necreată, şi noi îl pironim cu fiecare cuvânt al nostru, rău sau murdar.
24

Epistola întâia către Corinteni a apostolului Pavel, capitolul 13.
Preluat de pe site-ul: http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=12&cap=13, la
data de 15.09.2014.
25
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Iată-ne la capătul acestei tentative de decriptare a unor
structuri mitice puternic imprimate în cultura românească modernă.
Nu ne propunem identificarea unor soluţii alternative, susceptibile de
a fi mai „adevărate‖ decât cele luate în discuţie. Chiar dacă, uneori
puşi în faţa unor fabulaţii sau deformări extreme, am simţit nevoia
precizării propriului punct de vedere, esenţa argumentaţiei propuse
priveşte nu Femeia, ci discursul istoric şi inevitabila sa încărcătură
ideologică şi mitologică. Chiar un tip de discurs complet altul ne-ar fi
invitat la o abordare similară. Dreptul nu se poate desprinde nici de
structurile constrângătoare ale trecutului nici de imperativele, la fel de
constrângătoare, ale prezentului. Din perspectiva studiului nostru,
dreptul a fost folosit ca sursă pentru prezent, sursă deghizată (sub
veşmântul unor adevăruri obiective) dar nu mai puţin elocventă.
Problema actuală a societăţii româneşti nu stă în faptul în sine
al implicării în jocul imaginarului juridic. Figurile acestuia, adaptate
climatului local sunt departe de a fi inedite. Nu există societate lipsită
de mituri fondatoare de eroi, de simboluri de unitate. Problema este că
maniera în care se încheagă la noi, astăzi, structurile imaginarului
istoric reflectă o puternică „defazare‖ faţă de cultura şi mentalitatea
vest-europeană. Comunismul a preluat şi exacerbat o mitologie de
secolul XIX pe care ne-a lăsat-o moştenire. Opinia publică nu
cunoaşte altceva decât „vulgata‖ acceptată a istoriei („dacă o cunoaşte
şi pe aceasta‖). Dar chiar în mediul profesionist desprinderea de
vechile clişee se petrece anevoios. Discursul oficial nu face decât să
complice lucrurile, în măsura în care se simte servit de interpretarea
naţionalistă, unanimistă şi autoritară a faptelor trecutului, iar
discursurile patriotarde sunt cel mult pentru „uz intern‖ în cazul că se
mai speră ca prin ele să se acopere starea jalnică în care se află
societatea românească. Ele nu servesc însă, în afară, dimpotrivă. Este
exact tipul de discurs care astăzi discreditează. În drept, ca în oricare
alt domeniu, trebuie să ai ceva de oferit timpului tău şi să vorbeşti
aceeaşi limbă ca interlocutorii. Dacă nu, ieşi din discuţie, oricât de
patriotice ţi-ar fi intenţiile. Astăzi, patriotismul înseamnă să ne
reclădim o şcoală naţională de nivel european cum am avut în prima
parte a secolului. Nu o versiune ameliorată şi amplificată a faptelor
trecutului ne va promova în lume ci propria noastră calitate de OM, de
oameni capabili de a discuta inteligent probleme care se discută astăzi.
Marea decizie pe care trebuie să o ia astăzi societatea
românească cu privire la barierele de gen şi a egalităţii de şanse în
România reprezintă o ruptură faţă de trecut, faţă de oricare trecut.
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Sfidarea modernităţii şi integrarea europeană nu mai pot fi raportate la
o mitologie cu accente tradiţionaliste.
Nota dominantă a imaginarului istoric românesc rămâne încă
autohtonistă şi autoritară, în timp ce lumea spre care ne îndreptăm este
structurată în jurul valorilor democratice şi europene (L. Boia, Op.
cit., p. 292). Rămâne de văzut în ce măsură blocajul mitologic va
continua să afecteze procesul de integrare şi de modernizare şi invers,
maniera în care acest proces va conduce în cele din urmă la o
reelaborare mai mult sau mai puţin radicală, a mitologiei naţionale
privind obiectul demersului nostru de cercetare juridică.
Egalitatea reprezintă una dintre cele cinci valori care stau la
baza Uniunii, prevăzută în Carta drepturilor fundamentale26 şi în care
se interzice discriminarea de gen. Inegalităţile dintre femei şi bărbaţi
pe de o parte încalcă drepturile fundamentale, iar pe de altă parte
reprezintă o povară grea asupra economiei care are ca rezultat
subutilizarea talentelor. În ultima perioadă s-au înregistrat la nivel
european cât şi la nivel naţional anumite trenduri încurajatoare în ceea
ce priveşte egalitatea dintre femei şi bărbaţi, cum ar fi numărul sporit
de femei pe piaţa forţei de muncă şi progresele acestora în obţinerea
unei mai bune educaţii şi formări.
Criza economică a afectat în mai mare măsură grupurile
vulnerabile, inclusiv femeile, înregistrându-se disparităţi de gen în
diverse domenii, cum ar fi: a. pe piaţa forţei de muncă femeile
continuă să fie suprareprezentate în sectoare cu o remunerare mai
scăzută, existând anumite sectoare feminizate (ex: sănătate, educaţie,
administraţie publică); b. femeile sunt subreprezentate în ocuparea
posturilor decizionale şi numărul lor este prezent în zona salariilor
mici; c. o cauză a menţinerii scăzute a ratei de ocupare a forţei de
muncă feminine o constituie maternitatea, femeile continuând să
lucreze mai multe ore neplătite decât bărbaţii (responsabilităţile
familiale nu sunt partajate în mod egal); d. femeile întâmpină greutăţi
mai mari în reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie;
e. deciziile individuale sunt influenţate în continuare de rolurile de gen
care sunt esenţiale cu privire la educaţie, carieră, condiţiile de lucru,
familie şi fertilitate.
Aceste decizii individuale au un impact important asupra
economiei şi societăţii, prin urmare este în interesul tuturor să se ofere
în mod egal atât femeilor, cât şi bărbaţilor posibilitatea reală de a alege
26

Carta drepturilor fundamentale JO C 303, 14.12.2007, p. 1, art.23.
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în anumite etape din viaţa lor, numai că anul 2013 a adus divorţuri pe
bandă rulantă. O tendinţă a început să devină, însă, divorţul la
mediator, mai elegant şi mai ieftin ca la judecătorie. Peste 35.000 de
români au divorţat anul trecut, mai mulţi decât în 2012, când au fost
pronunţate în jur de 31.000 de hotărâri. Cele mai invocate motive sunt
infidelitatea, alcoolismul şi violenţa. Potrivit Institutului Naţional de
Statistică, dragostea durează, în medie, între cinci şi nouă ani, cele mai
multe divorţuri – aproape 8.000 – survenind după acest interval. Din
datele INS reiese că, în 2014, va fi o înmormântare la fiecare două
minute, o nuntă la fiecare patru minute si 15 secunde şi un divorţ la
fiecare 15 minute şi 45 de secunde. Potrivit cifrelor, în 2014, din trei
gravide, două vor naşte şi una va avorta, astfel încât, conform
statisticii din România, va fi o naştere la fiecare două minute şi 40 de
secunde şi un avort la fiecare cinci minute si 15 secunde27.
În fine, pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa
2020 şi atingerea ţintei prevăzute, referitoare la rata de ocupare de
75% (70% pentru România) pentru populaţia cu vârsta cuprinsă între
20-64 ani, este necesar ca potenţialul şi talentul femeilor să fie
utilizate mai mult şi mai eficient, chiar dacă femeile apelează în mai
mare măsură la munca cu timp parţial şi la concediu parental şi au mai
multe întreruperi în carieră şi mai puţine ore de muncă, având un
impact negativ asupra dezvoltării carierei sau a perspectivelor de
promovare. De asemenea, există o diferenţă majoră între nivelul de
educaţie al femeilor şi dezvoltarea lor profesională, iar riscul de a
atinge pragul de sărăcie este mai mare în cazul femeilor, în special a
celor vârstnice.
Persistenţa pe piaţa muncii a neîncrederii în capacitatea
femeilor de a presta o activitate la nivel calitativ egal cu al bărbaţilor
care le reduc şansele pe piaţa muncii cu consecinţa participării
neechilibrate la activităţile economice care să asigure autonomie şi
independenţă financiară femeilor. În scopul îmbunătăţirii şi încurajării
participării femeilor la activităţile economice, prin prezentul studiu
propunem următoarele măsuri:
1. îmbunătăţirea cadrului legislativ şi instituţional în vederea
asigurării principiilor egalităţii de gen şi implementarea acestora
în toate domeniile şi politicile de la nivel naţional şi european

27

Un divorţ la fiecare sfert de oră, material preluat la data de 25.09.2014
de pe site-ul:http://www.evz.ro/nunti-de-aur
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

astfel cum a fost analizat în prima parte a studiului nostru din
cadrul proiectului de cercetare;
creşterea conştientizării asupra beneficiilor realizării egalităţii de
gen, prin: campanii media, pliante, dezbateri, promovarea unor
femei de succes, alte activităţi suport de informare;
flexibilizarea programului de lucru care să permită concilierea
vieţii private şi familiale cu obligaţiile profesionale, respectiv
individualizarea programului de lucru;
impunerea de penalităţi asupra companiilor care se fac vinovate de
discriminarea de gen, bazate pe retribuţii;
îmbunătăţirea transparenţei salariale şi a impactului asupra
remunerării egale a contractelor de muncă cu timp parţial;
promovarea egalităţii de gen în angajare prin evitarea discriminării
în selectarea personalului, dezvoltarea unei culturi care valorifică
egalitatea şi dezvoltarea unei strategii de comunicare privind
politicile de egalitate;
îmbunătăţirea structurilor de îngrijire a copiilor şi a altor persoane
dependente astfel încât să fie accesibile, uşor abordabile şi de
calitate;
organizarea unor conferinţe, cu implicarea organizaţiilor sindicale
şi patronale cu privire la rolul politicilor de reducere a diferenţei
salariale dintre femei şi bărbaţi;
accesarea fondurilor structurale şi a altor programe de finanţare
pentru reducerea decalajelor de gen, promovarea egalităţii între
femei şi bărbaţi pe piaţa forţei de muncă şi favorizarea incluziunii
sociale a femeilor;
încurajarea antreprenorialului feminin şi desfăşurarea unor
activităţi independente de către femei prin conceperea unor
programe de training special, destinate femeilor din mediul rural
pentru demararea unei afaceri pe cont propriu;
eliminarea disparităţilor de gen în ceea ce priveşte dreptul la
concediu din motive familiale, mai ales concediu de paternitate şi
concediul pentru acordarea de îngrijiri;
încurajarea femeilor în dezvoltarea unei cariere netradiţionale, în
domenii inovatoare cum ar fi în domeniul ecologic prin realizarea
echilibrului între femei şi bărbaţi în luarea deciziei în vederea
atingerii obiectivului UE de 25% de femei în posturi cu putere de
decizie în sectorul cercetării;
consolidarea poziţiei sectoarelor şi locurilor de muncă în care
predomină femeile şi organizarea unor campanii de informare în
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companii cu privire la avantajele angajării femeilor în poziţii de
luare a deciziei;
14. analiza jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a
Curţii Europene de Justiţie privind nediscriminarea de către
profesioniştii în drept la nivel naţional şi european, inclusiv
judecători, procurori, avocaţi, autorităţi de aplicare a legii, precum
şi altor categorii implicate în acordarea de consultanţă juridică,
cum sunt instituţiile naţionale pentru drepturile omului,
organismele de promovare a egalităţii şi centrele de consultanţă
juridică;
15. introducerea în dreptul european privind nediscriminarea (inclusiv
în tratatele ONU în domeniul drepturilor omului), în dreptul
naţional al categoriilor discriminate şi al mecanismelor de
protecţie împotriva discriminării, deci în domeniul de aplicare al
legii (inclusiv cine este protejat) şi al criteriilor de protecţie,
precum gen, handicap, vârstă, rasă şi naţionalitate.
Prezentul raport nu se pretinde a fi o cercetare exhaustivă a
fenomenului nediscriminării, dar în final se vrea a fi un ghid complet
de drept european şi naţional spre a servi celor interesaţi, persoane
fizice sau juridice, actori statali ori nestatali în rândul cărora va fi
diseminat ulterior.
Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi este un drept
fundamental prevăzut de Tratatul de la Lisabona şi o politică prioritară
a Uniunii Europene. Cu toate acestea, este necesar să se facă progrese
suplimentare pentru a se ajunge la o egalitate de şanse reală între
femei şi bărbaţi în toate sferele vieţii profesionale şi ale vieţii private.
Din acest punct de vedere, proiectul „Feminis - Să progresăm
împreună!" pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi joacă un
rol important, deoarece asigură expertiza necesară pentru elaborarea
unor măsuri care să favorizeze egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi pe întreg teritoriul României28 pentru a contribui la: a.
promovarea şi consolidarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi,
precum şi integrarea chestiunilor legate de egalitatea de şanse între
femei şi bărbaţi în toate politicile naţionale care rezultă din acestea;
b. combaterea discriminării bazate pe sex şi sensibilizarea cetăţenilor
români, în principal prin intermediul unor conferinţe şi campanii de
informare; c. culegerea şi analizarea datelor comparabile referitoare la
28

