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Introducere 
 

Cel mai important determinant al competitivității unei țări îl reprezintă talentul 

uman – abilitățile și productivitatea forței sale de muncă. Similar, performanța 

unei organizații este determinată de capitalul uman pe care îl posedă și de 

abilitatea de a folosi eficient această resursă. Asigurând o dezvoltare 

sănătoasă utilizare adecvată a unei jumătăți din stocul total de talent al acestei 

lumi afectează decisiv competitivitatea unei țări sau cât de competitivă poate 

deveni o țară și cât de performantă poate fi o companie. Aici devine importantă 

egalitatea de gen: femeile reprezintă jumătate din populația lumii și merită 

acces egal la sănătate, educație și piața muncii.  

 

Unele date din 1995 (adaptare din Oxfam, 1995:181, secțiunea ‘Facts and 

Figures’) arătau că femeile lucrau 67% din totalul orelor de muncă de la nivel 

mondial, 2 din 3 persoane analfabete din lume erau femei, câștigurile femeilor 

reprezentau între  50-85% din cele ale bărbaților iar la nivel mondial procentul 

de reprezentare a femeilor la nivelul guvernelor se situa undeva puțin peste 

10% dintre reprezentanții guvernelor naționale. 
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Situația României in ceea ce privește reprezentarea femeilor in 

administrația publica 

 

Similar cu anul 2012, în anul 2013 Comisia Europeană a centralizat datele cu 

privire la echilibrul de gen în poziţii de decizie comunicate de administraţiile 

naţionale din 34 ţări: 28 state membre ale Uniunii Europene (UE), patru ţări 

candidate (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Turcia, Republica Serbia 

și Islanda) şi ţările Spaţiului Economic European (Liechtenstein şi Norvegia). 

 

Dezvoltată începând cu anul 2003, baza de date on-line a Comisiei Europene 

(COM) reprezintă un instrument important pentru diseminarea de informaţii 

comparabile referitoare la femeile şi bărbaţii aflaţi în posturi de conducere, 

pentru următoarele domenii: a) politic; b) administraţie publică; c) judiciar; 

d) afaceri şi finanţe; e) parteneri sociali şi ONG-uri. Metodologia de culegere 

şi centralizare a datelor în baza de date europeană este aceeaşi pentru toate 

statele membre, iar tabelul centralizator de comunicare a acestora are un 

format standard. Pentru domeniul administraţie publică, baza de date a COM 

are în vedere distribuţia poziţiilor de decizie pe criteriu de gen numai la nivelul 

administraţiei publice centrale, la nivel național: ministerele sau 

departamentele la nivel naţional conduse de un ministru. 

 

Poziţiile de decizie acoperite de baza de date sunt primul înalt nivel 

administrativ (nonpolitic) - denumit grad decizional 1 şi al doilea nivel 

administrativ (non-politic, după gradul decizional 1) - denumit grad decizional 

2 - aşa cum sunt ele definite în fiecare stat membru. Pentru România, 

administraţia publică la nivel naţional cuprinde toate ministerele şi 

Secretariatul General al Guvernului, iar gradele decizionale comunicate COM 

pentru actualizarea bazei sale de date, sunt următoarele:  
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 Gradul decizional 1: secretar general, secretar general adjunct, director 

general şi director general adjunct.  

 Gradul decizional 2: director și director adjunct. 

 

Pentru anii 2012 și 2013, baza de date europeană prezintă următoarele date 

pentru cele 27, respectiv 28 state membre ale UE, state candidate la UE și 

state care aparțin Spațiului Economic European (SEE). 

 

 

 Anul 2012    Anul 2013   

  Grad decizional 

1  

Grad decizional 

2  

  Grad decizional 

1  

Grad decizional 

2  

Femei  

(%)  

Bărbați  

(%)  

Femei  

(%)  

Bărbați  

(%)  

Femei  

(%)  

Bărbați  

(%)  

Femei  

(%)  

Bărbați  

(%)  

UE - 27  29  71  37  63  UE - 28  30  70  39  61  

România  46  54  56  44  România  47  53  53  47  

Toate 

cele 34 

state  

29  71  37  63  Toate 

cele 34 

state  

  

30  

  

70  

  

39  

  

61  

 

Observații privind Gradul decizional 1 (Femei în funcții publice de 

conducere).  

Femei în funcții publice de conducere 

Dacă în 2012, în totalul UE-27, România ocupa locul 2 după Slovenia (52%) 

iar în totalul tuturor celor 34 țări care au raportat date locul 3, după Slovenia 

și Islanda (50%, stat candidat), în 3 2013, în totalul UE-28 România ocupă 

primul loc (47%) urmată de Slovenia (46%) și Grecia (45%), iar în totalul 

celor 34 țări locul 2, după Islanda (50%). În 2013, primele 3 locuri la nivel 

general sunt ocupate de Islanda (50%), România (47%) și Slovenia (46%). 

Bărbați în funcții publice de conducere   
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În 2012, la nivel UE-27, statele care ocupă primele trei poziții sunt: 

Luxemburg (100%), Malta (93%) și Belgia (92%). Și în clasamentul general 

(34 state) pozițiile sunt aceleași, cu mențiunea că Turcia ocupă și ea prima 

poziție ,alături de Luxemburg, cu un procent de 100%. România ocupă poziția 

26 la nivelul statelor membre UE și poziția 32 în clasamentul general.   

Dacă în 2012, la nivel UE, un singur stat deținea un procent de 100% bărbați 

în poziții de conducere, în anul 2013, 2 state dețin acest procent maxim: 

Luxemburg și Belgia. Locul 2 este ocupat de Danemarca (90%) iar locul 3, cu 

un procentaj egal, de 87%, de Malta și Irlanda. În clasamentul general se 

păstrează pozițiile de la nivelul UE-28, singura deosebire fiind plasarea Turciei, 

alături de Luxemburg și Belgia, pe locul 1.  

