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în relaţia de cuplu
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Contextul cercetării
Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Contextul cercetării


Ancheta sociologică de față este parte a proiectului “Şi noi vrem sa muncim! Accesul
femeilor pe piaţa muncii” implementat de Fundatia Culturală Delta.



Obiectivul general al proiectului este promovarea incluziunii sociale şi a egalităţii de
sanse pe piaţa muncii a femeilor aflate în situaţii de risc de excludere socială astfel
încât aceste categorii expuse riscului excluziunii să aibă oportunităţi egale, să fie în
masură să trăiască cu egalitatea de şanse asigurată de lege şi să beneficieze de
implicatiile pozitive ale respectului faţă de sine şi ale respectului din partea celuilalt.



Proiectul utilizează abordarea integratoare de gen, precum şi cea a discriminării
multiple şi intersecţionale. Astfel, surprinde şi analizează fenomenul accesului pe piaţa
muncii şi oferă soluţii cu privire la problema investigată (şi) din punctul de vedere al
diferenţelor şi inegalităţilor între femei.



Obiectivul general al anchetei sociologice a fost identificarea și măsurarea diferențelor
de gen în ceea ce privește profesiile, cariera și veniturile, mentalitățile și practicile
legate de relațiile de gen în familie și la locul de muncă în două regiuni de dezvoltare:
Bucureşti – Ilfov şi Sud Vest - Oltenia;
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Obiectivele cercetării
Obiectivele specifice ale cercetării au fost:


Identificarea diferențelor de gen în ceea ce privește accesul barbatilor si al femeilor
pe piața muncii, participarea echitabilă la procesul decizional la locul de muncă,
accesul echitabil la promovare, la programe de perfecționare și la beneficii materiale;



Măsurarea diferențelor de gen referitoare la status-rolurile familiale;



Identificarea stereotipurilor de gen despre viața de familie și viața profesională;



Evaluarea intensității conflictului între status-rolurile familiale și cele profesionale;



Evaluarea frecvenței de apariție a discriminării de gen la recrutare;
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Metodologia cercetării
 Eşantion reprezentativ pentru populaţia în vârstă de 18-64 de ani, din două regiuni de dezvoltare (SV
Oltenia şi Bucureşti-Ilfov) ale României.
 Volum eşantion: 1064
 Eşantion probabilist, stadial, stratificat, cu stratificare în primul stadiu în funcţie de 5 tipuri de localitate
şi 7 judeţe (35 de straturi teoretice şi 24 de straturi efective).
 Număr puncte de eşantionare: 184
 Eroare maximă de eşantionare: 2,3%
 51 de localităţi selectate, dintre care 27 din mediul rural şi 24 din mediul urban [din care 6 reprezintă
sectoarele Bucureştiului]
 Perioada de realizare a interviurilor: 19 noiembrie - 30 noiembrie 2011
CRITERII DE EŞANTIONARE:
 Judeţe (7): au fost incluse toate judeţele din cele două regiuni selectate (SV Oltenia şi Bucureşti-Ilfov);
Tipul de localitate rural: 2 tipuri în funcţie de mărimea localităţii (sub 5000 şi peste 5000 locuitori)
Tipul de localitate urban: delimitare în funcţie de mărimea localităţii
 Distribuţie puncte de eşantionare în funcţie de numărul de chestionare planificat:
- localităţile cu mai puţin de 7 chestionare - 1 secţie (7 chestionare pe secţie)
- localităţile cu 8-14 chestionare - 2 secţii ş.a.m.d.
 Selecţie localităţi şi secţii:
- Selecţie aleatoare a localităţilor, a secţiilor în cadrul localităţilor, a gospodăriilor;
- Selecţia respondenţilor are loc prin metoda primei zile de naştere.
Toate localităţile urbane mai mari de 50 000 de locuitori au fost incluse în eşantion.
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Structura eşantionului
Structura populaţiei 18-64, ianuarie 2011
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Rezultatele cercetării
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SATISFACŢ
SATISFACŢIA GENERALĂ



În general, majoritatea respondenţilor sunt mulţumiţi de viaţa pe care o au şi de starea
de sănătate.
Viaţa de cuplu este motiv de mulţumire pentru aproape toţi cei care au răspuns
întrebărilor. Bărbaţii tind să fie mai mulţumiţi de relaţiile de cuplu decât femeile.

VIAȚ
VIAȚA FAMILIALĂ


Societatea românească este de tip tradiţional. În majoritatea cuplurilor, soția este cea
care face treburile casnice menajere: gătit (84%), curățenie (76%), spălat hainele
(87%), aranjat masa (77%) vase (75%), călcat hainele (90%). Activitatea cea mai
răspândită în rândul bărbaţilor este realizarea micilor reparaţii prin casă. Grădinăritul,
îngrijirea animalelor – acolo unde este cazul – sunt îndeplinite atât de femei, cât şi de
bărbaţi deopotrivă. Îngrijirea vârstnicilor revine preponderent femeilor, iar muncile
agricole mai mult bărbaţilor.



Persoanele fără partener se implică în realizarea muncilor menajere (35%-40%), dar
tot femeile (mamele în general) sunt cele care fac aceste activităţi cel mai des. Doar o
treime din bărbaţii din această categorie îndeplinesc ei înşişi sarcinile casnice.



Modelul echitabil de împărțire a sarcinilor casnice apare cu preponderență în familiile
cu studii superioare şi în cele cu venituri mari.



De asemenea, modelul democratic de luare a deciziilor în familie apare tot în familiile
cu nivel de educaţie ridicat sau în cele cu venituri mari.
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STEREOTIPURI DE GEN
•

•
•

Stereotipurile privind cele două categorii naturale, femei şi bărbaţi, sunt puternic
întipărite în mentalul majorităţii respondenţilor. Astfel, se disting 3 mari modele de
luare a deciziilor în familie şi 4 grupuri sociale care au atitudini diferite în ceea ce
priveşte rolurile şi statusurile în familie şi viaţa profesională.
Modele de luare a deciziilor: modelul democratic (67% dintre respodenţi), modelul
matriarhal moderat (16%) şi modelul patriarhal moderat (17%)
Grupuri cu atitudini stereotipale: Familii moderne, democrate (31%), Familii moderat
tradiţionaliste (14%), Bărbaţi puternic tradiţionalişti (28%) şi Femei tradiţionaliste
(27%)

VIAŢ
VIAŢA PROFESIONALĂ


Mai mult de jumătate (53%) dintre persoanele intervievate nu au în prezent un loc de
muncă stabil



Majoritar, persoanele neocupate sunt femei (61%), persoane foarte tinere (18-24 ani)
sau mai în vârstă (45-64 ani), cu educație scăzută şi medie.