Preluare din http://europa.eu/legislation_summaries//equality_between_
men_and_ women/ c10938_ro.htm (la data de 25.09.2014).
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chestiunile referitoare la barierele de gen, dar şi dezvoltarea de
instrumente metodologice, în special în scopul de a facilita integrarea
egalităţii între femei şi bărbaţi în toate domeniile politice; d.
facilitarea schimbului de bune practici şi a dialogului între părţile
interesate şi sensibilizarea opiniei publice.
Protecţia drepturilor femeilor şi aplicarea egalităţii între femei
şi bărbaţi sunt condiţii necesare ale protecţiei drepturilor omului,
complementaritatea acestora trebuie scoasă în evidenţă ţinând seama
de valoarea adăugată a colaborării între agenţii pentru a încuraja
înţelegerea comună în domeniile de cooperare identificate, precum şi
pentru a atinge obiectivele respective şi a maximiza beneficiile.
Obiectivul prezentului raport este de a stabili un cadru
general al egalităţii de şanse în scopul: a. de a încuraja colaborarea
strânsă în domeniul cercetării, comunicării şi creării de reţele, precum
şi de a consolida promovarea drepturilor omului şi a egalităţii între
femei şi bărbaţi; b. de a utiliza cât mai bine resursele umane şi
financiare, pentru a spori eficienţa şi a evita suprapunerile; c. de a
asigura coerenţa şi sinergia cercetării în vederea optimizării
impactului tuturor iniţiativelor luate în România în scopul de a
îmbunătăţi egalitatea între bărbaţi şi femei pe plan naţional şi de a
asigura o abordare comună a integrării principiului egalităţii între
femei şi bărbaţi; d. integrarea principiului egalităţii între femei şi
bărbaţi în programele de activitate, precum şi crearea de mijloace
adecvate pentru a identifica diferenţele care există în ceea ce priveşte
problemele de integrare a principiului egalităţii între femei şi bărbaţi
la nivel operaţional şi practic cu care se confruntă activităţile celor
implicaţi, iar când este posibil, se vor lua în considerare posibilitatea
şi oportunitatea de a apropia practicile existente, note de orientare şi
iniţiative similare; e. de a efectua schimburi de informaţii privind
activităţi viitoare de cercetare şi evoluţii importante din domeniul
cercetării, dar şi derularea unor întruniri importante ale specialiştilor
şi, după caz, colaborarea la studii privind proiectele de cercetare şi la
alte activităţi sau viitoare publicaţii; f. de a identifica alte părţi
interesate şi grupuri-ţintă comune pentru a face schimb de informaţii
cu privire la interacţiunea lor cu părţile interesate respective; g. de a
comunica, disemina informaţii despre subiecte importante pentru
părţile lor interesate şi parteneri, precum şi derularea unor schimburi
de informaţii în legătură cu activităţile de comunicare strategice pentru
a crea o voce mai unită în peisajul drepturilor omului şi al egalităţii
dintre bărbaţi şi femei pe plan naţional sau chiar european; h. de a
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organiza, după caz, activităţi comune de presă (mesaje, comunicate,
briefing-uri, grupuri operative) pentru a crea sinergii şi a asigura
consecvenţă şi continuitate, dar şi pentru efectuarea unui schimb de
practici inovatoare privind comunicarea pe internet, mijloacele de
comunicare sociale şi activităţile în reţea etc.
Demersul nostru de cercetare ştiinţifică s-a bazat pe informaţii
obiective, fiabile şi comparabile la nivel european, fiind responsabil
cu colectarea, analizarea şi difuzarea acestor date. De asemenea, au
fost colectate informaţii de la organizaţii internaţionale şi ţări terţe.
Studiul nostru inter- şi pluridisciplinar poate furniza informaţii
necesare nu numai în combaterea discriminării femeii, dar şi în ceea
ce priveşte formularea politicilor pieţei de muncă, precum şi a altor
politici sociale, ceea ce îi conferă o utilitate maximă, având o gamă
largă de beneficiari, cum ar fi: administraţia publică locală şi centrală,
sindicate, firme, instituţii de învăţământ superior, mass media etc. Iată
doar câteva dintre domeniile în care rezultatele studiului nostru pot fi
utilizate: a. studii ale pieţei muncii: cu ajutorul datelor publicate se pot
analiza aspecte ale pieţei muncii, cum ar fi: activitatea femeilor,
caracterizarea fenomenului de şomaj, nivelul de instruire a forţei de
muncă etc.; b. proiecţii ale forţei de muncă: pe baza acestor date se
poate anticipa evoluţia viitoare a forţei de muncă, a diferitelor ei
componente, fiind posibilă adoptarea unor politici care să vină în
întâmpinarea acestor fenomene; c. cooperarea pe plan european:
studiul utilizează concepte şi definiţii recunoscute şi recomandate de
instituţiile Uniunii Europene şi, pe cale de consecinţă, datele obţinute
pot fi utilizate în comparaţii europene şi publicate în documente cu
circulaţie europeană sau chiar internaţională.
În fine, cercetarea contribuie la integrarea principiului
egalităţii de şanse în politica externă a României şi
favorizează schimburile de experienţă şi dialogul între toate părţile
interesate,
în
principal
partenerii
sociali,
organizaţiile
neguvernamentale şi centrele de cercetare sprijinind activitatea
guvernului şi ale instituţiilor cu responsabilităţi în acest domeniu, mai
ales că egalitatea între femei şi bărbaţi este nu doar un drept
fundamental - progresele în acest domeniu sunt, de asemenea, vitale
pentru ca România să îşi atingă obiectivele de creştere economică şi
coeziune socială.
Prin urmare, considerăm necesar ca, în viitor, revizuirea
Constituţiei României să aibă în vedere şi introducerea unui articol
special în care să se consacre în mod clar, obligaţia statului român de a
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respecta şi de a garanta aplicarea concretă a principiului egalităţii în
drepturi a femeii cu bărbatul în toate domeniile vieţii publice şi
private, ca expresie a unei îmbogăţiri şi aprofundări cu totul necesare a
drepturilor omului la începutul sec. XXI. Tot în acest articol special ar
trebui să fie introdus şi un alineat special, consacrat protecţiei
drepturilor femeii în viaţa de familie, contra violenţelor domestice iar
în alin. 2 din acelaşi articol, să se introducă o protecţie clară,
constituţională, a femeii contra fenomenului generalizat al hărţuirii
sexuale la locul de muncă (din nou, o lacună nepermisă a actualului
text constituţional) (Nicolae Voiculescu, 2007 – Dreptul Muncii.
Reglementări interne şi comunitare, p. 36-37).
Nu numai că în actualul text constituţional (revizuit în 2003)
nu apare nicăieri consacrat expres marele principiu al egalităţii în
drepturi a femeii cu bărbatul29 deşi el trebuia să apară în Constituţie ca
o prelungire a art. 1, alin. 3 din Constituţie (România ca stat de drept,
democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile
cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi
pluralismul politic sunt valori supreme şi sunt garantate de statul
român) dar în forma constituţională actuală nu apar nici elemente
juridice concrete de protecţie a femeii la locul de muncă, nici în
familie şi niciun articol special dedicat drepturilor femeii (deşi în
Constituţie există articole prevăzând o protecţie specială acordată
copilului, tinerilor, categoriilor de persoane cu dizabilităţi). Aceste
lacune ale textului constituţional nu îşi găsesc justificare decât poate,
în perpetuarea mascată a opticii discriminatorii, patriarhaliste, din
păcate încă una definitoriu tradiţionalistă pentru teritoriul românesc şi
29

În art. 16, alin. 3 din Constituţie, apare o singură referire (privind
reglementarea la nivel constituţional a principiilor de ocupare a funcţiilor şi
demnităţilor publice în statul român). Astfel, potrivit acestui text, este
instituită o obligaţie expresă de garantare de către statul român a egalităţii de
şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi. Este
vorba de principiul egalităţii de şanse între cele două sexe, cu aplicaţie
concretă doar în domeniul dreptului de a ocupa funcţii şi demnităţi publice în
România. În rest, cu privire la drepturile femeii, se va face indirect aplicarea
art. 16, alin. 1 şi 2 (cetăţenii sunt egali în faţa legii, fără privilegii şi fără
discriminări; nimeni nu este mai presus de lege). Din aceste două principii se
desprinde, de o manieră indirectă, şi principiul egalităţii în faţa legii a
cetăţenilor, fără deosebire de sex şi a aplicării legii române pentru toţi, fără
deosebire de sex. Însă aceste principii nu sunt consacrate expres în textul
constituţional, de unde şi evidentele neajunsuri ale acestuia.
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care nu mai este în concordanţă cu evoluţiile în mentalităţi, în cultură,
ale sec. XXI30(aceasta, dacă România doreşte să se definească în
realitate şi nu doar formal, drept o societate evoluată, democratică
avansată, inclusiv în domeniul nivelului de protecţie acordat
drepturilor femeii).

7. RAPORTUL ECONOMIC ASUPRA BARIERELOR DE
GEN ÎN CELE 6 REGIUNI
7.1. DISCRIMINAREA FEMEII PE PIAŢA MUNCII
Cum am constatat mai sus, în Euro-Barometrul de gen din
2012, măsura monitorizarea procedurilor de recrutare pentru a garanta
candidaţilor aparţinând unui grup posibil discriminat, cu cele mai
multe bariere de gen, aceleaşi şanse ca ale altor candidaţi cu aptitudini
şi calificări similare. Acesta era în asentimentul a 67% dintre români
(faţă de doar 76% din rândul europenilor în general).
Având în vedere că femeile investigate în studiul nostru sunt
preponderent angajate pe o piaţă a muncii instabilă, pe motive de
recesiune economică, vom analiza şi alte situaţii tipice de discriminare
pe această piaţă.
A. În ce situaţii discriminează angajatorii ?
Angajatorii pot utiliza practici care dezavantajează persoanele
de un anumit sex, în legatură cu relaţiile de muncă, atunci când:
a. anunţă şi organizează concursuri pentru ocuparea unui post
vacant; b. realizează selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor
vacante; c. încheie, suspendă, modifică şi/sau încetează raportul
juridic de muncă; d. stabilesc sau modifică atribuţiile din fişa postului;
e. stabilesc remuneraţia sau beneficiile, altele decât cele de natură
salarială; f. asigură accesul persoanelor la programe de informare şi
consiliere profesionalã, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare,
specializare şi recalificare profesionalã; g. evaluează performanţele
profesionale individuale; h. promovează persoanele din firmă; i. aplică
mãsuri disciplinare; j. încalcă dreptul persoanelor de aderare la
30

Pe larg, a se vedea Maria Bucur, Mihaela Miroiu, ed., Patriarhat şi
emancipare în istoria gândirii politice româneşti, 2002.
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sindicat şi accesul la facilitãţile acordate de acesta; k. orice alte
condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.
B. În ce situaţii nu discriminează angajatorii ?
Aceste situaţii vizează: a. situaţiile când angajatorii aplică
mãsuri speciale prevãzute de lege pentru protecţia maternităţii, naşterii
şi alăptării; b. atunci când realizează acţiuni pozitive pentru protecţia
anumitor categorii de femei sau bãrbaţi; c. atunci când diferenţa de
tratament bazatã pe o caracteristică de sex constituie o cerinţă
profesionalã datoritã naturii activitãţilor profesionale specifice avute
în vedere sau a cadrului în care acestea se desfãşoarã.
C. Ce tipuri de discriminare pot fi întâlnite ?
Tipuri: a. discriminare directă - situaţia în care o persoana
este tratată mai puţin favorabil, pe criterii de sex, decât este, a fost sau
ar fi tratată altă persoană într-o situaţie comparabilă; b. discriminare
indirectă - situaţia în care o dispoziţie, un criteriu sau o practică,
aparent neutră, ar dezavantaja în special persoanele de un anumit sex
în raport cu persoanele de alt sex, cu excepţia cazului în care această
dispoziţie, acest criteriu sau această practică este justificatã obiectiv de
un scop legitim, iar mijloacele de atingere a acestui scop sunt
corespunzãtoare şi necesare; c. hărţuire - situaţia în care se manifestă
un comportament nedorit, legat de sexul persoanei, având ca obiect
sau ca efect lezarea demnitãţii persoanei în cauză şi crearea unui
mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor; d. hărţuire
sexualã - situaţia în care se manifestă un comportament nedorit cu
conotaţie sexualã, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca
obiect sau ca efect lezarea demnitãţii unei persoane şi, în special,
crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor, jignitor.
D. Conform Barometrului de Incluziune Socială 2010:
a. 40% dintre participanţii la studiu consideră că femeile constituie un
grup discriminat în societate; b. 78% din populaţia României
consideră că discriminarea pe piaţa muncii este destul de răspândită;
c. criteriul vârstei constituie principalul motiv pentru tratament
discriminatoriu, urmat de apartenenţa la un gen; d. se observă şi
tendinţa de nonimplicare şi de resemnare: unu din trei angajaţi nu ar
face nimic dacă ar fi discriminat la locul de muncă; e. principala
soluţie, la care apelează femeile, de regulă, în cazul hărţuirii sexuale,
este căutarea altui loc de muncă.
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E. Lupta împotriva discriminării31
Uniunea Europeană (UE) combate discriminarea pe motive de
sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă şi
orientare sexuală. În plus, orice discriminare pe criterii de naţionalitate
este interzisă prin Tratate. Dreptul la nediscriminare este consolidat
prin Carta drepturilor fundamentale, care are aceeaşi valoare juridică
ca Tratatele.
Cadrul juridic al UE în materie de luptă împotriva
discriminării a fost iniţiat în 2000. Acesta conţine trei directive
referitoare la tratamentul egal fără deosebire de rasă sau origine etnică,
egalitatea de tratament pe piaţa muncii, precum şi egalitatea între
femei şi bărbaţi în afara mediului profesional. În aplicarea legislaţiei
comunitare în materie de luptă împotriva discriminării, statele membre
şi instituţiile şi autorităţile Uniunii sunt asistate de Agenţia pentru
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA). Programul
PROGRESS 2007-2013 prevede asistenţă financiară în acest sens.
F. România, pe locul 70 în topul mondial al discriminării
femeilor32
Într-un raport al World Economic Forum legat de
discriminarea mondială, România se află pe locul 70, dintr-un total de
134 de ţări.
Raportul evidenţiază clasamentul ţărilor care au reuşit să
distribuie echitabil resursele şi oportunităţile economice, sociale şi
politice între femei şi bărbaţi, indiferent de nivelul acestor resurse.
Astfel, Islanda, Finlanda, Norvegia şi Suedia se află pe
locurile fruntaşe, în timp ce România a pierdut patru poziţii în
clasament faţă de anul trecut, când s-a aflat pe locul 46, ţara noastră
este, în clasament, după Bulgaria şi Republica Moldova, dar înaintea
Italiei, Japoniei sau Greciei.
Raportul susţine că, în pofida creşterii femeilor active în prima
linie a deciziilor politice, româncele au câştigat una dintre ultimele
zece poziţii în clasamentul celor 135 de state.