România ocupă locul 28 în clasamentul UE-28 și locul 33 în clasamentul 

general 

 

Observații privind Gadul decizional 2:  

Femei în funcții publice de conducere În 2012, România ocupa locul 3 cu 

un procent de 56%, după Slovacia (86%) și Letonia (61%). Poziția a 3-a se 

menține și la nivelul general al tuturor celor 34 state care au raportat date. În 

anul 2013, la nivel UE-28, România se află pe poziția a 4-a, cu un procent de 

53%, la egalitate cu Estonia. Primele 3 locuri sunt ocupate de Slovacia (85%), 

Letonia (61%) și Slovenia (58%). În clasamentul general (UE-28, state 

candidate la UE și state aparținând SEE), România ocupă locul 5, fiind 

devansată de Liechtenstein (stat SEE) ce ocupă locul 3, cu un procent de 60%. 

 

Bărbați în funcții publice de conducere   

În 2012, la nivelul statelor membre UE, România s-a clasat pe locul 25. 

Primele 3 locuri au fost ocupate de Belgia (89%), Luxemburg (85%) și 

Germania (84%). În clasamentul general (34 state), Turcia deține prima 

poziție cu un procent de 95%, urmată de Belgia (89%) și Luxemburg (85%). 

România se situează pe poziția 32, cu un procent de 44 %.    
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Și în anul 2013 Belgia se plasează pe prima poziție în clasamentul UE-28 cu 

un procent de 86%, însă locurile 2 și 3 sunt practic, inversate: Germania ocupă 

poziția a 2-a (81%) iar Danemarca, a 3-a (79%). La acest grad decizional, 

România se plasează pe locul 25, cu un procent de 47%. În clasamentul 

general, Turcia este lider cu un procent de 97%, urmată de Belgia (86%) și 

Germania (81%). România se plasează pe locul 30, cu un procent de 47%.  

Este de remarcat faptul că Islanda este singurul stat (din cele care au raportat 

date) care înregistrează la ambele grade decizionale procente egale de femei 

și bărbați în poziții de decizie,  respectiv câte 50 procente. 

 

Raportul privind Managementul Funcției Publice și al Funcționarilor Publici 

pentru anul 2013 ne oferă o imagine de ansamblu asupra situației curente şi 

asupra evoluției sistemului funcției publice în România în perioada 2010-2013. 

Una dintre informațiile raportului se referă la distribuția funcționarilor în 

funcție de gen.  

Structura de gen a corpului funcționarilor publici în anul 2013  
 

 

feminin
65%

masculin
35%
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Conform aceluiași raport, în perioada 2010-2013 structura de gen a corpului 

funcţionarilor publici a variat între 64% femei şi 36% bărbaţi în anul 2010 şi 

64,63% femei şi 35,37% bărbaţi în anul 2013. În ce privește acest indicator 

cantitativ, femeile domină așadar la nivel național. 

 

Și la nivelul Regiunii de Nord Vest, proporțiile se păstrează:  
 

Structura de gen la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale în anul 

2013 _ Regiunea NV 
 

 CORPUL FUNCŢIONARILOR PUBLI 

DISTRIBUŢIA PE GEN  

CI  

JUDEŢ  MASCULIN  FEMININ  TOTAL JUDEŢ  

BIHOR  788  1525  2313  

BISTRIŢA-NĂSĂUD  528  960  1488  

CLUJ  1916  3767  5683  

MARAMUREŞ  754  1204  1958  

SATU MARE  625  1009  1634  

SĂLAJ  491  816  1307  

TOTAL GENERAL  43798  80028  123.826  
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Explicatii privind ponderea ridicată a femeilor în administrația publică (după 

cum au reieșit din interviuri și focus grupuri – motivații oferite de 

respondente): 

 
 Loc de muncă mai slab remunerat dar mai stabil 

 echilibru mai ridicat între viața profesională și cea familială  

 Salarizare decentă în raport cu atribuţiile sau programul de lucru 

 Respectul care există într-o instituţie publică comparativ cu mediul 

privat  

 Funcţiile publice conferă prestanţă 

 În instituțiile publice nu se lucrează pentru profit  

 Se respectă timpul liber, concediul  

 

 

Totodată, trebuie subliniat că, în general, femeile dețin o pondere mai mare 

în ramuri mai slab remunerate. De exemplu, conform  INSSE, în iunie 2009 

salariul mediu net era de 1553 lei în învățământ, 2003 lei în administrație, în 

timp ce în ramurile dominate de bărbați veniturile erau superioare (2515 lei 

în industria de prelucrare a țițeiului, 2192 lei  în industria de fabricare a 

produselor farmaceutice). Disparitățile dintre salariile realizate de femei și cele 

ale bărbaților sunt determinate de diferențe de nivel de calificare și de poziția 

ierarhică la locul de muncă. Datele Eurostat arată că femeile câștigă în medie 

cu 13% mai puțin decât bărbații în condiții egale de muncă. 

Concluzia datelor referitoare la administrația publică care reiese și din Raportul 

privind Profile de Inegalitate de Șanse în România – cauze și efecte (2011), 

este următoarea: în acest domeniu de activitate se concentrează o pondere 

mai importantă a femeilor comparativ cu bărbații, iar primele au un nivel de 
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educație mai ridicat. În ciuda acestor  date, există totuși o segregare pe 

verticală în acest domeniu, bărbații având șanse mai mari de a ocupa funcții 

de conducere decât femeile.    
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Participarea femeilor in politica. Studiu de caz – 

țările nordice 
 

Studiul Harta Implicării Femeilor în Politică (2014) (The Women in Politics 

Maps 2014) realizat de Inter-Parliamentary Union (IPU) și UN Women arată 

că femeile ar putea atinge o cotă egală de participare în parlament, la nivel 

mondial, în mai puțin de 20 de ani, dacă rata actuală de progres se menține.  

