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1. Introducere și motivația studiului

Competiţia pe piaţa forţei de muncă din România este considerată a fi una intensă - locuri de muncă puţine, 
populaţie aptă în creştere şi salarii insuficiente pentru un nivel de trai decent. Această opinie se regăseşte la modul 
general pe mai multe sectoare, nu doar cele de sănătate şi asistenţă socială, indiferent de pregătire, vârstă, 
provenienţă sau gen. Astfel, creşterea numărului de persoane care îşi caută un loc de muncă scoate în evidenţă 
interesul semnificativ ridicat în toate sectoarele de activitate, atât pe poziţii de execuţie cât şi de decizie. 

Contextul reabilitării economice creează o predispunere a salariaţilor disponibilizaţi către pierderea conexiunii 
noilor condiţii şi aşteptări de la locul de muncă. În special, în circumstanţele aşteptării îndelungate pentru 
includerea în piaţă de personal, candidaţii au nevoie de o educaţie permanentă relevantă pentru o potenţială 
revitalizare economică. Astfel, în încercarea evitării excluderii sociale a unor grupuri defavorizate cum ar fi 
persoanele din mediul rural sau trecute de vârsta de 40 de ani, calificările şi cursurile de formare în domenii în care 
încadrarea se poate face relativ facil, fără să fie nevoie de studii superioare sau investiţii de timp semnificative este 
considerată a fi binevenită. 

În special în contextul specific al pieţei competitive, lipsa egalităţii de şanse este recunoscută ca o problema reală 
care necesită investiţii semnificative în politicile publice spre normalizarea situaţiei. Percepţia actorilor locali şi 
naţionali din domeniul social, sănătate şi egalitate de şanse arată că acest fenomen s-a propagat în principal din 
cauza evitării subiectului, nesemnalandu-se suficiente cazuri de discriminare, element care are la bază o lipsă de 
educaţie juridică şi context favorabil acționării în instanţă a unor asemenea situaţii sau o carenţă în susţinerea 
membrilor familiei/ bărbaţilor din cuplu în combaterea celor ce exercită o astfel de segregare. De asemenea, 
urmărind acest aspect, studiul de faţă confirmă că în societatea actuală femeile şi bărbaţii nu împărtăşesc aceleaşi 
nevoi, roluri şi obiective pentru dezvoltare personală şi profesională, şi sunt supuşi anumitor încadrări stereotipice 
către direcţii disparate – partea masculină dominată de putere fizică şi spirit de leadership, în timp ce partea 
feminină este ancorată în relevanţa ei ca spirit pur emoţional şi empatic. Acestea, alături de elemente ce ţin de 
educaţia primită în familie, în şcoală şi din experienţe sociale conduc spre împământenirea anumitor idei 
preconcepute ce relevă o separare în îndatoriri mai degrabă decât drepturi.

Dincolo de realităţile schimbărilor şi îmbunătăţirilor pe criteriul egalităţii de şanse care au survenit în pieţele de 
muncă din România, femeile sunt, încă, la nivel global şi regional european, percepute ca o categorie socială 
defavorizată în raport cu altele, astfel realizarea studiului de faţă este nu doar un pas spre nivelarea şanselor ci şi o 
necesitate în a observă paşii pe care i-a făcut societatea românească de la epoca pre-decembristă până în prezent.

Femeile au fost şi sunt, aşadar, văzute că actori sociali cu un potenţial mai mare de risc pe piaţa muncii, 
comparativ cu bărbaţii.Conceptul discriminării este unul ancorat în cultură semnificativ patriarhală a românilor în 
care rolul de pater familias depăşeşte ca importantă visurile şi obiectivele femeii în dezvoltare personală şi 
profesională. Astfel, domeniul de asistenţă socială sau de îngrijire medicală, recunoscut în cadrul universului 
investigat ca fiind unul cu o remuneraţie mică sau foarte mică nu suscită interesul bărbaţilor care trebuie să 
acţioneze că stâlp al familiei şi să furnizeze venituri semnificative pentru susţinerea coşului lunar, deşi aceştia 
găsesc în asemenea profesii o deschidere vocaţională. Astfel, aceştia se vor îndrepta către zone în care efortul fizic 
este remunerat ca atare sau vor urmări poziţii în care pot ajunge mai uşor în posturi de conducere / decizionale.  