Cea mai mare barieră percepută în găsirea unei slujbe este lipsa locurilor de muncă.
De asemenea, aproape jumătate dintre respondenţi spun că este nevoie de “pile”,
cunoştinţe pentru a obţine un lor de muncă. Femeile resimt în mai mare măsură
munca din familie ca piedică în găsirea unui un loc de muncă şi lipsa informaţiilor
despre cursurile de recalificare. Bărbaţii se plâng în mai mare măsură de salarii prea
mici şi oferta slabă.
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VIAŢ
VIAŢA PROFESIONALĂ


Doar 40% dintre persoanele care îşi caută loc de muncă spun că participarea la
cursuri (de recalificare, instruire, perfecţionare profesională) ar avea importanţă în
găsirea unei slujbe. Cursurile cele mai căutate sunt din următoarele domenii: comerţ,
operare computer, alimentaţie, cosmetica/manichiură/coafură, îngrijire copii/vârstnici.
Numărul maxim de zile pe care l-ar aloca unui astfel de curs este de 38, iar suma
maximă pe care ar plăti-o ar fi de aproximativ 300 de lei



Persoanele ocupate profesional sunt mai mulți bărbați, persoane tinere sau adulte
(18-44 ani), cu educație superioară. Persoanele care locuiesc în Bucureşti sunt
ocupaţi în mai mare măsura decât cei din regiunea Oltenia.



Se constată o segregare a colectivelor de muncă pe criterii de gen. Bărbaţii mai mult
decât femeile preferă să lucreze în echipe unisex (60% dintre bărbaţi lucrează în
colective majoritar de barbați și doar 36% dintre femei lucrează în echipe majoritar de
femei).



Doar jumătate dintre respondenţi cred în şanse egale ale femeilor şi bărbaţilor la locul
de muncă. Barbații sunt percepuţi ca având mai multe șanse de promovare ca șef de
departament sau manager şi de a obţine salarii sau beneficii mai mari (la acelaşi nivel
de calificare şi experienţă).



Bărbații au experimentat în mai mare măsură decât femeile diferite forme ale
abuzului la locul de muncă: activități care nu intrau în responsabilitatea lor directă,
ore suplimentare neplătite, lucrul “la negru”, munca în condiții periculoase.
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Satisfacţia legată de viaţă şi cuplu
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Satisfacţia legată de viaţă şi cuplu


În general, majoritatea respondenţilor sunt mulţumiţi de viaţa pe care o au şi de
starea de sănătate. Persoanele care au depăşit vârsta de 45 de ani tind să fie mai
puţin mulţumite. Nu există diferenţe între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte starea
de mulţumire legată viaţă în general şi sănătate.



Viaţa de cuplu este motiv de mulţumire pentru aproape toţi cei care au răspuns
întrebărilor. Bărbaţii sunt mai mulţumiţi de relaţiile de cuplu decât femeile – 61%
dintre bărbaţi sunt foarte mulţumiţi, comparativ cu 55% femei foarte mulţumite.



Mai puţin de jumătate dintre respondenţi sunt mulţumiţi de situaţia lor financiară şi de
felul în care se dezvoltă cariera lor. Nici în acest caz nu există diferenţe de percepţie
între femei şi bărbaţi. Tinerii între 18 şi 29 de ani tind să fie mai mulţumiţi (explicaţia
fiind nivelul mai mic de asteptări), la fel şi persoanele cu nivel mai înalt de educaţie,
aceştia ocupând posturi mai importante cu beneficii financiare mai mari.
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Satisfacţia legată de viaţă şi cuplu (1/2)
Cât de mulţumit sunteţi în general de … ?
Baza: toți respondenții

Baza: numai respondenții
cu partener

Bărbaţii tind să fie mai mulţumiţi
decât femeile de relaţia de cuplu
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Satisfacţia legată de viaţă şi cuplu (2/2)
Cât de mulţumit sunteţi în general de … ?
Baza: toți respondenții
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Viaţa familială
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Viaţa familială


Cei mai mulţi respondenţi sunt căsătoriţi sau sunt într-o relaţie – 69%. Proporţia
celor căsătoriţi este mai mică în rândul persoanelor cu studii superioare şi celor
care locuiesc în Bucureşti. Nu există diferenţe între femei şi bărbaţi în ceea ce
priveşte statusul marital.



Un sfert dintre respondenţi locuiesc în gospodării formate din 4 sau mai mulţi
membri. Persoanele care locuiesc singure sunt într-o proporţie mai mare din
categoriile: 18-29 de ani şi 60-64 de ani, cei cu studii superioare şi cei care
locuiesc în Bucureşti. Categoria de vârstă cu cele mai puţine persoane care
locuiesc singure este 30-44 de ani (perioada în care se formează familiile).



Modelul echitabil de împărțire a sarcinilor casnice apare cu preponderență în
familiile cu studii superioare şi în cele cu venituri mari.



De asemenea, modelul democratic de luare a deciziilor în familie apare tot în
familiile cu nivel de educaţie ridicat sau în cele cu venituri mari.



În majoritatea cuplurilor, soția este cea care face treburile casnice menajere : gătit
(84%), curățenie (76%), spălat hainele (87%), aranjat masa (77%) vase (75%),
călcat hainele (90%). Activitatea cea mai răspândită în rândul bărbaţilor este
realizarea micilor reparaţii prin casă. Grădinăritul, îngrijirea animalelor – acolo unde
este cazul – sunt îndeplinite atât de femei, cât şi de bărbaţi deopotrivă. Îngrijirea
vârstnicilor revine preponderent femeilor, iar muncile agricole mai mult bărbaţilor.
Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Viaţa familială


Se constată o tendinţă a respondenţilor bărbaţi de a considera că au un aport egal
în ceea ce priveşte activităţile gospodăreşti.



Persoanele fără partener se implică în realizarea muncilor menajere (35%-40%),
dar tot femeile (mamele în general) sunt cele care fac aceste activităţi cel mai des.
Doar o treime din bărbaţii din această categorie îndeplinesc ei înşişi sarcinile
casnice.



Într-o zi lucrătoare obișnuită, femeile petrec aproximativ 4,5 ore făcând munci în
gospodărie, iar bărbații petrec în medie 3 ore. Într-o zi de week-end femeile petrec
aproximativ 5 ore făcând munci domestice, iar bărbații petrec în medie 3,7 ore;
57% dintre femei petrec mai mult de 4 ore într-o zi lucrătoare obișnuită făcând
diferitele treburi domestice.
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Status marital
În prezent sunteți …?
Baza: toți respondenții

56% dintre respondenți sunt căsătoriţi,
13% au o relaţie, iar 31% sunt singuri.
Persoanele cu studii universitare sunt
căsătoriţi într-o proporţie mai mică
decât celelalte categorii.
Există o proporţie mai mare de persoane
căsătorite în Oltenia decât în Bucureşti.
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Status marital
În prezent sunteți …?
Baza: toți respondenții

Nu există diferenţe semnificative între femei şi
bărbaţi în ceea priveşte statusul marital.
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Componenţa gospodăriei
Gospodăria dvs. este compusă din … persoane?
Baza: toți respondenții

Mărimea medie a unei gospodării este
2,74 persoane; 2,45 în București-Ilfov și
3,03 în Oltenia

