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Abstract: 
 As far as the population employment in a society is concerned one can say that two main 
methodological perspectives can be highlighted, as well as in the assembly of social science.  
 A quantitative approach taking into account the measure of those attracted in the 
employment area and the working time, a well as a qualitative approach related to the 
employment forms and quality are these two mentioned perspectives. As numerous sociological 
papers show (highly synthesized in the Romanian specialized literature by authors like Rotariu, 
Iluţ, Chelcea, Mărgineanu, Miftode, Zamfir) those two perspectives are complementary, their 
separate implementation in pure stage being used in fewer sociological research studies. 
Therefore, even if we will use and discuss in the current study the macrosocial statistical data on 
the women employment rate in Romania, we will also intent to provide explanations or 
suppositions about those individual or community which could influenced the macrosocial 
evolutions in the field.  
 Following the EUROSTAT statistics, our present study carries out the women employment 
rate in Romania in the years 1997-2011, and our intention is to take out the relative influence of 
these from the age and education reference data. We also analyze comparatively the existent 
data in relation with both men’s employment and European one. In order to understand better 
the women employment vulnerability we used data provided by interviews with Roma and 
recently unemployed women within the project “Developing Specific Training Programs for 
Social Inclusion Increase in view of Employment Improvement on the Labor Market”. 
 Member of the European Union since January 1st 2007, Romania aimed some targets 
already established at European level in the area of employment (2010, 2020). The way the 
Lisbon targets evolve in the direction of employment rate leads to the concept of full 
employment, which means to have an employment rate of 97, 98 %. The full employment does 
not exclude the unemployment (being situated between 2 and 3%),because an economy can not 
develop and advance without changing the employment structure and without making the labor 
market more flexible. Sociologically, this target of employment, if not full at least high, as the EU 
suggest, is being hardly gained.   
 We will approach that, as far as the women employment rate is concerned, there is rather 
an involution for the last 14 years. For the lack of progress in the employment rate we can 
identify besides the economic factors (the crisis, reduced investment etc.) the structural factors 
like age and education. Based on the statistical data mentioned previously, we can state that the 
actual employment structure in Romania on age, sex and education, is preventing from realizing 
a high women employment rate in the next decade.  
                                                           
1 Universitatea „ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. E-mail: marinafrds@yahoo.com. 
2 Universitatea „ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. E-mail: vladmillea@yahoo.com. 



Lucian Marina, Vlad Millea 

228 
 

 The amount of very young or aged women, of those less educated, which are truly the most 
vulnerable categories of women, have a great impact within the employment rate. This is the 
reason for which on short term these categories will diminish the women employment rate in 
Romania and will not allow its increase in short time.  

Keywords: women, employment rate, structural factors, age, education. 

Introducere 
 Intrată în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, România a preluat şi unele ţinte deja fixate 
la nivel european în domeniul ocupării (2010, 2020). Tintele Lisabona referitoare la rata de 
ocupare la nivel European aduc în discuţie, cei drept nu explicit, un concept al ştiinţelor sociale 
foarte puţin abordat de sociologia actuală, dar discutat fără a fi clarificat de economişti, acela de 
„ocupare deplină”. 3 Ocuparea deplină, care nu exclude şomajul (ce poate fi situat undeva între 
2 şi 3%) se contrapune unui alt termen acela de ocupare de echilibru (care este acel nivel al 
ocupării ce maximizează profitul şi stabilitatea preţurilor). Ne este clar că o rată mare de 
ocupare şi stabilizată la un nivel ridicat este greu de obţinut fără a avea un şomaj stabilizat şi el 
la un nivel destul de redus, chiar dacă nu la 2-3%, cât pretinde conceptul de ocupare deplină. 
Ori acest lucru înseamnă că trebuie să ajungem la un nivel în care societal ponderea grupurilor 
vulnerabile faţă de ocupare (cu risc mare de neincluziune ocupaţională) să fie foarte mică. Cum 
şomajul nu poate fi exclus, deoarece o economie nu se poate dezvolta şi avansa fără să-şi 
schimbe structura ocupaţională şi să flexibilizeze piaţa muncii, implicaţia este ca nici starea de 
şomer, nici altă stare nu ar mai trebui să producă o vulnerabilitate ridicată la angajare. 
Sociologic acest deziderat al unei ocupări, dacă nu depline, cel puţin la cote înalte cum îşi 
propune UE, este greu de estimat dacă poate fi atins. Sunt şi motive de optimism, dar şi de 
pesimism. Evoluţiile din domeniul ocupării din România din momentul în care ne-am înscris pe 
traiectoria economiei de piaţă nu sunt foarte încurajatoare. Tranziţia mentalităţilor este chiar mai 
greu de realizat decât tranziţia la economia de piaţă (Sandu, 1996; Sandu, 1999). Pentru lipsa 
de progres din domeniul ratei de ocupare sunt responsabili pe lângă factorii economici şi factorii 
structurali, ca vârsta şi educaţia, politicile sociale, dar şi modul lent, sociologic explicabil, în care 
se face tranziţia valorilor şi atitudinilor ce au tangenţă cu ocuparea în România. Deşi ne vom 
concentra în studiul nostru pe influenţa factorilor structurali asupra ratei de ocupare, nu vom 
putea eluda faptul că şi aceşti factori pot fi agregarea unor efecte mentalitare sau a unor 
comportamente socioantropologice (în speţă cele de naştere şi îngrijire a copilului). 

Rata de ocupare  
 Conform EUROSTAT, rata de ocupare a bărbaților era, în trimestrul 3 al anului 2010, de 
67% iar cea a femeilor, de 53.6%. În anul 2009, aceleași valori erau de 67.2%, respectiv de 
53.5%. Diferența era, în 2010, de 13,4% în favoarea bărbaților respectiv de 13,7% în 2009, tot 
în avantajul acestora. Dacă ne raportăm la situaţia ratei de ocupare la nivel european, România 
se află pe locul 23 din 33 de ţări din perspectiva ponderii femeilor care au un loc de muncă din 
totalul femeilor cu vârste între 15 şi 64 de ani (pentru bărbaţi locul e 22 din 33). Țările cu cele 
mai mari rate de ocupare feminină sunt Islanda 77%, Norvegia 73.1%, Elveția 72.6%, Suedia 

                                                           
3 În Concept de măsuri integrate privind combaterea şomajului, raport proiect POSDRU 67/5.1/S/22929, 
2012, Timişoara, avem o pertinentă analiză despre raportul dintre ocuparea deplină şi ocuparea optimă. 
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71.6%, Danemarca 71.3% și Olanda 69.5%. În mare parte este vorba de ţări care au avut o 
lungă perioadă de stabilitate economică, politică şi socială.  

 Vom oferi, în continuare, o imagine asupra evoluției ratei de ocupare în perioada 1997-2010 
per global și separat pe sexe și medii de rezidență. 