31

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/
combating_discrimination/index_ro.htm.
32
http://www.ziare.com/international/al-qaida/romania-pe-locul-70-in-topulmondial-al-discriminarii-femeilor-934231.
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Pe de altă parte, gradul de educaţie a româncelor plasează
România la mijlocul clasamentului, pe locul 70.
Potrivit INS, la începutul lui ianuarie 2008, populaţia
României avea următoarea compoziţie: 48,7% bărbaţi şi 51,3% femei.
G. Discriminarea pe piaţa forţei de muncă33
Este imposibil ca o persoană să nu se fi confruntat la un
anumit moment cu diferitele faţete ale discriminării şi asta deoarece
cadrul social, educaţia, caracteristicile individuale fizice şi morale,
religia, au generat întotdeauna reacţii cât se poate de diferite în cadrul
societăţii.
Discriminarea reprezintă tratamentul diferenţiat aplicat unei
persoane în virtutea apartenenţei acesteia, reale sau presupuse, la un
anumit grup social.
Discriminarea este o acţiune individuală, dar dacă membrii
aceluiaşi grup sunt trataţi sistematic în mod similar, aceasta constituie
şi un pattern social de comportament agregat. În ştiinţele sociale
termenul face trimitere, în general, la un tratament prejudiciant, cu
efecte negative asupra celui vizat.
În timp ce discriminarea reprezintă o formă de manifestare
comportamentală, prejudecata reprezintă o atitudine negativă faţă de
fiecare individ membru al unui grup, care este motivată doar de
apartenenţa acestuia la grup. Discriminarea este legată de stereotipuri,
care reprezintă componenta negativă a prejudecăţii, acestea
reprezentând o structură cognitivă stabilă şi relativ rigidă, ajută la
menţinerea atitudinii negative şi la perpetuarea comportamentelor
diferenţiate bazate pe acestea.
Un alt fenomen cu care este relaţionată discriminarea este
stigmatizarea, cei stigmatizaţi devenind mai uşor ţinta tratamentelor
diferenţiate.
Grupurile supuse cel mai adesea discriminării şi asupra
cărora s-au centrat cele mai multe studii sunt minorităţile etnice,
rasiale, religioase, grupurile de imigranţi.
O preocupare aparte a existat pentru discriminarea practicată
la adresa femeilor. În ultima perioadă un interes special este acordat
studiilor referitoare la discriminarea minorităţilor sexuale, a
persoanelor cu necesităţi speciale, precum şi a vârstnicilor. Aceste
33

www.bns.ro - Raport de cercetare privind discriminarea de gen în piaţa
muncii, Blocul Naţional Sindical, 2009
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grupuri vulnerabile din punct de vedere social devin vulnerabile şi din
puncte de vedere economic.
Cei care sunt ţinta prejudecăţilor şi a discriminării într-o
societate anume vor întâmpina dificultăţi de integrare pe piaţa muncii
(nu îşi vor găsi locuri de muncă pe măsura calificării sau vor fi plătiţi
la nivel inferior celor care aparţin grupurilor favorizate), vor avea
dificultăţi în obţinerea beneficiilor publice. Toate aceste îi fac
vulnerabili din punct de vedere economic şi îi includ în categoria
grupurilor cu risc ridicat de sărăcie.
Pentru reducerea discriminării au fost dezvoltate o serie de
strategii (numite în SUA Acţiune Afirmativă, în timp ce în Europa sunt
cunoscute sub denumirea de Discriminare pozitivă) menite să asigure
egalitatea de şanse (acolo unde sunt în mod sistematic
subreprezentate) persoanelor care fac parte din grupuri supuse în mod
tradiţional discriminării. Aceste strategii pot asigura egalitatea de
şanse pentru toţi cetăţenii, indiferent de grupul căruia îi aparţin.
Discriminarea Pozitivă şi Acţiunea Afirmativă presupun pe de
o parte recunoaşterea dezavantajelor acumulate de grupurile
respective, precum şi dezvoltarea de politici şi de practici care ajută la
depăşirea dificultăţilor.
Domeniile principale în care s-au focalizat acţiunile
strategiilor de eliminare a discriminării sunt piaţa muncii şi educaţia.
Persoanele care aparţin unor grupuri vulnerabile din societate
se confruntă cu discriminarea atât în demersurile de găsire a unui loc
de muncă, cât şi la locul de muncă. Printre aceste grupuri se numără
femeile, lucrătorii în vârstă, minorităţile şi imigranţi din UE. Mamele
care caută un loc de muncă după ce au născut, dar ale căror îndatoriri
privind îngrijirea copiilor sunt de nedorit de către angajatori; persoane
în vârstă foarte calificate care au fost ocolite de la promovare în
favoarea unor candidaţi mai tineri; imigranţi care sunt discriminaţi de
către potenţialii angajatori, angajatori sau colegi. Acestea sunt câteva
exemple de grupuri de persoane care suferă de pe urma discriminării
de pe piaţa muncii în obţinerea şi păstrarea unui loc de muncă, precum
şi în promovarea la locul de muncă.
Există două motive pentru combaterea discriminării la accesul
şi la menţinerea pe piaţa muncii.
Primul motiv este de natură socială: discriminarea pe astfel de
motive este împotriva valorilor europene şi a dreptului comunitar.
Cel de-al doilea motiv este unul economic: UE, confruntată cu
o populaţie care îmbătrâneşte, trebuie să aibă cât mai multe persoane
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active pe piaţa muncii pentru a putea garanta creşterea economică şi
prosperitatea viitoare.
În cercetările de specialitate se deosebesc două forme
principale de discriminare a femeii în domeniul muncii: discriminare
salarială, când pentru prestarea unei munci similare din punct de
vedere cantitativ şi calitativ, femeile primesc o remunerare
diferenţiată, şi segregarea profesională, când femeile au acces mai
limitat la anumite profesii (de regulă, mai prestigioase şi mai bine
plătite).
Motivele principale ale discriminării femeilor sunt: a.
Atitudinile preconcepute ale ofertantului locului de muncă faţă de
angajarea femeilor, pe care le consideră forţă de muncă inferioară; b.
Preferinţa angajatorului, care este de regulă bărbat, pentru lucrători de
sex masculin din considerente de socializare sau solidaritate
bărbătească, dorind să lucreze mai mult cu un colectiv de bărbaţi,
decât cu un grup de femei sau crezând că un conducător bărbat este
mai eficient; c. Previziunile angajatorului referitoare la productivitatea
probabilă a candidatului femeie, întrucât prestaţia acesteia poate fi
întreruptă de căsătorie, naşterea şi îngrijirea copiilor. De aceea,
ofertantul acordă prioritate unui solicitant de sex masculin sau, în
cazul când angajează totuşi o femeie, aceasta este plătită mai puţin.
Discriminările des întâlnite sunt legate de vârstă şi etnie. Un
criteriu de selecţie al angajatorilor este ca aplicantul pentru un post să
nu aibă familie, pentru a fi disponibil oricând şi la orice oră.
Sănătatea este un alt criteriu de selecţie, pentru că angajatorii
vor salariaţi sănătoşi, fără probleme care ar putea să creeze absenţe de
la locul de muncă.
Persoanele care au o singură calificare nu se numără pe lista
de preferinţe a angajatorilor.
În ceea ce priveşte discriminările legate de rasă, o mare
problemă se resimte în rândul etniei rrome, din cauza unei percepţii
negative generale.
Un procent destul de mic al cazurilor de discriminări la
angajare se regăseşte şi în rândul homosexualilor, al persoanelor
infectate cu HIV/ SIDA, dar şi al persoanelor cu dizabilităţi.
Estimările pe termen mediu ale specialiştilor arată că, în
România, odată cu scăderea numărului de persoane active în câmpul
muncii, angajatorii vor fi obligaţi de situaţie să accepte mai uşor
persoanele trecute de vârsta tinereţii, ale căror atuuri sunt loialitatea şi
o mai mare determinare pentru muncă.
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7.2. CONCLUZIILE REIEŞITE DIN CHESTIONARE ŞI
DIN ALTE INSTRUMENTE DE CERCETARE UTILIZATE

Principalele întrebări şi răspunsuri date la Chestionarul pentru
femei şi repartizate unuia din cercetătorii-economişti au fost cele de la
întrebarea 1 la 5. În cele ce urmează, acesta a oferit următoarea analiză
la aceste întrebări:
Întrebarea 1: "În afara ocupaţiei principale pe care o aveţi în
prezent (precizată la întrebarea A1 de mai sus) mai lucraţi şi
altceva?”:
Pentru a-şi completa veniturile, în afara ocupaţiei principale
pe care o au în prezent, se poate observa că aproximativ 5% dintre
femei lucrează şi altceva, în domenii diverse şi cu încadrări într-o
sferă foartă largă de ocupaţii, precum:
1. administrator imobile;
21. grădinar;
2. agent de asigurări;
22. inspector resurse umane;
3. agent de vânzări produse
23. masaj, manichiură,
cosmetice;
pedichiură;
4. agricultor;
24. meditaţii, proiecte,
5. ajutor bucătar;
parteneriate;
6. animator petreceri copii;
25. menajeră;
7. apicultor;
26. organizator evenimente
8. asistent personal;
culturale;
9. baby sitter;
27. ospătar;
10. bonă;
28. PFA;
11. broker;
29. profesor asociat;
12. confecţioner bijuterii
30. proiectant;
handmade;
31. psiholog;
13. contabil;
32. secretar;
14. cosilier juridic;
33. specialist amenajări
15. creator şi realizator
interioare;
costume pentru teatru;
34. tehnician nutriţionist;
16. designer;
35. terapeut;
17. distribuitor produse;
36. trainer;
18. DJ şi organizator de
37. vânzător produse agricole
evenimente culturale;
cultivate de familie;
19. formator;
38. voluntariat.
20. fotograf;
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Dintre acestea, cele mai multe ocupaţii sunt de agent de
vânzări, contabil, agent de asigurări şi menajeră.
Întrebarea 2: "Care a fost venitul dvs. personal (net) în ultima
lună în urma muncii prestate”:
Analizând răspunsurile la această întrebare se poate constata
că aproximativ 10% dintre femei nu au obţinut venituri în ultima lună,
motivul fiind lipsa unui loc de muncă iar circa 5% au venituri nete sub
600 de lei.
Majoritatea femeilor (52%) au venituri în intervalul 6001500 lei, sume plasate între salariul minim şi cel mediu pe economie.
Există şi situaţii în care femeile (17%) au obţinut venituri mai
mari decât salariul mediu pe economie, aproximativ 1% dintre ele
având venituri de peste 5000 de lei. Aceste situaţii se datorează şi
faptului că o parte din aceste femei îşi suplimentează veniturile din
alte activităţi lucrative (vezi întrebarea anterioară).
Întrebarea 3: "Consideraţi că aveţi aceeaşi remuneraţie cu
cea a unui bărbat care are acelaşi nivel de pregătire şi funcţie, la
locul de muncă unde lucraţi în prezent?:
Majoritatea femeilor (circa 41%) consideră că la locul de
muncă unde lucrează în prezent, câştigă tot atât cât un bărbat care
are acelaşi nivel de pregătire şi funcţie, deci nu se consideră
discriminate în acestă privinţă. În schimb, circa 27% dintre femei au
răspuns că nu ştiu (din diverse motive: salariul este confidenţial, sunt
dezinteresate de nivelul de remuneraţie al altora, etc).
Pe de altă parte, circa 9% dintre femei se simt discriminate,
întrucât la locul de muncă unde lucreză în prezent, câştigă mai puţin
decât un bărbat pentru acelaşi nivel de pregătire şi funcţie.
De remarcat este şi faptul că aproximativ 23% dintre femei nu
au dorit să răspundă la această întrebare.
Întrebarea 4: "(Dacă aţi răspuns cu "Nu” la întrebarea
precedentă) Care credeţi că sunt primele trei cauze pentru care,
pentru acelaşi nivel de pregătire şi funcţie, dvs. aţi fost mai slab
remunerată comparativ cu un bărbat?:
Conform răspunsurilor femeilor, clasamentul privind primele
trei cauze pentru care, pentru acelaşi nivel de pregătire şi funcţie, ele
au fost mai slab remunerate comparativ cu bărbaţii este următorul:

139

STUDIU PRIVIND BARIERELE DE GEN DIN ROMÂNIA - RAPORT DE CERCETARE

1. Neîncredere în capacitatea unei femei de a presta o activitate
la nivel calitativ egal cu un bărbat;

2. Nerespectarea grilei de salarizare;
3. Cauze legate de concedii de maternitate, de creştere a
copiilor, de concedii medicale sau alte cauze.
Întrebarea 5: "Consideraţi că în unitatea unde lucraţi
persoanele merituoase sunt promovate la timp indiferent de sex?”:
Majoritatea femeilor (54%) au răspuns afirmativ la această
întrebare, considerând că promovarea se face indiferent de sex (atât
bărbaţii cât şi femeile ocupă funcţii ierarhice tot atât de repede, după
meritul fiecăruia).
Au existat totuşi şi 10% dintre femei care consideră că
promovarea se face pe criterii de sex (bărbaţii ocupă funcţii ierarhice
mai repede decât femeile şi fără legătură cu meritul fiecăruia).
De asemenea, această întrebare a permis şi identificarea altor
criterii de promovare, cum ar fi: a. realizări; b. eficacitate; c. adeziune
politică; d. capacitate intelectuală; e. competenţe; f. simpatii;
g. cunoştinţe şi relaţii; h. dorinţele şi interesele şefilor; i. cerinţele
clientului pentru care se prestează serviciile; j. noroc; k. studii; l.
favoruri; m. grade de rudenie (nepotism); n. gradul de relaţie al
persoanei cu cei din conducere; o. atenţii şi cadouri pentru şef; p.
pregătire profesională şi performanţe obţinute; r. influenţă; s. profitul
pe care îl aduce fiecare în cadrul firmei; t. fonduri disponibile; u.
seriozitate; v. munca depusă. Dintre acestea, cele mai multe răspunsuri
au avut drept principale criterii: adeziunea politică şi nepotismul.
La întrebarea: "Cum anticipaţi că vor evolua angajările totale
din regiunea dvs. în următorii 5 ani ?, răspunsurile au arătat că
angajatorii investigaţi din 3 regiuni previzionau o creştere (BucureştiIlfov, cu + 9%, Sud Muntenia, cu + 3% şi Nord Est, cu + 2%),
angajatorii din alte 2 regiune că vor descreşte (Sud Est Dobrogea, cu –
2% şi Vest, cu – 1%), iar privaţii din regiunea Nord Vest că angajările
vor stagna la nivelul celor din 201334. Totuşi în privinţa angajării
femeilor, per total, situaţia arăta o stagnare generală în cele 6 regiuni.
34

Raportul Manpower pe trim.I 2014, prin investigarea a 625 de angajatori,
prognoza rezultate destul de asemănătoare şi anume: o creştere în regiunile
Sud Muntenia cu + 8%, Nord Est şi Bucureşti-Ilfov cu + 6% fiecare), dar
scăderi în: Sud Est cu – 4% şi Vest cu – 3% (***, 2014 – Studiul Manpower
privind Perspectivele Angajării de Forţei de Muncă: România, p. 2).
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PARTEA A III-A – CONCLUZII FINALE ŞI RECOMANDĂRI
8. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI GENERALE ŞI SPECIFICE

8.1.

