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entru statele democratice contemporane noţiunea ”egalitatea de gen”, dar mai ales,
succesele obţinute în acest domeniu prezintă
o caracteristică importantă a avansării pe calea
democraţiei, elementul fundamental, precum
şi factor determinant al competitivităţii unei
ţări, al competenţelor şi educaţiei, productivităţii forţelor de muncă, principiul egalităţii
între femei şi bărbaţi fiind integrat în toate
politicile şi în programele din toate domeniile
şi la toate nivelurile de adoptare şi aplicare a
deciziilor.
Egalitatea de gen semnifică drepturile,
posibilităţile şi obligaţiunile egale ale femeilor
şi bărbaţilor în toate sferele ale vieţii sociale:
posibilităţi egale de a munci şi de a asigura material viaţa personală, îmbinând cariera şi viaţa
de familie şi excluderea abuzului şi violenţei
din partea reprezentantului de sex opus. Egalitatea de gen, de regulă, este evaluată în patru
sfere: economie, politică, educaţie şi sănătate.
În pofida progreselor înregistrate, în
special în domeniul educaţiei şi al ocupării,
femeile întâmpină în continuare obstacole în
atingerea unei egalităţi reale. Statisticile şi studiile în domeniu relevă faptul că deşi s-au creat
un cadru legislativ şi mecanisme instituţionale
menite prevenirii, combaterii şi sancţionării
practicilor discriminatorii, inegalitatea de gen
pe piaţa muncii în continuare rămâne o problemă importantă care afectează dezvoltarea
eficientă şi funcţionalitatea acesteia.
Raportându-ne la datele statisticii ofici-

ale, evoluţia principalilor indicatori ai participării forţei de muncă la activitatea economică
denotă descreşteri substanţiale continue. Astfel, în anul 2011, populaţia economic activă a
Republicii Moldova cuprindea o treime din
totalul populaţiei, fiind în scădere faţă de anul
2000 cu peste 25%. Deşi anii evaluaţi nu prezintă deosebiri semnificative între sexe, începând cu anul 2005, odată cu diminuarea efectivului de femei în vârsta aptă de muncă, ponderea femeilor în cadrul persoanelor economic
active este depăşită puţin de cea a bărbaţilor,
raportul constituind 49,0% şi respectiv 51,0%
în anul 2011.
Concomitent cu descreşterea indicatorilor ocupaţionali au loc modificări semnificative în structura populaţiei ocupate în funcţie
de vârstă, sex, mediu, domeniu de activitate.
La nivel european, statisticile recente1 arată că
la sfârşitul anului 2009 45% din piaţa muncii
era ocupată de femei, înregistrându-se un salt
major faţă de cele sub 30% care se înregistrau
în anii ’70. În ciuda creşterii rolului femeii în
societate, precum şi a participării acestora pe
piaţa muncii, diferenţele dintre femei şi bărbaţi în sectorul ocupaţional sunt încă prezente.
Potrivit statisticii naţionale, de-a lungul
anilor rata de activitate economică a femeilor
înregistrează cifre mai mici comparativ cu cele
ale bărbaţilor, constituind în anul 2010 38,6%
versus 45% [1]2. Menţionăm că, în context
1 http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=LFS_SEXAGE_I_R
2 Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi şomaj. BNS,
Chişinău, 2011  
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european şi al spaţiului CSI, conform datelor
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, în anul
2000 Moldova se plasa după Rusia, România,
Germania ş.a. după nivelul ratei de activitate a femeilor (62,8%), dar înaintea Ucrainei,
Franţei, Bulgariei, Poloniei, Italiei, precum şi
a altor ţări din regiune, inclusiv spaţiul CSI
(Fig.1). Către anul 2010, însă, ţara noastră înregistra cel mai mic nivel al ratei de activitate
feminine (44,3%) în comparaţie cu media ţărilor din regiune (Europa Centrală şi de SudEst (non-UE) şi CSI), care era cu peste 6%
mai mare (50,4%).