 Rata de ocupare, pentru perioada 1997-2001, a scăzut, per global, de la 66.4% la 62.9%, 
diferența fiind de 3.5% (pentru bărbați scăderea a fost de la 73.2% la 68.5%, adică 4.7% iar 
pentru femei, de la 59.6.% la 57.3%, adică de 2.3%). Scăderea ratei de ocupare pentru perioada 
1997-2001, o putem pune pe seama scăderii numărului total de locuri de muncă din economie 
(restructurări / falimentări ale unor întreprinderi de stat nerentabile). 

 Pentru perioada 2002-2010, rata de ocupare fluctuează în concordanță cu situația 
economică dar variațiile sunt de mică anvergură. Per global, în perioada 2002-2005 rata de 
ocupare se situează între 57.7% și 58%. În 2006 are loc o creștere până la 58.8%, care se 
menține și în 2007, iar în anul 2008 se înregistrează valoarea maximă de 59%. În 2009 
ponderea populației ocupate scade până la 58.6% după care crește ușor în 2010 (58.8%). 
Pentru femei, ratele minime de ocupare se înregistrează în 2003 și 2005 (51.5%) iar în 2006, 
cea maximă, de 53%. Din 2006 până în 2010 rata de ocupare scade constant, ajungând la 52%.  

 Dacă ne referim la perioada 2006-2010, femeile par să fi fost mai afectate decât bărbații de 
perioada de recesiune deoarece au pierdut un punct procentual pe când bărbații au câștigat. 
Piața forței de muncă din România este una în care există o discrepanță accentuată între cerere 
și ofertă, fapt care a dus, în timp, la stabilizarea populației active la un nivel scăzut (dețin un loc 
de muncă sau se află în căutarea unuia numai cei care, prin anumite atuuri, au șanse reale să-și 
găsească un serviciu). Această situație afectează categoriile care prezintă puțină atractivitate 
pentru angajatori datorită unor aspecte obiective, cum ar fi lipsa pregătirii profesionale sau 
insuficienta forță de muncă (fizică) sau datorită unor prejudecăți / stereotipii legate, de exemplu, 
de apartenența etnică.  

Influenţa nivelului de educaţie asupra ratei de ocupare 
 În continuare vom încerca să relevăm măsura în care prezența pe piața forței de muncă sau 
faptul de fi integrat profesional este dependent de nivelul studiilor deținute sau de vârstă.  

 În tabelul 1 se poate observa, în primul rând, faptul că în orice moment de timp rata de 
ocupare este cu atât mai mare cu cât subiecții au un nivel de studii mai ridicat. Mai mult, putem 
susține că șansele de a avea un loc de muncă pentru absolvenții de studii superioare au fluctuat 
între 81.5% și 87.2%, având o ușoară tendință constantă de decreștere doar în perioada 2006-
2011 (de la 85.8% la 82.1%) pe când în cazul absolvenților de studii medii scăderea a fost 
aproape uniformă, de la 71.6% în anul 1997 până la 62.3%, în 2011. În cazul persoanelor fără 
calificare profesională, scăderea șanselor de a deține un loc de muncă a fost și mai accentuată 
(de la 56.1% în 1997 la 40.5%, în 2011) în ciuda faptului că între anii 2006 și 2010 se constată o 
ușoară creștere a ratei de ocupare, de la 39.6% până la 43%. Pentru întregul interval luat în 
analiză (1997-2011) este clar faptul că, deși întreaga populație ocupată s-a redus ca pondere, 
scăderea șanselor de a accede la un loc de muncă a fost cu atât mai mare cu cât nivelul de 
studii al indivizilor a fost mai mic. Astfel, s-a accentuat polarizarea populației în vârstă de muncă 
în funcție de pregătirea profesională a acesteia (în ceea ce privește, evident, șansele de a avea 
un serviciu). Luând ca termeni de comparație anii 1997 și 2011, rata de ocupare a scăzut cu 
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2.7% pentru cei cu studii superioare, cu 9.3% pentru persoanele având studii medii și cu 15.6% 
pentru cei care au absolvit cel mult gimnaziul. 
 Tabelul 1. Evoluția ratei de ocupare, pe nivele de studii, în România, în perioada 1997-2011 

TOTAL 15-64 ani 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Cel mult 8 clase 56.1 55.1 54.1 53.9 51.7 43.8 43.8 40.3 39.6 39.6 40.3 41 42 43 40.5 

Profesională, 
liceu, postliceală 71.6 70.1 69.3 68.2 67.7 64.3 65.1 66.2 63.8 64.9 63.9 63.5 62.2 62.2 62.3 

Universitate sau 
mai mult 84.8 87.2 86.3 83.9 82.6 82 81.5 85.2 84 86.1 85.8 85.7 84.1 82.4 82.1 

 Sursa: Eurostat,  septembrie 2012 

 Imaginea pe care ne-o oferă tabelul 1 nu reflectă, neapărat, o poziție foarte bună a celor cu 
studii superioare pe piața forței de muncă din țara noastră. Simplul fapt de a fi terminat o 
facultate și de a aparține populației ocupate nu presupune că în fișa postului sunt efectiv cerute 
competențe de nivel universitar. Totuşi nivelul de studii ridicat reprezintă un atu foarte important 
pentru a-ți păstra un loc de muncă, în mod special în condițiile în care tendința globală este de 
scădere a volumului total al angajaților din economia națională. Informațiile din tabelul 1 ne 
sugerează și o devalorizare a diplomelor, dacă nu cumva, în perioada 1997-2011 s-a schimbat 
structura ocupațională a României în sensul unei creșteri importante a numărului locurilor de 
muncă necesitând studii superioare și a unei scăderi a cuantumului celor presupunând muncă 
necalificată. Putem astfel emite ipoteza că în perioada 1997-2011, cei cu studii superioare și-au 
păstrat aproape constantă rata de ocupare deoarece au acceptat să se angajeze pe posturi 
necesitând studii medii; analog, absolvenții de studii medii au ocupat o parte din locurile de 
muncă ce nu presupuneau calificare profesională. Un astfel de proces „în cascadă” a fost posibil 
pe fondul creșterii, în timp, a discrepanței dintre cererea de forță de muncă și volumul populației 
neocupate. În aceste condiții, angajatorii s-au aflat într-o situație privilegiată, putând să aleagă 
noii angajați după criterii dacă nu arbitrare atunci, oricum, exprimând exigențe mult exagerate în 
raport cu activitatea care trebuia efectiv realizată (Ex.: „Angajăm vânzătoare. Studii superioare 
reprezintă un avantaj”). În acelaşi sistem ipotetic, pentru cei cu nivel scăzut de studii, șansa 
integrării profesionale a scăzut drastic și că pentru cei cu studii medii s-a înregistrat, de 
asemenea, un regres important. Observațiile de mai sus trebuie, totuși, nuanțate: rata scăzută 
de ocupare a celor cu cel mult 8 clase e datorată și cuprinderii masive în sistemul de învățământ 
a elevilor având peste 15 ani aflați în licee și școli de arte și meserii (analog, rata de ocupare a 
celor cu studii medii scade și datorită creșterii ponderii studenților). Pe de altă parte, pentru 
generațiile mai în vârstă, ponderea celor care au absolvit cel mult gimnaziul este sensibil mai 
mare decât pentru cele mai tinere și, ca atare, ponderea pensionărilor la vârste sub 64 de ani e 
mai mare pentru cei care au finalizat maximum 8 clase. 