Această evoluție este însă umbrită de faptul că rata femeilor care devin prim-

miniștri sau președinți de stat este mult mai redusă. Harta din respectivul 

studiu ne arată că numărul femeilor parlamentare din întreaga lume a atins 

un nivel record de 21.8%, urmând o rată anuală de creștere de 1.5 % în 

ultimul an.   

America, Europa și Africa surclasează țările arabe, Asia și regiunile din Pacific, 

în ceea ce privește numărul femeilor care ajung în poziții guvernamentale 

executive.   

Deși ritmul este unul relativ scăzut, arată una dintre concluziile studiului, dacă 

rata de 1,5% pe an se susține în continuare se va atinge egalitatea de gen, 

paritatea de gen în parlamente la nivel global în mai puțin de 20 de ani de 

acum înainte.  

De la un număr de 26 de țări în 2012 care aveau cel puțin 30% femei miniștri, 

la nivel mondial, s-a ajuns ca, în 2014 să ave, 35 de asemenea țări.  

Cu 14 femei în poziții guvernamentale, Nicaragua conduce graficul global al 

implicării femeilor în politică la acest nivel, urmată de Suedia, Finlanda, 

Franța, Capul Verde și Norvegia.  

În contrast însă cu aceste evoluții pozitive este ușorul declin în cota femeilor 

președinte de stat, femei – prim miniștri sau femei care să conducă instituțiile 

parlamentare (șefe de camere).  

Astfel, din 2012, numărul femeilor Șef de Stat sau Șef de Guvern a scăzut de 

la 19 la 18.  
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În ceea ce privește situația României: 

 Cu privire la procentul femeilor miniștri, suntem pe locul 39 din 97 în 

lume, cu un procent de femei de 22,2% din totalul miniștrilor la 1 

ianuarie 2014.  

 Cu privire la reprezentarea femeilor în Parlament suntem pe locul 100 

din 145 în lume, cu un procent de femei de 13,5% dintre deputați și 

7,4% dintre senatori, la 1 ianuarie 2014 

 

Medii privind participarea femeilor în Parlament 

  Parlament 

Unicameral sau 

Camera 

deputaților 

Camera 

superioară sau 

Senatul 

Ambele camere 

ale Parlamentului 

combinate 

 

Media mondială 

 

 
22,20% 

 
19,50% 

 
21,80% 

 
România 

 
13,50% 

 
7,40% 

 
10,45% 

 

 

 

 

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%

O singură cameră a Parlamentului sau Camera 
deputaților

Camera superioară sau Senatul

Ambele camere ale Parlamentului combinate

22.20%

19.50%

21.80%

13.50%

7.40%

10.45%

România Media mondială
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  Parlament 

Unicameral 

sau Camera 

deputaților 

Camera 

superioară 

sau Senatul 

Ambele 

camere ale 

Parlamentului 

combinate 

Media mondială 22,20% 19,50% 21,80% 

Țările Nordice 42,10%     

America 25,20% 25,30% 25,20% 

Europa (țările nordice 
incluse)  

25,10% 22,80% 24,60% 

Europa (țările nordice ne-
incluse) 

23,50% 22,80% 23,30% 

Africa 22,90% 18,90% 22,50% 

Asia  18,90% 13,90% 18,40% 

Țările Arabe  17,80% 7,70% 16% 

Pacific 13,40% 18,60% 16,20% 

România 13,50% 7,40% 10,45% 
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Ambele camere ale Parlamentului Camera superioară / Senatul Unicameral /Camera deputaților
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Egalitatea de gen în Finlanda și Suedia 
 
După cum o arată Gender Gap Report Index 2014, Finlanda este una dintre 

țările cele mai performante din punct de vedere al egalității de gen (pe locul 

2 în lume, după Islanda). Peste 42% dintre parlamentari și 50% dintre miniștri 

sunt femei. Finlada ocupă și un loc fruntaș în topul țărilor cu cea mai ridicată 

cotă de femei angajate în sectorul non-agricol sau în ce privește abilitatea 

femeilor de a ocupa poziții de conducere. Este pe locul 7 în lume în topul țărilor 

care au avut femei – președinți de stat, avînd evoluția cea mai remarcabilă în 

top de-a lungul ultimilor 9 ani. Împreună cu Suedia și Norvegia, Finlanda este 

una dintre țările cu cea mai scăzută rată a indicatorului de minute /zi de muncă 

neplătită și cea mai ridicată rată de femei în consiliile de administrație sau 

conducerea companiilor. Și, nu în ultimul rând, Finlanda a fost a doua țară în 

lume care a introdus în 1906 dreptul femeilor de a vota, având astfel o veche 

cultură a implicării femeilor în politică.  

În ce privește măsurile pentru sporirea egalității de gen, nici o țară nu a mers 

atât de departe precum Suedia. Suedia a avut o inițiativă a de introduce din 

2012 un nou pronume – neutru din punct de vedere al genului. Daca până 

acum era HIM pentru LUI, respective HER pentru EI, au realizat un mix și au 

introdus pronumele HEN. Acest pronume a fost introdus întâi la 2 grădinițe în 

2012 ajungând ca azi să fie folosit de copii dar și de adulți în egală măsură. 