Explicaţiile posibile ale acestor diferenţe ar fi: rezultatul determinării unei vârste mai
înaintate la stabilirea pensiilor în alte ţări, existenţei posibilităţilor de a se menţine o perioadă mai îndelungată în câmpul muncii, precum
şi al sistemului dezvoltat al serviciilor sociale,
care permite femeii o îmbinare mai eficientă a
statutului profesional cu cel familial. Pe de altă
parte, pentru Republica Moldova, declinul
economic, lipsa locurilor de muncă, în special
în mediul rural, stimulează emigrarea masivă a
femeilor, cota cărora ajunge la 30% din numărul total al migranţilor.

Fig.1. Indicatorii ocupaţionali în rândul femeilor, în unele ţări din regiune, anii 2000-2010 (în %)
Sursa: Banca de date a Organizaţiei Mondiale a Muncii, http://kilm.ilo.org/KILMnet/
Global Employment Trends 2011. ILO, Geneva, 2011. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_150440.pdf
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Reflectată prin statistica internaţională , Republica Moldova rămâne în urma majorităţii ţărilor din regiune, inclusiv CSI, după
rata de ocupare a femeilor (35,7%). Acest fapt
este într-o oarecare măsură condiţionat de un
şir de procese de mobilitate socială ce au loc în
societate noastră, dar şi a unor forme de discriminare latentă a femeilor la încadrarea în
câmpul muncii din alte domenii, menajate de
prejudecăţile şi stereotipurile ce ţin de rolurile
de gen din familie şi societate.
Cel mai pronunţat declin al ratei de ocupare a femeilor în perioada 2000-2011, care
depăşeşte semnificativ rata de ocupare a bărbaţilor, i-a fost specifică grupei de vârstă 2534 ani cu o reducere de circa 36% pentru ultimul deceniu, urmată de populaţia după 55
de ani, cu o reducere medie de 20% (Fig.2).
Aceste diferenţe se menţin de-a lungul anilor
ca urmare a particularităţilor de integrare a
femeilor în viaţa socială şi familială. În gru3

pele de vârstă mai tânără (15-24/25-34 ani)
femeile, de regulă, mai mult timp se reţin
în familie, încep să lucreze mai târziu, apoi
anume aceste perioade de vârstă revin căsătoriilor, naşterii şi îngrijirii primilor copii.
Totodată, mai multe femei decât bărbaţi îşi
întrerup activitatea economică sau ies de pe
piaţa muncii pentru a avea grijă de copiii de
vârstă preşcolară. Astfel, în timp ce statisticile ţărilor economic dezvoltate 4 înregistrează
o creştere accelerată a participării femeilor în
cîmpul muncii, astfel că mai mult de 61% de
femei cu copii dependenţi (0-16 ani) se întîlnesc tot mai frecvent pe piaţa muncii, în
Republica Moldova se constată scăderea indicatorilor ce ţin de activitatea economică a
acestora. Conform statisticii naţionale rata de
ocupare a femeilor de 20-49 ani care aveau cel
puţin un copil de vîrstă preşcolară a constituit 37,2% în 2011, pe când cea a bărbaţilor
56,3%.

Fig.3. Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste, pe grupe de vârstă şi sexe, anii 2000
şi 2011 (în %)
Sursa: datele BNS, http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=320&id=2294
Rata de ocupare (populaţia 15 ani +) a femeilor în
câmpul muncii în unele ţări din regiune, anii 2000-2010
// Potrivit băncii de datele a Organizaţiei Mondiale a
Munci, http://kilm.ilo.org/KILMnet/
3

4
OECD Family database, http://www.oecd.org/document/4/0,37
46,en_2649_34819_37836996_1_1_1_1,00.html
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Creşterea nivelului de ocupaţie pentru
grupele de vârstă 35-44 ani/45-54 ani parţial
este influenţată de nivelul scăzut al veniturilor
populaţiei şi respectiv necesitatea celui de-al
doilea „susţinător” al familiei, femeile orientându-se nu atât la un salariu mare, cât la o

stituia 63,1%. Gradul mai scăzut al ocupării
femeilor cu nivel de educaţie înalt semnifică
pierderi atât ale societăţii pe contul valorificării incomplete a costurilor pentru un nivel mai
avansat de instruire, cât şi al individului care a
investit timp şi mijloace în instruire.