 Vom reveni asupra efectului vârstei asupra ocupării dar, înaintea acestui pas, vom prezenta 
diferențele dintre bărbați și femei, pe categorii de studii, de a accede la un loc de muncă. 
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 Tabelul 2. Evoluția ratei de ocupare, pe nivele de studii și sexe, în România, în perioada 
  1997-2011 

TOTAL 15-64 ani 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

MA
SC

 

Cel mult 8 clase 60.4 60.2 57.6 57.5 55.0 47.9 48.4 45.1 45.3 45.6 46.9 47.9 49.1 50.5 46.3 
Profesională, 

liceu, postliceală 78.3 75.8 74.9 73.6 73.0 70.0 70.6 70.3 69.3 69.7 69.0 69.6 68.7 69.1 69.2 

Universitate sau 
mai mult 86.6 88.8 87.1 85.2 85.5 83.8 83.0 86.9 85.3 87.3 86.9 86.8 85.2 83.6 84.0 

FE
M 

Cel mult 8 clase 52.9 51.4 51.5 51.2 49.2 40.7 40.4 36.7 35.2 34.8 35.1 35.5 36.3 36.9 35.7 
Profesională, 

liceu, postliceală 64.2 63.8 63.2 62.1 61.8 57.9 58.7 61.4 57.7 59.4 58.2 56.6 55.0 54.6 54.6 

Universitate sau 
mai mult 82.4 85.2 85.2 82.4 79.4 80.1 80.0 83.5 82.6 84.8 84.7 84.6 83.1 81.2 80.4 

 Sursa: Eurostat,  septembrie 2012 

 Tendințele care se manifestă la nivel general în perioada 1997-2011 pot fi regăsite atât în 
cazul bărbaților cât și în cel al femeilor, dar aspectul cel mai important, credem noi, este că 
bărbații sunt în avantaj în raport cu femeile pentru fiecare nivel de studii și că, în plus, avantajul 
se manifestă mai intens la nivelul cel mai scăzut de pregătire profesională. Altfel spus, în cazul 
femeilor, diferența dintre rata de ocupare a celor cu studii superioare și a absolvenților de cel 
mult 8 clase este sensibil mai mare decât în cazul bărbaților. Dacă ne referim la valorile extreme 
ale seriei de timp, în 1997 diferența dintre ratele de ocupare pentru bărbații cu studii superioare 
și cei cu cel mult 8 clase era de 26.2% pe când în cazul femeilor, diferența de aceeași natură 
era de 29.5%. În timp, această discrepanță (inegalitate) s-a accentuat, pentru ca în 2011 să 
ajungă la 37.7% pentru persoanele de sex masculin și la 44.7% (diferența, între 1997 și 2011, a 
crescut pentru bărbați cu 11.5% iar pentru femei, cu 15.2%). Aceste observații sunt în 
consonanță, credem noi, cu modelul tradiționalist al soțului care susține material familia și care, 
în situația scăderii cererii de forță de muncă, va face eforturi mai intense decât soția pentru a-și 
păstra locul de muncă sau pentru a găsi unul nou dacă este disponibilizat. Pe de altă parte, este 
posibil ca angajatorii să fie, într-o anumită măsură, responsabili cu accentuarea inegalității 
șanselor femeilor de a accede la un loc de muncă (mai ales pentru nivelul studiilor medii și 
inferioare). Bărbații pot fi preferați pentru stabilitatea mai mare la serviciu (nu fac uz de dreptul la 
concediu de paternitate) și, în condițiile creșterii discrepanței dintre cererea și oferta de locuri de 
muncă, s-ar putea să aibă șanse mai mari de a ocupa locuri de muncă tradițional destinate 
femeilor decât ar avea acestea din urmă de a ocupa un post considerat potrivit pentru bărbați. 

 Am încercat să rafinăm analiza noastră asupra evoluției ratelor de ocupare ținând seama și 
de categoriile de vârstă ale subiecților. Vom începe cu cei mai tineri dintre aceștia, având în 
vedere că în mod clasic sunt considerați ca fiind o categorie cu dificultăți majore de integrare 
profesională. 

Influenţa cumulată a varstei şi nivelului de studii asupra ratei de 
ocupare 

 Ceea ce ilustrează tabelul 3 este o scădere drastică a pătrunderii tinerilor (bărbați și femei) 
pe piața forței de muncă, datorată, credem noi, atât amânării integrării profesionale prin 
prelungirea școlarității cât și scăderii șanselor de ocupare ale celor proaspăt ieșiți din sistemul 
de învățământ. În plus, se observă un constant avantaj masculin în ceea ce privește rata de 
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ocupare pentru cei care au finalizat cel mult 8 clase și pentru absolvenții de studii medii. La 
nivelul absolvenților de studii superioare diferența de gen în accesul la un loc de muncă nu este 
relevantă (sau, oricum, nu este în favoarea bărbaților în fiecare an din perioada 1997-2011). 
 Tabelul 3. Evoluția ratei de ocupare (15-24 ani), pe nivele de studii și sexe, în România  (1997-
2011) 

TINERI 15-24 ani 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

TO
TA

L 

Cel mult 8 clase 25.8 26.4 25.8 25.6 24.2 21.2 19.8 18.8 16.6 15.9 16.5 15.9 16.5 17.7 16.3 
Profesională, 

liceu, postliceală 48.1 45.9 44.6 42.7 41.6 37.8 36.6 38.4 34.3 32.7 31.8 32.4 30.5 29.4 29.4 

Universitate sau 
mai mult 77.6 67.5 69.2 70.9 67.5 61.7 71.3 73.9 61.2 57.6 63.4 61.9 56.4 44.8 42.5 

MA
SC

 

Cel mult 8 clase 29.2 31.9 30.2 29.2 26.6 24.7 23.9 21.9 20.0 19.0 20.6 20.2 20.2 21.2 18.9 
Profesională, 

liceu, postliceală 53.5 49.8 47.9 45.1 45.2 41.9 41.3 40.1 37.7 36.6 36.1 37.5 35.2 34.1 34.1 

Universitate sau 
mai mult 78.0 55.5 69.7 85.3 73.4 60.3 66.1 77.4 65.7 59.5 63.6 62.0 57.1 46.1 44.6 

FE
M 

Cel mult 8 clase 22.4 20.7 21.2 21.8 21.6 17.6 15.5 15.6 13.0 12.7 12.2 11.4 12.6 13.9 13.4 
Profesională, 

liceu, postliceală 43.0 42.3 41.5 40.4 38.1 33.9 31.9 36.7 30.8 28.6 27.2 27.0 25.5 24.5 24.6 

