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1. Context 

 
Cercetarea calitativă de față este parte a proiectului “Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piața 
muncii” implementat de Fundatia Culturală Delta. 
  
Obiectivul general al proiectului este promovarea incluziunii sociale şi a egalității de sanse pe piața 
muncii a femeilor aflate în situații de risc de excludere socială astfel încât aceste categorii expuse riscului 
excluziunii să aibă oportunități egale, să fie în masură să trăiască cu egalitatea de şanse asigurată de lege 
şi să beneficieze de implicatiile pozitive ale respectului față de sine şi ale respectului din partea celuilalt. 
  
Proiectul utilizează abordarea integratoare de gen, precum şi cea a discriminării multiple şi 
intersecționale. Astfel, surprinde şi analizează fenomenul accesului pe piața muncii şi oferă soluții cu 
privire la problema investigată (şi) din punctul de vedere al diferențelor şi inegalităților între femei. 
 
Obiectivele cercetării 
 
Prezentul demers de cercetare a urmărit colectarea de informații privind condiția și statutul social al 
femeilor, nevoile și dorințele lor legate de viață în general, de relația de cuplu, distribuția rolurilor în 
gospodărie și diviziunea muncii în familie, participarea la decizii, participarea la activități de timp liber. 
 
De asemenea, s-a mai urmărit colectarea de informații privind satisfacția lor legată de muncă, inclusiv 
accesul lor pe piața muncii, experiența discriminării la locul de muncă. 
 
Obiective specifice:   

 Identificarea diferențelor de gen referitoare la status-rolurile familiale. 
 Identificarea stereotipurilor de gen din perspectiva impactului acestora asupra aspirațiilor, 

status-rolului familial vs. profesional și percepției asupra conceptului de “realizare în viață”. 
 Identificarea stereotipurilor de gen despre viața de familie (viața personală) și viața profesională 

și a impactului acestora asupra parcursului profesional. 
 Identificarea obstacolelor întâmpinate de femei, atât la nivelul familei, cât și la nivelul pieței 

muncii, care pot determina sub-ocuparea și pot conduce la discriminare. 
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2. Metodologie 

 
Studiul s-a desfășurat utilizând metoda interviurilor în profunzime. S-a urmărit întelegerea amănunțită a 
atitudinilor, comportamentelor,  credințelor și valorilor respondenților legate de viața de familie și 
accesul pe piața muncii.  
Rezultatele acestei cercetări, la fel ca toate cercetările de tip calitativ, nu sunt reprezentative la nivel 
național și nici pentru întreaga populație a femeilor din România. Rezultatele trebuie folosite ca atare și 
numai în scopul explicării anumitor comportamente care apar la grupul cercetat.  
 
Criteriile principale avute în vedere pentru selectarea zonelor în care s-au desfășurat interviurile sunt: 

- criteriul geografic: provincia istorică Oltenia (zona de SV) și București-Ilfov; 
- mediu rezidențial: urban-rural şi mărimea localității (urban mare, urban mic, rural); 

 
Selecția respondentelor s-a făcut în funcție de etnie, vârstă, mediu de rezidență, nivel de educație, 
status familial, status ocupațional. 
 
Au fost realizate 18 interviuri, în Tismana (9 interviuri), Ilfov (3 interviuri), București (6 interviuri). Durata 
medie a unui interviu a fost de 1h – 1h 30’. 
 
Datele prezentate în acest raport descriu atitudinile, credințele și valorile care au fost întâlnite foarte 
frecvent la persoanele cuprinse în această cercetare și care se pot defini ca un pattern de 
comportament.  
 
 

3. Date despre persoanele intervievate 
 
Interviu Stare civilă Vârsta Reședință Educație Loc de 

muncă (ani) 
Condiții de 
locuit 

Statut 
profesional 
soț 

IDI 1 Căsătorită, 1 
copil minor 

33 Gorj, 
Tismana 

Studii medii Casnică Familie 
nucleară 

Zilier 
construcții 

IDI 2 Căsătorită, 2 
copii minori, 
etnie romă 

26 Gorj, 
Tismana 
(Mahala) 

Studii medii Casnică Familie 
nucleară 

Muncitor în 
construcții 

IDI 3 Căsătorită, 2 
copii majori 

46 Gorj, 
Tismana 

Studii 
superioare 

Profesie 
liberală 

Familie 
nucleară 

Miner 

IDI 4 Căsătorită, 1 
copil minor, 
etnie romă 

37 Gorj, 
Tismana 

Studii medii Casnică 
 

Familie 
extinsă 

Președinte 
ONG 

IDI 5 Căsătorită, 2 
copii minori 

30 Gorj, 
Tismana 

Studii medii Îngrijitoare Familie 
nucleară 

Zilier 
construcții 

IDI 6 Căsătorită, 1 
copil major 

36 Gorj, 
Tismana 

Studii medii Profesie 
liberală 

Familie 
nucleară 

Cântăreț 
muzică 
populară 

IDI 7 Căsătorită, 3 
copii minori 

34 Gorj, 
Tismana 
(Vânăta) 

Studii medii Casnică 
(Îngrijire 
copil cu 
handicap 
fizic) 
 

Familie 
nucleară 

Muncitor 
firma 
instalații 
electrice 
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IDI 8 Căsătorită, 2 
copii minori, 
etnie romă 