În prezent și alte țări europene urmează acest trend al neutralității în 

adresare. Creșele care au introdus acel pronume din 2012 îl folosesc în 

continuare, și altele li s-au alăturat. Există în aceste creșe și cărți de copii în 

care personajele principale sunt neutre din punct de vedere al genului 

 “14 retaileri majori au făcut schimbări importante de când am început această 

campanie în urmă cu 2 ani,” afirmă Tricia Lowther, o mama din nordul Angliei 
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și un membru al inițiativei Lăsați Jucăriile să fie Jucării, care militează pentru 

jucăriile neutre din punct de vedere ale adresabilității de gen: “Au dat jos 

etichetele de băieți și fete, deși au rămas culori majoritare de albastru și roz, 

totuși lucrurile au început să se schimbe”.  

Retailer-ii care au început să renunțe la etichetele de băieți și fete sunt nume 

de notorietate: Tesco, Sainsbury’s, Morrisons, Boots. Uniunea Națională a 

Cadrelor Didactice din Suedia a lansat o inițiativă de combatere a 

stereotipurilor de gen în școala primară. Marks & Spencer de asemenea a 

început să nu mai eticheteze jucăriile pe categorii de gen. Producătorul unor 

puști de jucărie- NERF au interpretat tredul într-un mod original, realizând și o 

serie de puști de culoare roz, pentru fete. În Norvegia, Canada și Australia 

activiștii cer de asemenea sfârșitul etichetelor de jucării din magazine cu 

adresabilitate de gen (pentru băieți/pentru fete). 

.  

“Suedia lansează un adevărat pionierat,” spune Lann Hornscheidt, un 

professor de studii de gen și lingivistică la Centrul pentru Studii 

Transdisciplinare de gen de la Humboldt University, care  studiat intens 

educația neutră din punct de vedere a genului. “Nici o altă țară nu a făcut un 

asemenea efort de a dărâma barierele de gen între copii.” (Lotta Rajalin, 

directorul creșelor care a introdus prima data HEN.) 

Însă, subliniază unii experți din Suedia, eforturile de la nivelul grădinițelor și 

a școlilor primare din Suedia nu se opresc la utilizarea unui pronume neutru, 

se fac eforturi deosebite și pentru evitarea cuvintelor ca băieți sau fete și 

utilizarea mai degrabă a etichetei de copii, evitându-se de asemenea 

clasificarea articolelor de îmbrăcăminte ca fiind destinate exclusive vreunei 

categorii.  
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Cercetătorilor li s-a cerut însă să estimeze impactul pronumelui neutru HEN 

asupra comportamentului copiilor, după doi ani de utilizare. Dar, avertizează  

Karin Milles, lingvist la Södertörn University in Stockholm, o asemenea 

estimare a impactului este dificilă. Anumite agenții guvernamentale au început 

să îl folosească și a fost adăugat în dicționarul official în acest an. Într-o zi 

obișnuită putem regăsi acest pronume într-o medie de 15 publicații. Unii 

norvegieni au adoptat și ei pronumele respectiv.  

Există și opinii contra: după cum susține Dr David Eberhard, un psihiatru suedez 

de notorietate, un nou pronume nu va schimba faptul că oamenii se auto-identifică 

a bărbați sau femei. “Oricum ați alege să vă adresați oamenilor, diferențele 

biologice între bărbați și femei vor rămâne.  Trebuie să ne tratăm unii pe alții cu 

respect, dar ignorarea diferențelor biologice de gen este o nebunie. A ne face ”mai 

asemănători” sau a scădea diferențele dintre noi nu va crea o egalitate mai mare. 

Băieților ar trebui să li se permit să se joace cu păpuși iar fetelor cu mașini. Dar, 

a-I apela cu un pronume neutru (HEN) în loc de ”lui” sau ”ei” este o nebunie.  

Având în vedere că Suedia este pe locul 4 în lume din punct de vedere a egalității 

de gen, după cum o arată ultimul Gender Gap Report (doar Islanda, Finlanda și 

Danemarca au scoruri mai mari), practici de genul introducerii acestui pronume 

ne oferă o imagine mai clară a direcției în care se vor îndrepta politicile privind 

egalitatea de gen.   
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Studiu de caz - Impactul unui lider politic feminin 

asupra politicilor privind egalitatea de gen – Angela 

Merkel 

 

Printre femeile șef de stat sunt Cancelarul german Angela Merkel, primul 

ministru Erna Solberg în Norvegia și președinta Ellen Johnson-Sirleaf din 

Liberia. 

O recentă analiză a publicației Counterpoints din UK (Este succesul lui Merkel 

o victorie a femeilor?) observă că poziția de putere a Angelei Merkel, cea de 

prim lider feminin al Germaniei, și de numărul 1 în Topul Forbes – cele mai 

puternice femei în 2013, era percepută ca o oportunitate perfectă pentru a 

promova interesele femeilor atât în Germania cât și în întreaga lume. Ce 

anume a însemnat acest succes al Angelei Merkel pentru femei? O anchetă 

sociologică realizată în 2013  arată că 30% dintre femeile din Germania o 

consideră ca un model de urmat.  

Însă Angela Merkel (similar Margareth-ei Thatcher) nu se  consideră o 

feministă. Și deși apartenența la acest gen i-a influențat fără îndoială cariera 

politică, Merkel vorbește foarte rar despre acest lucru. Ca fost fizician și 

membru al CDU – partid care are cel mai scăzut procentaj de femei membri 

ai Parlamentului în Germania, deși conducerea lor arată diferit – a muncit 

întotdeauna în medii dominate de bărbați.  

Calea spre putere a avut mai mult caracterul unui maraton decât al unui sprint, 

fiind presărat cu multe momente în care abilitățile ei de a conduce au fost 

puse sub semnul întrebării. Chiar și mentorul ei, fostul cancelar german 

Helmut Kohl, nu credea că Merkel va pute conduce cu succes. 

Rezultatele în domeniul politicilor pentru femei lipsesc însă și mulți analiști 

consideră că a făcut prea puțin pentru a promova egalitatea de gen. 