21% din gospodării (1 din 5) au persoane
dependente în îngrijire (copii sub 7 ani
,vârstnici peste 80 ani, persoane cu
handicap).
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Componenţa gospodăriei
Locuiţi împreună cu...?
Baza: toţi respondenţii

Alţii

21% persoane de 18-29
ani, 10% persoane de 3049 ani, 15% persoane 4559 ani şi 28% persoane
60-64 de ani locuiesc
singure.
Există o diferenţă
semnificativă statistic
între categoria 30-44 de
ani şi toate celelalte
categorii

Colegi
Frati/surori şi bunici
Ginere/nora
Bunici
Unchi/mătuşă
Ginere/nora şi nepoţi
Persoane de care are
grijă
Fină
Chiriaşi
Prietene
Frate/soră şi nepotţ
Fostul soţ

procente
0,4
0,5
0,1
1,6
0,3
0,1
0,1
0,1
0,2
0,7
0,1
0,1
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Componenţa gospodăriei
Locuiţi împreună cu...?
Baza: toţi respondenţii
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Distribuţia rolurilor în gospodărie
În gospodăria dvs., cine face mai des … ?
Baza: 667 respondenți care au și locuiesc cu soț/partener

Se constată o tendinţă a
respondenţilor bărbaţi de a
considera că au un aport
egal în activităţile
gospodăreşti.
Mai mult de trei sferturi din
respondenţi fac parte din
familii unde femeia face
treburile casnice menajere:
gătit, curățenie, vase, spălat
şi călcat haine.
Activitatea cea mai
răspândită în rândul
bărbaţilor este realizarea
micilor reparații prin casă.
Grădinăritul, îngrijirea
animalelor sunt îndeplinite
atât de bărbați, cât și de
femei deopotrivă. Îngrijirea
vârstnicilor revine
preponderent femeilor, iar
muncile agricole mai mult
bărbaților.

Cercetare realizată de CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, cu sprijinul IMAS, în cadrul Proiectului POSDRU /97/6.3/S/63272
pe piața muncii”, Beneficiar Fundația Culturală Delta

În cuplurile cu studii
superioare, sunt mai multe
cazuri în care muncile sunt
împărţite în mod egal decât
în celelalte categorii de
respondenţi. La fel, în
Bucureşti mai degrabă
”Şi noi
vrem săînmuncim!
Accesul femeilor
decât
Oltenia.

Distribuţia rolurilor în gospodărie
În gospodaria dvs., cine face mai des … ?
Baza: 397 respondentii fără partener sau care nu locuiesc cu partenerul

Cea mai mare parte a
femeilor fără partener sau
care nu locuiesc cu
partenerul se ocupă singure
de treburile casnice.
Doar o treime din bărbaţii din
aceeasi categorie
îndeplinesc ei înşişi sarcinile
casnice. Pentru ceilalţi,
există alte persoane care fac
aceste activităţi. În pare
parte, femeile (mamele) sunt
cele care fac aceste munci cel
mai des.

Cercetare realizată de CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, cu sprijinul IMAS, în cadrul Proiectului POSDRU /97/6.3/S/63272 ”Şi noi vrem să muncim! Accesul femeilor
pe piața muncii”, Beneficiar Fundația Culturală Delta

Distribuţia rolurilor în gospodărie
În gospodăria dvs., cine face ... mai des … ?
Baza: 309 respondenți care au soț/partener/ă și care au in gospodărie copii de 0-14
ani

Soția/ femeia, este
responsabilă în cea mai mare
parte de îngrijirea zilnică a
copiilor, de supravegherea
temelor, de condusul lor la
școală.
În aproximativ jumătate din
cupluri, bărbații contribuie în
egală măsură ca și femeile la
educarea copiilor și la
organizarea activităților
distractive.

Cercetare realizată de CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, cu sprijinul IMAS, în cadrul Proiectului POSDRU /97/6.3/S/63272 ”Şi noi vrem să muncim! Accesul femeilor
pe piața muncii”, Beneficiar Fundația Culturală Delta

Participarea la activităţile casnice
Ore petrecute zilnic făcând treburile casnice: gătit, curăţenie, spălat, călcat,
îngrijire copil / animale, grădinarit, mici reparații etc.
Baza: toți respondenții
Într-o zi lucrătoare obișnuită 57%
dintre femei petrec 4 ore sau mai mult,
în medie pe zi, făcând diferitele
treburi casnice. În timp ce doar
28% dintre bărbați petrec mai mult
de 4 ore făcând treburi casnice,
într-o zi lucrătoare obișnuită.

Într-o zi de week-end obișnuită 73%
dintre femei petrec mai mult de 4
ore, în medie pe zi, făcând diferite
treburi casnice; doar 48% dintre
bărbați petrec mai mult de 4 ore întro zi de week-end făcând muncile
casnice.
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Diviziunea muncii în relaţiile de cuplu
În gospodăria dvs., cine face mai des … ?
Baza: 667 respondenți care au și locuiesc cu soț/partener

Cercetare realizată de CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, cu sprijinul IMAS, în cadrul Proiectului POSDRU /97/6.3/S/63272 ”Şi noi vrem să muncim! Accesul femeilor
pe piața muncii”, Beneficiar Fundația Culturală Delta

Diviziunea muncii în mediul rural
În gospodăria dvs., cine face mai des … ?
Baza: 667 respondenți care au și locuiesc cu soț/partener

1.
-

Modelul tradiţionalist moderat – mediul rural şi mic urban
Sunt în general persoane din mediul rural şi urban mic.
18% din respondenţi, femei şi bărbaţi.
Cuplurile îşi împart muncile din gospodările în mod echitabil pentru mediul în
care trăiesc, femeia se ocupă de treburile din casă, iar bărbatul de munci
agricole, grădinărit, îngrijirea animalelor şi reparaţii.

2. Modelul puternic tradiţionalist (exploatator) – mediul rural
- Sunt în general persoane din mediul rural.
- 21% din respondenţi, femei şi bărbaţi.
- Cuplurile îşi împart muncile din gospodările în mod inechitabil, femeia se ocupă
de treburile din casă (spală, calcă, găteşte, face curăţenie etc), dar se ocupă şi
de muncile agricole, animale şi grădinărit. În schimb, bărbatul participă numai la
munci agricole, grădinărit, îngrijirea animalelor şi reparaţiile din casă.