Universitate sau 
mai mult 77.4 76.0 68.8 62.0 64.6 62.3 74.7 71.8 58.0 56.4 63.4 61.8 56.0 44.0 41.0 

 Sursa: Eurostat,  septembrie 2012 

 Posibila relație dintre prelungirea școlarității și ratele de ocupare poate fi doar parțial testată 
doarece, din păcate, EUROSTAT oferă informații despre cuprinderea în sistemul de învățământ 
numai pentru perioada 2004-2011 (dar mai amănunțite, defalcate pe segmente de câte cinci 
ani). La nivelul global al populației, cea mai importantă creștere, de 11.9%, s-a înregistrat pentru 
tinerii având între 20 și 24 de ani, vârstă tipică pentru încadrarea în învățământul superior 
(având, evident, liceul ca nivel absolvit de studii). Cât privește tinerii potențial cuprinși în 
învățământul profesional sau liceal (deci absolvenți a doar 8 clase), ponderea lor a crescut cu 
9.6%. Cuprinderea mai largă în învățământ ar putea reprezenta o cauză a scăderii ratelor de 
ocupare pentru absolvenții de gimnaziu sau studii medii (având 15-24 de ani) dar nu poate 
explica scăderea șanselor de ocupare a unui loc de muncă pentru cei care au absolvit deja 
studiile superioare (în cazul lor, credem, există altfel de bariere, cum ar fi lipsa de experiență în 
muncă sau lipsa diplomei de master – cerințe plauzibile ale angajatorilor). 

 În tabelul 4 se poate vedea că tinerele persoane de sex feminin, în speță cele având între 
15 și 24 de ani, au un avantaj constant în raport cu bărbații din perspectiva ratei de cuprindere 
în învățământ, fapt care ar putea fi pus pe seama diferențelor de gen vizând presiunea de a 
accede la un loc de muncă (idee care rămâne, evident, la nivel de ipoteză). Pentru segemetele 
de vârstă 25-29 și 30-34 de ani, diferențele din perspectiva accesului la educație sunt minime 
(există un ușor avantaj feminin pentru categoria 30-34). Este firesc faptul ca diferențele ratelor 
de ocupare dintre bărbați și femei, pentru absolvenții studiilor de nivel inferior sau mediu, să aibă 
un corespondent constând în diferențierea de gen a ponderilor celor care își continuă studiile 
dacă presupunem că bărbații sunt mai motivați pentru a „aduce bani în casă” (și, deci, este mai 
probabil să abandoneze pregătirea profesională dacă își găsesc un loc de muncă). 
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 Tabelul 4. Evoluția ratei de cuprindere în învățământ (15-34 ani) în România, pe sexe pentru  2004-
 2011 

Cuprinși în învățământ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

TO
TA

L 15-19 ani 72.3 76.7 77.8 78.7 79.9 80.3 81.6 81.9 
20-24 ani 30.1 34.4 37.7 38.8 40.8 40.6 41.6 42.0 
25-29 ani 4.8 6.1 5.9 5.8 6.9 7.5 7.3 7.1 
30-34 ani 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.4 1.3 

BĂ
RB

AȚ
I 15-19 ani 69.0 74.3 75.9 76.0 77.2 78.5 80.6 81.0 

20-24 ani 27.8 31.5 34.4 34.3 35.7 37.2 38.3 38.2 
25-29 ani 4.8 6.1 5.9 5.6 6.8 7.4 7.3 7.2 
30-34 ani 1.1 1.3 1.5 1.3 1.2 1.3 1.1 1.2 

FE
ME

I 15-19 ani 75.6 79.1 79.8 81.4 82.7 82.3 82.6 82.7 
20-24 ani 32.3 37.3 41.2 43.6 46.1 44.0 45.0 45.9 
25-29 ani 4.8 6.0 5.9 5.9 7.0 7.5 7.2 7.1 
30-34 ani 1.7 1.6 1.6 2.0 2.2 2.2 1.7 1.4 

 Sursa: Eurostat,  septembrie 2012 

 Rămânând, în continuare, în proximitatea problematicii ocupării în muncă a tinerilor și a 
diferențelor de gen care se manifestă la acest nivel, vom oferi o perspectivă centrată, de 
această dată, pe cei care nu sunt integrați în sistemul de învățământ și vom oferi informații 
despre statusul lor ocupațional și despre interesul manifestat pentru integrarea profesională.  
 Tabelul 5. Evoluția situației, pe sexe, a celor având 15-19 ani care nu sunt cuprinși în învățământ 

Tineri având 15-19 ani 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BĂ
RB

AȚ
I 

Lucrează 20.4 18.4 16.1 14.1 15.4 13.6 13.0 13.0 12.0 11.2 10.2 8.9 
Nu lucrează 14.3 11.7 14.2 12.5 15.2 11.2 10.2 9.3 8.4 9.1 8.7 10.4 

Șomeri 6.2 4.8 6.8 4.6 6.7 4.4 5.1 4.3 4.9 5.3 3.5 3.9 
Inactivi 8.0 6.9 7.4 7.9 8.6 6.8 5.2 5.0 3.5 3.8 5.2 6.6 

Ar dori să lucreze 8.6 7.1 10.6 8.6 11.5 8.5 7.4 7.2 6.6 7.1 6.6 8.3 
Nu ar dori să lucreze 5.6 4.6 3.6 3.9 3.8 2.7 2.8 2.1 1.7 2.0 2.1 2.1 

FE
ME

I 

Lucrează 14.8 15.2 12.1 9.3 9.9 8.6 8.0 6.8 6.3 6.9 6.5 7.2 
Nu lucrează 13.8 11.7 14.3 12.7 14.3 12.4 11.6 10.5 9.6 10.3 11.1 10.6 

Șomeri 3.9 3.4 3.9 3.1 3.6 2.8 3.2 2.8 2.6 3.0 2.3 2.6 
Inactivi 9.9 8.3 10.5 9.6 10.7 9.6 8.4 7.8 7.0 7.2 8.8 8.1 

Ar dori să lucreze 6.1 5.6 8.6 7.8 8.4 7.3 6.8 6.4 6.2 6.2 6.6 6.3 
Nu ar dori să lucreze 7.8 6.2 5.8 4.9 5.9 5.1 4.8 4.1 3.4 4.0 4.5 4.3 

 Sursa: Eurostat,  septembrie 2012 

 În tabelul 5 se poate observa, în primul rând, că, pentru segmentul tinerilor având 15-19 ani 
procentul femeilor care nu lucrează este în majoritatea cazurilor doar cu foarte puțin mai mic 
decât al bărbaților, datorită faptului că nivelul lor de cuprindere în învățământ este mai ridicat.  