43 Gorj, 
Tismana 

Studii medii Casnică 
 

Familie 
extinsă 

Zilier 

IDI 9 Căsătorită, 2 
copii minori 

30 Gorj, 
Tismana 
(Gornovița) 

Studii 
primare 

Casnică 
 

Familie 
extinsă 

Zilier 

IDI 10 Căsătorită, 1 
copil minor 

35 București Studii 
superioare 

Afacere 
proprie 

Familie 
nucleară 

Angajat cu 
studii 
superioare 

IDI 11 Căsătorită, 1 
copil minor 

38 București 
(retrasă în 
jud Ilfov 
pentru 
concediu 
îngrijire 
copil) 

Studii 
superioare 

Profesie 
liberală 

Familie 
extinsă 

Afacere 
proprie, 
studii 
superioare 

IDI 12 Căsătorită, 2 
copii majori, 
etnie romă 

55 Ilfov 
(Bragadiru) 

Studii medii Contabilă Familie 
extinsă 

Muncitor 
necalificat 

IDI 13 Necăsătorit
ă, 1 copil 
minor 

47 București Studii 
superioare 

Șomeră Familie 
monoparent
ală 

Nu e cazul 

IDI 14 Căsătorită, 
fără copii 

34 Ilfov (Moara 
Vlăsiei) 

Studii 
superioare 

Ingineră Familie 
extinsă 

Angajat cu 
studii 
superioare 

IDI 15 Necăsătorit
ă, fără copii 

25 Ilfov 
(Popești-
Leordeni) 

Studii 
superioare 

Șomeră Familie 
nucleară 

Nu e cazul 

IDI 16 Căsătorită, 1 
copil major 

43 București Studii medii Desenator 
tehnic 

Familie 
nucleară 

Angajat cu 
studii medii 

IDI 17 Necăsătorit
ă, fără copii 

25 București Studii 
superioare 

Studentă (a 
doua 
facultate) 

Familie 
nucleară 

Nu e cazul 

IDI 18 Căsătorită, 
fără copii 

44 București Studii 
superioare 

Ingineră Familie 
nucleară 

Inginer 
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4. Descrierea zonelor în care s-a realizat cercetarea1 

 
Regiunea Oltenia, Județul Gorj (Tismana) 
 
Județul Gorj avea în anul 2011 o populație de 374.233 de persoane. Numărul șomerilor înregistrați la în 
februarie 2013 era de 11.666, dintre care 4.956 femei. 
 
Până în 2004, Tismana era o comună care cuprindea satele Tismana, Pocruia, Sohodol, Gornovița, 
Costeni, Celei, Vânăta, Topești, Vâlcele, Isvarna și Racoți. Din 2004, Tismana a fost declarată oraș, iar 
satele au devenit nume de străzi/ cartiere. Tismana, împreună cu toate satele care o compun, are 
aproximativ 7.800 de locuitori. Deși a fost declarată oraș, Tismana este o localitate tipic rurală, fiind 
alcătuită din gospodării cu animale, grădini de zarzavaturi și zone viticole. 
 
În 2001, numărul salariaților înregistrați în Tismana era de 717 persoane, iar în februarie 2014, numărul 
șomerilor înregistrați era 214, dintre care 75 de femei. 
Cea mai importantă problemă pentru locuitorii Tismanei, așa cum reiese din interviuri, este cea a lipsei 
locurilor de muncă. Mulți dintre bărbații din localitate muncesc fără carte de muncă sau sunt zilieri în 
construcții. 
O altă problemă este cea a transportului. Deși localitatea se află la doar 32 de km de Tîrgu Jiu, există 
doar 2 autobuze de transport pe zi. Alternativele sunt maxi-taxi (rare) sau persoane particulare care 
practică taximetria cu un tarif mai ridicat. 
 
Locuri de muncă pentru locuitorii din Tismana: hidrocentrala, stația de apa de epurare a apei, stația de 
captare a apei, microcentrala. Pentru femei mai funcționează Arta Casnică, un atelier de covoare și un 
atelier de cusături, dar cu minim de personal angajat. Oamenii mai lucrează la Târgu-Jiu la APIA, Fisc etc., 
la Bârsești la Fabrica de Ciment sau la Mătăsari, în mină. 
 
Servicii în Tismana: hoteluri/ pensiuni, magazine, baruri, păstrăvarie, dispensar, centrul de sănătate, 
CEC, banca , caminul cultural, muzeu, poșta, farmacie, poliție, brutărie.  
Tismana este declarată zonă cu potențial turistic datorită Mănăstirii Tismana, vizitată anual de un număr 
însemnat de turiști. 
 
Regiunea București - Ilfov (București, Popești Leordeni, Bragadiru, Moara Vlăsiei) 
 
În anul 2012, în Județul Ilfov erau înregistrate oficial 340.566 de persoane. Numărul șomerilor în județ la 
data de era de 2.906, dintre care 1.411 femei. Bucureștiul, cu 1.924.299 de locuitori înregistrați oficial - 
numărul real fiind mult mai mare, are cea mai mică rată a șomajului din România. 
 
Localitățile Popești–Leordeni și Bragadiru sunt situate la 10km, respectiv 14 km de București și practic 
sunt lipite de periferia capitalei. Între Moara Vlăsiei și București este o distanță de aproximativ 30 de 
kilometri de București, iar această localitate este una dintre cele mai căutate zone rezidențiale din 
apropierea capitalei. 
 