Cercetare realizată de CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, cu sprijinul IMAS, în cadrul Proiectului POSDRU /97/6.3/S/63272 ”Şi noi vrem să muncim! Accesul femeilor
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Diviziunea muncii în mediul urban
În gospodăria dvs., cine face mai des … ?
Baza: 667 respondenți care au și locuiesc cu soț/partener

3. Modelul echitabil – mediul urban
- Sunt persoane din mediul urban mare, în special din Bucureşti.
- 23% din respondenţi, femei şi bărbaţi, tineri
- Cuplurile îşi împart muncile din gospodările în mod echitabil, bărbaţii şi femeile participă în
mod egal la îndeplinirea sarcinilor casnice. Singurele excepţii sunt reparaţiile în casă care
revin în atribuţiile bărbatului şi călcatul hainelor – femeii.
4. Modelul tradiţionalist moderat – mediul urban
- Sunt în general persoane din mediul urban mare.
- 25% din respondenţi, femei şi bărbaţi.
- Cuplurile îşi împart muncile din gospodările în mod inechitabil, femeia se ocupă de
treburile din casă (spală, calcă, găteşte, face curăţenie etc). În schimb, bărbatul participă
la cumpărături şi face diverse reparaţii în casă.
5. Modelul puternic tradiţionalist – mediul urban
- Sunt în general persoane din mediul urban mare
- 13% din respondenţi, femei şi bărbaţi
- Cuplurile îşi împart muncile din gospodările în mod inechitabil. Practic, femeia se ocupă de
toate treburile din casă (spală, calcă, găteşte, face curăţenie, cumpărături etc), cu excepţia
reparaţiilor din casă pe care le face bărbatul.

Cercetare realizată de CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, cu sprijinul IMAS, în cadrul Proiectului POSDRU /97/6.3/S/63272 ”Şi noi vrem să muncim! Accesul femeilor
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Atitudini stereotipale
Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Atitudini stereotipale
•

Stereotipurile privind cele două categorii, femei şi bărbaţi, sunt puternic întipărite în
mentalul majorităţii respondenţilor. Teoriile conform cărora persoanele tind să favorizeze
grupul aparţinător şi să discrediteze out-grupul se confirmă şi în acest caz. Astfel, se
disting 3 mari modele de luare a deciziilor în familie şi 5 grupuri sociale care au atitudini
diferite în ceea ce priveşte rolurile şi statusurile în familie şi viaţa profesională. Mai mult
de 2 treimi dintre respondenţi participă echitabil la deciziile care privesc familia. În
cuplurile unde unul din parteneri are un cuvânt mai greu de spus, bărbații își impun mai
mult punctul de vedere în ceea ce privește investițiile majore de bani iar femeile sunt în
mai mare măsură responsabile de deciziile privind îngrijirea medicală a unor membri ai
familiei.

•

Femeile cred mai degrabă în participarea ambilor parteneri la decizie. O proporţie mai
mare de bărbaţi spun că decizia trebuie să fie exclusiv masculină.

•

Stereotipul conform căruia un băiat este mai folositor decât o fată într-o familie este
prezent şi aici. Un sfert din totalul bărbaţilor preferă ca unic copil un băiat. Fetele sunt
preferate într-o proporţie mult mai mică. Pentru femei este mai puţin important sexul
copilului decât pentru bărbaţi.

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Atitudini stereotipale


Bărbaţii cred în mai mare măsură că o femeie se realizează prin căsătorie, iar femeile
cred într-o proporţie mai mare că bărbaţii sunt realizaţi dacă sunt promovaţi la locul
de muncă. Propriul grup este valorizat în mod diferit: femeile cred în realizarea lor
profesională, iar bărbaţii în rolul lor de familişti.



Cercetarea de faţă a identificat 4 grupuri sociale diferite prin felul în care privesc
rolurile şi statusurile femeilor şi bărbaţilor în viaţa de cuplu şi cea profesională: Familii
moderne, democrate (31%), Familii moderat tradiţionaliste (14%), Bărbaţi puternic
tradiţionalişti (28%) şi Femei tradiţionaliste (27%)

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Participarea la deciziile care privesc familia
În gospodăria dvs., cine are un cuvânt mai greu de spus când … ? (1/2)
Baza: 667 respondenți care au și locuiesc cu soț/partener

Participarea la deciziile care se
iau în interiorul familiei este
echilibrată. Mai mult de 3
sferturi dintre respondenţi
spun că iau deciziile împreună
împreună cu partenerul sau
partenera. În cuplurile unde
unul din parteneri are un
cuvânt mai greu de spus,
bărbații își impun mai mult
punctul de vedere în ceea ce
privește investițiile majore de
bani iar femeile sunt în mai
mare măsură responsabile de
deciziile privind îngrijirea
medicală a unor membri ai
familiei.
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Modele decizionale
În gospodăria dvs., cine are un cuvânt mai greu de spus când … ?
Baza: 667 respondenți care au și locuiesc cu soț/partener

1. Modelul democratic – mediul urban mare
- Persoane din mediul urban mare
- 67% din respondenţi, femei şi bărbaţi
- Deciziile privind felul în care se cheltuiesc banii, îngrijirea şi educarea copiilor, petrecerea
timpului etc se iau în mod democratic de către ambii parteneri.
2. Modelul matriarhal moderat – mediul urban mare
- Persoane din mediul urban mare
- 16% din respondenţi, cu preponderenţă femei
- Femeile iau singure deciziile care privesc cheltuirea banilor pentru nevoile zilnice, îngrijirea
şi educarea copiilor. Celălalt partener intervine mai ales în cheltuirea banilor în investiţii
majore, petrecerea timpului liber şi luare deciziilor privind viaţa profesională.
3. Modelul patriarhal moderat – mediul rural
- Persoane din mediul urban mare
- 17% din respondenţi, cu preponderenţă bărbaţi
- Bărbatul ia hotărâri pentru deciziile care privesc aspectul financiar al familiei: investiţii şi
cheltuieli zilnice, inclusiv educarea copiilor. Pentru petrecerea timpului liber şi decizii
privind viaţa profesională se consultă cu partenera.

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Participarea la deciziile care privesc familia
După părerea dvs., cine ar trebui să ia cele mai multe hotărâri importante
într-un cuplu, bărbatul sau femeia?
Baza: toţi respondenți

Femeile cred mai degrabă în participarea ambilor parteneri la decizie.
O proporţie mai mare de bărbaţi spun că decizia trebuie să fie exclusiv masculină.
Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Participarea la deciziile care privesc familia
Dacă o familie nu poate avea decât un singur copil, ce ar fi preferabil să fie,
fată sau băiat?
Baza: toţi respondenți

Un sfert din totalul bărbaţilor preferă ca
unic copil un băiat. Fetele sunt preferate
într-o proporţie mult mai mică.
Pentru femei este mai puţin important
sexul copilului decât pentru bărbaţi.