Fig.4. Distribuţia ratei de ocupare după sexe şi nivel de instruire, anul 2000 şi 2011
Sursa: Banca de date a Biroului Naţional de Statistică
ocupaţie mai stabilă, şi concentrându-se, astfel, în sistemul oficial de ocupare, care acordă
un minimum de garanţii sau facilităţi sociale,
favorizându-se de altfel şi fixarea mai uşoară a
populaţiei ocupate de către organele de statistică.
Cu toate că repartizarea populaţiei active şi ocupate după nivelul de educaţie este
superioară femeilor în comparaţie cu bărbaţii,
o tendinţă generală este că pentru fiecare nivel
de educaţie femeile deţin o rată de activitate
şi de ocupare ceva mai joasă faţă de bărbaţi
(Fig.4). În ţările membre ale Uniunii Europene, femeile reprezentau circa 59% (2006) din
potenţialul cu nivel superior de studii ocupat
în economie. În Republica Moldova, către
anul 2011 doar 56,4% dintre femeile cu studii superioare erau ocupate, în timp ce rata de
ocupare a bărbaţilor cu studii superioare con8
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Poziţiile pe care le deţin femeile pe
piaţa muncii nu reflectă nivelul înalt de
studii al acestora, în comparaţie cu cel al
bărbaţilor. Din totalul specialiştilor cu nivel superior de calificare şi nivel mediu de
calificare, majoritatea revine femeilor, cu o
dinamică pozitivă pe intervalul a zece ani.
În anul 2011 acestea cuprindeau 65,7% şi
respectiv 67,4%, efectivul femeilor cu nivel superior de calificare fiind în creştere cu
22% faţă de anul 2000, pe când aceeaşi categorie în rândul bărbaţilor era cu o creştere de 12%. Divizarea bărbaţilor şi femeilor
ocupate în interiorul ramurilor în general se
caracterizează prin segregarea verticală semnificativă – predominarea bărbaţilor în funcţiile de conducere şi posturile de răspundere
în conformitate cu particularităţile ramurii.
Femeile deţin majoritatea printre funcţio-

narii administrativi (83%) şi lucrătorii în
servicii, gospodării şi deservire comunală
(74%), dar sunt în minoritate semnificativă
printre conducătorii autorităţilor publice de
toate nivelurile (36,4%).
În perioada anilor 2000-2011 a crescut decalajul de gen dintre ponderea persoanelor salariate şi nesalariate în câmpul muncii. Spre deosebire de trăsăturile caracteristice ale pieţei muncii altor ţări, unde munca
salariată predomină la bărbaţi, în Republica
Moldova deşi nu se înregistrează deosebiri
notabile, femeile într-un număr mai mare
decât bărbaţii se plasează la categoria salariaţi, constituind în anul 2011 circa 53% din
totalul efectivului angajat în economie şi circa 3/4 din totalul femeilor ocupate. Totodată, se poate constata că femeile prezintă 2/3
din lucrătorii familiali neremuneraţi, lucru
ce se explică prin specificul agrar al ţării şi
respectiv cota înaltă a populaţiei ocupate,
inclusiv femei, în agricultură (1/3 din totalul populaţiei ocupate), dar şi a faptului
că fiecare a doua dintre aceste persoane îşi
desfăşoară activitatea în gospodăria auxiliară
proprie, cota femeilor în acest caz fiind mai
mare: la doi bărbaţi din gospodăria auxiliară
revenind trei femei.
În pofida potenţialului mai înalt al
studiilor şi calificării profesionale a femeilor în comparaţie cu cel a bărbaţilor, precum
şi a principiului de remunerare egală pentru
muncă echivalentă 5, femeile câştigă în medie
cu 24% mai puţin decât bărbaţii. La nivelul
UE această discrepanţă este de 18% (2010) 6,
iar la nivelul ţărilor membre OECD media
este de 16% (2010) [2].