Problemele ne-rezolvate includ dezechilibrul de gen în câștigurile salariale, 
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perspectivele în ce privește cariera femeilor și rata femeilor în poziții de 

conducere. Ceea ce atrage atenția în mod special este faptul că Germania are 

una dintre cele mai ridicate rate de diferențe de venituri între genuri (gender 

pay gap) din Europa.  

Acest eșec a fost recent criticat de către Social Democrați (SPD). Spre 

deosebire de Merkel, ei solicită implementarea unui venit minim ca un prim 

pas spre corectarea inegalității de gen în ce privește veniturile. Ei susțin 

totodată femeile în poziții superioare prin propunerea măsurii de obligativitate 

a unui procent de minim 40% femei în consiliile de administrație, măsură pe 

care Merkel a amânat-o până în 2020.  

Inegalitatea de gen rămâne una dintre problemele ne-rezolvate în discursul 

politic din Germania. Nici SPD, nici CDU nu au dorit să analizeze problemele 

stringente în termeni de diferențe de gen în recentele campanii electorale. 

Eșecul politicilor Germaniei în acest domeniul este de asemenea subliniat prin 

faptul că 46% dintre femei nu consideră că Guvernul ar trebui să ia măsuri în 

ceea ce privește diferențele de gen pe piața muncii.  

Merkel a reușit să își securizeze 44% din voturile femeilor pentru partidul din 

care provine, comparativ cu 39% dintre bărbații germani, trend care 

contravine evoluției globale în care femeile tind să se orienteze mai degrabă 

spre stânga spectrului politic. Dar în ciuda succesului electoral al lui Merkel, 

doar 28% dintre femeile germane sunt mulțumite de activitatea ei și peste 

50% dintre  ele consideră că ar fi trebuit să se facă mai mult pentru atingerea 

egalității de gen. 

Având de-a face cu prejudecăți pe parcursul carierei sale, Merkel a fost 

refractară în a-și sublinia feminitatea. Cu ani în urmă, ca lider al opoziției în 

timpul conducerii lui Gerhardt Schroeder, Merkel a depus un efort voluntar 

conștient în a derula o campanie neutră din punct de vedere al problematicii 

de gen  și nu a îndrăznit să abordeze aceste probleme de teamă ca discursul 

său să nu fie perceput doar prin prisma acestor problematici și redus doar la  
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dimensiunea politicilor pentru femei – o teamă comună printre femeile din 

politică. Dar, spre deosebire de liderii masculini din trecut, ei i s-a încredințat 

acest rol de reprezentare a femeilor, fapt care face ca eșecul ei în acest 

domeniu să fie cu atât mai vizibil. În ultimul an, acțiunile ei au devenit mai 

îndrăznețe: de exemplu, în luna mai, a invitat 75 femei din poziții de 

conducere și în jur de 30 de studente pentru o conferință privind femeile în 

societatea germană.  

Deși portofoliul de rezultate politice lasă loc de îmbunătățiri în ce privește 

politicile pentru egalitatea de gen, există și motive de optimism. Unul dintre 

ele – stilul feminin caracteristic de conducere – care se reflectă în modul în 

care gestionează puterea, este o sursă de inspirație pentru multe tinere din 

Germania. De-a lungul anilor, Merkel a devenit mult mai încrezătoare în 

identitatea ei feminină, după cum o arată și ultimele competiții electorale. 

Rămâne întrebarea dacă va avea o abordare pro-activă în ce privește 

problematica egalității de gen. 
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Studiu de caz- Cercetare privind așteptările față de 

carieră a absolvenților MBA  

 
Un studiu care ilustrează diferența de gen în carieră realizat de Gallup 

International reflectând concluzia că femeile sunt mai pesimiste în ceea ce 

privește piața locurilor de muncă. Un raport Bloomberg Businessweek arată 

că femeile din SUA absolvente de MBA, fiind întrebate cât se așteaptă să 

câștige pe an, au raportat sume în medie cu 15.000 $ mai mici decât bărbații 

(foști colegi). 

Un articol Harvard Business Review  ( Rethink What You “Know” About High-

Achieving Women, de Robin J. Ely, Pamela Stone, Colleen Ammerman, 

decembrie 2014) publică un studiu care a fost realizat pe un eșantion 

reprezentativ de femei și bărbați absolvenți de MBA (peste 25000 de 

absolvenți) pentru a investiga opinii legate de carieră, muncă și familie. 

Studiul a reflectat niveluri diferite de satisfacție în carieră pentru femei și 

bărbați, a identificat așteptări față de viața profesională și familială diferite în 

funcție de gen, au găsit și alți indicatori care contravin unele teorii tradiționale 

cu privire la persistența inegalității de gen.   

Pentru început, studiul a descoperit o diferență statistică semnificativă în 

procentul bărbaților versus al femeilor care sunt mulțumiți/mulțumite de 

cariera lor. De exemplu, 59% dintre bărbați au spus că își consideră munca 

semnificativă (meaningful), comparativ cu   doar 49% dintre femei. Exact 50% 

dintre bărbații participanți la studiu au spus că slujba pe care o au le oferă 

multe oportunități de avansare, comparativ cu doar 41% dintre femei care au 

afirmat acest lucru.  

Între timp, cercetătorii au întrebat de asemenea bărbații și femeile absolvenți 

căsătoriți ce așteptări au avut în legătură cu cariera lor când au obținut MBA-

https://hbr.org/search?term=robin+j.+ely
https://hbr.org/search?term=pamela+stone
https://hbr.org/search?term=colleen+ammerman
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ul și cum se compară aceste așteptări cu ceea ce au experimentat de-a lungul 

anilor următori.  