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Stereotipuri de gen
În ce masură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii?
Baza: toţi respondenți

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Stereotipuri de gen
În ce masură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii?
Baza: toţi respondenți

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Stereotipuri de gen
În ce masură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii?
Baza: toţi respondenți

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Dimensiuni stereotipale

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Dimensiuni stereotipale
1. Familiile moderne, democrate
• Sunt persoanele cu bagajul stereotipal cel
mai redus
• Sunt în general tineri, cu educaţie
superioară, care locuiesc în mediul urban,
cei mai mulţi în Bucureşti
• Sunt împotriva oricărui stereotip legat de
profesie, maternitate
• Iau decizii democrate în familie, iar
muncile casnice sunt împărţite echitabil

Împotrivă:
Bărbaţii şef sunt mai profesionisti decât femeile şef
Bărbaţii conduc afacerile mai bine decât femeile
Femeile şef sunt în general prea slabe să conducă o
afacere cum trebuie
Studiile universitare sunt mai importante pentru un
baiat decât pentru o fată
Femeile îşi doresc cel mai mult să aibă familie şi copii
Este mai mult datoria femeilor să se ocupe de treburile
casei
Este mai mult datoria bărbaţilor să aducă bani în casă
Un copil cu vârsta de până la 7 ani va suferi daca mama
sa lipseşte ziua de acasă pentru a merge la serviciu

 tineri (18-29) şi (30-44) ani
 31% din respondenţi
 nivel de şcolarizare ridicat
 din Bucureşti
 deopotrivă femei şi bărbaţi
De acord:
O femeie care lucrează poate fi o mama la fel de
bună ca şi o mama casnică
Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Dimensiuni stereotipale
2. Familiile moderat tradiţionaliste
• Sunt persoane de peste 30 de ani până în 60 de ani
• Educaţie medie
• Au o atitudine non stereotipă în privinţa abilităţilor profesionale ale femeilor
• Au un puternic stereotip legat de relaţia maternitate - muncă
• Consideră că o femeie care lucrează nu poate să fie la fel de bună mamă ca o femeie
casnică, iar copiii preşcolari vor suferi dacă mama lor va lipsi de acasă
• În aceste familii, treburile gospodăreşti sunt îndeplinite de cele mai multe ori de către
femeie/ soţie

 (30-44) ani şi (45-59) ani
 14% din respondenţi
 nivel de şcolarizare mediu
 deopotrivă femei şi bărbaţi

Împotrivă:
O femeie care lucrează poate fi o mama la fel
de bună ca şi o mama casnică

De acord:
Un copil cu vârsta de până la 7 ani va suferi
daca mama sa lipseşte ziua de acasă pentru a
merge la serviciu

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Dimensiuni stereotipale
3. Bărbaţi puternic tradiţionalişti
• Sunt persoane de peste 30 de ani până în 60 de ani
• Mediul rural
• Educaţie scăzută şi medie
• Au stereotipuri puternice legate de femei în privinţa profesiei, vieţii de cuplu şi
maternităţii
• În aceste familii, modelul de împărţire a activităţilor domestice este unul exploatator,
femeile ocupându-se aproape în întregime de aceste sarcini.

 vârsta (30-44) ani şi (45-59)
ani
 28% din respondenţi
 rural, Oltenia
 bărbaţi
 educaţie scăzută şi medie

De acord:
Bărbaţii şef sunt mai profesionisti decât femeile şef
Bărbaţii conduc afacerile mai bine decât femeile
Femeile şef sunt în general prea slabe să conducă o
afacere cum trebuie
Studiile universitare sunt mai importante pentru un
baiat decât pentru o fată
Femeile îşi doresc cel mai mult să aibă familie şi copii
Este mai mult datoria femeilor să se ocupe de
treburile casei
Este mai mult datoria bărbaţilor să aducă bani în casă
Un copil cu vârsta de până la 7 ani va suferi daca
mama sa lipseşte ziua de acasă pentru a merge la
serviciu

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Dimensiuni stereotipale
4. Femei tradiţionaliste
• Sunt persoane de peste 30 de ani până în 60 de ani
• Mediul urban mare
• Educaţie scăzută şi medie
• Femei conştiente de potenţialul categoriei naturale din care fac parte, dar care totuşi au
puternice stereotipuri legate de maternitate
• În aceste familii, treburile gospodăreşti sunt îndeplinite de cele mai multe ori de către
femeie/ soţie

 vârsta (30-44) ani şi (45-59)
ani
 27% din respondenţi
 urban mare
 femei
 educaţie scăzută şi medie

Împotrivă:
Bărbaţii şef sunt mai profesionisti decât femeile şef
Bărbaţii conduc afacerile mai bine decât femeile
Femeile şef sunt în general prea slabe să conducă o afacere cum
trebuie
Barbatii sunt politicieni mai buni decat femeile
Studiile universitare sunt mai importante pentru un baiat decât
pentru o fată

De acord:
Femeile îşi doresc cel mai mult să aibă familie şi copii
Este mai mult datoria femeilor să se ocupe de treburile casei
Este mai mult datoria bărbaţilor să aducă bani în casă
Un copil cu vârsta de până la 7 ani va suferi daca mama sa
lipseşte ziua de acasă pentru a merge la serviciu
O femeie care lucrează poate fi o mama la fel de bună ca şi o
mama casnică

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Viaţa profesională
Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Ocuparea profesională
În acest moment, aveți loc de muncă?
Baza: toți respondenții

Cei mai mulţi dintre cei care nu lucrează
în momentul de faţă, nu au lucrat nici în
ultimul an.

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Ocuparea profesională
În acest moment, aveți loc de muncă?
Baza: toți respondenții

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Ocuparea profesională
Ani vechime în muncă până în prezent:
Baza: toți respondenții
Bărbaţii au vechime în muncă mai mare
decât a femeilor

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Persoane fără loc de muncă
Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Persoane fără loc de muncă



Mai mult de jumătate (53%) dintre persoanele intervievate nu au în prezent un loc de
muncă stabil
Dintre cei care nu lucrează, doar 4% au primesc indemnizaţie de şomer



Majoritar, persoanele neocupate sunt femei (61%), persoane foarte tinere (18-24 ani)
sau mai în vârstă (45-64 ani), educație scăzută şi medie.



O treime din femeile care nu lucrează de 18-64 ani sunt casnice (24%) şi 27% sunt
pensionare (pentru limită de vârstă sau pe caz de boală).



34% dintre cei neocupați sunt în căutarea unui loc de muncă. Dintre aceştia, mai
puţin de o treime sunt înscriși în bazele AJOFM. Sunt interesaţi de găsirea unui loc
de muncă mai degrabă bărbaţii şi în general persoanele de până în 44 de ani care nu
au un venit personal.



Cei mai mulţi au căutat locuri de muncă prin rude, prieteni sau cunoştinte. Doar 38%
au participat la interviuri (dintre care mai puţine femei) şi doar 12% au participat la
cursuri de recalificare



Cea mai mare barieră percepută în găsirea unei slujbe este lipsa locurilor de muncă.
De asemenea, aproape jumătate dintre respondenţi spun că este nevoie de “pile”,
cunoştinţe pentru a obţine un lor de muncă. Femeile resimt în mai mare măsură
munca din familie ca piedică în găsirea unui un loc de muncă şi lipsa informaţiilor
despre cursurile de recalificare. Bărbaţii se plâng în mai mare măsură de salarii prea
mici şi oferta slabă.
Cercetare realizată de CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, cu sprijinul IMAS, în cadrul Proiectului POSDRU /97/6.3/S/63272 ”Şi noi vrem să muncim! Accesul femeilor
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Persoane fără loc de muncă


Doar 40% dintre persoanele care îşi caută loc de muncă spun că participarea la
cursuri (de recalificare, instruire, perfecţionare profesională) ar avea importanţă în
găsirea unei slujbe. Cursurile cele mai căutate sunt din următoarele domenii:
comerţ, operare computer, alimentaţie, cosmetica/manichiură/coafură, îngrijire
copii/vârstnici. Numărul maxim de zile pe care l-ar aloca unui astfel de curs este de
38, iar suma maximă pe care ar plăti-o ar fi de aproximativ 300 de lei



Aproximativ jumătate (53%) dintre cei interesați de găsirea unui loc de muncă au
întâlnit anunțuri de angajare discriminatorii în care era specificată în mod ilegal
vârsta şi o treime (33%) au fost refuzați din cauza vârstei. Mai mult de o treime au
întâlnit anunţuri în care era specificată întenţia de a angaja numai persoane de un
anumit sex, iar 17% au fost refuzaţi la angajare din acest motiv. Pentru 5% dintre
femeile aflate în căutarea unui loc de muncă s-a solicitat declarație că nu
intenționează să facă copil sau chiar test de sarcină.