 Pentru tinerii care nu lucrează (și nu urmează o formă de învățământ) raportul dintre cei 
care sunt șomeri și cei inactivi depinde mai mult de conjunctura economică și de definiția 
operațională utilizată pentru identificarea șomerilor. Mai relevantă ni se pare distincția între cei 
care ar dori să lucreze (indiferent dacă sunt sau nu în căutarea unui loc de muncă) și cei care 
afirmă că nu doresc să lucreze. 
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 Tabelul 6 prezintă informații de aceiași natură ca și tabelul 5 ,dar pentru populația având 
între 20 și 24 de ani. Ca și în cazul tinerilor având 15-19 de ani, ponderile celor care nu lucrează 
sunt în scădere între 2000 şi 2011 pentru populaţia feminină, dar şi pentru cea masculină. 
 Tabelul 6. Evoluția situației, pe sexe, a celor având 20-24 ani care nu sunt cuprinși în învățământ 

Tineri având 20-24 ani 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BĂ
RB

AȚ
I 

Lucrează 55.0 54.1 49.6 49.9 46.3 44.0 42.3 43.0 44.0 41.7 41.0 40.0 
Nu lucrează 25.0 22.3 26.0 25.6 22.8 18.8 15.9 13.7 9.2 12.9 17.9 19.9 

Șomeri 13.4 11.5 12.9 10.3 12.2 10.6 10.0 9.8 7.5 8.9 10.5 10.8 
Inactivi 11.5 10.7 13.1 15.3 10.6 8.3 5.8 3.9 1.7 4.0 7.4 9.1 

Ar dori să lucreze 16.6 14.7 17.0 15.8 17.5 15.6 12.8 11.3 7.9 11.0 14.8 16.6 
Nu ar dori să lucreze 8.4 7.5 9.0 9.7 5.3 3.2 3.1 2.4 1.3 1.9 3.0 3.3 

FE
ME

I 

Lucrează 47.5 44.3 38.6 37.8 42.2 35.5 33.9 33.1 32.2 31.4 30.4 29.7 
Nu lucrează 28.2 27.6 32.5 31.8 27.6 25.6 21.9 19.5 18.7 21.8 24.5 24.6 

Șomeri 8.1 8.1 10.1 7.1 7.1 6.4 6.7 5.9 5.6 6.0 6.9 8.0 
Inactivi 20.1 19.5 22.4 24.7 20.5 19.2 15.3 13.6 13.1 15.8 17.6 16.7 

Ar dori să lucreze 11.8 12.2 18.6 14.8 14.6 13.8 12.1 10.7 9.3 12.0 13.1 13.5 
Nu ar dori să lucreze 16.4 15.4 13.9 17.0 13.0 11.8 9.8 8.8 9.4 9.8 11.4 11.1 

 Sursa: Eurostat,  septembrie 2012 

 Ca tendință pentru perioada 2000-2011, în cazul femeilor au loc, mai degrabă, fluctuații în 
jurul unor valori medii (dar, în mod constant, ratele șomajului sunt mai mici decât cele ale 
persoanelor de sex masculin). 

 Se mai impune o observație: având în vedere că rata de cuprindere în învățământ este mult 
mai mică pentru tinerii având 20-24 comparativ cu cei cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani, deși 
cei dintâi au o rată de ocupare mult mai mare pentru ambele sexe, ponderea celor care nu 
lucrează (șomeri sau inactivi) este, de asemenea, sensibil mai mare. Am putea spune că, în 
cazul lor, școala funcționează în mai mică măsură ca substitut pentru integrarea profesională. 
De remarcat, în plus, că diferențele dintre sexe din perspectiva ponderii inactivilor era foarte 
mică pentru cei având 15-19 ani, pe când, în cazul celor mai în vârstă cu 5 ani (20-24) sunt mult 
mai evidente; faptul s-ar putea datora căsătoriilor care se încheie mult mai frecvent în cel de al 
doilea segmentul de vârstă și în care femeia are o probabilitate mai mare de a fi inactivă 
(ocupându-se de îngrijirea familiei și a spațiului domestic). 

 Trebuie să relevăm, de asemenea, pentru ambele sexe, că ponderea celor care declară că 
nu ar dori să lucreze, indiferent dacă au 15-19 ani sau 20-24 de ani, scade constant (păstrând, 
totuși, valori relativ ridicate pentru femeile având 20-24 de ani, fapt în consonanță cu ponderea 
relativ mare a celor inactive și cu justificarea propusă pentru acest fapt – munca domestică 
feminină). 

 Pentru grupele de vârstă 25-29 de ani și 30-34 vom prezenta datele mai succint, având în 
vedere că aparțin segmentului de mijloc al populației, care e caracterizat prin cea mai mare rată 
de ocupare, iar ponderea persoanelor care își continuă studiile este mică (dar cu tendințe de 
creștere, în cazul segmentul 25-29 de ani, de la aproximativ 4% în 2004, la 7%, în 2011). 

 Pentru ambele sexe, în categoria de vârstă 25-34 de ani rata de ocupare scade în perioada 
2000-2011, dar scăderea este mai mai puţin accentuată în rândul femeilor. Ponderea celor 
ocupați scade, între 2000 și 2011, de la 80.5% la 72.8% pentru bărbații având 25-29 de ani și de 
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la 88.3% la 82.5% pentru cei având 30-34 de ani; în cazul femeilor descreșterile analoage sunt 
de la 69.3% la 63.3%, respectiv de la 75.6% la 69.7%. Ponderea celor care nu lucrează nu 
prezintă o tendință clară de scădere nici pentru bărbați, nici pentru femei, fapt care poate fi 
explicat, parțial, prin creșterea ratei de cuprindere în învățământ a ambelor sexe și, pe de altă 
parte, prin stabilizarea ratelor de ocupare pentru persoanele având între 30 și 34 de ani (de 
ambele sexe) în perioada 2004 – 2011 (în condițiile în care, între aceiași ani, rata de ocupare a 
continuat să scadă pentru cei având între 25 și 29 de ani). 

 Ponderea persoanele care declară că nu ar dori să lucreze scade pentru ambele segmente 
de vârstă și ambele sexe, cu o singură excepție: femeile având între 30 și 34 de ani, pentru care 
procentul fluctuează în jurul valorii de 16%. De notat că, cele mai mari procente ale celor care 
declară că nu doresc să lucreze, se înregistrează în anii 2000 și 2001, pentru femeile având 25-
29 de ani. Supoziția noastră este că apariția primului copil le determină pe femei să nu fie 
interesate de un loc de muncă iar amânarea apariției acestuia explică scăderea valorilor pentru 
segmentul feminin având 25-29 de ani (iar semnalele „ceasului biologic” fac ca procentul celor 
având 30-34 de ani care preferă să fie inactive să rămână cvasi-constant în perioada 2000-
2011). 