În anul 2012, erau înregistrate oficial în Popești Leordeni 18.771 de persoane , în Bragadiru – 12.230 de 
persoane și în Moara Vlăsiei – 6.083 locuitori. 

                                                             
1 Datele sunt preluate de pe site-ul oficial al Institutului Național de Satistică, secțiuniea TEMPO-online serii de 
timp 
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Numărul șomerilor înregistrați în cele trei localități în februarie 2013 a fost: Bragadiru – 61 de persoane 
(31 de femei), Popești-Leordeni 129 de persoane (66 femei) și Moara Vlăsiei – 19 persoane (4 femei).  
 
Mulți dintre cei care trăiesc în aceste 3 localități au locuri de muncă în București. De asemenea, aceștia 
se folosesc de toate facilitățile apropierii de București: serviciile medicale, aprovizionare, facilități de 
petrecere a timpului liber etc. 
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5. Viața de familie  
5.1. Diferențe de gen în distribuția rolurilor în gospodărie 

 
Din informațiile analizate din cele 18 interviuri, au fost identificate 3 modele după care se conduc 
familiile cuprinse în cercetare: 
 

1) Model tradiționalist: soțul este valorizat pentru contribuția monetară în gospodărie, iar femeia 
își asumă rolul de mamă. 

2) Model moderat tradiționalist: femeia contribuie financiar la bugetul familiei, este independentă. 
3) Model modern: rolurile în gospodărie sunt împărțite echitabil între cei doi soți, amândoi 

independenți financiar. 
 

5.1.1. Diviziunea muncii în gospodărie 
 
În general, femeile intervievate își asumă rolurile tradiționale - sunt responsabile cu curățenia, gătitul 
mâncării, îngrijirea copiilor și educarea lor. Chiar și femeile cu venituri proprii și cu nivel de școlarizare 
ridicat se raportează la partenerii lor doar ca la ajutoare în treburile casnice, ele având rolul principal în 
îndeplinirea acestora. 
 
Din punctul de vedere al respondentelor, bărbaților le revin foarte puține roluri în gospodărie, iar în 
creşterea copiilor au mai degrabă un statut de autoritate și mai puțin un rol funcțional în îngrijirea și 
educarea lor. 
 

Selecție de citate relevante: 

 
 
 
De cele mai multe ori, familiile cu venituri mai mari angajează personal pentru menaj, dar renunțarea la 
personal  înseamnă redistribuirea acelor munci femeilor din gospodărie. 
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Selecție de citate relevante: 

 
 
La nivel discursiv, femeile intervievate cred în egalitatea femei – bărbați, dar în viața de zi cu zi ele se 
conduc după principiile tradiționaliste sau moderat tradiționaliste. Acceptă rolul de mamă și de 
principală responsabilă în îngrijirea gospodăriei, iar așteptările față de soți sunt strâns legate de nivelul 
veniturilor pe care acesta le poate obține.  
 
De asemenea, femeile valorizează contribuția economică pe care o pot avea în familie, dar fără să 
renunțe sau să împartă toate celelalte sarcini care le revin în gospodărie. 
 
Aceste tendințe sunt mai vizibile în mediul rural decât în cel urban. 

 
Selecție de citate relevante: 

 
 
Femeile respondente cred despre ele că sunt liantul în familie, își asumă responsabilitatea armoniei în 
familie și consideră legitim să se sacrifice pentru copii și familie.  
 
De asemenea, femeile care au venituri proprii mai mici sau nu au deloc venituri dezvoltă un sentiment 
de inferioritate față de soț. Chiar dacă au grijă de toată gospodăria și de copii, ele nu pot echivala aceste 
munci cu cea a soțului, singura sursă de venit monetar. Consideră munca soțului mai solicitantă și mai 
stresantă și încearcă să își asume toate celelalte responsabilități din gospodărie. În mediul rural mai ales, 
femeile consideră că este obligația bărbatului să întrețină familia. 
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Selecție de citate relevante: 

 
 
Lipsa de încredere în forțele proprii se manifestă la unele femei cuprinse în cercetare și în refuzul de a 
urma cursuri de reconversie profesională, de a căuta un loc de muncă sau de a obține permisul de 
conducere. Dezamăgirea personală și presiunea interioară se reflectă și în modul în care se raportează la 
proprii copii, teama de a le fi judecate de către aceștia realizările în viață. 
 
 În mediul rural, mai ales, unde transportul este problematic, multe dintre ele sunt dependente de soț 
pentru a face cumparături deoarece nu au cum să se deplaseze singure unde au nevoie. 
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Selecție de citate relevante: 

 
 
 
Deși mai rare, există și cazuri de reconciliere a vieții de familie, prin distribuția echitabilă a muncilor 
casnice. De obicei, împărțirea echitabilă a sarcinilor apare în familiile tinere, din mediul urban. 
 

Selecție de citate relevante: 
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5.1.2. Modelul familial 

 
Modelul mamei 
Toate femeile cuprinse în cercetare au crescut în familii tradiționale, cu mame care au fost fie casnice, 
fie angajate, dar toate asumându-și îndeplinirea sarcinilor în gospodărie, inclusiv  îngrijirea și educarea 
copiilor. În ceea ce privește școala și căsătoria, mai ales în mediul rural, mamele respondentelor au 
depins exclusiv de alegerile părinților. Există cazuri în care mamele persoanelor intervievate au fost 
private de educație din simplul motiv că erau femei, iar cutuma cerea ca acestea să rămână acasă și să 
ajute la treburile din gospodărie. De asemenea, au fost căsătorite cu bărbați aleși de părinți, în special 
de tată. 
 