Cercetare realizată de CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, cu sprijinul IMAS, în cadrul Proiectului POSDRU /97/6.3/S/63272 ”Şi noi vrem să muncim! Accesul femeilor
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Persoane fără loc de muncă
În acest moment, aveți loc de muncă?
Baza: toți respondenții






Mai mulţi bărbaţi decât femei
Proporţie mai mare a celor cu nivel de
educaţie ridicat faţă de cei cu nivel mai
scăzut de educaţie
Mai mulţi tineri decât persoane peste
45 de ani
Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Persoane fără loc de muncă
În prezent sunteți … ?
Baza: respondenţi care nu lucrează

Mai mult de o treime dintre femei sunt casnice
(37%) și 30% dintre bărbații de vârstă activă (1864 ani) sunt fără ocupație și nici nu sunt în
căutarea unui loc de muncă. Un sfert dintre
bărbați sunt șomeri (majoritatea fără
indemnizație), adică persoane aflate în căutarea
unui loc de muncă. Doar 5% dintre femei sunt
șomere.

Cercetare realizată de CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, cu sprijinul IMAS, în cadrul Proiectului POSDRU /97/6.3/S/63272 ”Şi noi vrem să muncim! Accesul femeilor
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Interes în găsirea unui loc de muncă
În acest moment, sunteţi interesat/ă să vă găsiţi
un loc de muncă?
Baza: 566 persoane care nu lucrează

Sunt interesaţi de un loc
de muncă mai degrabă
bărbaţii, persoanele
până în 44 de ani şi cei
care nu au un venit
personal.

Sunteţi înscris/a în baza Agenţiei Judeţene pentru
Ocuparea Forţei de Muncă?
Baza: 194 persoane care nu lucrează

N= 194 persoane

Mai puţin de o treime din cei
care nu au loc de muncă şi
sunt interesaţi de unul sunt
înscrişi în baza de date a
AJOFM
Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Acţiuni întreprinse în găsirea unui loc de muncă
Acțiuni realizate în ultimele 3 luni pentru găsirea unui loc de muncă
Baza: 194 respondenţi interesaţi de găsirea unui loc de muncă

Cercetare realizată de CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, cu sprijinul IMAS, în cadrul Proiectului POSDRU /97/6.3/S/63272 ”Şi noi vrem să muncim! Accesul femeilor
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Bariere percepute în găsirea unui loc de muncă
Care sunt cauzele pentru care nu aţi găsit până în acest moment un loc de
muncă satisfăcător?
Baza: 194 respondenţi interesaţi de găsirea unui loc de muncă

Cea mai mare barieră percepută
este lipsa locurilor de muncă. De
asemenea, aproape jumătate
dintre respondenţi spun că este
nevoie de “pile”, cunoştinţe
pentru a obţine un loc de muncă.
Femeile resimt în mai mare
masură munca din familie ca
piedică pentru un loc de muncă şi
lipsa informaţiilor despre cursurile
de recalificare.
Bărbaţii se plâng în mai mare
măsură de salarii prea mici şi
oferta slabă.

Cercetare realizată de CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, cu sprijinul IMAS, în cadrul Proiectului POSDRU /97/6.3/S/63272 ”Şi noi vrem să muncim! Accesul femeilor
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Timp de căutare a unui loc de muncă
Durata medie de timp de când sunt în căutarea unui loc de muncă (ani)
Baza: 194 respondenţi interesaţi de găsirea unui loc de muncă

Nu există diferenţe semnificative
statistic între bărbaţi şi femei în
ceea ce priveşte timpul de căutare
a unui loc de muncă.

Cercetare realizată de CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, cu sprijinul IMAS, în cadrul Proiectului POSDRU /97/6.3/S/63272 ”Şi noi vrem să muncim! Accesul femeilor
pe piața muncii”, Beneficiar Fundația Culturală Delta

Participarea la cursuri de recalificare
În ce masură consideraţi că v-ar ajuta în găsirea unui loc de muncă participarea la
cursuri (de recalificare, instruire, perfecţionare profesională)?
Baza: 194 respondenţi interesaţi de găsirea unui loc de muncă

Femeile cred în mai mare măsură
decât bărbaţii că participarea la
cursuri ajută în găsirea unui loc de
muncă

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Participarea la cursuri de recalificare
Daca vi s-ar oferi ocazia să participaţi la cursuri de instruire şi perfectionare profesională, ce cursuri aţi alege?
Baza: 194 respondenţi interesaţi de găsirea unui loc de muncă

Care este numărul maxim de zile pe care l-aţi aloca
unor cursuri de instruire şi perfecţionare profesională?

Comert
16,9
Mai mulţi
Operare calculator
14,7
bărbaţi
Mai
Alimentatie (bucatar, cofetar)
13,6
multe
Cosmetica, coafor, manichiura
13,4
femei
Mai
Nu sunt interesat/ interesata
13,1
multe
Ingrijitor copii/ ingrijitor varstnici la domiciliu
13
femei
Mai mulţi
Limbi straine
9,7
bărbaţi
Cultura plantelor
9,3
Mai multe
Resurse umane
8,7
femei
Contabilitate
7,1
NS/NR
6
Gospodarie agroturistica
3,5
Constructii
2,8
Medicina veterinara
0,7
Care este suma maximă pe care aţi fi dispus/ dispusă
Bibliotecar
0,7
Asistenti medicali
0,7
să o plătiţi pentru un astfel de curs?
Inginerie electrica
0,6
Transporturi
0,6
Turism
0,6
Programe, fonduri europene
0,6
Mecanici stivuitoristi
0,6
Masaj
0,6
Fierarie
0,6
Mecanici utilaje
0,6
Paza si protectie
0,6
Asistenti farmacie
0,5
Manager proiectant
0,5
Administrator bloc
0,5
Marketing
0,5
Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Intretinere, reparatii calculatoare
0,5
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Discriminare la angajare
De când căutaţi un loc de muncă, aţi întâlnit anunţuri de
angajare care să impună ...
Baza: 194 respondenţi interesaţi de găsirea unui loc de muncă

Mai mult de jumătate dintre respondenţii
care îşi caută loc de muncă spun că au
întâlnit cazuri în care anunţurile de
angajare impuneau limită de vârstă
De asemenea, mai mult de o treime au
întâlnit situaţii în care se cereau numai
femei sau numai bărbaţi.

