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Sinteza intervenţiei din cadrul Sesiunii ştiinţifice  „Perspective  ale  cercetării  în  
ştiinţele socioeconomice  şi  umaniste  –  metodică,  strategii,  cooperare  şi 

competitivitate  Europeană” 
- atelierul de lucru “Sociologia culturii” - 

 
 
 

1. Nume şi prenume cercetător postdoctorat: Sănduleasa Andra-Bertha 

2. Nume şi prenume tutore îndrumător: Prof. Univ. Dr. Ilie Bădescu 

3. Titlul proiectului de cercetare postdoctorală: Politici familiale, ocupare şi roluri de gen: o 

analiză privind influenţa factorilor culturali asupra atitudinilor faţă de participarea femeilor pe 

piaţa muncii 

4. Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului constă în identificarea 

factorilor care influenţează atitudinea faţă de participarea femeilor pe piaţa muncii în România 

din perspectiva rolurilor de gen, pe baza unei abordări integrate şi luând în considerare 

existenţa unei multitudini de factori interdependenţi care pot influenţa participarea femeilor pe 

piaţa muncii. Studierea atitudinii românilor faţă de participarea femeilor pe piaţa muncii şi 

negocierea rolurilor de gen în interiorul familiei este importantă din perspectiva strategiei 

Europa 2020 a Uniunii Europene de creştere a ratelor de participare pe piaţa muncii în rândul 

femeilor. Pentru a creşte participarea femeilor pe piaţa muncii, România are nevoie de o 

politică familială de stimulare a concilierii vieţii profesionale cu viaţa de familie. Această politică 

trebuie fundamentată, prin studii şi cercetări care să identifice factorii care pot favoriza 

creşterea ratelor de ocupare în rândul femeilor. Investigarea atitudinii faţă de participarea 

femeilor pe piaţa muncii şi a diviziunii de gen a muncii în familie poate furniza informaţii 

importante pentru decidenţii politici care pot astfel să formuleze politici cu şanse mari de suport 

din partea populaţiei.  
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5. Etapele parcurse în cadrul proiectului de cercetare: 

a) cercetarea bibliografică (analiza documentelor).  Cercetarea bibliografică a furnizat 

informaţii referitoare la abordările teoretice de interes pentru tema de cercetare. Pe baza 

cercetării bibliografice a fost descris cadrul teoretic al problemei studiate (au fost prezentate 

principalele teorii şi modele explicative relevante pentru problema abordată, cu indicarea 

rezultatelor celor mai recente cercetări în domeniul studiat). Totodată, a fost construit modelul 

teoretic de cercetare (au fost stabilite obiectivele cercetării, ipotezele de lucru, instrumentele 

folosite şi populaţia cercetată). Tot prin intermediul cercetării bibliografice a fost realizată o 

analiză politicilor din România referitoare la stimularea participării femeilor pe piaţa muncii. 

b) analiza şi prelucrarea de date statistice: am utilizat tehnici de analiză descriptivă din 

perspectiva egalităţii de gen privind o serie de dimensiuni precum participarea la educaţie, 

participarea pe piaţa muncii, diviziunea muncii în familie, accesul la servicii de îngrijire pentru 

copii în România. Analiza de date statistice a fost raportată la obiectivul Strategiei Europa 2020 

a Uniunii Europene privind creşterea ratelor de participare pe piaţa muncii în rândul femeilor. 

Pentru analiza de date statistice am utilizat baze de date naţionale şi internaţionale conţinând 

date statistice oficiale, accesibile on-line precum: Eurostat Data Explorer, World Bank Open 

Data, Unesco Database, INS-Tempo online, etc. Analiza de date statistice a fost însoţită de o 

trecere în revistă a mutaţiilor survenite în ceea ce priveşte familia românească şi rolurile 

mebrilor acesteia de-a lungul timpului, cu precizarea contextului social, cultural, economic şi 

politic în care s-au produs aceste mutaţii. O parte dintre rezultatele obţinute pe baza analizei de 

date statistice oficiale au fost diseminate prin participarea la o conferinţă internaţională şi prin 

publicarea a 3 articole ştiinţifice în reviste de specialitate indexate în baze de date 

internaţionale.  

c) analiză secundară de date utilizând tehnici de prelucrare statistică univariată şi 

multivariată (corelaţii, regresii): analiza secundară de date a fost realizată cu scopul de a 

captura atitudinile asupra rolurilor de gen în ceea ce priveşte viaţa de familie şi participarea pe 

piaţa muncii în România. Au fost utilizate baze de date care conţin rezultate ale unor anchete şi 

sondaje utilizând eşantioane reprezentative la nivel naţional şi având printre temele investigate 

şi aspecte legate de atitudinea faţă de participarea pe piaţa muncii şi echilibrul între viaţa 

profesională şi viaţa de familie. Softul utilizat în prelucrarea statistică a datelor a fost SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). 
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6. Stagiul  de  mobilitate:  Stagiul de mobilitate a fost realizat în cadrul Institutului de Studii 

asupra Societăţii şi Cunoaşterii din cadrul Academiei de Ştiinţe din Bulgaria, sub coordonarea 

doamnei Prof. DSc. Rumiana Stoilova. Prof. Stoilova este un cercetător renumit în domeniul 

studiilor de gen, manifestându-şi interesul de a dezvolta parteneriate cu cercetători din alte 

state europene în cadrul cărora să aprofundeze acest domeniu de cercetare.  Drept urmare, 

există un potenţial ridicat de dezvoltare a unor parteneriate în cadrul unor proiecte viitoare 

referitor la policitile de piaţa muncii şi de conciliere a vieţii profesionale cu viaţa de familie.  

7. Concluzii preliminare: în contextul Strategiei Europa 2020, Romania este încă departe de a-şi 

atinge ţinta naţională referitoare la participarea pe piaţa muncii a persoanelor cu vârsta cuprinsă 

între 20 şi 64 de ani, în special în ceea ce priveşte populaţia de sex feminin. Se observă o 

diferenţă mare între femei şi bărbaţi referitor la participarea pe piaţa muncii, în defavoarea 

femeilor. Diferenţa în ceea ce priveşte rata ocupării între femei şi bărbaţi este mai pronunţată în 

cazul grupei de vârstă  30-39 de ani, vârstă la care părinţii decid să dea naştere primului copil. 

Această diferenţă se accentuează semnificativ pe măsură ce creşte numărul copiilor din familie, 

dar este mai pronunţată în cazul copiilor de vârstă mică, indiferent de nivelul educaţional al 

părinţilor. Femeile sunt cele care stau acasă şi au grijă de copii în primii lor ani de viaţă, iar 

revenirea pe piaţa muncii nu este întotdeauna facilă din cauza suportului destul de redus din 

partea statului în ceea ce priveşte politicile de conciliere a vieţii profesionale cu viaţa de familie. 

Valorile culturale legate de negocierea rolurilor de gen contribuie la rândul lor la explicarea 

comportamentului femeilor din România în ceea ce priveşte parcursul educaţional şi 

participarea lor pe piaţa muncii atunci când se pune problema alegerii între viaţa profesională şi 

viaţa de familie.  

 

Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului “Cultura română şi modele 

culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate”, cofinanţat de Uniunea Europeană şi 

Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contractul de finanţare nr. 

POSDRU/159/1.5/S/136077. 

 

                                                                                  Întocmit,                                   

                                                                                     Cercetător postdoctorat, 

       Dr. Sănduleasa Andra-Bertha 

 