Selecție de citate relevante: 

 
 
 
 
 
Fetele – vulnerabile la mediul extern 
În mediul rural, mai ales, femeile continuă modelul învățat în familiile tradiționale.  De mici ele au fost 
protejate / îngrădite de părinți, fiind considerate mai vulnerabile la mediul extern decât frații lor, 
controlate strict și ”ținute pe lângă casă”.  Ele au devenit la rândul lor neîncrezătoare în capacitatea 
femeilor de a se descurca singure. 
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Selecție de citate relevante: 

 
 
 
Fetele – viitoare gospodine 
De mici, femeile au fost învățate de mamele lor că trebuie să știe să aibă grijă de o familie. Chiar dacă au 
fost menajate și nu au avut de îndeplinit sarcini casnice, ele au fost pregătite să devină bune gospodine 
și să își asume rolul de principale responsabile cu gospodăria. 
 

Selecție de citate relevante: 
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Fetele – mame pentru frații mai mici 
De multe ori, fata este ajutor pentru mamă în gospodărie și înlocuitorul acesteia pentru frații mai mici, 
chiar dacă diferența de vârstă între aceștia este mică. Părinții se așteaptă ca ele să fie responsabile, să 
poată duce greul îngrijirii unui copil mai mic. 
 

Selecție de citate relevante: 

 
 
Băieții – scutiți de treburile casnice 
Pe de altă parte, băieții sunt mai protejați de familie. Deși rațional femeile devenite mame consideră că 
nu trebuie să facă diferențe între fete și băieți în privința educației și obligațiilor ce le revin, aceștia din 
urmă ajung să fie scutiți de treburile casnice. 
 

 Selecție de citate relevante: 

 
 
Tatăl - autoritatea în familie  
În familiile unde mamele au fost casnice, copiii au resimțit acest lucru și în controlul strict asupra banilor. 
Cu tatăl autoritar și mama aflată în poziție de inferioritate, copiii aveau acces foarte limitat la resurse. 
 

Selecție de citate relevante: 
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5.2. Stereotipuri de gen în familie 
 

De cele mai multe ori, femeile care au răspuns întrebărilor cercetării de față spun despre ele că sunt 
cele de care depinde armonia în familie. Ele simt că trebuie să fie sprijin pentru toți membrii familiei 
și că funcționează ca un liant între ei. Pe de altă parte, din punctul lor de vedere, bărbații trebuie să 
protejeze familia și să se descurce în situații dificile. 
 

 
 
 

5.2.1. Fete vs. băieți 
 
Norma socială de a nu avea o preferință în privința sexului copiilor este asumată de toate femeile 
participante în cercetarea de față. Însă, aproape toate și-au manifestat o preferință, iar argumentele au 
fost dintre cele mai diverse, de la felul în care își imaginează raportarea acestor copii la părinți, în funcție 
de gen, până la gradele diferite de dificultate în educare acestora. 
În general, fetele au un rol mai degrabă decorativ și pot îndeplini mai ușor decât băieții nevoia de 
afecțiune a mamei. 
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Argumente pro fete 
Selecție de citate relevante: 
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Argumente pro băieți 
Selecție de citate relevante: 
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5.3. Viața de cuplu. Participarea la decizii în familie 

 
5.3.1. Factorul de decizie în familie 
 
În general, femeia și bărbatul iau împreună deciziile importante care privesc cuplul și copiii.Dar, de 
multe ori, deciziile privind gospodăria le ia femeia singură, fără să mai ceară acordul bărbatului.  Este 
recunoscută ca fiind cea responsabilă cu sarcinile casnice, deci cunoaște cel mai bine nevoile familiei și 
este prezentă mai mult timp în gospodărie. 

Selecție de citate relevante: 
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5.3.2. Sursa conflictelor și modalități de rezolvare  
 
Conflictele în familie apar cel mai des de la lipsa banilor și educația copiilor, dar și de la distribuția 
inechitabilă a sarcinilor în gospodărie.  
 
 

Selecție de citate relevante: 
 

 
 
În general, femeile din mediul rural cred despre ele că sunt mai conciliante, că lasă mai mult în relație și 
că este datoria lor să păstreze armonie în familie. Unele dintre ele își asumă în totalitate vina unui 
eventual eșec în căsnicie. 
Pe de altă parte, cele din mediul urban, cu nivel de școlarizare ridicat, spun că de obicei soții lor cedează. 
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Selecție de citate relevante: 

 
 
 
5.3.4. Violența domestică 
 
Tema violenței domestice apare mai des în mediul rural. Nivelul așteptărilor față de soți este mai mic, iar 
femeile valorizează simplul fapt că în familia lor nu există violență fizică, că soții nu beau și nu au relații 
cu alte femei. 
 
Cazurile de violență domestică, fie au rămas nerezolvate, fie s-au încheiat prin divorț. Există și un caz în 
care violența a încetat odată cu schimbarea statutului femeii: absolvirea unei școli și obținerea 
propriului venit au schimbat raportul de forțe în familie, făcând ca soțul să înceteze agresiunile. 
 