CONCLUZII

GENERALE

ŞI

SPECIFICE

(PE DOMENII DE ABORDARE)
Prezentul Raport de cercetare are menirea de a identifica
principalele bariere de gen din cele 6 regiuni ale României investigate
prin instrumente sociologice. Acest Raport final artă configuraţia reală
a discriminărilor de gen din România, pe baza întrebărilor din
chestionare, din interviuri şi din focus-grupuri, care au urmărit cu
insistenţă diversele tipuri de bariere de gen.
Principalele concluzii degajate din prezentarea datelor
obţinute din eşantionul de femei, firme şi AJOFM-uri, pot fi
sintetizate astfel:
1. Din studiul de faţă se degajă o primă concluzie fermă, anume
aceea că în majoritatea lor, femeile salariate nu percep că ar
fi discriminate în România, ca nivel de remuneraţie
comparativ cu bărbaţii, în condiţii de muncă similare (cu
excepţia a 10,5% dintre ele); când însă se pune problema
promovării în muncă, proporţia devine mai mare, dar nici în
acest caz nu este preponderentă (9 din 100 consideră că
promovarea se face pe alte criterii decât cele de merit, cum ar
fi adeziunea politică, relaţiile cu şeful, pilele, nepotismul etc.);
2. Există o distribuţie relativ egală în privinţa ponderii bărbaţilor
versus femeilor în poziţii de top-management din unităţile
economice din cele 6 regiuni;
3. Raportul femei sărace – femei din clasa de mijloc – femei
bogate, în cazul respondentelor la chestionarul nostru arată o
disproporţie importantă între cele sărace şi cele bogate,
atenuate de o proporţie mai mare a femeilor din clasa de
mijloc (proporţia dintre cele 3 categorii de persoane, în funcţie
de nivelul veniturilor, este următoarea, pe general eşantion:
26,5% cu venituri sub 1000 lei sau fără venituri – 62,6% cu
venituri cuprinse între 1001 şi 5000 lei net şi 0,5%, cu venituri
de peste 5000 lei net; cele mai multe dintre femeile care se
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autoconsideră sărace (nu au resurse nici măcar strictul necesar
zilnic pentru ele şi pentru famiile lor), pe regiuni, sunt cele din
Sud-Est Dobrogea (17,8%), urmate de cele din Nord-Est
(17,3%), apoi de cele din Sud-Muntenia (16,7%), din
Bucureşti-Ilfov (16,3%), faţă de o pondere mai redusă la cele
din Nord-Vest (7,1%) şi din Vest (5,1%);
4. Opinia majorităţii femeilor investigate este aceea că în ţara
noastră există un cadru juridic adecvat, dar destul de multe
dintre ele declară fie că acest cadru adecvat nu există, fie că
nu îşi dau seama că ar exista un cadru juridic adecvat,
probabil pentru că nu ştiu despre el prea multe lucruri (sunt
pur şi simplu neinformate). Sunt de remarcat mai ales
răspunsurile celor 39,5% dintre femei care declară că nu îşi
dau seama că ar exista un cadru juridic adecvat, probabil
pentru că nu ştiu despre el prea multe lucruri (sunt
neinformate); de asemenea, am constatat că cele mai dese
plângeri de discriminare se referă mai ales la respingerea
ocupării unui prim loc de muncă (bariere datorate accesului
efectiv pe piaţa muncii – de intrare la un prim loc de muncă);
5. Aproape un sfert din femeile cercetate afirmă existenţa mai
ales a diferenţelor de gen în privinţa diverselor bariere
educaţionale aflate în calea lor comparativ cu bărbaţi, mai
ales în Vestul ţării; 18,6% dintre toate femeile investigate
spun că bariera educaţională are drept consecinţă
participarea la mai puţine cursuri de formare profesională
continuă (FPC) pe tot parcursul vieţii, din diverse motive
(familiale, venituri, mentalităţi învechite etc.), iar peste 16,8%
declară că sunt mai expuse la un grad de şcolarizare scăzut,
din diverse motive, adică mai expuse la analfabetism sau la
abandonarea şcolarităţii, mai vulnerabile din cauza absolvirii
doar a unei şcoli de nivel mai scăzut: şcoli generale sau cel
mult liceale;
6. Cunoaşterea unei limbi străine şi lipsa Internetului la
domiciliu reprezintă bariere serioase, de care sunt conştiente
şi femeile cărora li s-a cerut opinia. De asemenea, se remarcă
faptul că 94% dintre femeile investigate au Internet acasă
(dintre care 80,6% îl şi utilizează) şi acestea declară, în
totalitatea lor, că există cazuri în care Internetul poate
constitui o potenţială barieră pentru o femeie, cum ar fi:
când nu are acces la Internet (25,5%), când nu are cunoştinţe
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7.

8.

9.

10.

11.
12.

minime pentru folosirea calculatorului (71,8%), în alte cazuri
(3%), aspecte care pot fi des întâlnite în familiile din mediul
rural;
Tinerele fete reprezintă un caz special, întrucât ele se
confruntă cu mai multe probleme decât cele mai în vârstă;
astfel, studiul nostru a constatat cazul a 71,1% dintre femei
care au declarat că, în opinia lor, cea mai importantă problemă
a tinerelor este reprezentată de faptul că acestea "nu au loc de
muncă (folosesc o parte din veniturile părinţilor şi / sau
rudele lor)‖;
Aproape o treime dintre femeile din cele 6 regiuni au avut
parte de o agresiune pe parcursul vieţii lor (31,9%), ceea ce
reprezintă o proporţie îngrijorătoare; modul în care au
reacţionat cele care au fost nevoie să facă faţă unei astfel de
situaţii neplăcută sunt dintre cele mai diverse, însă doar 8,3%
declară că au sesizat în scris o instituţie specializată (Poliţie,
Parchet, CNCD etc.); cazurile cele mai numeroase de violenţă
faţă de femei se întâmplă în regiunea Bucureşti-Ilfov, dar şi în
Nord-Est;
În general, femeile investigate din cele 6 regiuni declară că nu
li se reproşează că ar avea un aport mai redus în veniturile
pe care le obţin decât el (doar 15,3%, din cazuri declară
contrariul); în schimb, contribuţia disproporţionată a femeii la
treburile gospodăreşti şi la îngrijirea copiilor creşte faţă de cea
a bărbatului în familie, aspect reieşit din răspunsurile legate
privind acest aspect (44,8%);
Femeile respondente declară, în majoritatea cazurilor, că la
îndeplinirea responsabilităţilor familiale deseori sunt ajutate
de soţ şi / sau alţi membri ai familiei. Este infirmată ipoteza
după care femeile sunt rar sprijinite în gospodărie de soţ
(cazul a 67,4% dintre ele infirmă acest caz);
Am identificat prin cercetare existenţa prejudecăţii că "soţul
ar trebui să fie principalul susţinător financiar într-o
familie” (93,4% dintre femei declară acest lucru);
82,7% dintre femei consideră că accesul femeilor la diverse
poziţii socio-ocupaţionale nu este restricţionat; totuşi, nu
sunt de ignorat cele 17,3% dintre femei care neagă accesul
egal la aceste poziţii în comunităţile lor şi precizează aceste
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ocupaţii: primar şi viceprimar, preot, director, ocupaţii din
domenii precum cele din construcţii sau industria grea;
Preferinţa pentru rolurile şi sarcinile de "salariată şi ca
cetăţeană‖ (49,7%), specifice secolului trecut, denotă o autopoziţionare care caracterizează, în fapt, comunităţi întregi din
cele 6 regiuni care se remarcă prin refuzul faţă de noile roluri
ale lumii post-moderne, de consumatoare şi de participantă
la cultura contemporană (doar la jumătate din prima
preferinţă, înregistrând cea mai redusă proporţie); cele mai
deschise pentru acest din urmă rol le-am găsit în regiunile
Sud-Muntenia (25,9%) şi Vest (24%);
Mai puţin de 1/3 din femeile respondente (28,6%) recunosc
existenţa unor bariere culturale întemeiate pe etnie (mai ales
etnia rromă) sau rasă, dar ele nu pot oferi şi exemplificări în
acest sens (73% nu pot exemplifica);
Principala problemă din cauza căreia grupurile vulnerabile
din rândul femeilor îşi găsesc cu dificultate un loc de muncă
este ‖lipsa educaţiei / educaţie insuficientă‖ (o proporţie
covârşitoare, de 67,6% declară acest lucru); mai ales în Vestul
ţării se resimte mai acut această problemă (75,3%);
În trecutele şi actualele perioade de ciclu ale crizelor
economice, raportul economic a arătat că femeile au fost
nevoite mai des de a se recalifica în meserii solicitate de
piaţa muncii, cele mai afectate fiind rezidente în regiunea
Sud-Muntenia;
Femeile respondente sunt conştiente de faptul că eficienţa cea
mai mare, dintre instituţiile publice, în asigurarea nondiscriminării în România, o au Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării şi justiţia (deşi doar 16,4%
cunoşteau CNCD, faţă de 75,8% din total femei care nu ştiau
nimic despre CNCD);
Femeile aflate în căutarea unui loc de muncă (cazul a 34,4%
în această situaţie, motiv pentru care s-au înscris la cursurile
organizate sub egida proiectului „FEMINIS – Să progresăm
împreună‖), apelează, în majoritatea lor, la Agenţia
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (peste 70,7%);
Primele trei locuri în clasamentul credibilităţii surselor de
informare legate de discriminare, efectuat de femeile
investigate, sunt ocupate de următoarele instituţii: Locul I.
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20.

21.
22.

23.

Mass media (centrale şi locale); Locul II. ONG-urile; Locul
III. Prietenii, colegii sau membrii familiei;
Cercetătorii au fost totuşi surprinşi că la întrebarea:
"Consideraţi ca printr-un program de instruire, precum
proiectul FEMINIS, ar creşte şansele dvs. de ocupare sau
de avansare în carieră ?‖ femeile care au declarat că nu pot
aprecia, în acest moment, dacă în acest fel le-ar creşte şansele
(şi în consecinţă nu ar intenţiona să se înscrie deocamdată la
un program de instruire) sunt în proporţia de aproape 60%,
spre deosebire de răspunsul afirmativ, caz pentru 31% dintre
femei şi de cel negativ cu doar 9%). Din focus-grupurile
organizate cu femeile, cu formatorii de la cursuri, cu factori de
decizie din managementul proiectului, de la cele 31 de
întreprinderi şi de la cele 6 AJOFM-uri a rezultat că, în fapt,
femeile vin în proporţie foarte mare la asemenea programe de
formare profesională din dorinţa de a învăţa mai mult, nu
pentru a avansa în carieră pe baza unei (noi) diplome cu
antetul instituţiei de certificare într-o nouă meserie;
În economia privată discriminarea se practică pe scară
largă, aspect identificat din chiar răspunsurile managerilor de
întreprinderi;
Concluzia generală poate fi identificată în confirmarea celor
trei ipoteze cu care am plecat „la drum” în această cercetare
şi anume: 1. nu există un grad de discriminare relevantă per
general; 2. Prefigurăm totuşi un grad mai mare de
discriminare (deşi nesemnificative per general) în cazul
femeilor care au un job, comparativ cu cele fără loc de muncă
(de tipul casnicelor sau şomerelor), aspect care s-a confirmat
şi el poate fi identificat în Raportul general şi în Rapoartele pe
domenii; 3. Emiteam şi ipoteza – confirmată şi ea – că recenta
criză economică structurală (implicit regională) a dăunat mai
mult femeilor decât bărbaţilor, din cauze diverse, dintre care
cele privind concedierile s-au situat chiar pe primul loc între
astfel de cauzalităţi posibile;
Pe regiuni, concluziile expuse mai sus pot fi generalizate
privind barierele de gen, în diverse privinţe, cum ar fi:
sărăcia (mai accentuată în Nord-Est) şi mai redusă în Vest; o
criză mai mare cu afectarea femeilor lucrătoare, mai ales în
Sud-Muntenia; o violenţă mai accentuată faţă de femei, în
Bucureşti-Ilfov şi Nord-Est; o lipsă a educaţiei, ca principal
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obstacol în calea femeilor vulnerabile, mai ales în Vestul
ţării, o autopoziţionare a femeilor în lumea post-modernă, în
creştere, mai ales în regiunile Sud-Muntenia şi Vest.

8.2. RECOMANDĂRI
În plan socio-politic:
Principalele recomandări pe care le prezintă cercetătorii,
femeile investigate şi managerii de întreprinderi şi de AJOFM-uri sunt
următoarele:
1. Sunt necesare parteneriate şi programe comune care să
vizeze schimburi de experinţă inter-ţări membre ale UE, în
vederea cunoaşterii unor bune practici în domeniul diminuării
barierelor de gen în practicile existente pe piaţa muncii şi în
relaţia femeilor cu instituţiile publice;
2. Este necesară o mai largă informare şi conştientizare la nivel
regional, în rândul femeilor, ca subiecte de discriminare, al
factorilor socio-politici, în legătură cu marile beneficii pe
care le pot aduce contribuţiile instituţionale la diminuarea
barierelor de gen, prin forme variate (între care sunt înscrise
şi seminariile regionale pe care le organizează proiectul
„FEMINIS – Să progresăm împreună‖, în noiembriedecembrie 2014) şi anume: campanii media, utilizarea unor
broşuri cu „poveşti de succes‖ în domeniu în diverse ţări
europene şi în România, asigurarea de suporturi de informare
periodice privind discriminările de gen din întreprinderi şi
instituţii angajatoare, pliante etc.;
3. Analizarea unor posibilităţi de asigurare a flexicurităţii în
mediul economic şi socio-instituţional, care să permită şi alte
tipuri de participare economică a femeilor, mai ales a celor
care trebuie să se ocupe de proprii copii şi de gospodării cu
probleme socio-existenţiale;
4. Implicarea mai responsabilă a organizaţiilor sindicale şi
patronale, mai ales în sectorul privat (al microîntreprinderilor, unde nu există structuri sindicale), în
problematica barierelor de gen şi al reducerii decalajelor de
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gen, favorizarea incluziunii sociale a femeilor, cu atât mai
mult cu cât există numeroase programe europene (fonduri
structurale) la care aceste structuri de reprezentare, inclusiv
privind femeile, pot participa în calitate de beneficiari;
5. Sunt binevenite orice fel de măsuri de încurajare a carierelor
non-tradiţionale, în ocupaţii în care femeile, de regulă, sunt
subreprezentate, cu precădere prin antreprenoriat feminin;
6. Echilibrarea balanţei de gen la nivel regional şi implicit
naţional, în vederea atingerii şi de către România, a
obiectivului UE în acest domeniu, anume de 25% femei în
posturi publice de decizie în sectorul cercetării, domeniucheie al dezvoltării post-industriale a unei ţări.
În plan economic:
1. Sunt necesare metode noi de combatere a discriminărilor de
gen, în plan juridic, în relaţiile de muncă şi în relaţiile
interumane din diversele contexte existenţiale cotidiene, mai
ales în care sunt implicate instituţiile publice;
2. Aşezarea geografică, criza economică, nivelul mediu de
educaţie al femeilor şi faptul că aceste femei nu ştiu cum îşi
pot apăra drepturile, reprezintă problemele majore ale
femeilor privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi,
pentru care rezolvarea egalităţii de gen pe piaţa muncii
rămâne o problemă perenă;
3. Având în vedere faptul că în economia privată discriminarea
se practică pe scară largă, se impun reglementări mai stricte
care să vizeze aspecte de acest gen, inclusiv la nivel de microîntreprinderi;
4. Este imperios necesar un program naţional de motivare a
angajaţilor la locul de muncă, prin stabilirea unor criterii
clare şi nediscriminatorii de promovare;
5. Reducerea împovărării fiscale a angajatorilor se impune,
pentru a nu mai încuraja munca la negru şi pentru a nu se mai
ajunge în situaţia acordării unor drepturi salarile mici în
comparaţie cu activitatea prestată, mai ales când acestea sunt
acordate femeilor;
6. Suntem şi noi de acord cu măsura de monitorizare a
procedurilor de recrutare pentru a garanta candidaţilor
aparţinând unui grup posibil discriminat, cu cele mai multe
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bariere de gen, aceleaşi şanse ca ale altor candidaţi cu
aptitudini şi calificări similare;
7. În timp, se impune o apropiere a salariilor din România, cu
cele din Uniunea Europeană.
În plan juridic:
1. Sunt necesare metode noi de combatere a discriminărilor de
gen, în plan juridic, în relaţiile de muncă şi în relaţiile
interumane din diversele contexte existenţiale cotidiene, mai
ales în care sunt implicate instituţiile publice;
2. Sunt necesare măsuri clare de înăsprire a legislaţiei
referitoare la orice formă de discriminare, în special cea
adresată femeilor;
3. Este extrem de urgentă îmbunătăţirea cadrului legislativ şi de
aplicare a celui existent, mai ales în mediul economic, unde
am constatat grave deficienţe de aplicare a cadrului legislativ
existent şi cerinţe ale angajatorilor de a perfecţiona acest
cadru, prin măsuri mai favorabile femeilor (de discriminare
pozitivă – a se vedea teminologia de la finele Raportului,
temenul mai larg fiind acela de „atitudine pozitivă‖, în
vederea compensării dezavantajelor rezultate din anumite
atitudini, comportamente şi structuri) care sunt mai afectate de
criza economică actuală şi – în consecinţă – mai vulnerabile la
şomaj, cu toate efectele acesteia pentru familiile acestora, în
plan social şi psihologic.
4. Expertul în drept a propus şi alte recomandări şi anume:
5. Statul – paznicul societăţii: o datorie primordială a statului
este aceea de a asigura securitatea cetăţenilor săi în cele mai
diverse aspecte: integritatea persoanei, siguranţă economică şi
socială, egalitate de şanse, în foarte multe dintre aceste
domenii, statul român nu a fost în măsură să asigure
cetăţeanului, în ciuda nivelului juridic ridicat de protecţie în
materia drepturilor femeii (care impune statului român a face
aplicarea, cu bună credinţă, prin autorităţile sale, şi a
reglementărilor europene şi internaţionale în materie, inclusiv
de a interveni când drepturile femeii care suferă vreo lezare şi
de a sancţiona comportamentele discriminatorii pe baza
criteriului de sex), în realitate, nivelul constituţional este