În cazul bărbaților, realitatea pare să le fi depășit așteptările: 61% dintre 

bărbați au spus că așteptările lor la absolvire s-au așteptat ca a lor carieră să 

prevaleze pe cea a partenerei – ceea ce s-a și întâmplat pentru 70% din ei.  

Doar 25% dintre femeile absolvente au spus că se așteaptă să fie într-un cuplu 

tradițional în care cariera soțului să fie pe primul plan. Pentru 39% dintre ele 

aceasta a fost și realitatea. 

Un trend similar a fost descoperit și în ce privește îngrijirea copiilor. De 

exemplu, 78% dintre bărbați considerau că soția lor ar trebui să aibă rolul 

principal în îngrijirea copiilor, și aceasta s-a dovedit a fi realitatea în anii 

următori pentru 86%. În cazul femeilor, viziunile privind roluri egale în 

îngrijirea copiilor s-au evaporat în scurt timp, mai multe dintre cele care s-au 

așteptat să se întâmple așa au devenit cele care au fost responsabile de 

îngrijirea copiilor.  

Studiul a reușit însă și să contrazică unele teorii cu privire la motivele 

persistenței diferenței de gen – de exemplu ideea conform căreia multe femei 

părăsesc piața forței de muncă după ce își întemeiază o familie, sau iau pauze 

în carieră fapt care cauzează rămânerea lor în urmă în ce privește abilitățile 

sau pozițiile în carieră. Niciuna dintre cele două ipoteze nu s-a confirmat, în 

cazul respondentelor studiului absolvente de MBA. Doar 11% și-au părăsit 

locurile de muncă pentru a se ocupa full time de copii (în cazul femeilor de 

culoare, procentul a fost și mai scăzut, doar 7%).  De ce este totuși atunci 

diferența de gen atât de persistentă? Studiul sugerează că firmele trebuie să 

facă mai mult decât simpla instituire de politici care să armonizeze viața 

profesională cu cea de familie. Trebuie să cunoască mult mai bine stilul de 
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viață a femeilor, rolurile bărbaților și femeilor în organizații dar și în familie și 

modul în care se percep unii pe alții. 
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Studiu de caz: Inegalitatea de gen într-o structură 

comunitară tradițională (romii căldărari din Verești) 

 
Comunitatea romilor căldărari din Vereşti: 

- bine delimitată ca entitate, valori, stil de viaţă şi chiar poziţie 

geografică.  

- principiile de funcţionare ale acesteia bine stabilite şi păstrate în timp, 

- caracteristica cea mai pregnantă, care poate fi observată în toate 

aspectele vieţii sociale este omogenitatea: nu sunt abateri de la 

regulă, nu sunt abateri de la ceea ce stabileşte sau a stabilit 

comunitatea, nu există alegeri individuale, ci doar trasee bine 

stabilite după tiparul comunitar. 

Ocupaţia, căsătoriile, familia, relaţiile din comunitate nu fac decât să 

reproducă aproape în totalitate, şi fără interferenţe exterioare, modele de 

viaţă stabilite odată cu înfiinţarea comunităţii. În cei 100 de ani, de când romii 

căldărari s-au dezrobit, nu s-au reuşit mulţi paşi în direcţia schimbării. 

Deşi de-a lungul celor aproape 50 de ani de la înfiinţarea ei, a crescut 

numărul membrilor, comunitatea a evoluat aproape ermetic: o singură 

persoană a plecat din comunitate, a făcut şcoală în altă parte şi s-a căsătorit 

cu o româncă, în rest, nu a existat nici o formă de „schimb” între comunitate 

şi exterior, în nici unul dintre aspectele esenţiale ale vieţii sociale: nu au 

existat căsătorii mixte teritorial, nu s-au mutat în altă parte iar economic, 

trăiesc în continuare (fără nici o excepţie) din meşteşugul tradiţional de 

căldărari. Asistăm astfel la conservarea unui mod de viaţă şi a unei comunităţi 

tradiţionale de căldărari „a celor veniţi de la Bug” (cum mai este denumită).  

Căldărarii se autodefinesc ca o „comunitate domnească, mai de vârf” între 

celelalte neamuri de romi, datorită atitudinii faţă de muncă, a dedicaţiei faţă 

de această meserie şi a modului în care îşi păstrează tradiţiile.  

Căsătoria. Căsătoria şi familia ocupă un loc central în viaţa comunităţii, fiind, 

alături de meseria de căldărar, elemente de expresie identitară a comunităţii, 
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şi de conservare a specificului acesteia. Legile nescrise sau mersul lucrurilor 

dictează ca alegerea partenerului să se facă doar în cadrul neamului de romi 

căldărari: aşa a lăsat Dumnezeu poruncă, aşa este legea noastră, nu vrem să 

ne stricăm neamul, nu vrem să ne facem de ruşine între căldărari!  

Orice abatere de la „legea” după care se realizează uniunile familiale ar 

însemna, conform percepţiilor lor, o deteriorare, fie a individului în cadrul 

comunităţii, fie a comunităţii în ansamblu la nivel extern. Modalitatea în care 

se realizează căsătoriile în cadrul neamului de romi căldărari relevă prevalenţa 

comunităţii în faţa individului. Comunitatea este cea care defineşte în cea mai 

mare parte destinul indivizilor, prin regulile moştenite, alegerile individuale 

fiind aproape inexistente: încă de la vârste fragede copiii învaţă activităţile 

tradiţionale, le este ales partenerul de viaţă de către părinţi, iar traseul ulterior 

este acelaşi pentru toţi membrii comunităţii, cu variaţii foarte mici. Asistăm la 

un model aproape pur, în care individul este definit de o stare socială externă 

lui, care îi pre-defineşte traseul în ceea ce priveşte ocupaţia, starea materială, 

nivelul de educaţie şi alegerea partenerului de viaţă. Individul ca persoană 

contează foarte puţin, dovadă şi faptul că există un singur nume care 

denumeşte întreaga comunitate – Stănescu – majoritatea dintre bărbaţi 

asumându-şi numele de Stănescu Gheorghe. În afara acestui mod de a trăi, 

prescris de comunitate, romii recunosc că nu ar avea nici un mecanism de 

adaptare la un alt mod de viaţă. Respingerea oricăror contexte care ar asigura 

lărgirea pieţei maritale (şcoală, loc de muncă, mutarea în altă localitate) nu 

pun deocamdată în pericol obiceiul tradiţional. Aşadar, factorii care ar putea 

produce modificări în aceste pattern-uri culturale şi sociale (educaţia, 

mobilitatea ocupaţională, profesională, geografică, sau orice schimburi între 

comunitate şi exterior) sunt evitaţi cu perseverenţă.  