Femeile din mediul urban nu au adus în discuție violența domestică, ci mai degrabă resimt agresivitatea 
verbală sau psihică din mediul familial. 
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Selecție de citate relevante: 

 
 
 

5.4. Copiii. Educația și petrecerea timpului liber 
 
În general, în familie tatăl are legitimitate pentru exercitatea autorității față de ceilalți membri. Copiii 
tind să asculte mai degrabă de tată, iar mama, deși este cea care petrece cel mai mult timp cu educația 
acestora, are rol minim în aplicarea pedepselor. 

Selecție de citate relevante: 
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În majoritatea familiilor cercetate, educația copiiilor este sarcina mamei în primul rând. Deși admit 
faptul că partenerii lor trebuie să se implice activ în educația copiilor lor, în practică, ele sunt cele care 
au cea mai mare contribuție. 
Femeile intervievate spun că educația dată de mamă este cea mai importantă pentru copil și acesta nu 
se poate dezvolta armonios fără ca mama să îi fie alături.  
 
Toate persoanele intervievate cred că o mamă care lucrează poate să fie la fel de bună mamă ca și cea 
care stă acasă cu copiii. Din punctul lor de vedere, nu contează cât de mult timp petreci cu copiii atâta 
vreme cât acest timp este de calitate. Această poziție apare mai des în mediul urban. 
 

 
Selecție de citate relevante: 
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Mamele își doresc pentru copiii lor o educație mai bună decât au ele și încearcă să îi protejeze de 
greutățile pe care ele le-au întâmpinat de-a lungul vieții. Toate persoanele intervievate speră pentru 
copiii lor un nivel de școlarizare ridicat. 

Selecție de citate relevante: 
 

 
 
 

5.5. Timp liber 
 
Ruptura cea mai evidentă dintre femeile care locuiesc în rural și cele din mediul urban este legată de 
modalitatea de petrecere a timpului liber. 
Familiile din rural pleacă foarte rar în vacanță, pe de o parte din cauza veniturilor, pe de altă parte din 
cauza gospodăriei care necesită prezența zilnică. 
 

Mediul rural  
Selecție de citate relevante: 
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Mediul urban 
Selecție de citate relevante: 

 
 
 

6. Viața profesională 
 
Toate femeile intervievate spun că pentru o femeie este mult mai greu decât pentru un bărbat să își 
găsească un loc de muncă. Deși cred cu convingere că femeile și bărbații trebuie să aibă șanse egale de a 
ocupa un loc de muncă, problemele pe care le întâmpină zi de zi, le fac să fie pesimiste că ar putea 
obține un serviciu. 
 
Problemele cel mai des enunțate de femei aflate în căutarea unui loc de muncă sunt: 

 Oferta foarte mică a locurilor de muncă și chiar lipsa ofertei; 
 Pretențiile angajatorilor de a avea cât mai multă experiență; 
 Obligațiile familiale care îngrădesc libertatea de mișcare e femeii. 

 
Selecție de citate relevante: 
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Din interviurile realizate, se pot identifica 3 tipologii de comportament în ceea ce privește viața 
profesională: 
 

1) Femei aflate în stare continuă de dependență financiară 
 

Selecție de citate relevante: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

2) Femei aflate intrate în stare de dependență financiară odată cu căsătoria 
Selecție de citate relevante: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Femei independente financiar 
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Selecție de citate relevante: 
 
 

 
 

 
6.1. Stereotipuri de gen în profesie 

 
Toate femeile participante în cercetarea de față cunosc și susțin egalitatea de gen pe piața muncii. 
Totuși, ele pot să dea exemple de munci specifice femeilor și munci specifice bărbaților, iar cazurile care 
infirmă aceste categorisiri sunt considerate excepții. 
 
Împărțirea în ”munci pentru femei” și ”munci pentru bărbați” este mai pregnantă în cazul meseriilor 
care necesită doar studii primare sau medii, cum ar fi pentru femei munci care nu necesită efort fizic 
susținut – manichiuriste, asistente medicale, educatoare, coafeze etc. și pentru bărbați – mecanici, 
muncitori în construcții etc. 
 
Femeile sunt caracterizate de respondente ca având o latură artistică mai dezvoltată, mai ”emoționale”. 
Femeile pot avea ”toane”, ceea ce ar putea face din ele niște ”manageri slabi”. Pe de altă parte, 
”cântăresc mai bine lucrurile”, ”au atenție distributivă mai bună”. 
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Bărbații au ”o latură tehnică mai dezvoltată decât femeile”, sunt mai ”puternici fizic”, ”mai serioși”, ”mai 
raționali”. ”Iau deciziile mai repede decât femeile” și din punctul acesta de vedere, sunt considerați 
manageri mai buni. 
 
Femeile care au propria afacere sunt considerate curajoase și ambițioase și, de cele mai multe ori, se 
consideră că au avut pe cineva care să le ajute la început. 