148

STUDIU PRIVIND BARIERELE DE GEN DIN ROMÂNIA - RAPORT DE CERCETARE

lacunar (trebuind a fi îmbunătăţit printr-o reformă
constituţională). Concret, trebuie, ca într-o viitoare strategie
naţională să se accentueze rolul protector al statului în raport
cu individul care face parte din el;
6. Statul ca manager-administrator al siguranţei cetăţeanului:
un stat însărcinat cu protecţia totală a cetăţeanului. Orice
doctrină, indiferent de culoarea politică, să aibă în vedere
dotarea statului cu mecanismele potrivite pentru a putea face
din el garantul siguranţei fiecărui cetăţean. Această strategie
să aibă în vedere, mai ales, profilaxia riscurilor şi mai puţin
lupta cu efectele lor deja produse;
7. Revigorarea spaţiului public – degradarea vieţii publice şi a
sentimentului valorilor publice este o problemă gravă pentru
România. Preocupaţi de existenţa imediată, românii s-au
retras, în mare parte, în limitele unui individualism cotidian,
de natură să fărâmiţeze solidaritatea socială. Statul este dator
să intervină pentru salvarea şi renaşterea sentimentului
averilor publice, atât materiale cât şi spirituale sau morale. Nu
vedem altă soluţie decât educaţia în spiritul imperativelor
echităţii, ea fiind singura care postulează necesitatea egalităţii
sociale. Reducerea inegalităţilor sociale, educarea oamenilor
în sprijinul implicării civice şi democratice, crearea unui cadru
social stabil şi a unei securităţi economice, umplerea vidului
de autoritate etică şi politică produs în urma unor erori de
guvernare – toate sunt aspecte care compun şi însoţesc un
proces de democratizare. Dacă vom reuşi să atingem acest
scop, înseamnă că vom ajunge la situaţia ideală în care un stat
îşi permite să extindă sfera drepturilor şi a libertăţilor
individuale, să accentueze egalitatea şi justiţia socială fără a-şi
pierde din autoritate şi eficienţă. Adică, o societate deschisă, o
societate inclusivă.
8. Societate deschisă, ca societate inclusivă: contracararea
tuturor tendinţelor şi proceselor care duc la excluderea sau la
marginalizarea unor indivizi, cu atât mai mult a unor categorii
întregi, cum sunt femeile şi măsuri de includere şi integrare a
tuturor cetăţenilor. Evitarea elitismului inaccesibil păturilor
inferioare din punct de vedere al situaţiei materiale şi
construirea unei societăţi deschise pentru toţi membrii ei prin
intermediul justiţiei sociale.
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9. Noua justiţie socială: crearea de oportunităţi egale pentru toţi
este responsabilitatea primordială a statului. Între
egalitarismul artificial al comunismului şi inegalităţile sociale
produse de capitalismul sălbatic, este importantă regăsirea
echilibrului într-o societate în care putem ajunge la rezultate
diferite, dar plecând de la aceleaşi şanse. Este nevoie şi de o
meritocraţie, dar construită în spiritul idealurilor de justiţie
socială şi prin intermediul instrumentelor noii ordini, dubla
ordine;
10. Dubla ordine: se bazează pe domnia legii, dar nu şi pe
unicitatea ei. Legea garantează ordine, dar nu este în măsură
să organizeze tot, să răspundă de una singură nevoilor de
coeziune şi normalitate socială. Acţiunea sa trebuie
completată de dialogul social şi de negocierile colective
(sindicate, asociaţii etc.). Atunci când această concepţie este
aplicată cu succes, se ajunge la o dublă sursă de ordine, statul
şi societatea civilă, chiar dacă procesul necesar de educare a
societăţii în spiritul cunoaşterii şi al respectării drepturilor
femeii (proces în care ONG-urile de profil joacă un rol
important) este, în ceea ce priveşte ţara noastră, încă într-o
etapă de început.
11. Cenzura moralei şi a religiei: aflată sub imperiul unei
modernizări rapide şi profunde, România trece prin riscul unei
desconsiderări a necesităţilor morale şi religioase. Această
comparaţie între drepturile omului şi religie poate fi
considerată nu doar una simbolică, metaforică, poate fi şi una
analitică. În această ipostază, drepturile omului, similar
oricărei religii universaliste, implică şase elemente
fundamentale: doctrina, credincioşii, practica sau ritualul,
apostolii, contestatarii şi miracolele sau revelaţiile.
Dificultatea femeilor de a-şi găsi un loc de muncă care să le
ofere un trai cât mai bun, corelat cu veniturile financiare mici şi cu
nivelul de educaţie mai redus, reprezintă punctele cheie ale situaţiei
actuale a femeilor în societatea românească.
Cercetarea de faţă aduce în prim plan statutul socio-politic,
juridic şi economic al femeii moderne, care face paşi mici dar fermi
spre statutul de consumatoare şi participantă la cultura
contemporană.
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Recomandările cercetătorilor, pe plan naţional şi internaţional,
ar putea fi sintetizate în cele din Fig. 24.
Fig. 24
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salariul este confidenţial, AJOFM şi altele nu au date certe în acest
sens sau nu le cunoaşteţi).
2. (Dacă aţi răspuns cu "Nu” la întrebarea precedentă)
Care credeţi că sunt primele trei cauze pentru care, pentru acelaşi
nivel de pregătire şi funcţie, femeile sunt mai slab remunerate
comparativ cu bărbaţii în judeţul dumneavoastră ? (încercuiţi mai
întâi cele trei litere din faţa celor trei răspunsuri pe care le daţi, apoi
faceţi un clasament al celor trei răspunsuri: care este pe Locul I, apoi
care este pe Locul II şi care este pe Locul III, aşezând pe spaţiul de
dinaintea cifrelor încercuite: I, II sau III):
_____ a. Nerespectarea grilei de salarizare;
_____ b. Neîncredere în capacitatea femeilor de a presta o activitate
la nivel calitativ egal cu al bărbaţilor;
_____ c. Cauze legate de concedii de maternitate, creştere a copiilor,
concedii medicale;
_____ d. Legislaţie deficitară, incompletă, imprevizibilă;
_____ e. Alte cauze (vă rugăm să precizaţi care sunt acestea: ____).
3. Consideraţi că în unitatea unde lucraţi (AJOFM)
persoanele merituoase sunt promovate la timp indiferent de sex ?
1. Da, promovarea se face indiferent de sex (atât bărbaţii cât şi
femeile ocupă funcţii ierarhice tot atât de repede, după meritul
fiecăruia); 2. Nu, promovarea se face pe criterii de sex (bărbaţii
ocupă funcţii ierarhice mai repede decât femeile şi fără legătură cu
meritul fiecăruia); 3. Promovarea se face pe alte criterii (care ? ___).
4. Având in vedere experienţa dumneavoastră
profesională (la toate locurile de muncă pe care le-aţi avut până în
prezent), aţi constatat probleme ale discriminării femeii în judeţ /
regiune de dezvoltare ? 1. Da, din partea superiorilor; 2. Da, din
partea colegilor; 3. Da, din partea unei şefe, tot femeie; 4. Nu,
niciodată, din partea nimănui.
5. În cazul în care aţi constatat, în diverse locuri de muncă
pe care le-aţi avut până în prezent, bariere în a avansa în carieră
ori aţi simţit o discriminare la locul de muncă (aţi răspuns cu "Da‖
la cel puţin una din ultimele două întrebări), cum aţi procedat (au
procedat) femeile discriminate ? 1. Au (am) abandonat locul de
muncă; 2. S-au (m-am) adresat unei instituţii a statului român pentru
eliminarea barierei respective; 3. Au (am) acceptat situaţia ca atare;
4. Au (am) procedat altfel (precizaţi cum anume ________).
6. În prezent, aveţi ca şef la locul de muncă (ne referim la
funcţia cea mai înaltă din unitatea care v-a angajat şi în care lucraţi în
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prezent, respectiv la AJOFM, chiar dacă şeful sunteţi chiar dvs.):
1. O femeie; 2. Un bărbat.
7. Cum aţi caracteriza comportamentul actualului şef de
la serviciul dumneavoastră (în cazul în care şeful sunteţi chiar dvs. vă
rugăm să vă autocaracterizaţi) ? 1. Democratic (pentru optimizarea
deciziilor se consultă cu oamenii din subordine); 2. Libertin (lasă
oamenii din subordine să ia deciziile pe care le consideră optime);
3. Autoritar (deciziile îi aparţin exclusiv, nu se consultă cu nimeni).
8. În general, dvs. preferaţi să lucraţi într-un mediu cu:
1. Mai mulţi bărbaţi; 2. Mai multe femei; 3. Nu am nicio preferinţă.
9. Din ceea ce ştiţi, în AJOFM, care este proporţia
numerică a managerilor (conducătorilor care iau decizii şi
angajează) din rândul bărbaţilor comparativ cu al femeilor ?
(consemnaţi doar cu un X acolo unde este cazul):
Proporţia numerică a managerilor
Da
1. Managerii sunt mult mai mulţi bărbaţi decât femei, pt. că în AJOFM
sunt mai mulţi bărbaţi
2. Managerii sunt mult mai mulţi bărbaţi decât femei, deşi în AJOFM
sunt mai multe femei
3. Managerii sunt cam în proporţii egale, deşi în AJOFM sunt mai
mulţi bărbaţi
4. Managerii sunt cam în proporţii egale, deşi în AJOFM sunt mai
multe femei
5. Managerii sunt mult mai mult femei decât bărbaţi în AJOFM
6. Nu cunosc nimic despre acest aspect

10. Veniturile familiei dvs. din care faceţi parte (sau pur
personale, dacă locuiţi singur(ă) vă sunt suficiente pentru traiul de
zi cu zi (sau lunar, din toate sursele) ? 1. Trăiesc de azi pe mâine,
mă consider sărac(ă) (nu mă pot descurca, nu am nici măcar strictul
necesar asigurat zilnic); 2. Nu îmi ajung veniturile pentru fiecare
lună întreagă, dar mă descurc, fără să economisesc ceva (de
exemplu: închiriez proprietăţi sau bunuri, împrumut de la alţii etc.,
trăiesc din autoconsum – grădină, lot agricol exploatat direct sau
arendat etc.), deci consider că mă situez puţin sub media societăţii
româneşti de astăzi; 3. Cu veniturile actuale îmi rezolv nevoile
lunare şi îmi rămâne şi ceva în plus (fac mici economii), am un trai
decent, mă situez puţin peste media societăţii româneşti de astăzi;
4. Cu veniturile actuale am tot ceea ce îmi doresc, am mult peste
media societăţii româneşti de astăzi.
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11. Consideraţi că în România există un cadru juridic
adecvat (legislaţie corespunzătoare) pentru egalitatea de şanse a
femeilor faţă de bărbaţi pe piaţa muncii ? 1. Da; 2. Nu; 3. Nu îmi
dau seama.
12. Consideraţi că femeile au mai multe bariere decât
bărbaţii în privinţa educaţiei în România de azi ? 1. Da; 2. Nu;
3. Nu îmi dau seama.
13. (Dacă aţi răspuns cu "Da‖ la întrebarea precedentă) Care
credeţi că sunt primele trei bariere educaţionale la care sunt
expuse femeile in România, mai mult decât bărbaţii, dintre cele
prezentate mai jos ? (încercuiţi mai întâi cele trei litere din faţa celor
trei răspunsuri pe care le daţi, apoi faceţi un clasament al celor trei
răspunsuri: care este pe Locul I, apoi care este pe Locul II şi care este
pe Locul III, aşezând pe spaţiul de dinaintea cifrelor încercuite: I, II
sau III):
_____ a. Femeile sunt mai expuse la un grad de şcolarizare scăzut,
din diverse motive (mai expuse la analfabetism sau la abandonarea
şcolarităţii, mai expuse la absolvirea unei şcoli de nivel mai scăzut:
şcoli generale sau cel mult liceale);
_____ b. Femeile participă la mai puţine cursuri de formare
profesională continuă (FPC) pe tot parcursul vieţii, din diverse motive
(familiale, venituri, mentalităţi învechite etc.);
_____ c. Părinţii sau alţii aleg în locul femeii la ce vârstă să
finalizeze studiile şi / sau să se angajeze şi chiar unde anume să
lucreze (bariere în alegerea parcursurilor educaţionale şi profesionale);
_____ d. Femeile sunt mai expuse la respingerea ocupării unui
prim loc de muncă (bariere datorate accesului efectiv pe piaţa muncii
– de intrare la un prim loc de muncă);
_____ e. Femeile sunt mai expuse la respingerea reocupării locului
de muncă avut anterior întreruperii muncii (din motive legate de
sarcină, ori de creşterea copiilor sau unor alte motive, cum ar fi: boală,
închiderea unor fabrici, concedii de studii etc.);
_____ f. Alte bariere la care sunt expuse femeile (vă rugăm să
precizaţi care sunt acestea: __________________)
14. Consideraţi că necunoaşterea unei limbi străine poate
fi o potenţială barieră pentru o femeie ? 1. Da, poate fi (eventual vaţi confruntat cu această barieră la un moment dat); 2. Nu.
15. Aveţi Internet la domiciliu ?
1. Da; 2. Nu; 3. Am Internet, dar nu îl folosesc (îl folosesc
alţii: soţ/ soţie, copii, rude).