Situaţia este inegală cu privire la băieţi şi fete. Dacă în cazul băieţilor 

romi, au fost menţionate situaţii pe parcursul ultimilor zece ani în care aceştia 

să aibă relaţii pasagere, sau aventuri cu fete românce, referitor la fetele 
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romilor căldărari, situaţia este clară, nu există ambiguităţi: nu au fost 

niciodată cu alţi bărbaţi decât cei din neamul lor, şi nici nu vor fi! Situaţia în 

care o femeie din etnia romilor căldărari să se îndrepte fie şi înspre o relaţie 

pasageră cu un român nici nu poate fi pusă în discuţie, aici opiniile fiind fără 

echivoc şi în cazul respondenţilor români şi a celor romi.   

Fetele sunt acum căsătorite la 15-16 ani, iar băieţii la aproximativ 18 

ani. Fie că este vorba de căsătoria în mod tradiţional, fie că este cea legală, 

ea are aceeaşi însemnătate pentru comunitate: tinerii nu au altă alternativă, 

este modul prin care „neamul merge mai departe”, lipsind cu desăvârşire 

situaţii de coabitare, de celibat sau de divorţ în cazul romilor căldărari. Traseul 

este acelaşi: părinţii identifică în cadrul neamului de căldărari partenerii 

potriviţi pentru propriii copii, urmează o negociere în care părinţii ambilor 

tineri se pun de comun acord, urmând ca, după căsătoria organizată de părinţii 

băiatului, fata să se mute în gospodăria socrilor şi să treacă în noua familie. 

Relaţiile de cuplu. Principiul fundamental după care funcţionează relaţiile 

de cuplu din comunitate este întâietatea bărbatului în faţa femeii. Bărbatul 

este cel care ia deciziile, soţiile având foarte puţin de spus în acest sens. Romii 

declară că femeia trebuie să îi dea ascultare bărbatului, şi multe 

comportamente reflectă această situaţie de inegalitate, chiar de supunere a 

femeii în faţa bărbatului: bărbatul este cel care intră primul în casă, iar femeia 

îi dă respectul la bărbat, şi îi dă toată dreptatea, aceasta însemnând că ele nu 

ies din cuvântul acestuia. Totodată, femeile nu au voie să treacă cu căldările 

înainte bărbatului, sau să îi taie calea în vreun fel, fie că este vorba de soţ, fie 

că este vorba de socru.  

Bărbatul se bucură aşadar de un statut aparte, iar soţiile acestora 

declară că este firească această stare de lucruri, deoarece el este cel 

responsabil de întreţinerea familiei, de adunarea zestrei pentru fete, 

asigurarea unei locuinţe băieţilor şi deprinderea lor cu meseria de căldărar.  
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Femeia este responsabilă de îngrijirea copiilor şi de treburile 

gospodăreşti. Când vine în familia soţului, aceasta trebuie să facă o impresie 

bună, astfel încât socrii să fie mulţumiţi de alegerea făcută (deoarece uneori 

părintele fetei primeşte bani sau bunuri consistente pentru fată). Ulterior, 

trebuie să îşi înveţe la rândul ei fiicele să gătească şi să cureţe gospodărie, să 

le înveţe să caute în ghioc (tradiţie care însă nu mai este datorită religiei), să 

le păzească să nu stea de vorbă cu alţi romi tineri, şi mai ales să nu stea de 

vorbă cu români. Părinţii trebuie să se asigure că eticheta fiicelor este 

impecabilă, condiţie esenţială pentru a putea găsi parteneri potriviţi în 

comunitate.  

Soţia unui rom căldărar nu îşi poate părăsi soţul, indiferent de motive, 

sau indiferent de comportarea acestuia. Membrii comunităţii declară cu 

mândrie că la ei nu există divorţuri, motiv pentru care nici nu vor să se 

amestece cu alte neamuri. Despărţirea cuplului, în cazuri extreme, este un 

motiv de stigmatizare, în special pentru femei: o femeie văduvă, sau care a 

fost părăsită de soţ (s-a întâmplat un singur caz) nu mai are nici o şansă de a 

avea o viaţă socială normală. Ea va avea şanse scăzute în a-şi mai găsi un 

partener, sau va fi „alocată” de către comunitate unui bărbat care are vreo 

problemă socială (şi-a pierdut soţia) sau chiar medicală (are vreun handicap). 

Situaţii în care femeia să îşi părăsească în mod voluntar familia, nu se 

întâmplă: fie că vorba de violenţă domestică, certuri cu soţul sau cu socrii, 

sau chiar infidelităţi ale soţului, ea trebuie să accepte aceste situaţii şi să rămână în familie. 