 Ne oprim aici cu detalierea poziției tinerilor pe piața forței de muncă pentru a continua 
demersul nostru de analiză globală a problematicii ocupării din perspectiva influenței nivelului de 
studii și al categoriilor (mai largi) de vârstă. 
 Tabelul 7. Evoluția ratei de ocupare (25-49 ani), pe nivele de studii și sexe, în România (1997-2011) 

ADULȚI 25-49 ani 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

TO
TA

L 

Cel mult 8 clase 73.8 71.9 71.0 73.6 71.4 66.7 64.6 61.4 59.9 60.3 61.1 61.0 61.0 61.8 58.0 
Profesională, 

liceu, postliceală 83.8 82.5 81.5 80.0 79.5 76.3 76.8 78.6 76.2 77.8 77.3 76.6 75.9 76.8 77.1 

Universitate sau 
mai mult 94.2 93.6 94.2 92.2 90.9 90.8 91.0 92.1 91.0 92.2 92.5 91.8 91.0 90.0 90.1 

MA
SC

 

Cel mult 8 clase 82.2 80.3 78.4 81.3 80.1 77.1 74.4 70.6 70.8 72.1 71.8 71.1 71.1 72.5 66.6 
Profesională, 
liceu, postlic. 89.9 87.9 86.8 85.8 84.8 82.2 82.9 83.7 82.0 82.3 82.0 82.3 82.1 83.6 83.8 

Universitate sau 
mai mult 95.2 94.8 94.5 91.8 91.3 91.1 91.1 93.0 91.9 92.7 92.8 92.1 91.2 90.8 91.3 

FE
M 

Cel mult 8 clase 68.5 66.6 66.5 68.6 65.6 59.7 57.6 54.4 51.3 50.8 52.3 52.3 51.9 52.0 50.0 
Profesională, 
liceu, postlic. 77.1 76.4 75.6 73.7 73.7 69.7 70.1 73.0 69.8 72.8 72.1 70.4 69.0 69.4 69.8 

Universitate sau 
mai mult 93.0 92.3 93.9 92.7 90.6 90.4 90.9 91.1 90.2 91.8 92.3 91.5 90.9 89.3 89.0 

 Sursa: Eurostat, septembrie 2012 

 Având în vedere că segmentul de vârstă la care ne referim acum (25-49 de ani) este cel mai 
puțin afectat atât de prelungirea duratei studiilor cât și de pensionările celor în vârstă de muncă, 
scăderile ratelor de ocupare pot fi interpretate, la nivel global, ca reducere a potențialului 
economic al țării iar la nivelul diferitelor categorii de studii, ca diminuare a șanselor de integrare 
profesională și, implicit, de acces la un trai decent. 

 De-a lungul întregii perioade analizate, diferența dintre rata de ocupare a celor cu studii 
superioare și a celor care au absolvit cel mult 8 clase este clar mai mare în cazul femeilor, fapt 
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care atestă o polarizare mai accentuată a accesului la muncă pentru populația feminină în 
funcție de nivelul pregătirii profesionale (comparativ cu bărbații). Pentru a da doar un singur 
exemplu, femeile cu vârsta cuprinse între 25 și 49 de ani (în 2011) aveau o probabilitate de 0.89 
de a accede la un loc de muncă dacă aveau studii superioare, 0.70 dacă aveau studii medii și 
doar 0.50 dacă au absolvit cel mult 8 clase (aceleași ponderi, pentru bărbați, erau de 0.91, 0.84 
respectiv 0.67, valorile fiind, deci, mult mai apropiate). 

 Având în vedere homogamia accentuată în funcție de nivelul de studii a cuplurilor căsătorite 
din România, se poate ușor deduce situația dramatică în care se află familiile în care nici unul 
din parteneri nu are pregătire profesională. Pe lângă faptul că, în acest caz, soții au, în termeni 
relativi, șanse mici de a-și găsi un loc de muncă, dacă reușesc, totuși, să îl obțină, salariul 
aferent va fi, foarte probabil, cel minim pe economie. 

 Ultimul aspect privitor la evoluția ratei ocupării, în perioada 1997-2011, vizează segmentul 
persoanelor având 50-64 de ani, pentru care informațiile de care dispunem sunt insuficiente 
pentru a oferi o imagine comparabilă cu celelalte categorii de vârstă. Justificarea este aceea că 
pensionarea la limită de vârstă (variabilă în timp) sau anticipată, cu sau fără diferite echivalări 
pentru anii de muncă în condiții dificile etc., au influențat rata de ocupare de o manieră care nu 
era, neapărat, legată de situația globală a economiei românești. 

 Fluctuațiile mari, de la un an la altul, ale ratelor de ocupare, datorate atât pensionărilor 
masive cât și, probabil, redobândirii statutului de persoană ocupată, ridică probleme în a decela 
regularități.  

 De remarcat rata redusă de ocupare a celor cu studii medii mai ales în primii ani ai perioadei 
analizate. Între anii 1997-2001, constatăm o rată de ocupare relativ ridicată pentru cei având cel 
mult 8 clase, fapt care s-ar putea datora ponderii ridicate a agricultorilor din gospodăriile proprii, 
care au fost considerați, în mod firesc, persoane ocupate (și care reprezintă o populație 
îmbătrânită, cu un nivel scăzut de școlaritate).  

 Scăderea importantă a ratei de ocupare pentru absolvenții de cel mult 8 clase după 2001 se 
poate explica atât prin scăderea șanselor de acces la un loc de muncă pentru cei fără pregătire 
profesională cât și prin scăderea ponderii agricultorilor din gospodăriile proprii în raport cu 
populația având 50-64 de ani (tot datorită fenomenului îmbătrânirii, prin efectele sale pe termen 
lung). În acest context explicativ cuantumul pensionărilor la vârste sub 64 de ani nu poate fi 
exclus ca posibilă cauză a reducerii ponderii celor care muncesc dar nu au pregătire 
profesională formală. 
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 Tabelul 8. Evoluția ratei de ocupare (50-64 ani), pe nivele de studii și sexe, în România (1997-2011) 

ADULȚI 50-64 ani 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
TO

TA
L 

Cel mult 8 clase 65.4 64.3 65.8 65.0 62.8 48.4 51.2 44.4 47.0 46.7 46.7 48.2 47.9 46.9 43.6 
Profesională, 
liceu, postlic. 49.3 50.1 47.6 46.3 47.0 43.1 46.1 46.8 48.3 51.1 50.3 51.3 50.7 49.5 49.2 

Universitate sau 
mai mult 63.0 72.3 69.1 65.3 62.6 62.1 59.3 68.4 68.9 74.2 71.6 72.6 70.1 69.3 68.6 

MA
SC

 

Cel mult 8 clase 73.3 72.6 73.2 73.5 71.1 55.1 58.7 52.8 57.4 57.8 59.0 61.8 61.4 60.0 53.8 
Profesională, 
liceu, postlic. 61.0 58.2 56.3 54.4 54.4 49.8 51.8 51.5 54.8 57.9 57.7 59.7 59.2 57.7 57.6 

Universitate sau 
mai mult 68.5 77.8 73.6 70.6 72.3 68.6 66.9 73.0 72.2 77.6 75.6 76.8 74.1 72.1 72.0 

FE
M 

Cel mult 8 clase 59.8 58.7 61.0 59.6 57.7 44.4 46.8 39.9 41.4 40.8 40.5 41.2 41.0 40.1 38.3 
Profesională, 
liceu, postlic. 33.7 39.0 35.4 34.2 36.1 33.6 37.4 40.1 39.5 42.4 40.8 41.0 40.4 39.6 39.3 

Universitate sau 
mai mult 54.5 64.0 61.8 57.6 49.8 52.7 49.0 62.3 64.5 70.0 66.4 67.3 65.2 65.9 64.8 

 Sursa: Eurostat, septembrie 2012 

 Cum se vede şi în tabelul 8, apartenența la grupa de vârstă 50-64 de ani presupune astfel 
șanse mult mai mici de a ocupa un loc de muncă prin comparație cu persoanele având între 25 
și 49 de ani.  