180

STUDIU PRIVIND BARIERELE DE GEN DIN ROMÂNIA - RAPORT DE CERCETARE

16. În care cazuri credeţi că Internetul constituie o
potenţială barieră pt. o femeie ? 1. Când nu are acces la Internet;
2. Când nu are cunoştinţe minime pentru folosirea PC-ului; 3. În alte
cazuri (daţi exemple care se referă la dvs. _____).
17. Care consideraţi că sunt principalele trei probleme cu
care se confruntă tinerele din România de azi ? (încercuiţi mai întâi
cele trei litere din faţa celor trei răspunsuri pe care le daţi, apoi faceţi
un clasament al celor trei răspunsuri: care este pe Locul I, apoi care
este pe Locul II şi care este pe Locul III, aşezând pe spaţiul de
dinaintea cifrelor încercuite: I, II sau III): ___ a. Nu au casa lor (stau
în aceeaşi locuinţă cu părinţii şi / sau rudele lor); ___ b. Nu au loc de
muncă (folosesc o parte din veniturile părinţilor şi / sau rudele lor);
___ c. Nu dispun de locuri (suficiente) de petrecere a timpului liber;
___ d. Nu au posibilităţi materiale (familiale) de a urma şcoala
(facultatea) dorită; ___ e. Nu se pot căsători (pentru că nu ar putea săşi întreţină noua familie); ___ f. Nu îşi permit să facă copii (din acelaşi
motiv ca mai sus); __ g. Sunt obligaţi să plece în străinătate (pt. a
întreţine familia sau pe sine); __ h. Alte probleme (precizaţi: __).
(La următoarele 7 întrebări – 18-24 – răspunde doar doamna
directoare sau adjunctă a AJOFM, dacă este cazul)
18. Aţi avut vreodată parte de o agresiune din partea unui
bărbat ?
Consemnaţi
Situaţii
cu un x
Da, în familie (din partea propriului soţ sau prieten)
Da, în familie (din partea părinţilor)
Da, în familie (din partea altor persoane: rude, cunoştinţe
apropiate sau îndepărtate)
Da, pe stradă (de la un necunoscut)
Da, la serviciu (din partea unui şef)
Da, la serviciu (din partea unui coleg, unor colegi)
Da, la serviciu (din partea unei colege, unor colege)
Da, în alte locuri (din partea altor persoane, precizaţi ____)
Nu, nicăieri, de către nimeni, niciodată

18. (Dacă aţi răspuns cu „Da” la întrebarea anterioară) Pe
care dintre următoarele instrumente de combatere a discriminării
le-aţi folosit până în prezent ? 1. Reclamaţii scrise sau email-uri
adresate instituţiei în cauză; 2. Proteste scrise sau ieşiri în stradă;
3. Participare la întâlniri publice; 4. Informarea mass-media;
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5. Sesizarea în scris a poliţiei sau a parchetului; 6. Am folosit telefonul
verde; 7. Am apelat la serviciile de consiliere; 8. Am apelat la
serviciile Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.
19. Soţul / prietenul / unul dintre părinţi v-a(u) reproşat
vreodată că aveţi un aport mai redus în veniturile pe care le
obţineţi decât el ? 1. Da; 2. Nu; 3. Uneori.
20. Credeţi că dvs. personal aveţi mai multe îndatoriri în
ceea ce priveşte activităţile casnice şi / sau îngrijirea copiilor decât
alţi membri ai familiei ? 1. Da; 2. Nu; 3. Uneori.
21. După opinia dvs. cine ar trebui să fie principalul
susţinător financiar într-o familie (vă rugăm să daţi un singur
răspuns) ? 1. Soţul; 2. Soţia.
22. În localitatea dvs. consideraţi că există ocupaţii la care
femeile nu au acces ? 1. Da (precizaţi aceste ocupaţii _____); 2. Nu.
23. Într-o lume foarte eterogenă din punct de vedere
cultural, în care rolurile şi sarcinile îndeplinite de femei cunosc o
dinamică accentuată, cum situaţi o femeie în general în raport cu
specificul fiecărei societăţi ? 1. În calitate de mamă şi soţie; 2. În
calitate de salariată şi cetăţeană; 3. În calitate de consumatoare şi
de participantă la cultura contemporană;
24. Consideraţi că în România de azi, există bariere
culturale legate de etnia/ rasa unei femei (ne referim în special la
etnia Rroma, dar nu numai) ? 1. Da (precizaţi asemenea bariere pe
care le cunoaşteţi din proprie experienţă): _____);
2. Nu.
(Întrebările de la 25 până la capăt sunt adresate tuturor
respondenţilor)
25. Sunteţi de acord cu relaţiile dintre cuplurile de acelaşi
sex (homosexualitate sau lesbianism) ? 1. Sunt total împotrivă; 2.
Este treaba lor (nu am nimic împotrivă); 3. Nu mă pot pronunţa.
26. Dar cu adopţia copiilor de către cuplurile de acelaşi
sex ? 1. Sunt total împotrivă; 2. Este treaba lor (nu am nimic
împotrivă); 3. Nu mă pot pronunţa.
27. Consideraţi că recenta criză economică structurală ori
regională a dăunat mai mult femeilor decât bărbaţilor ? 1. Da,
sunt total de acord (de exemplu: au fost făcute mai multe concedieri în
rândul femeilor ca efect al unor închideri de întreprinderi, decât în
rândul bărbaţilor, femeile au fost nevoite mai des de a se recalifica în
meserii solicitate de piaţa muncii); 2. Nu (criza economică a afectat în
mod egal femeile şi bărbaţii); 3. Nu ştiu, nu mă pot pronunţa.
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28. În cadrul AJOFM-ului, aţi organizat cursuri de
pregătire – dedicate special pentru femei – cu reprezentanţii
firmelor, pentru adaptarea acestei pregăriri la cerinţele actuale
ale pieţei muncii din judeţ (regiune) ? 1. Da, am organizat cursuri
dedicate special pentru femei; 2. Nu, am organizat cursuri dedicate
atât femeilor cât şi bărbaţilor.
29. (În cazul răspunsului afirmativ la întrebarea
anterioară) Care a fost feed-back-ul acestor acţiuni ? 1. Am
constatat un real interes; 2. Am constatat un dezinteres evident.
30. Aţi organizat şi programe de recalificare a şomerilorfemei? 1. Da (daţi 1-2 exemple ___________); 2. Nu.
31. AJOFM asigură inclusiv consiliere pentru persoanele
care reclamă discriminări pe piaţa muncii ? 1. Da; 2. Nu.
32. Caracterizaţi ca fiind corespunzătoare colaborarea cu
angajatorii/ firmele din judeţ (regiune) ? 1. Da, o colab. excelentă;
2. Aprox., avem relaţii nu prea bune; 3. Nu, avem relaţii proaste.
33. Aţi observat bariere de gen din partea angajatorilor,
faţă de personalul feminin în perioada ultimilor 5 ani (20102014)? 1. Da; 2. Nu.
34. (În cazul răspunsului afirmativ la întrebarea
anterioară) Care au fost barierele de gen constatate, ca fiind din
partea angajatorilor ? _______________________
35. Din statistica agenţiei dvs., ce preferinţe aţi constatat
că au firmele la angajare, din punctul de vedere al genului ?
1. Firmele caută preponderent personal feminin; 2. Firmele caută
preponderent personal masculin; 3. Nu am constatat preferinţe de gen
(proporţia este echilibrată la angajare).
36. Consideraţi că prin creşterea numărului de programe
de instruire pentru femei, în judeţul (regiunea) dvs., ar creşte şi
şansele acestora de ocupare sau de avansare în carieră ? 1. Da; 2.
Nu; 3. Nu pot aprecia acum / poate altădată sau în alt context.
37. Care consideraţi că sunt calificările la care femeile
sunt mai greu angajate în judeţul (regiunea) dvs.? 1. Calificarea 1
__; 2. Calificarea 2 __; 3. Calificarea 3 __; 4. Calificarea 4 __; 5. Nu
există nicio calificare la care femeile să fie greu de angajat.
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38. În ce măsură apreciaţi că instituţiile publice cu
atribuţii în asigurarea egalităţii de şanse a femeilor faţă de
bărbaţi, sunt utile ? 1. În foarte mare măsură sunt utile; 2. În mare
măsură sunt utile; 3. În mică măsură sunt utile; 4. În foarte mică
măsură sunt utile; 5. Nu sunt deloc utile.
39. Care dintre instituţiile statului, pe care le prezentăm
mai jos, credeţi că este cea mai eficientă în combaterea
discriminării din instituţiile publice (daţi un singur răspuns) ?
1. Justiţia; 2. Poliţia; 3. CNCD; 4. Primăria.
40. Care sunt sursele de informaţie despre discriminare pe
care le consideraţi credibile (faceţi un clasament al celor mai
credibile surse) ? __ a. Mass media (centrale şi locale);__ b. Prietenii,
colegii sau membrii familiei;__ c. Internetul;__ d. ONG-urile;__ e.
Guvernul; __ f. Alte instituţii ale administraţiei centrale; __ g.
Partidele;__ h. Instituţiile administraţiei locale.
41. Ştiaţi că în România există un institut care primeşte
sesizări privind discriminarea femeii ? 1. Da (vă rog să îi scrieţi
numele, chiar dacă îl ştiţi cu aprox. _); 2. Nu.
42. Consideraţi că următoarele aspecte constituie
probleme din cauza cărora grupurile vulnerabile îşi găsesc cu
dificultate un loc de muncă (puteţi opta pentru mai multe răsp.) ?
1. Lipsa educaţiei / educaţie insuficientă; 2. Lipsa experienţei
relevante în muncă; 3. Lipsa calificării / calificare inadecvată;
4. Calificări (doar) în domeniul agricol; 5. Ajutor insuficient din
partea Statului; 6. Lipsa locurilor de muncă adecvate pe piaţa muncii;
7. Discriminare în funcţie de vârstă; 8. Discriminare în funcţie de sex;
9. Persoane în îngrijire sau cu alte obligaţii familiale;
43. Din informaţiile de care dispune AJOFM-ul pe care îl
conduceţi, care este proporţia femeilor, comparativ cu cea a
bărbaţilor, care se află în căutarea unui loc de muncă (conform
înscrierilor la AJOFM) ? 1. Femei ______%; 2. Bărbaţi ______%.
44. Având în vedere experienţa dvs. ca factor de decizie la
nivelul AJOFM, care sunt constatările dvs. în legătură cu
procedurile predilecte pentru obţinerea locului de muncă dorit de
către femei ? (puteţi opta pentru mai multe variante de răspuns, dintre
cele de mai jos, prin încercuirea lor): 1. Se înregistrează la AJOFM;
2. Se adresează unei firme private de recrutare; 3. Dau un anunţuri cu
cererea lor de căutare a unui loc de muncă; 4. Urmăresc în presă
anunţurile de oferte de locuri de muncă; 5. Răspund unor anunţuri de
oferte de locuri de muncă; 6. Trimit cereri de angajare direct unor
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angajatori; 7. Apelează la părinţi, rude, pritenei sau colegi să le ajute
să găsesc un loc de muncă; 8. Participă la interviuri şi concursuri
pentru angajare.
45. Luând în calcul şi experienţa dvs. de relaţie cu
întreprinderile şi cu alte instituţii angajatoare cum apreciaţi că va
evolua piaţa muncii în judeţul dvs., cu o referire specială la
situaţia femeilor fără loc de muncă şi care doresc o slujbă pe
termen scurt (anul acesta, până la debutul anului 2015) ? (puteţi
opta pentru mai multe variante de răspuns, dintre cele de mai jos, prin
încercuirea lor): 1. Consider că femeile vor găsi mai greu un loc de
muncă în acest an; 2. Consider că femeile vor găsi mai uşor un loc
de muncă în acest an; 3. Alt răspuns (precizaţi _______); 4. Nu-mi
dau seama.
46. Cum aţi prognoza situaţia discriminării femeilor pe
piaţa muncii din judeţ/ regiune în următorii 5 ani ? 1. Cred că
discriminarea femeii va rămâne în aceleaşi limite ca în prezent;
2. Cred că discriminarea femeii va scădea; 3. Cred că discriminarea
femeii va creşte; 4. Nu-mi dau seama.
47. Cum anticipaţi că vor evolua angajările totale din
regiunea dvs. în următorii 5 ani ? 1. Angajările în regiune vor
creşte; 2. Angajările în regiune vor descreşte; 3. Angajările în regiune
nu vor înregistra nici o schimbare faţă de cele de azi.
48. În finalul chestionarului nostru, supunem atenţiei dvs.
un tabel prin care propunem un set de adjective care ar putea
caracteriza comportamentul general al unei femei faţă de cel al
unui bărbat (în relaţiile interumane şi în relaţiile de muncă,
inclusiv în relaţiile cu diversele servicii precum AJOFM şi altele
din judeţ). Vă rugăm să consemnaţi cu un X corespunzător
adjectivelor care s-ar potrivi cel mai mult femeilor sau bărbaţilor,
chiar dacă unele s-ar potrivi şi la unii şi la alţii:
Este mai potrivit pentru:
Femei
Bărbaţi