Situaţia femeii în comunitate a cunoscut puţine schimbări în timp. Un 

exemplu sugestiv este reprezentat de cele două fetiţe care au făcut opt clase 

(singurele din comunitate) deoarece au fost date devreme la Casa Copilului, 

părinţii neputându-şi permite să le crească. În cadrul acestei instituţii, fetele 

au absolvit opt clase, însă, ulterior, au fost readuse de către părinţi în 

comunitate şi îmbrăcate în portul căldărarilor. Aceste fetiţe au acum şansa 

(datorită faptului că sunt singurele care au opt clase) să devină mediatori 
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sanitari în comunitate dacă urmează un curs de perfecţionare. Părinţii nu sunt 

de acord, considerând că ar fi o ruşine pentru ei şi pentru fete un asemenea 

traseu. Şi în acest caz comunitatea şi regulile ei sunt pe primul plan, iar 

educaţia, în contextul acestor reguli nu reprezintă o formă de capital, ci 

dimpotrivă este considerat un impediment, o ruşine, un dezavantaj, o abatere 

de la normă. Situaţia acestora este acum cu atât mai dificilă: ele nu pot 

continua să se dezvolte în afara comunităţii, iar în interiorul comunităţii ele 

sunt deja într-un fel stigmatizate, datorită faptului că au făcut şcoală şi au stat 

printre români. Aceste aspecte, asociate cu vârsta lor considerată înaintată 

deja, le reduce şansele de a se căsători: ele nu vor fi căutate pentru măritiş. 

Educaţia creează o deschidere care nu este văzută cu ochi buni în comunitate. 

În prezent, sunt două sisteme valorice la care comunitatea se 

raportează: tradiţia (legile bătrâneşti) şi religia penticostală. Cea din urmă 

tinde să acapareze tot mai mult teren, şi să se bucure de tot mai multă 

legitimitate în rândul membrilor comunităţii, existând tot mai multe situaţii în 

care aceştia ascultă de noile reguli, în detrimentul celor tradiţionale. 
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Exemple de bune practici in  privind egalitatea de 

gen pe piața muncii  

 
 

Bunele practici și măsurile întreprinse în cadrul proiectelor analizate pot fi 

grupate pe câteva categorii importante:  

 

Practici care să genereze o permanentă măsurare și monitorizare a 

indicatorilor de inegalitate de gen pe piața muncii:  

 

 Reprezentarea femeilor și bărbaților în organizații, studii de 

monitorizare care să releve ponderea femeilor în instituțiile publice 

și private 

 Monitorizarea ponderii categoriilor de gen în cazul șomerilor 

 Analiza indicatorilor statistici longitudinal în scopul urmăririi 

evoluției indicilor care influențează inegalitatea de gen 

 

Practici menite să ducă la conștientizarea angajatorilor cu privire la 

existența fenomenului de inegalitate de gen și la generarea unor 

măsuri organizaționale: 

 Formarea managerilor de resurse umane in tematici privind 

flexibilitatea programelor de lucru si concilierea intre viata 

profesionala si viata de familie.  

 Oferirea de consultanta pentru companii in vederea 

introducerii de politici si masuri interne privind flexibilizarea 

programului de lucru si concilierea intre viata profesionala si 

viata de familie.  

 Premierea unor companii care au dezvoltat si implementat, la 

nivel intern, programe, politici si masuri privind flexibilitatea si 

concilierea intre viata profesionala si viata de familie 
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 Elaborarea unui ghid pentru implementarea egalitatii de sanse 

in politicile intreprinderilor 

 Elaborarea unui Cod de Conduită pentru combaterea 

mobbing-ului 

 

Practici menite să producă schimbări la nivelul mentalului colectiv, la 

stereotipiile de gen:- 

 Derularea unor campanii de informare 

 Activități de consiliere  

 Infiintarea unor centre pentru promovarea egalității de gen 

 Promovarea unor cazuri de succes în business, a unor modele de 

reușită din rândul femeilor 

 Combaterea stereotipiilor de reprezentare a femeilor în mass 

media prin sesiuni de formare a unor jurnaliști 

 

Practici menite să sporească șansele femeilor aparținând unor grupuri 

vulnerabile de a se integra pe piața muncii: 

 Consiliere în vederea angajării sau inițierii unei afaceri 

 Formarea unor competențe  

 Inființarea unor centre de consiliere a mamelor aflate în situații 

dificile 

 Consilierea în vederea unui stil de viață sănătos 

 Crearea unei retele nationale si transnationale de sprijin integral 

pentru accesul pe piata muncii a femeilor de diferite etnii si 

imigrante, cu accent asupra femeilor victime ale abuzurilor, 

traficului de persoane si violentei 

 

Practici menite să întărească promovarea și rolul femeilor în procesul 

de luare a deciziilor  



29 

 

 

 programe care să asigure reprezentarea și implicarea femeilor în 

sindicatele de muncă 

 acordarea unor premii /granturi/subvenții pentru femeile antreprenoare 

de succes 

 crearea unei rețele de Comitete pentru Egalitatea de Gen care să sprijine 

inițiativa  

 

Politicile de echilibrare a vieţii profesionale cu viaţa personală şi de 

familie reprezintă totalitatea măsurilor menite să sprijine angajaţii în vederea 

armonizării rolurilor sociale pe care le îndeplinesc în spaţiul vieţii publice şi 

private. În cadrul acestei categorii putem menționa: 

 

 drepturile prevăzute pentru concediul de maternitate, de paternitate şi 

parental; 
 serviciile de îngrijire a copiilor (cel puţin pentru segmentele de vârstă 

între 0 – 3 ani şi între 3 ani – vârsta şcolarităţii obligatorii);  

 programe de tip after school;  
 servicii de îngrijire a persoanelor dependente (family care); 
 programe family friendly în organizaţii, acorduri flexibile de muncă 

(part-time; orar flexibil; carieră “personalizată”);  

 programe de formare şi consiliere; 
 alocaţii financiare, subvenţii, reduceri de impozite ş.a. 
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