 Datele de mai jos pentru segmentul de vârstă 50-64 de ani, ne spun cu claritate că, pentru 
fiecare nivel de studii, femeile au o rată de ocupare mai mică decât bărbaţii, de-a lungul întregii 
perioade care a fost cuprinsă în analiză. 

Discuţii 
 Bourdieu (1998/2003, p.18) vorbeşte de o dominaţie simbolică, invizibilă, a bărbaţilor asupra 
femeilor, astfel încât bărbaţii îşi însuşesc roluri ocupaţionale bine situate societal, lăsând 
femeilor treburile inferioare şi justificând această repartiţie pe seama „îngustimii de spirit” (id. 
Bourdieu, pag.35/36) a femeilor. Putem încadra ceea ce defineşte Bourdieu mai sus în rândul 
factorilor generali care susţin vulnerabilitatea ocupaţională a femeilor. Dar acesta nu ar fi decât 
punctul de plecare al unei discuţii mai ample care trebuie angajată. O vom dezvolta pe situaţia 
particulară din România. 

 Ştefănescu & Cace (2011, p.191) trecând în revistă reglementările privind situaţia femeilor, 
constată că „...există în continuare diferenţe de acces pe piaţa muncii între bărbaţi şi femei, în 
special în rândul celor care nu au absolvit învăţământul terţiar. Femeile care nu se află în 
câmpul muncii au un nivel mai scăzut de educaţie şi o experienţă de muncă mai scăzută decât a 
bărbaţilor în aceeaşi situaţie. Ele îşi dedică mai puţină energie căutării unui loc de muncă, parţial 
datorită obligaţiilor familiale pe care le simt mai importante decât partenerii lor, dar şi credinţei 
mai larg răspândite că nu au şanse de a-şi găsi un loc de muncă”.  

 Vladimir Pasti (2003, p.162) susţine de asemenea, că există în România pronunţate 
inegalităţi ocupaţionale între bărbaţi şi femei, şi vede ca factori importanţi care le întreţin statul şi 
sindicatele. Discriminarea de venituri între bărbaţi şi femei raportat la aceleaşi ocupaţii deţinute, 
poate fi regăsită încă în multe organizaţii private şi publice (id.). 
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 Din păcate şi rapoartele internaţionale recente care fac trimitere la situaţia din România 
(Eurostat 2010; UNDP 2010) constată că femeile, în raport cu bărbaţii:  

- nu au aceleaşi oportunităţi de ocupare; 

- sunt mai prost plătite pentru aceeaşi muncă;  

- au şanse mai mici de promovare; 

- au acces mai redus la funcţii de conducere; 

- sunt angajate în procent mai mare cu timp parţial de muncă sau cu contracte 
determinate; 

- se regăsesc într-o pondere mai mare în rândul populaţiei sărace. 

 Revenind la diferenţele dintre ratele de ocupare la femei şi bărbaţi, ele se menţin încă într-o 
pondere importantă şi la nivelul UE. Decalajul dintre sexe (gender gap) s-a redus totuşi între 
2000 şi 2010, de la 17,1 la 11,9 puncte procentuale. Printre ţările cu decalajele cele mai mari la 
nivelul UE se număra şi România (Albu&Caraiani&Iordan, 2011, p.13).  

 În continuare vom prezenta succint, câteva explicaţii oferite de literatura de specialitate 
consultată, asupra diferenţelor dintre ratele de ocupare feminină şi masculină.  

 Campa et al. (2010) găsesc ca principali factori cultura organizaţională încărcată de 
stereotipii de gen şi atitudinile gender răspândite la nivelul indivizilor. Schimbările de la nivelul 
culturii firmelor, creşterea nivelului de educaţie al femeilor şi dezvoltarea serviciilor de îngrijire a 
copiilor, sunt văzute de aceiaşi autori, ca factori care pot conduce la reducerea gender-gap-ului. 
Evertsson and all (2009) arată şi ei, examinând două ţări dezvoltate din UE pe de o parte, şi pe 
de altă parte SUA, că inegalităţile ocupaţionale de gen scad pe măsură ce educaţia creşte.  

 Alţi autori urmăresc şi efectele mai puţin dorite ale politicilor de reducere a gender gap-ului. 
Politicile de încurajare a dezvoltării serviciilor de îngrijire a copilului pot înrădăcina stereotipurile 
de gen, adâncind inegalităţile ocupaţionale. Astfel, accesul sporit la îngrijire pentru copii poate 
crea locuri de muncă prost plătite, care vor fi ocupate în marea lor majoritate tot de femei. Leon, 
M. (2009), analizând Strategia europeană pentru ocupare 2010, arată că, deşi îmbunătăţirea 
serviciilor destinate îngrijirii copilului este o prioritate clară pentru aceasta, concediul pentru 
creşterea copilului şi alte măsuri destinate echilibrării raportului dintre timpul petrecut cu munca 
plătită şi cel destinat îngrijirii neremunerate a copilului nu primesc aceeaşi importanţă. 

 O ipoteză clasică în demografie, a asocierii negative dintre rata generală a fertilităţiii şi rata 
de ocupare a femeilor, este urmărită de Engelhardt and all (2004) pe perioada anilor 1960-2000 
în Franţa, Germania, Italia, Suedia şi SUA. Se constată că asocierea rămâne negativă până la 
jumătatea anilor 1970, dar după această dată, indicii de corelaţie negativă se reduc. Explicaţiile 
acestei situaţii, în modelul statistic propus de autori, sunt: schimbările în privinţa serviciilor de 
îngrijire a copiilor, în atitudinile faţă de mamele care lucrează, în instituţiile şi legislaţiile 
antidiscriminare şi în cultura organizaţiilor. 