 
 
 

6.2. Discriminarea la locul de muncă 
 
Discriminarea este sesizată mai degrabă de femeile din mediul urban. Cele din mediul rural nu simt că ar 
putea fi discriminate sau că au fost vreodată în situație de discriminare, o posibilă explicație fiind că ele 
însele se valorizează mai puțin.  
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În mediul rural, ”gura satului” funcționează ca un organism care nu numai îngrădește libertatea de 
mișcare al femeilor, ci și le discriminează atunci când acestea încalcă normele sociale acceptate de 
comunitate. 
Actul de a discrimina la locul de muncă nu aparține în exclusivitate bărbaților, ci și altor femei. 

 
Selecție de citate relevante: 

 
 
 

6.3. Realizarea în viață 
 

Din punctul de vedere al respondentelor, o femeie realizată în viață este cea care reușește să își 
îndeplinească cu succes toate rolurile asociate statutului ei: mamă, gospodină și profesionistă. 
Realizarea unui bărbat în viață nu ține atât de mult de familie, cât de reușita profesională și nivelul 
veniturilor pe care le poate obține. 
 
Femeie realizată în viață: 
- mamă bună, cu copii realizați. 
- gospodină bună, casă întreținută și, eventual, gospodărie. 
- prietena soțului. 
- bună angajată sau afacere proprie. 
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Selecție de citate relevante: 

 
 
Bărbatul realizat în viață: 
- profesionist de success. 
- funcție de conducere. 
- nivelul veniturilor mare. 
- întreținătorul întregii familii. 

Selecție de citate relevante: 
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7. Concluzii 

 

 Percepțiile privind rolurile femeilor şi bărbaților în familie și în viața profesională nu diferă foarte 
mult la femeile cuprinse în cercetare. Indiferent de statutul social și nivelul de școlarizare, ele au 
o mentalitate mai degrabă tradiționalistă. Acceptă rolul de mamă și de principală responsabilă în 
îngrijirea gospodăriei, iar așteptările față de soți sunt legate de veniturilor pe care acesta le 
poate obține. Bărbaților le revin foarte puține roluri în gospodărie, iar în creşterea copiilor au 
mai degrabă un statut de autoritate și mai puțin un rol funcțional în îngrijirea și educarea lor. 
Deși mai rare, există cazuri de reconciliere a vieții de familie, prin distribuția echitabilă a 
muncilor casnice. De obicei, împărțirea echitabilă a sarcinilor apare în familiile tinere, din mediul 
urban. 
 

 Femeile învață încă din copilărie să fie responsabile în ceea ce privește viața de familie. 
Participantele la cercetarea de față au crescut în familii tradiționale. Modele învațate sunt mai 
degrabă tradiționaliste,  mamele lor asumându-și îndeplinirea majorității sarcinilor în 
gospodărie, inclusiv  îngrijirea și educarea copiilor. De mici ele au fost îngrădite de părinți, fiind 
considerate mai vulnerabile la mediul extern decât frații lor, controlate strict și ”ținute pe lângă 
casă”. De multe ori, fata este ajutor pentru mamă în gospodărie și înlocuitorul acesteia pentru 
frații mai mici, chiar dacă diferența de vârstă între aceștia este mică.  
 

 De aceea, femeile intervievate cred despre ele că sunt liantul în familie, își asumă 
responsabilitatea armoniei în familie și consideră legitim să se sacrifice pentru copii și familie. 
Ele simt că trebuie să fie sprijin pentru toți membrii familiei. Pe de altă parte, din punctul lor de 
vedere, bărbații trebuie să protejeze familia și să se descurce în situații dificile. 
 

 Norma socială de a nu avea o preferință în privința sexului copiilor este asumată de toate 
femeile participante în cercetarea de față. Însă, aproape toate și-au manifestat o preferință, iar 
argumentele au fost dintre cele mai diverse. În general, fetele au un rol mai degrabă decorativ și 
pot îndeplini mai ușor decât băieții nevoia de afecțiune a mamei. În plus, din punctul de vedere 
al respondentelor, fetele sunt mult mai vulnerabile la mediul exterior, ceea ce ar face dificilă 
creșterea lor. 
 

 În general, în familie tatăl are legitimitate pentru exercitatea autorității față de ceilalți membri. 
Conflictele în familie apar cel mai des de la lipsa banilor și educația copiilor, dar și de la 
distribuția inechitabilă a sarcinilor în gospodărie. Deciziile în general se iau de comun acord. 
Doar în familiile puternic tradiționale, deciziile le ia bărbatul. 
 

 Tema violenței domestice apare mai des în mediul rural. Nivelul așteptărilor față de soți este mai 
mic, iar femeile valorizează simplul fapt că în familia lor nu există violență fizică, că soții nu beau 
și nu au relații cu alte femei. Femeile din mediul urban nu au adus în discuție violența domestică, 
ci mai degrabă resimt agresivitatea verbală sau psihică din mediul familial. 
 

 Toate femeile intervievate spun că pentru o femeie este mult mai greu decât pentru un bărbat 
să își găsească un loc de muncă.  Din interviurile realizate, se pot identifica 3 tipologii de 
comportament în ceea ce privește viața profesională: 1) Femei aflate într-o continuă stare de 
dependență financiară, începând cu părinții și continuând cu dependența față de soț. 2)Femei 
aflate intrate în stare de dependență financiară odată cu căsătoria, femei care au renunțat la 
serviciu odată cu apariția copiilor. 3) Femei independente financiar, al căror statut economic nu 
s-a schimbat odată cu căsătoria. 
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 Egalitatea de gen în muncă, susținută de toate respondentele, nu se reflectă în cazurile concrete 

pe care acestea le pot enunța. Ele pot să dea exemple de munci specifice femeilor și munci 
specifice bărbaților, iar cazurile care infirmă aceste categorisiri sunt considerate excepții. 
Împărțirea în ”munci pentru femei” și ”munci pentru bărbați” este mai pregnantă în cazul 
meseriilor care necesită doar studii primare sau medii, cum ar fi pentru femei munci care nu 
necesită efort fizic susținut – manichiuriste, asistente medicale, educatoare, coafeze etc. și 
pentru bărbați – mecanici, muncitori în construcții etc. 
 