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Discriminare la angajare
De când căutaţi un loc de muncă, aţi fost refuzat/ă vreodată
pentru un post din cauza ...
Baza: 194 respondenţi interesaţi de găsirea unui loc de muncă

O treime dintre cei care au căutat un loc de
muncă au fost refuzaţi din cauza vârstei
(indiferent de sex) şi 17% din cauza sexului.
Au existat cazuri în care femeilor li s-a cerut să
semneze demisie în alb sau declaraţie verbală
a nu doresc sa facă copii.

De când căutaţi un loc de muncă, vi s-a solicitat la angajare ...
Baza: 106 femei în căutarea unui loc de muncă

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Persoane cu loc de muncă
Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Persoane cu loc de muncă


47% dintre respondenți au în prezent un loc de muncă, majoritar (90%) cu norma
întreagă şi în mediul privat (70%). Chiar dacă aproape 10% lucrează part-time, media
orelor de lucru săptămânale depăşeşte 40 de ore.



Persoanele ocupate profesional sunt mai mulți bărbați, persoane tinere sau adulte (1844 ani), cu educație superioară. Persoanele care locuiesc în Bucureşti sunt ocupaţi în
mai mare măsura decât cei din regiunea Oltenia.



15% dintre persoanele ocupate profesional au angajaţi în subordine. Cei mai mulţi
angajatori sunt bărbaţi, iar numărul mediu de angajaţi este de 30.



Femeile preferă să lucreze în domenii care necesită muncă de birou: învăţământ,
cercetare, sănătate, asistenţă socială, bănci, finanţe etc. Sunt mai mulţi bărbaţi care
lucrează în construcţii, arhitectură, transporturi, armată, poliţie etc.



Se constată o segregare a colectivelor de muncă pe criterii de gen. Bărbaţii mai mult
decât femeile preferă să lucreze în echipe unisex (60% dintre bărbaţi lucrează în
colective majoritar de barbați și doar 36% dintre femei lucrează în echipe majoritar de
femei).



În general, beneficiile la locul de muncă sunt echitabile, nu există diferenţe
semnificative între femei şi bărbaţi, cu excepţia maşinii de serviciu, care este primită în
general de către bărbaţi.



Doar puţin mai mult de o treime din persoanele ocupate au participat la cursuri de
perfecţionare profesională. Motivele principale pentru care nu au participat sunt: lipsa
organizării acestor cursuri şi lipsa interesului pentru aceste cursuri.
Cercetare realizată de CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, cu sprijinul IMAS, în cadrul Proiectului POSDRU /97/6.3/S/63272 ”Şi noi vrem să muncim! Accesul femeilor
pe piața muncii”, Beneficiar Fundația Culturală Delta

Persoane cu loc de muncă


Două treimi dintre respondenţi sunt mulţumiţi de actualul loc de muncă, dar doar jumătate
sau mai puţin de jumătate sunt mulţumiţi de salariu şi celelalte beneficii, de posibilităţile de
promovare şi perfecţionare profesională.



În general, respondenţii nu percep munca fiind un impediment în viaţa de familie. Totuşi,
10% afirmă că au existat cazuri în care munca le-a creat dificultăţi în îndeplinirea
responsabilităţilor faţă de familie.



77% dintre bărbați sunt coordonați direct de un bărbat, 45% dintre femei sunt coordonate
direct de o femeie.



Aproape jumătate dintre bărbați (44%) preferă ca șef un bărbat, dar majoritatea femeilor
nu au stereotipuri referitoare la genul coordonatorului direct (59% declară că nu contează
sexul).



Doar jumătate dintre respondenţi cred în şanse egale ale femeilor şi bărbaţilor la locul de
muncă. Barbații sunt percepuţi ca având mai multe șanse de promovare ca șef de
departament sau manager şi de a obţine salarii sau beneficii mai mari (la acelaşi nivel de
calificare şi experienţă).



Bărbații au experimentat în mai mare măsură decât femeile diferite forme ale abuzului la
locul de muncă: activități care nu intrau în responsabilitatea lor directă, ore suplimentare
neplătite, lucrul “la negru”, munca în condiții periculoase.

Cercetare realizată de CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, cu sprijinul IMAS, în cadrul Proiectului POSDRU /97/6.3/S/63272 ”Şi noi vrem să muncim! Accesul femeilor
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Persoane cu loc de muncă
În acest moment, aveți loc de muncă?
Baza: toți respondenții

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Persoane cu loc de muncă
În acest moment, aveți loc de muncă?
Baza: toți respondenții

Rata de ocupare creşte odată cu nivelul educaţiei.
De asemenea, cei tineri au sanse mai mari de a-şi
găsi un loc de muncă.

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Persoane cu loc de muncă
În acest moment, aveți loc de muncă?
Baza: toți respondenții

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Persoane cu loc de muncă
În acest moment, aveți loc de muncă?
Baza: toți respondenții

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Norma şi ore lucrate
În acest moment, aveți loc de muncă?
Baza: toți respondenții

Lucraţi cu normă întreagă de 8 ore pe zi sau cu timp
parţial de lucru?
Baza: 498 respondenţi ocupaţi profesional

Câte ore lucraţi pe săptămână?
Baza: 498 respondenţi ocupaţi profesional

Cei mai mulţi respondenţi lucrează cu
normă întreagă.
Chiar daca aproape 10% lucrează parttime, media orelor de lucru
săptămânale depăşeşte 40 de ore.
Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Domeniul de activitate (1/3)
Lucraţi în sectorul privat sau la stat?
Baza: 498 respondenţi ocupaţi profesional

Care este ocupaţia dvs. (activitatea
principală)?
Baza: 498 respondenţi ocupaţi profesional
Aveţi angajaţi în subordine?
Baza: 498 respondenţi ocupaţi
profesional
Mai mulţi bărbaţi decât femei
Număr mediu de angajaţi – 30 de
persoane

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Domeniul de activitate (2/3)
În ce domeniu vă desfăşurati activitatea principală (dvs. personal, nu firma la care lucraţi)?
Baza: 498 respondenţi ocupaţi profesional

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Domeniul de activitate (3/3)
În ce domeniu vă desfăşurati activitatea principală (dvs. personal, nu firma la care lucraţi)?
Baza: 498 respondenţi ocupaţi profesional

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Vechimea la actualul loc de muncă
De cât timp sunteţi angajat/a la actualul loc de muncă?
Baza: 498 respondenţi ocupaţi profesional

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Colectivul de muncă
În echipa din care faceţi parte lucrează mai
mulţi bărbaţi sau mai multe femei?
Baza: 498 respondenţi ocupaţi profesional

Şi în acest caz se confirmă teoria potrivit căreia o
persoană preferă să muncească în colective cu membri de
acelasi sex
Acest lucru derivă şi din sectorul de activitate în care
activează respondenţii, relativ diferit pentru femei şi
bărbaţi.