Adjectiv
În relaţiile interumane:
Afectiv (ă)
Agresiv (ă)
Blând (ă)
Curajos (Curajoasă)
Dependent (ă)
Emoţional (ă)
Energic (ă)
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Fermecător (Fermecătoare)
Hotărât (ă)
Independent (ă)
Insensibil (ă)
Lipsit (ă) de energie
Pasional (ă)
Raţional (ă)
Sensibil (ă)
Vorbăreţ (Vorbăreaţă)
În relaţiile de muncă:
Ambiţios (ambiţioasă)
Autocratic (ă)
Aventuros (aventuroasă)
Creativ (ă)
Darnic (ă)
Decizional (ă)
Dezordonat (ă)
Dominant (ă)
Drăguţ (ă), atractiv (ă) sau carismatic (ă)
Imaginativ (ă)
Interactiv (ă)
Intreprinzător (întreprinzătoare)
Intuitiv (ă)
Predispus (ă) de a face reţele
Protecţionist (ă)
Prudent (ă)
Puternic (ă)
Receptiv (ă)
Sever (ă)
Slab (ă)
Stil de a conduce de tip grijuliu (grijă faţă de
oameni)
Stabil (ă)
Stil de cond. de tip dominator (instrumental)
Ascultă ideile altor manageri ori subordonaţi
Ia decizii fără consultarea altora / alţi manageri
ori subordonaţi
Lasă lucrurile să meargă de la sine (nu ia
decizii)
Agentic (ă) (mai orientat[ă] către act. şi rezult.)
Comuni(caţi)onal (ă) (mai orientat[ă] spre
relaţie)
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ANEXA 4
GHID DE INTERVIU : 1. FA – FEMEI ANGAJATE
Principalele obiective ale interviului:
Explorarea percepţiilor şi atitudinilor cu privire la posibila
discriminare la locul de muncă actual al femeilor, care lucrează în
firme care au sediul în regiune;
Înţelegerea percepţiilor şi atitudinilor vizavi de mediul economic şi de
afaceri în regiune;
Investigarea opiniilor referitoare la factorii de dezvoltare pe piaţa
muncii şi la mediul de afaceri (fonduri europene, formare profesională
continuă, iniţiative ale femeilor).
Introducere şi încălzire (5 minute)
Obiective:
Prezentarea
FUNDAŢIEI
LUMINA
INSTITUŢII
DE
ÎNVĂŢĂMÂNT, a proiectului,
a moderatorului şi a fiecărei
participante;
Prezentarea subiectului discuţiei şi a regulilor discuţiei;
Crearea unei atmosfere destinse;
Asigurarea subiecţilor privind confidenţialitatea discuţiei.
Mă numesc………………………………………………………., reprezint
FUNDAŢIA LUMINA INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT beneficiar
al proiectului "FEMINIS – SĂ PROGRESĂM ÎMPREUNĂ”, în
Domeniul Major de Intervenţie (DMI) al Programului Operaţional
Sectorial privind Dezvoltarea Resurselor Umane, numit 6.3 –
"Promovarea
egalităţii
de
şanse
pe
piaţa
muncii”
(POSDRU/144/6.3/S/130725 – Cod SMIS 51463) şi voi fi gazda dvs.
pentru aproximativ 30 de min. Vom discuta despre situaţia femeii pe
piaţa muncii din regiunea unde locuiţi. Vă invit să vă spuneţi
părerile cât mai deschis, cât mai liber; importante pentru noi sunt
opiniile dvs., fie că sunt pozitive, fie că sunt negative faţă de ceea ce
vom discuta. Vă asigur, de asemenea, de confidenţialitatea celor
discutate aici, în sensul că numele dvs. nu va apărea în niciun
document, importante fiind pentru noi, repetăm, părerile dvs.
Pentru început, vă rog spuneţi-mi câteva cuvinte despre
dvs...............................................
Percepţii despre piaţa muncii şi accesul la aceasta în regiune (10
minute)
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Obiective:
Percepţii despre piaţa muncii, în general, în regiune: principalii factori
de încurajare / bariere pentru femei;
Situaţia ocupării şi a şomajului în regiunea respectivă (puncte tari/
slabe);
1. Evoluţii şi tendinte pe piaţa muncii în regiune (oportunităţi/
ameninţări).
2. Aş vrea să ne concentrăm în continuare pe: piaţa muncii în
regiune. Spuneţi-mi, vă rog, care sunt primele gânduri, opinii pe care
le aveţi cu privire la acest subiect ? Care sunt factorii care încurajează/
descurajează angajările în regiunea dvs. din rândul femeilor ?
3. Ce probleme aţi identificat până în prezent la locul de muncă ? Cum
anume le-aţi rezolvat?
4. La locul de muncă actual aveţi probleme de remuneraţie egală cu
cea a bărbaţilor ? Dacă da, explicaţi, dând detalii în privinţa acestei
discriminări ___________________________
Probing: Salariul oferit de către angajator comparativ cu cel
al bărbaţilor care au aceeaşi poziţie şi competenţe, beneficiile oferite
în minus faţă de cele ale unui bărbat, alte aspecte care arată
discriminraea în muncă.
5. Există impedimente în promovarea în muncă ? Care sunt factorii
care v-au împiedicat să promovaţi la locul de muncă la timp şi pe
merit ?
6. Care sunt domeniile în care credeţi că se întâmplă cele mai mari
discriminări, în regiune / judeţ ? industrie, agricultură, servicii,
turism şi manufacturi artizanale (birouri, ateliere, mici magazine), în
administraţia publică, în asociaţii etc. Motivaţi, vă rog.
7. Dar cele în care nu credeţi că nu se întâmplă sau sunt foarte rare
cazurile de discriminare în muncă ? Motivaţi, vă rog.
8. Care dintre aceste sectoare sunt, din punctul dvs de vedere, mai
puţin afectate de şomaj în rândul femeilor ? Din ce motiv?
9. Care sunt motivele pentru care nu aţi accepta/ nu aţi acceptat un
loc de muncă ?
Probing: Nivelul salariului, distanţa faţă de domiciliu/ care este limita
acestei distanţe?
10. Care ar fi priorităţile pe care ar trebui să se concentreze
dezvoltarea pieţei muncii în regiunea dvs.?
11. Care ar fi soluţiile pentru rezolvarea problemelor menţionate
anterior ?
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12. În concluzie, cum vedeţi situaţia viitoare, care ar fi tendinţele pe
piaţa muncii în regiune / judeţ, mai ales pentru femei ?
III. Percepţii despre mediul de afaceri în zona rurală: în general şi în
judetul respectiv (10 min.)
Obiective:
Oportunităţi şi bariere pentru dezvoltarea mediului de afaceri în
regiune;
Afaceri cu potenţial în regiune şi în judeţul respectiv
13. Trecând mai departe, aş vrea să detaliaţi mai mult aspectele legate
de mediul de afaceri în regiune, a regiunii din care faceţi parte:

Ce părere aveţi despre situaţia actuală a mediului de afaceri
din regiune ? În ce măsură criza economică şi-a pus amprenta asupra
acestuia ?

Ce părere aveţi despre oportunităţile pentru afaceri în
regiunea dvs.? Care ar fi acestea? Din ce motiv le consideraţi
oportunităţi?

Spuneţi-mi, vă rog, care credeţi că sunt afacerile cu potenţial
în regiune ? Din ce motiv consideraţi astfel ?

Aţi încercat până în prezent să deschideţi o afacere proprie?
De ce da/ nu?
[dacă da] Ce anume v-a determinat să încercaţi? Ce dificultăţi aţi
întâmpinat?
[dacă nu] Care sunt motivele pentru care nu aţi încercat?
14.
Per ansamblu, care credeţi că sunt tendinţele economiei şi a
mediului de afaceri în regiunea din care faceţi parte?
IV. Percepţii despre fondurile europene (2 minute)
15. Aş dori să aflu opinia dvs. despre diverşi factori de dezvoltare pe
piaţa muncii. Ce părere aveţi despre fondurile europene? (programe/
firme sprijinite de stat, femei în situaţii de risc, precum Domeniul
Prioritar 6.3., aşa cum este acesta implementat de noi, prin
FUNDAŢIA LUMINA INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT – FLII) ?

În ce măsură aţi auzit despre/ au avut loc în regiune acţiuni
sprijinite de astfel de factori de dezvoltare ?

În ce măsură aveţi încredere în astfel de factori de
dezvoltare? Dar în efectele pozitive de durată la care aceştia pot duce?
V. Surse de informare utilizate (3 minute)
16. În final, aş dori să discutăm despre sursele de informaţie pe care
ştiţi să le utilizaţi ca să vă rezolvaţi potenţiale discriminări ale dvs., ca
femeie, la locul de muncă. Care sunt acestea? Pe care le-aţi putea / le
utilizaţi deja cel mai des? Motivaţi, vă rog.
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ANEXA 5
GHID DE INTERVIU : 2. SFFLM – ŞOMERE ŞI FEMEI FĂRĂ
LOC DE MUNCĂ
(inclusiv casnice)
Principalele obiective ale interviului:
Explorarea percepţiilor şi atitudinilor cu privire la piaţa muncii, la care
pot avea acces femeile fără locuri de muncă şi şomere, care au
domiciliul în regiune;
Înţelegerea percepţiilor şi atitudinilor vizavi de mediul economic şi de
afaceri în regiune;
Investigarea opiniilor referitoare la factorii de dezvoltare pe piaţa
muncii şi la mediul de afaceri (fonduri europene, formare profesională
continuă, iniţiative ale femeilor).
I. Introducere şi încălzire (5 minute)
Obiective:
Prezentarea FLII, a proiectului, a moderatorului şi a fiecărei
participante;
Prezentarea subiectului discuţiei şi a regulilor discuţiei;
Crearea unei atmosfere destinse;
Asigurarea subiecţilor privind confidenţialitatea discuţiei.
Mă numesc………………………………………………………. şi
reprezint FUNDAŢIA LUMINA INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
beneficiar al proiectului "FEMINIS – SĂ PROGRESĂM
ÎMPREUNĂ”, în Domeniul Major de Intervenţie (DMI) al
Programului Operaţional Sectorial privind Dezvoltarea Resurselor
Umane, numit 6.3 – "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa
muncii” (POSDRU/144/6.3/S/130725 – Cod SMIS 51463) şi voi fi
gazda dvs. pentru aproximativ 30 de min. Vom discuta despre situaţia
femeii pe piaţa muncii din regiunea unde locuiţi. Vă invit să vă
spuneţi părerile cât mai deschis, cât mai liber; importante pentru noi
sunt opiniile dvs., fie că sunt pozitive, fie că sunt negative faţă de ceea
ce vom discuta. Vă asigur, de asemenea, de confidenţialitatea celor
discutate aici, în sensul că numele dvs. nu va apărea în niciun
document, importante fiind pentru noi, repetăm, părerile dvs.
1. Pentru început, vă rog spuneţi-mi câteva cuvinte despre dvs...........
Percepţii despre piaţa muncii şi accesul la aceasta în regiune (10
minute).
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Obiective:
Percepţii despre piaţa muncii, în general, în regiune: principalii factori
de încurajare / bariere pentru femei;
Situaţia ocupării şi a şomajului în regiunea respectivă (puncte tari/
slabe);
Evoluţii şi tendinte pe piaţa muncii în regiune (oportunităţi/
ameninţări).
2. Aş vrea să ne concentrăm în continuare pe: piaţa muncii în
regiune. Spuneţi-mi, vă rog, care sunt primele gânduri, opinii pe care
le aveţi cu privire la acest subiect ? Care sunt factorii care încurajează/
descurajează angajările în regiune dvs. din rândul femeilor ?
3. Ce oferte de angajare aţi identificat până în prezent? În ce domenii?
Ce anume v-a plăcut‚ nu v-a plăcut la acestea?
4. În general, care sunt elementele pe care le-aţi luat în considerare în
momentul căutarii unui loc de muncă ?
Probing: Distanţa faţă de localitatea de domiciliu, salariul oferit de
către angajator, beneficiile oferite, domeniul de activitate
5. Care sunt factorii care v-au împiedicat să găsiţi un loc de muncă
în încercările dvs de a vă angaja ?
6. Care sunt domeniile în care credeţi că aveţi oportunităţi mai mari să
vă angajaţi în regiune / judeţ? industrie, agricultură, servicii, turism
şi manufacturi artizanale (birouri, ateliere, mici magazine),în
administraţia publică, în asociaţii etc. Motivaţi, vă rog.
7. Dar cele în care nu credeţi că vă puteţi angaja? Motivaţi, vă rog.
8. Care dintre aceste sectoare sunt, din punctul dvs de vedere, mai
puţin afectate de şomaj în rândul femeilor ? Din ce motiv?
9. Care sunt motivele pentru care nu aţi acceptat/ nu aţi accepta un
loc de muncă?
Probing: Nivelul salariului, distanţa faţă de domiciliu/ care este limita
acestei distanţe?
10. Care ar fi priorităţile pe care ar trebui să se concentreze
dezvoltarea pieţei muncii în regiunii dvs.?
11. Care ar fi soluţiile pentru rezolvarea problemelor menţionate
anterior?
12. În concluzie, cum vedeţi situaţia viitoare, care ar fi tendinţele pe
piaţa muncii în regiune / judeţ, mai ales pentru femei?
III. Percepţii despre mediul de afaceri în zona rurală: în general şi în
judetul respectiv (10 minute)
Obiective:
Oportunităţi şi bariere pt. dezvoltarea mediului de afaceri în regiune;
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Afaceri cu potenţial în regiune şi în judeţul respectiv.
13. Trecând mai departe, aş vrea să detaliaţi mai mult aspectele legate
de mediul de afaceri în regiunea din care faceţi parte:

Ce părere aveţi despre situaţia actuală a mediului de afaceri
din regiune ? În ce măsură criza economică şi-a pus amprenta asupra
acestuia?

Ce părere aveţi despre oportunităţile pentru afaceri în
regiunea dvs.? Care ar fi acestea? Din ce motiv le consideraţi
oportunităţi?

Spuneţi-mi, vă rog, care credeţi că sunt afacerile cu potenţial
în regiune ? Din ce motiv consideraţi astfel?

Aţi încercat până în prezent să deschideţi o afacere proprie?
De ce da/ nu?
[dacă da] Ce anume v-a determinat să încercaţi? Ce dificultăţi aţi
întâmpinat?
[dacă nu] Care sunt motivele pentru care nu aţi încercat?
14. Per ansamblu, care credeţi că sunt tendinţele economiei şi a
mediului de afaceri în regiunea din care faceţi parte?
IV. Percepţii despre fondurile europene în special Fondul Social
European, din care face parte POSDRU (2 minute)
15. Aş dori să aflu opinia dvs. despre diverşi factori de dezvoltare pe
piaţa muncii. Ce părere aveţi despre fondurile europene ? (programe/
firme sprijinite de stat, femei în situaţii de risc, precum Domeniul
Prioritar 6.3., aşa cum este acesta implementat de noi, prin
FUNDAŢIA LUMINA INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT)?

În ce măsură aţi auzit despre/ au avut loc în regiune acţiuni
sprijinite de astfel de factori de dezvoltare ?

În ce măsură aveţi încredere în astfel de factori de dezvoltare
la nivel european ? Dar în efectele pozitive de durată la care aceştia
pot duce ?
V. Surse de informare utilizate (3 minute)
15. În final, aş dori să discutăm despre sursele de informaţie pe care le
utilizaţi ca să vă găsiţi un loc de muncă. Care sunt acestea? Pe care le
utilizaţi cel mai des ? Motivaţi, vă rog.
[încheierea interviului şi mulţumiri pentru participare]
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ANEXA 6
FOCUS GRUP (MODEL DE ACTIVITATE AL UNUI MODERATOR CERCETĂTOR )
- 01.08.2014 TEMA: ―Discriminarea pe criterii de gen în societatea
românească‖.
ÎNTREBĂRI:
1. Vă consideraţi discriminată?
2. Credeţi că, în România, discriminarea este mai frecventă la
femei decât la bărbaţi?
MODERATOR: Conf. univ. dr. Cristian-Ştefan Crăciun
PARTICIPANŢI:
1. GI - salariată
2. IA - studentă
3. MI - salariată
4. AP - studentă
5. AV - studentă
6. BC - salariată
7. MN - studentă
LOCUL DE DESFĂŞURARE: Universitatea Europei de
Sud-Est Lumina
TIMP ESTIMAT DE DISCUŢIE (şi realizat efectiv)
20 de minute
DESFĂŞURARE (Sinteză răspunsuri)
MODERATORUL: 1. Vă consideraţi discriminată?
GI: Câteodată, da. Spre exemplu, când sunt la volan. Există,
însă, şi momente când discriminarea este pozitivă şi mă refer aici la
situaţiile în care sunt încurajată la locul de muncă.
IA: În general, nu mi s-a întâmpat să fiu discriminată. Cred
că sunt un caracter destul de puternic ca să pot evita discriminările de
orice fel.
MI: Imi aduc aminte de o situaţie în care a fost preferat
nejustificat un bărbat la angajare în detrimentul meu. Atunci nu m-am
simţit doar discriminată, ci şi frustrată.
AP: Cred că discriminarea există peste tot în jurul nostru. În
mare parte, ţine de educaţia fiecăruia de a trece pe asta.
AV: Până acum nu am simţit că sunt discriminată.
BC: Din cauza discriminării şansele noastre la succes sunt
limitate. Trebuie să se facă ceva în privinţa asta.
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MN: Da, mai ales când vreau să mă angajez. Sunt anumite
job-uri în care se preferă bărbaţii, mai ales în funcţiile de conducere.
MODERATORUL: 2. Credeţi că, în România, discriminarea
este mai frecventă la femei decât la bărbaţi?
GI: Da. Putem face oare ceva? Nu cred.
IA: Doar câteodată. Ar trebui să ne educăm în privinţa asta
iar dacă n-o putem eradica, măcar s-o evităm
MI: Cu siguranţă. Aproape în orice domeniu de activitate.
AP: Da, dar cred că e valabil peste tot în lume, nu doar în
România.
AV: Nu ştiu ce să răspund, cred că sunt prea tânără pentru a
mă fi confruntat cu astfel de situaţii.
BC: Da şi este inadmisibil.
MN: Da şi nu cred că va dispărea vreodată, indiferent de
orice legislaţie s-ar crea. Atitudinea, caracterul, interesul
personal sunt factori ce nu prea pot fi modificaţi chiar atât de
uşor şi cu siguranţă duc la discriminare.
Concluzia finală a cercetătorului: Consider că în urma
discuţiilor purtate în cadrul acestui focus grup dar şi în urma celor care
vor urma, voi avea toate informaţiile necesare pentru finalizarea
raportului general de cercetare în această direcţie.
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ANEXA 7
Clasamentul non-discriminării de gen
7.1. Măsurarea discriminării femeii
(proporţii în % din total)
Ţări