 La fel, toate femeile participante la cercetare pot enunța caracteristici specifice femeilor și altele 
specifice bărbaților. Femeile sunt caracterizate ca având o latură artistică mai dezvoltată, mai 
”emoționale”. Femeile pot avea ”toane”, ceea ce ar putea face din ele niște ”manageri slabi”. Pe 
de altă parte, ”cântăresc mai bine lucrurile”, ”au atenție distributivă mai bună”. 
Bărbații au ”o latură tehnică mai dezvoltată decât femeile”, sunt mai ”puternici fizic”, ”mai 
serioși”, ”mai raționali”. ”Iau deciziile mai repede decât femeile” și din punctul acesta de vedere, 
sunt considerați manageri mai buni. 
 

 Actul de a discrimina la locul de muncă nu aparține în exclusivitate bărbaților, ci și altor femei. 
Discriminarea este sesizată mai degrabă de femeile din mediul urban. Cele din mediul rural nu 
simt că ar putea fi discriminate sau că au fost vreodată într-o situație de discriminare, o posibilă 
explicație fiind că ele însele se valorizează mai puțin. 
 

 Din punctul de vedere al respondentelor, o femeie realizată în viață este cea care reușește să își 
îndeplinească cu succes toate rolurile asociate statutului ei: mamă, gospodină și profesionistă. 
Realizarea unui bărbat în viață nu ține atât de mult de familie, cât de reușita profesională și 
nivelul veniturilor pe care le poate obține. 
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Anexa – Ghidul de interviu 

 
A) INTRO/GENERAL 

Se urmărește relația mediu social/familie 

1. Cum ați descrie viața în orasul dvs? 

2. Cum ati descrie VIATA DVS in ACEST oras? 

Context familial: (a) Status marital – casatorita, necasatorita,  b) Componența gospodăriei – câți 
membri, locuieste cu parintii, socrii etc.) 

3. Vă rog să-mi spuneti câteva lucruri despre dvs. și famila dvs. Câți membri are, cu cine locuiți 
etc...? 

4. Cât de mulțumit sunteți în general de  viața dvs. în general (starea de sănătate/situația 
financiară/ cariera/ relația de cuplu?)  

5. Care sunt lucrurile care vă nemulțumesc? 

(Satisfacția generală, satisfacția legată de viață în general - vezi 3 de mai sus, viața de familie/relația de 
cuplu) 

 

B) VIAŢA DE FAMILIE - DIFERENŢE DE GEN 

Se urmăresc:  

a) identitate feminina – atribute traditionale (intuiția, pasivitatea, conformismul, docilitatea, 
sensibilitatea, devotamentul - în virtutea experienței milenare în spațiul privat, în îngrijirea gospodăriei, 
creşterea şi educarea copiilor) versus atribute moderne (dinamismul, asumarea de riscuri, 
asertivitatea,autonomia, gândirea strategic), relație de complementaritate a acestora sau, dimpotrivă, 
de substituția trăsăturilor stereotipice.  

b) distribuția rolurilor în gospodărie 

(În funcție de respondent : casatorita/necasatorita, cu copii/fara, contextul de locuire – cu parintii, etc.) 

c) Diviziunea  muncii în relațiile de cuplu (unde e cazul, sau o descriere a modelului din familia extinsa/de 
origine – socializarea cu un anumit model) 

d) Participarea la activități casnice (timp alocat de persoana intervievată/timp alocat de către bărbat) și 
la activități de timp liber 
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1. În gospodăria dvs., cine se ocupa de obicei de…? 

A) Activități legate de CASĂ – reparatii, cumparaturi, menaj/bucatarie/intretinere batrâni 

B) Activități legate de COPII – îngrijește (spălat, hrănit)/ îi educă/ îi duce la doctor/bolnavi/ se 
joacă cu ei/ajutor la teme, lecții/ duce la școală 

2. Cine îi recompensează/ cine îi pedepsește?  

3. Când erați dvs. copil era la fel/ce s-a schimbat (dinamica)? 

4. Cât timp petreceți făcând treburile casnice? Cât timp alocați copiilor? Dar sotului (partener, 
concubin)? Cit timp alocati pt dvs? (odihna, coafor etc.)   

5.Care sunt atributiile dvs zilnice in familie? Care erau atributiile mamei dvs. cand erati mica? Dar ale 
dumneavoastra? Mai aveti frati, surori? Care erau atributiilor lor? 

6.Ce s-a schimbat de atunci in atributiile dvs din familie? 

7.Credeti ca exista atributii speciale pentru femei si atributii speciale pentru barbati in viata de familie? 
Puteti da exemple? De ce credeti astfel? 

8.Ce sfaturi ati primit de la mama dvs in privinta vietii de familie? Dar de la tatal dvs.? Pe care le-ati 
urmat? De ce? 