Se constată o
segregare a
colectivelor de
muncă în funcţie
de sex.

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Beneficii la locul de muncă
Pe lângă salariu, firma la care lucraţi vă mai oferă pentru
munca depusă ...?
Baza: 498 respondenţi ocupaţi profesional

În general nu există diferenţe între femei şi
bărbaţi în privinţa beneficiilor la locul de muncă.
Bărbaţii primesc maşină de serviciu într-o
proporţie mai mare decât femeile.

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Frecvenţa orelor peste program
Cât de des munciţi peste programul normal de lucru,
într-o luna obişnuită?
Baza: 498 respondenţi ocupaţi profesional

Aproape o treime din respondenţi lucrează
peste program aproape zilnic sau de 2-3 ori pe
săptămână, fapt ce le-ar putea afecta viaţa de
familie.

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Cursuri de perfecţionare profesională
În ultimii 3 ani, dvs. aţi participat la cursuri de
instruire şi perfecţionare profesională?
Baza: 498 respondenţi ocupaţi profesional

Care au fost motivele pentru care aţi/ nu aţi
participat la aceste cursuri?
Baza: 498 respondenţi ocupaţi profesional

Nu există diferenţe între femei şi bărbaţi în ceea ce
priveşte participarea la cursuri de instruire şi
perfecţionare profesională
Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Cursuri de perfecţionare profesională
Dacă vi s-ar oferi ocazia să participaţi la cursuri de instruire şi perfecţionare profesională, ce cursuri aţi alege?
Baza: 319 respondenti care nu au participat la cursuri de instruire si perfectionare profesionala in ultimele 3 luni

Mai multe femei
Mai multe femei

Mai multe femei

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Mai mulţi bărbaţi

Grad de mulţumire faţă de actualul loc de muncă (1/3)
Cât de mulţumit sunteţi în general de ...
Baza: 498 respondenţi ocupaţi profesional

Doua treimi dintre respondenţi sunt
multumiţi şi foarte mulţumiţi de
actualul loc de muncă

Doar jumătate dintre cei care muncesc
sunt mulţumiţi şi foarte mulţimiţi de
salariu si celelalte beneficii

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Grad de mulţumire faţă de actualul loc de muncă (2/3)
Cât de mulţumit sunteţi în general de ...
Baza: 498 respondenţi ocupaţi profesional

Doar 40% dintre respondenţi sunt
mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de
posibilităţile de promovare

Doar 43% dintre respondenţi sunt
mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de
posibilităţile de perfecţionare profesională

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Grad de mulţumire faţă de actualul loc de muncă (3/3)
Cât de mulţumit sunteţi în general de ...
Baza: 498 respondenţi ocupaţi profesional

Nu există diferenţe semnificative
statistic între femei şi bărbaţi

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Promovarea la locul de muncă
Cât de important este pentru dvs. să
promovaţi la locul dvs. de muncă?
Baza: 498 respondenţi ocupaţi profesional

Care consideraţi ca sunt cele mai importante
trei criterii pentru promovarea unui angajat?
Baza: 498 respondenţi ocupaţi profesional

Mai multe femei

Pentru 70% dintre respondenţi este
importantă promovarea la locul de
muncă

Cele mai importante criterii, din punctul de vedere al
respondenţilor sunt experienţa, calificarea şi expertiza în muncă.
Femeile simt presiunea angajatorilor în ceea ce priveşte lipsa
obligaţiilor familiale mult mai mult decât bărbaţii.

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Viaţa profesională vs. viaţă personală
În ultimele 3 luni (de activitate la serviciu), cât
de des ...?
Baza: 498 respondenţi ocupaţi profesional

În general, respondenţii nu percep munca fiind un
impediment în viaţa de familie. Totuşi, 10% afirmă că au
existat cazuri în care munca le-a creat dificultăţi în
îndeplinirea responsabilităţilor faţă de familie

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Abuzuri ale angajatorului (1/4)
La locurile de muncă pe care le-aţi avut vi s-a
întâmplat vreodată ca…
Baza: toti respondenţii

Bărbaţii lucrează mai des decât femeile în
condiţii periculoase şi acceptă mai des să
lucreze fără contract legal de muncă

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Abuzuri ale angajatorului (2/4)
În ultimul an vi s-a întâmplat ...
Baza: respondenţi care au întâlnit vreodată
situaţia

Bărbaţii au întâlnit mai des situaţia în care
nu au fost plătiţi pentru ore suplimentare,
au lucrat “la negru” şi au lucrat în condiţii
periculoase pentru sănătate.

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Abuzuri ale angajatorului (3/4)
La locurile de muncă pe care le-aţi avut vi s-a
întâmplat vreodată ca…
Baza: toti respondenţii

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Abuzuri ale angajatorului (4/4)
În ultimul an vi s-a întâmplat ...
Baza: respondenţi care au întâlnit vreodată
situaţia

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Factori de discriminare la locul de muncă
Persoana care coordonează în mod direct
munca dvs. este bărbat sau femeie?
Baza: 498 respondenţi ocupaţi profesional

64% dintre angajați sunt coordonați
direct de către un bărbat, 9% nu au
un coordonator direct (sunt directori,
patroni, PFA etc.)
77% dintre bărbați sunt coordonați
direct de un bărbat, 45% dintre femei
sunt coordonate direct de o femeie.

Aţi prefera să aveţi ca şef un bărbat sau o
femeie?
Baza: 498 respondenţi ocupaţi profesional

Femeile preferă mai degrabă să aibă ca şef
o femeie, bărbaţii preferă un bărbat

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Discriminare la locul de muncă
Dupa părerea dvs., la locul dvs. de muncă, cine are şanse mai mari ...?
Baza: 567 respondenţi care lucrează în prezent sau au lucrat în ultimul an

Doar 44-57% dintre respondenţi cred în
şanse egale ale femeilor şi bărbaţilor la
locul de muncă

Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Discriminare la locul de muncă
Dupa părerea dvs., la locul dvs. de muncă, cine are şanse mai mari ...?
Baza: 567 respondenţi care lucrează în prezent sau au lucrat în ultimul an

Femeile cred în şanse egale mai mult decât
bărbaţii
Cercetare realizată în cadrul Proiectului ”Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”
Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 - 2013 “Investeşte în oameni!”

Proiectul: “Şi noi vrem sa muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii”

Ancheta sociologică: “Diferenţe de gen pe piaţa muncii şi în relaţia
de cuplu”
Realizată de Centrul Parteneriat pentru Egalitate, cu sprijinul IMAS
Autor raport cercetare: sociolog Oana Ganea

Cercetare realizată de CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, cu sprijinul IMAS, în cadrul Proiectului POSDRU /97/6.3/S/63272 ”Şi noi vrem să muncim! Accesul femeilor
pe piața muncii”, Beneficiar Fundația Culturală Delta