Deşi într-un şir de cazuri legea [3]
prevede garanţii suplimentare la angajare
pentru femeile gravide şi persoanele (indiferent de sex) cu copii de până la vârsta de
6 ani, totuşi studiile naţionale [4; 5] evidenţiază neputinţa practică a acestor garanţii
legale. S-a creat situaţia când principiul accesului egal la muncă conform legislaţiei în
practică s-a transformat într-o atitudine subiectivă tradiţională faţă de femeile de vârstă
reproductivă cu un impact negativ asupra realizării dreptului la muncă. În acest context,
argumentul rezidă şi în reflecţiile studiilor
empirice [5], circa un sfert dintre femeile în
vârstă fertilă susţin că cel puţin o dată le-a
fost refuzată angajarea pe motiv de graviditate / sau existenţa copiilor mici, iar 15%
au afirmat că au fost reduse (concediate) din
câmpul muncii fiind luat la bază aceste motive.
În RM, declinul indicatorilor activităţii economice a populaţiei au cauzat creşteri
semnificative ale populaţiei inactive în vârstă
de 15 ani şi peste – cu 36% din anul 2000
până în 2011, cu particularităţi deosebite
pentru populaţia feminină. Ponderea femeilor în totalul populaţiei inactive a constituit
de-a lungul anilor, în medie, circa 56%. Factorul determinant la lărgirea grupului populaţiei inactive din punct de vedere economic
este migraţia în masă, în special a potenţialului în vârsta aptă de muncă.
Evoluţia ratei de inactivitate a femeilor din Republica Moldova diferă de cea din
unele ţări din regiune (Fig.5), evidenţiind o
creştere excesivă în ultimii douăzeci de ani
în comparaţie cu alte state.

5
Principiul este legalizat în art.128(2) al Codului Muncii al RM,
prin care la stabilirea salariului nu se admite nici o discriminare după
criteriul de sex.
6
http://m.rfi.ro/articol/stiri/societate/una-cinci-femei-ue-traieste-saracie
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Fig.5. Evoluţia ratei de inactivitate a femeilor pe grupe de vârstă, în unele ţări din regiune,
anii 1990 şi 2010 (%)
Sursa: Baza de date a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, http://kilm.ilo.org/KILMnet/
Distribuţia populaţiei pe categorii de
inactivitate scoate în evidenţă faptul că femeile prezintă majoritatea persoanelor casnice
(96,4% în 2011), această categorie incluzând şi
persoanele care se află în concediu de maternitate sau de îngrijire a copilului; 2/3 din totalul
pensionarilor, şi 54% din cei care-şi fac studiile.
Astfel, în cadrul populaţiei inactive feminine
se disting două categorii importante ce diferă
semnificativ în comparaţie cu populaţia masculină: persoanele casnice (17% în comparaţie cu
0,9%) şi pensionarii (38,2% în comparaţie cu
27%). Cota femeilor casnice este cea mai înaltă
pentru persoanele relativ tinere, cu vârsta 25-34
ani (55,3%), şi descreşte pe măsura înaintării în
vârstă a femeii, constituind 29,4% în grupa de
vârsta 35-44 ani şi peste 15% la 45-54 ani.
Studiile, autohtone inclusiv [6], evidenţiază povara solicitărilor casnice atribuite zilnic
femeii: ele au grijă de copii de 1,9 ori mai des
10
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decât bărbaţii; desfăşoară munca casnică – de
2,2 ori mai des; îngrijesc persoanele de rudenie
în etate – de 1,7 ori mai des, pe când de 2,1 ori
mai puţin în comparaţie cu bărbaţii au posibilitate să-şi petreacă timpul în activităţi sportive şi
culturale. Chiar şi taţii care nu lucrează dedică
mai puţin timp pentru îngrijirea copiilor şi pentru atribuţiile casnice, în comparaţie cu mamele
care sunt ocupate pe piaţa muncii.
Se constată că în rândul populaţiei feminine problema şomajului nu se încadrează în
caracteristicile definitorii ale acestei categorii
economice. Cu toate acestea, nu se poate afirma
că situaţia ocupării printre femei înregistrează
anumite progrese vizibile. Conform datelor
statistice naţionale, rata şomajului în rândul femeilor în Moldova este mai joasă decât în cazul
bărbaţilor (5,6% faţă de 6,7% înregistrate în
2011), această situaţie având un caracter constant pe parcursul ultimului deceniu. Indicăm