 

C) PARTICIPAREA LA DECIZII 

În funcție de respondent: cas/necas, cu copii/fara, contextul de locuire – cu parintii, eventuale modele 
decizionale. 

1) În familia dvs., cine are un cuvânt mai greu de spus când luați decizii privind:  

- Viața de cuplu: cheltuieli zilnice, investiții mai mari, vacante/concedii/timp liber, vizite la rude, 
prieteni 

- Viața profesională: angajare, demisie, dezvoltare în carieră 

- Educația copiilor 

2) Cind erati dvs copil era la fel/ce s-a schimbat (dinamica) 

3) După părerea dvs., cine ar trebui să ia cele mai multe hotărâri importante într-un cuplu, 
bărbatul sau femeia?  

 

D) STEREOTIPURI DE GEN 

1) De obicei, când apar conflicte în familia dvs. ele sunt determinate de… (decizii, situația economică 
etc)? Dar în general, în alte familii?  
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(mă interesează dacă femeia estompează/reduce conflictul, dacă ea îl generează) 

2) Stereotipuri de gen privind rolul femeilor/bărbaților 

- Care considerați că este rolul femei în gospodărie? 

- Care considerați că este rolul bărbatului? 

- Care considerați că AR TREBUI SĂ FIE rolul femeii în gospodărie? 

3) Dacă o familie nu poate avea decât un singur copil, ce ar fi preferabil să fie, fată sau băiat?  

4) Are vreo importanță, dacă e băiat sau fată (există vreo diferență)? 

5) Dacă aveți o fată, cum o ajutați/cum o învățați să devină femeie, cum o pregătiți pentru viața de 
femeie? Dar dacă aveți un băiat? E mai greu sa fii femeie sau sa fii barbat? 

6) Care sunt modelele de succes de femei actuale? Cum se construiește încrederea în sine a femeii – 
emisiuni preferate – asumarea unei poziții pasive/control asupra propriei vieți?  

Va uitati la televizor, la ce emisiuni? 

Imi puteti da exemplu de o femeie care apare la tv si va place? Dar una care nu va place? 

 

C) VIAŢA PROFESIONALĂ  

Se urmărește: care sunt criteriile de selecție/ierarhizare a succesului pt F/B, performanțele profesionale, 
notorietatea, implicarea socială şi situația financiară – F, situația financiara (Elisabeta Stanciulescu)  

1) Ce înseamna pentru dvs. realizarea în viața a unei femei/Când puteți spune că o femeie este realizată 
în viață? Care sunt motivele de satisfacție, de împlinire personală după părerea dvs.?  

(ex: are copii? este casatorita? este curata? este buna gospodina? isi ingriijeste bine barbatul? are o 
profesie/meserie care ii place? câstiga multi bani? este promovata la locul de munca?) 

2) Ce înseamna pentru dvs. realizarea profesională a unei femei/Când puteți spune că o femeie este 
realizată profesional? Care sunt motivele de satisfacție, de împlinire personală după părerea dvs.?  

3) Când puteți spune că un bărbat este realizat în viață? Dar profesional?  

4) Realizarea în viață este totuna cu realizarea profesională? (pentru femei sau pentru bărbați) 

5) Multi oameni zic ca....cum vi se pare asta?   

Femeile nu sunt asa de capabile sa conduca o afacere. 

Barbatii sef sunt mai profesionisti decit femeile sef. 

Barbatii conduc afacerile mai bine decit femeile.  

Studiile/școala sunt mai importante pentru un baiat decit pentru o fata. 
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Barbatii sunt mai buni in politica decit femeile. 

Unei femei nu ii sta bine in politica. 

O femeie casnica este tot atit de realizata ca si o femeie care lucrează. 

Copilul mic sufera daca mama lipseste ziua de acasa pentru a merge la serviciu. 

O femeie care lucreaza poate fi o mama la fel de buna ca si o mama casnica 

6) Ce părere aveți despre femeile care au reușit în afaceri? Dar despre femeile care au reușit în politică? 
Dar despre femeile care se implică în viața locală? Dvs. v-ați vedea implicată în viața locală, a 
comunității? 

7) Ce credeți că le-a ajutat să reușească? 

 

D) STEREOTIPURI DE GEN IN PROFESIE SI DISCRIMINARE IN MUNCA 

1) Ce profesii credeți că se potrivesc femeilor? 

2) Credeti ca exista meserii pentru barbati si meserii pentru femei? Puteti da exemple? De ce 
credeti astfel? 

3) Au fost cazuri in care v-ati dorit sa faceti anumite activitati si ati renuntat la ele doar pentru ca 
sunteti femeie si nu barbat si „nu se face”? Dar meserii? Povestiti-mi mai pe larg despre ce a fost 
vorba. 

4) Ce meserie ați sfătui-o pe fiica dvs. să își aleagă? De ce? 

5) Credeți că sunt meserii în care femeile sunt discriminate/ nedreptatite? Care sunt acestea? 

6) Dvs. v-ați simțit vreodată discriminată sau nedreptățită la locul de muncă? De ce? 

 

E) Intrebare de final 

Ce credeți că v-ar fi ajutat să fiți mai mulțumită în viață? De ce ați fi avut nevoie? 

 
 
 
 
 
 
 

 