GDI

SIGE

Africa de Sud
Albania
Algeria
Angola
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgia
Bolivia
Botswana
Brazilia
Bulgaria
Burkina Faso
Camerun
Canada
Chile
China
Cipru
Colombia
Congo (Republica)
Coasta de Fildeş
Costa Rica
Croaţia
Cehia (Republica)
Coreea de Sud
Danemarca
Dominican Republic
Ecuador
Egipt
El Salvador
Elveţia
Estonia
Etiopia
Filipine
Finlanda

0.689
0.729
0.679
0.836
0.751
0.938
0.921
0.468
0.786
0.786
0.645
0.566
0.751
0.778
0.312
0.500
0.938
0.824
0.724
0.879
0.767
0.506
0.814
0.814
0.806
0.846
0.875
0.924
0.718
0.718
0.628
0.696
0.923
0.313
0.751
0.928

0.447
-0.108
-1.057
0.494
0.674
0.472
-0.978
1.182
-0.368
0.045
0.041
1.011
-0.736
0.651
-0.181
0.325
-0.138
0.158
-0.018
-0.075
-0.075
0.534
0.545
0.134
1.063
-0.287
-1.136
0.417
-0.892
0.076
0.616
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Convenţia nr.
100 ILO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Convenţia nr.
111 ILO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

Franţa
Gabon
Gambia
Germania
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Iordania
Iran
Irlanda
Islanda
Israel
Italia
Jamaica
Japonia
Kazakhstan
Kenya
Kuwait
Kyrgyzstan (Rep.)
Letonia
Liban
Lituania
Madagascar
Malawi
Malaezia
Mali
Malta
Marea Britanie
Maroc
Mauritius
Mexic
Moldova
Mongolia
Mozambic
Namibia
Nepal
Noua Zeelandă
Nicaragua
Niger
Nigeria

0.926
0.397
0.920
0.544
0.879
0.617
0.698
0.467
0.628
0.560
0.678
0.701
0.703
0.917
0.934
0.891
0.907
0.739
0.927
0.511
0.804
0.798
0.739
0.806
0.463
0.389
0.776
0.378
0.860
0.925
0.585
0.429
0.789
0.698
0.653
0.307
0.604
0.604
0.914
0.629
0.263
0.449

0.543
-0.584
0.713
-0.006
-0.176
-0.558
0.435
-1.142
-1.142
-0.999
-0.726
0.924
-0.060
-0.075
0.504
0.153
-0.308
1.034
-0.929
0.748
-0.022
-0.464
0.376
-1.176
-0.234
-0.074
0.664
0.419
0.028
-0.093
-0.093
0.820
0.196
-1.451
-

196

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

Norvegia
Pakistan
Panama
Papua Noua Guinee
Paraguai
Peru
Polonia
Portugalia
România
Rusia
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Slovacia
Slovenia
Spania
Sri Lanka
SUA
Sudan
Suedia
Tailanda
Tanzania
Togo
Trinidad Tobago
Tunisia
Turcia
Ţările de Jos
Ucraina
Uganda
Ungaria
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Zambia
Zimbabwe

0.941
0.468
0.784
0.530
0.727
0.729
0.831
0.876
0.773
0.780
0.421
0.880
0.669
0.833
0.877
0.906
0.737
0.937
0.478
0.936
0.760
0.436
0.475
0.798
0.709
0.734
0.930
0.744
0.437
0.833
0.828
0.764
0.687
0.424
0.545

1.077
-0.218
-0.538
-0.461
-0.228
0.816
0.452
0.317
1.006
-0.245
-1.082
0.670
0.493
0.449
0.398
1.334
0.331
0.348
-1.028
0.145
-0.763
-0.528
0.640
0.378
0.311
-0.110
0.748
-0.581
-0.458

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sursa: Busse, Matthias & Spielmann, Christian (2003) – Gender
Discrimination and the International Division of Labour, Working Paper,
HWWA
Discussion
Paper,
No.
245
(accesată
din
http://hdl.handle.net/10419/19217, la data de 2 iulie 2014; Convenţia ILO nr.
100 a fost emisă în 1925, Convenţia nr. 111 ILO a fost emisă în 1958, iar
Convenţia nr. 100 a fost emisă în 1958, ambele împotriva discriminării).
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7.2. Clasamentul ţărilor lumii după indicatorii discriminării de gen
Ţări
Islanda
Finlanda
Norvegia
Suedia
Filipine
Irlanda
N. Zeelandă
Danemarca
Elveţia
Nicaragua
Belgia
Letonia
Olanda
Germania
Cuba
Lesotho
AfricaSud
M. Britanie
Austria
Canada
Luxemburg
Burundi
SUA
Australia
Ecuador
Mozambic
Bolivia
Lituania
Barbados
Spania
Costa Rica
Kazakhstan
Mongolia
Argentina
Colombia
Trinid. Tob
Panama
Slovenia
Malawi
Bahamas
Cap Verde
Serbia
Bulgaria

Rang
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Scor
2013
0,8731
0,8421
0,8417
0,8129
0,7832
0,7823
0,7799
0,7779
0,7736
0,7715
0,7684
0,7610
0,7608
0,7583
0,7540
0,7530
0,7510
0,7440
0,7437
0,7425
0,7410
0,7397
0,7392
0,7390
0,7389
0,7349
0,7340
0,7308
0,7301
0,7266
0,7241
0,7218
0,7204
0,7195
0,7171
0,7166
0,7164
0,7155
0,7139
0,7128
0,7122
0,7116
0,7097

Rang
2012
1
2
3
4
8
5
6
7
10
9
12
15
11
13
19
14
16
18
20
21
17
24
22
25
33
23
30
34
27
26
29
31
44
32
63
43
40
38
36
37
35
50
52

Scor
2012
0,8640
0,8451
0,8403
0,8159
0,7757
0,7839
0,7805
0,7777
0,7672
0,7697
0,7652
0,7572
0,7659
0,7629
0,7417
0,7608
0,7496
0,7433
0,7391
0,7381
0,7439
0,7338
0,7373
0,7294
0,7206
0,7350
0,7222
0,7191
0,7232
0,7266
0,7225
0,7213
0,7111
0,7212
0,6901
0,7116
0,7122
0,7132
0,7166
0,7156
0,7180
0,7037
0,7021
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Rang
2011
1
3
2
4
8
5
6
7
10
27
13
19
15
11
20
9
14
16
34
18
30
24
17
23
45
26
62
37
33
12
25
49
36
28
80
21
40
41
65
22
—
—
51

Scor
2011
0,8530
0,8383
0,8404
0,8044
0,7685
0,7830
0,7810
0,7778
0,7627
0,7245
0,7531
0,7399
0,7470
0,7590
0,7394
0,7666
0,7478
0,7462
0,7165
0,7407
0,7216
0,7270
0,7412
0,7291
0,7035
0,7251
0,6862
0,7131
0,7170
0,7580
0,7266
0,7010
0,7140
0,7236
0,6714
0,7372
0,7042
0,7041
0,6850
0,7340
—
—
0,6987

Rang
2010
1
3
2
4
9
6
5
7
10
30
14
18
17
13
24
8
12
15
37
20
26
—
19
23
40
22
76
35
31
11
28
41
27
29
55
21
39
42
68
36
—
—
50

Scor
2010
0,8496
0,8260
0,8404
0,8024
0,7654
0,7773
0,7808
0,7719
0,7562
0,7176
0,7509
0,7429
0,7444
0,7530
0,7253
0,7678
0,7535
0,7460
0,7091
0,7372
0,7231
—
0,7411
0,7271
0,7072
0,7329
0,6751
0,7132
0,7176
0,7554
0,7194
0,7055
0,7194
0,7187
0,6927
0,7353
0,7072
0,7047
0,6824
0,7128
—
—
0,6983

Namibia
Franţa
Uganda
Jamaica
Guyana
Croaţia
Venezuela
Portugalia
Moldova
Israel
Polonia
Sri Lanka
Madagascar
Macedonia
Singapore
Estonia
Laos
Rusia
Brazilia
Kyrgyzstan
Ucraina
Tailanda
Tanzania
Senegal
Mexic
China

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

0,7094
0,7089
0,7086
0,7085
0,7085
0,7069
0,7060
0,7056
0,7037
0,7032
0,7031
0,7019
0,7016
0,7013
0,7000
0,6997
0,6993
0,6983
0,6949
0,6948
0,6935
0,6928
0,6928
0,6923
0,6917
0,6908

41
57
28
51
42
49
48
47
45
56
53
39
58
61
55
60
—
59
62
54
64
65
46
90
84
69

0,7121
0,6984
0,7228
0,7035
0,7119
0,7053
0,7060
0,7071
0,7101
0,6989
0,7015
0,7122
0,6982
0,6968
0,6989
0,6977
—
0,6980
0,6909
0,7013
0,6894
0,6893
0,7091
0,6657
0,6712
0,6853

32
48
29
47
38
50
63
35
39
55
42
31
71
53
57
52
—
43
82
44
64
60
59
92
89
61

0,7177
0,7018
0,7220
0,7028
0,7084
0,7006
0,6861
0,7144
0,7083
0,6926
0,7038
0,7212
0,6797
0,6966
0,6914
0,6983
—
0,7037
0,6679
0,7036
0,6861
0,6892
0,6904
0,6573
0,6604
0,6866

25
46
33
44
38
53
64
32
34
52
43
16
80
49
56
47
—
45
85
51
63
57
66
101
91
61

0,7238
0,7025
0,7169
0,7037
0,7090
0,6939
0,6863
0,7171
0,7160
0,6957
0,7037
0,7458
0,6713
0,6996
0,6914
0,7018
—
0,7036
0,6655
0,6973
0,6869
0,6910
0,6829
0,6414
0,6577
0,6881

România

70

0,6908

67

0,6859

68

0,6812

67

0,6826

Italia
Dominica
Vietnam
Slovacia
Bangladesh
Ghana
Uruguay
Kenya
Cipru
Peru
Grecia
Honduras
Rep. Cehă
Malta
Botswana
Georgia
Ungaria
Brunei
Paraguay

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

0,6885
0,6867
0,6863
0,6857
0,6848
0,6811
0,6803
0,6803
0,6801
0,6787
0,6782
0,6773
0,6770
0,6761
0,6752
0,6750
0,6742
0,6730
0,6724

80
89
66
70
86
71
76
72
79
78
82
74
73
88
77
85
81
75
83

0,6729
0,6659
0,6867
0,6824
0,6684
0,6778
0,6745
0,6768
0,6732
0,6742
0,6716
0,6763
0,6767
0,6666
0,6744
0,6691
0,6718
0,6750
0,6714

74
81
79
72
69
70
58
99
93
73
56
54
75
83
66
86
85
76
67

0,6796
0,6682
0,6732
0,6797
0,6812
0,6811
0,6907
0,6493
0,6567
0,6796
0,6916
0,6945
0,6789
0,6658
0,6832
0,6624
0,6642
0,6787
0,6818

74
73
72
71
82
70
59
96
86
60
58
54
65
83
62
88
79
77
69

0,6765
0,6774
0,6776
0,6778
0,6702
0,6782
0,6897
0,6499
0,6642
0,6895
0,6908
0,6927
0,6850
0,6695
0,6876
0,6598
0,6720
0,6748
0,6804
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Tajikistan
Chile
Angola
Bhutan
Armenia
Indonezia
El Salvador
Maldive
Mauritius
Azerbaijan
Camerun
India
Malaezia
Burkina F.
Cambodgia
Japonia
Nigeria
Belize
Albania
EA Unite
Surinam
Coreea Sud
Bahrain
Zambia
Guatemala
Qatar
Kuwait
Fiji
Etiopia
Iordania
Turcia
Nepal
Oman
Liban
Algeria
Egipt
Benin
ArabiaSaud.
Mali
Maroc
Iran
C. de Fildeş
Mauritania
Siria
Ciad
Pakistan

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

0,6682
0,6670
0,6659
0,6651
0,6634
0,6613
0,6609
0,6604
0,6599
0,6582
0,6560
0,6551
0,6518
0,6513
0,6509
0,6498
0,6469
0,6449
0,6412
0,6372
0,6369
0,6351
0,6334
0,6312
0,6304
0,6299
0,6292
0,6286
0,6198
0,6093
0,6081
0,6053
0,6053
0,6028
0,5966
0,5935
0,5885
0,5879
0,5872
0,5845
0,5842
0,5814
0,5810
0,5661
0,5588
0,5459

96
87
—
—
92
97
94
95
98
99
112
105
100
104
103
101
110
102
91
107
106
108
111
114
116
115
109
113
118
121
124
123
125
122
120
126
117
131
128
129
127
130
119
132
133
134

0,6608
0,6676
—
—
0,6636
0,6591
0,6630
0,6616
0,6547
0,6546
0,6291
0,6442
0,6539
0,6455
0,6457
0,6530
0,6315
0,6465
0,6655
0,6392
0,6409
0,6356
0,6298
0,6279
0,6260
0,6264
0,6320
0,6285
0,62
0,6103
0,6015
0,6026
0,5986
0,6030
0,6112
0,5975
0,6258
0,5731
0,5842
0,5833
0,5927
0,5785
0,6129
0,5626
0,5594
0,5478
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96
46
—
—
84
90
94
101
95
91
119
113
97
115
102
98
120
100
78
103
104
107
110
106
112
111
105
109
116
117
122
126
127
118
121
123
128
131
132
129
125
130
114
124
134
133

0,6526
0,7030
—
—
0,6654
0,6594
0,6567
0,6480
0,6529
0,6577
0,6073
0,6190
0,6525
0,6153
0,6464
0,6514
0,6011
0,6489
0,6748
0,6454
0,6395
0,6281
0,6232
0,6300
0,6229
0,6230
0,6322
0,6255
0,6136
0,6117
0,5954
0,5888
0,5873
0,6083
0,5991
0,5933
0,5832
0,5753
0,5752
0,5804
0,5894
0,5773
0,6164
0,5896
0,5334
0,5583

89
48
—
—
84
87
90
99
95
100
114
112
98
111
97
94
118
93
78
103
102
104
110
106
109
117
105
108
121
120
126
115
122
116
119
125
128
129
131
127
123
130
113
124
133
132

0,6598
0,7013
—
—
0,6669
0,6615
0,6596
0,6452
0,6520
0,6446
0,6110
0,6155
0,6479
0,6162
0,6482
0,6524
0,6055
0,6536
0,6726
0,6397
0,6407
0,6342
0,6217
0,6293
0,6238
0,6059
0,6318
0,6256
0,6019
0,6048
0,5876
0,6084
0,5950
0,6084
0,6052
0,5899
0,5719
0,5713
0,5680
0,5767
0,5933
0,5691
0,6152
0,5926
0,5330
0,5465
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