că, după sursele statistice internaţionale7, pentru ţările Europei Centrale şi de Vest, în perioada ultimilor zece ani este obişnuită mai curând
situaţia inversă. În anul 2010, în ţările Uniunii
Europene şomajul printre femei cât şi bărbaţi
practic nu se deosebea, având în medie o rată de
circa 10% fiecare.
Trebuie să menţionăm că în Moldova dimensiunile şi nivelul de răspândire a
şomajului înregistrat în agenţiile de ocupare
a forţei de muncă şi cel neînregistrat (calculat
în baza metodologiei BIM) diferă foarte mult:
pentru intervalul anilor 2000-2010 – în medie
de aproape patru ori. Analiza datelor statisticii
de muncă fac trimitere la profilul „masculin”
pronunţat al şomajului în Republica Moldova, bărbaţii predominând în numărul total de
şomeri calculat în baza metodologiei BIM. Se
evidenţiază că de-a lungul anilor, femeile sunt în
superioritate în numărul şomerilor înregistraţi
la agenţiile de ocupare a forţei de muncă, precum şi a beneficiarilor de ajutor de şomaj (peste
54% pentru anul 2010 [7]).
Distribuţia şomerilor după nivelul de
educaţie se deosebeşte substanţial între bărbaţi
şi femei. La femei incidenţa şomajului este mai
mare în rândul persoanelor cu studii superioare.
În dinamica anilor 2000-2010, ponderea femeilor şomere cu nivel superior de educaţie a
crescut de 2,3 ori, înregistrând în 2011 o cotă
de 26,5%. În anul 2011, ponderea femeilor
şomere cu studii superioare depăşea de 1,5 ori
ponderea bărbaţilor şomeri cu acelaşi nivel de
educaţie.
O problemă „feminină” se arată a fi durata de aflare în statutul de şomer. Ţinând cont
de faptul că şomajul de lungă durată provoacă
pierderi majore pentru capitalul uman, generează costuri relativ mari pentru gospodăriile
7

casnice, se poate constata faptul că, deşi şomajul afectează ambele sexe, consecinţele acestuia
sunt diferite pentru bărbaţi şi femei. Studiile
[6] arată că marginalizarea şi izolarea femeilor
amplifică procesele de aflare a lor în şomaj pe
termen lung şi foarte lung şi starea de descurajare în găsirea unui loc de muncă. Astfel, se
atestă că ponderea şomerilor pe termen lung şi
pe termen foarte lung în rândul femeilor este
de 1,3 ori mai mare decât în rândul bărbaţilor
şi respectiv mai multe femei sunt printre persoanele descurajate.
Studiile internaţionale reconfirmă faptul că inegalitatea între femei şi bărbaţi rămâne
o problemă în cadrul pieţelor forţei de muncă la nivel global [8]. Eliminarea diferenţelor
de gen şi furnizarea unui statut egal pe piaţa
muncii pentru femei devine un imperativ al
timpului şi o alternativă nu doar corectă, dar şi
inteligentă în dezvoltarea socială şi asigurarea
durabilităţii economice.
Femeile se confruntă cu mai multe
dezavantaje în ceea ce priveşte accesul la piaţa
forţei de muncă, şi de multe ori nu au acelaşi nivel de libertate ca şi bărbaţii în alegerea
de a lucra, deseori sunt constrânse în ceea ce
priveşte sectoarele de activitate economică în
care ar dori să activeze, dar şi de condiţiile de
muncă la care aspiră. În promovarea potenţialului economic activ al femeilor este important
dezvoltarea unui pachet de măsuri destinat să
ofere o mai bună reconciliere a vieţii profesionale cu viaţa privată şi cu viaţa de familie;
valorificarea muncii femeii prin extinderea serviciilor de îngrijire; cointeresarea economică a
angajatorului de a furniza programe speciale
pentru persoanele cu copii (atât femei, cât şi
bărbaţi); se cere o mai bună echilibrare între
studii şi ocupaţii segregate pe gen ş.a.

Banca de date Eurostat // http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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