 Wu et al. (2008) studiază asocierea dintre cultura gender din ţările mamă ale firmelor 
multinaţionale şi discriminarea de sex şi vârstă. Ei iau în considerare şi legislaţia 
antidiscriminare şi urmăresc şi modul în care se realizează anunţurile de recrutare. Constată că 
în ţările mamă ale acestor multinaţionale, restricţiile explicite de gender apar în 26 % dintre 
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anunţuri, şi restricţiile împotriva vârstei maxime de angajare la 29% dintre anunţuri. Autorii arată 
de asemenea că această cultură organizaţională permisivă discriminării ocupaţionale în ţările de 
origine ale multinaţionaleor se repercutează asupra subsidiarelor din ţările de inserţie. 

 Tregaskis şi Brewster (2006) realizează o analiză comparativă a practicilor de angajare din 
Europa, între 1990 şi 2000. În principal sunt examinate diferenţele dintre ţări, în funcţie de 
raportul dintre angajarea full-time şi part-time. În cele mai multe ţări, femeile sunt cele care tind 
să ocupe job-urile part-time după ce revin din concediul de îngrijire a copilului. Sunt evidenţiate 
diferenţe importante între ţări în privinţa procentului utilizării de către firme a contractelor 
temporare şi a alternativelor de muncă flexibile. 

 În cadrul proiectului „Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru creşterea 
incluziunii sociale în scopul îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii” am realizat interviuri 
calitative cu cele 50 de femei roma, participante la cursurile de formare. Trebuie precizat că 
scopul acetor cursuri de formare a fost de a furniza competenţe transversale în domeniul 
utilizării computerului şi a drepturilor omului. 38 dintre femei au declarat că au participat anterior 
la cursuri de calificare, cele mai multe în ocupaţia de „asistent pensiune”. Niciuna dintre aceste 
femei (din Alba Iulia) nu şi-a găsit un loc de muncă în domeniul pentru care s-a calificat. 
Majoritatea dintre ele au explicat acest fapt prin discriminarea la care sunt supuse din partea 
angajatorilor români. Aprofundarea acestui aspect în cadrul interviurilor a condus la o explicaţie 
puţin diferită. Patronii sau administratorii de pensiuni din judeţul Alba se bazează la recrutare pe 
reţelele de sociabilitate constituite din prieteni şi cunoştinţe. Niciuna dintre femeile roma nu 
făcea parte din aceste reţele de sociabilitate. Natura unei pensiuni, o afacere de mici 
dimensiuni, cu caracter familial de multe ori, conduce astfel la privilegierea ocupaţională a 
persoanelor din reţelele de sociabilitate a celor care le conduc sau administrează. Faptul că 
multe pensiuni sunt conduse de români înseamnă un dezavantaj ocupaţional pentru femeile 
roma din oraşul Alba Iulia.  

 Încheiind prima parte a discuţiei, putem spune că discriminarea ocupaţională a femeilor se 
poate produce pe o multitudine de căi. Chiar şi unele politici sau măsuri aparent favorabile 
ocupării femeilor pot conduce la discriminare sau pot întări inegalităţile ocupaţionale. 

 Analiza datelor statistice referitoare la evoluţia ratelor de ocupare a femeilor, după sex şi 
vârstă, expusă în subcapitolul anterior, a arătat că există trei categorii de femei a căror 
vulnerabilitate ocupaţională este mai pronunţată: femeile tinere (15-24 ani), femeile vârstnice 
(50-64 ani) şi femeile cu educaţie scăzută (cel mult studii medii).  

 Deşi în România, în contextul integrării în UE, s-au proiectat planuri regionale de acţiune 
pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială (2009/2014), nu regăsim ca prioritate în 
aceste planuri reducerea dezavantajelor ocupaţionale pentru cele trei categorii de femei, 
identificate de noi ca fiind cele mai vulnerabile. Nici la nivel instituţional, în perioada 2008/2012, 
nu s-au făcut foarte mulţi paşi în direcţia unor politici asumate naţional sau regional în acest 
sens. Din contră, două instituţii înfiinţate în 2006, Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse 
între Femei şi Bărbaţi şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei sunt desfiinţate în 2010, fapt 
ce ar putea intensifica situaţiile de vulnerabilitate a femeilor (Ştefănescu & Cace, 2011). 

 Pe lângă vulnerabilitatea mai intensă din punct de vedere ocupaţional pentru unele femei, 
mai rămâne cu siguranţă un dezavantaj general şi anume acela că femeia are „două servicii”: 
unul remunerat pe piaţa muncii şi altul nerumunerat, acasă (Zamfir şi Zamfir, 2000). La femeile 
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între 50 şi 64 de ani, în toate societăţile europene (în ponderi variabile), se mai regăseşte încă o 
situaţie ocupaţională. Ele au în sarcină atât îngrijirea părinţilor şi a rudelor mai în vârstă, cât şi a 
nepoţilor, formând aşa numita „generaţie sandwich” (Marina, 2005). România nu are un sistem 
de servicii sociale bine pus la punct, care să satisfacă cererea existentă, nici pentru îngrijirea 
copiilor şi mai ales nici pentru îngrijirea vârstnicilor (Marina, 2005) şi deci nu putem spera la 
îmbunătăţiri rapide  în direcţia reducerii timpului pentru „ocupaţiile neremunerate” ale femeilor. 

Concluzii 
 Pe baza datelor statistice avute la dispoziţie susţinem că structura ocupaţională actuală a 
României pe vârste, sexe şi educaţie împiedică realizarea unei rate ridicate de ocupare feminină 
în orizontul următorului deceniu cel puţin.  

 Ponderea femeilor foarte tinere sau vârstnice, a celor mai puţin educate care sunt 
categoriile cele mai vulnerabile dintre femei au o „inerţie şi o greutate mare” în ansamblul ratei 
de ocupare. Este motivul pentru care pe termen foarte scurt aceste categorii vor trage în jos rata 
de ocupare feminină în România.  

 În condiţiile în care rata de ocupare a acestor categorii „supravulnerabile” nu creşte de ani 
de zile, ea nu poate fi schimbată foarte repede, chiar şi sub imperiul unor măsuri politice şi 
legislative vizionare. Sunt desigur soluţii, multe dintre ele asumate de România. La nivelul anului 
2007, pentru fiecare regiune a ţării, în virtutea angajamentelor europene, s-au finalizat 
Strategiile regionale de ocupare şi incluziune socială. În privinţa ocupării femeilor ceea ce 
propun aceste Strategii este foarte timid şi în josul listei de priorităţi. România nu poate recupera 
foarte repede în domeniul ratei de ocupare feminină, cu toate că decalajele procentuale faţă de 
celelalte ţări europene nu sunt foarte mari. Nu atât criza economică, cât sistemul mentalitar, 
dezavantajele generale asociate statutului de femeie (care are acasă un al doilea job) şi 
influenţa factorilor structurali menţionaţi de noi împiedică evoluţiile rapide. E greu de crezut că 
angajamentele politice din perioada de preaderare şi din cea de postaderare pot compensa şi 
eluda aceste realităţi. Ba dimpotrivă, asumate fără studii sistematice în domeniu şi fără 
modelare la realitatea mentalitară şi structurală a României, le pot complica. 
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