 
Discriminarea apare şi în familie, deschiderea femeii la educaţie superioară fiind de multe ori suprimată de către 

soţ, motivându-se ignorarea valorilor tradiţionale şi o lipsa a grijii pentru copii de către această. Ca factor 
determinant al ocupării forţei de muncă reprezentat de nivelul de instruire aflăm că se observă o rată a ocupării de 
2.8 ori mai mare în ceea ce priveşte femeile cu un nivel de educaţie superioară (67%) faţă de cele cu educaţie 
primară (24%).
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Această concluzie incipientă este relevantă pentru dezvoltarea discuţiei pe subiecte de discriminare pe scări 
ierarhice. Astfel, în cadrul focus grupurilor cu actori naţionali în sănătate şi egalitate de şanse, întrebate fiind 
femeile aflate în poziţii de conducere cu cine ar lucra mai degrabă în condiţii de egalitate de management, răspunsul 
este preponderent îndreptat către lucrul cu bărbaţii. „Lucrez mai bine cu bărbaţii pentru că în primul rând o iau că o 
provocare de a răzbi într-o societate profund patriarhală. În al doilea rând, aceştia arată o gândire specific raţională 
în circumstanţele în care trebuie luate deciziile şi sunt, pe alocuri, mai nerăbdători către evoluţie şi progres. Nu îmi 
place să lucrez cu femeile pentru că pot să ia decizii emoţionale, dacă nu te place personal o să-ţi refuze de la 
început orice sugestie. În schimb, am 8 subalterne şi un singur băiat. De ce, o să mă întrebaţi? Pentru că în 
domeniul în care lucrăm noi – cu copiii – ele arată cel mai mare nivel de empatie, sunt muncitoare, dedicate şi o 
dată ce ştiu că le urmăreşti şi tu ca şef interesele lor, atunci or să fie alături de ţine şi dacă le spui să vină în week-
end, sau altele.” (D.G., preşedinte asociaţie dedicată copiilor).

Pe de altă parte, bărbaţii confruntaţi cu aceeaşi întrebare arată o disponibilitate mai mare către lucrul cu alţi 
bărbaţi, din motive de empatie de gen şi cunoaştere a specificului eului masculin. „Cum să zic, ştiu cum să iau un 
bărbat, dacă vreau să-l conving, dacă vreau să lucrăm ca lumea împreună, dacă am nevoie să punem mâna serios. 
Mă gândesc cum mi-aş vorbi mie. Însă cu o femeie nu e la fel – trebuie să o iei uşurel, ele sunt mai vulnerabile, mai 
uşor de lezat emoţional. Trebuie să le tratezi cu mănuşi. Ca subalterne, nu mă deranjează să lucrez cu femei, mai 
ales că e o deschidere destul de mare pentru ele în domeniul medical, în domeniul asistenţă socială. Şi ca să 
completez, nici nu mă deranjează să fiu condus de o femeie, de multe ori sunt foarte pregătite profesional şi îşi iau 
jobul în serios. Doar pe acelaşi nivel cred eu că lucrez mai bine cu bărbaţi.” (H.O., preşedinte cabinet individual de 
asistenţă socială).

Deşi la nivel declarativ opinia specializată pe domeniu, apelată în cadrul studiului, confirmă principii de 
egalitate şi nivelare pe baza de gen a forţei de muncă în România, post-raţionalizarea acestui concept arată relevanţă 
normei pe criterii obiective de deschidere a celor două genuri către anumite posturi sau domenii, criterii de plata şi 
de disponibilitate a timpului în funcţie de programul de muncă, puterea fizică de muncă (ore lungi sau forţă fizică 
necesară).

În mod repetat, Legea nr. 48 din 2002 a fost menţionată ca fiind principala ordonanţă de guvern care protejează 
individul şi care previne orice formă de discriminare, în special articolul (i) care spune că „dreptul la muncă, la 
liberă alegere a ocupaţiei, la condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare, la protecţia împotriva şomajului, la un 

1salariu egal pentru muncă egală, la o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare.”  Însă, în lipsa unei asociaţii 
formale şi notorii de sfătuitori legali care să fie activ implicate în descoperirea cazurilor de discriminare şi 
exercitarea presiunii asupra angajatorilor pe acest subiect şi mai ales a unei mişcări feministe care să ridice gradul 
de conştientizare a descriptorilor principali ai fenomenului de segregare de gen, victimele unui astfel de 
comportament rămân şi vor rămâne în continuare într-o stare de latentă în amendarea celor ce exercită un astfel de 
tipar behavioral prin care nu se oferă egalitate de şanse.

1Legea nr. 48 din 2002, pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 
discriminare, (publicata in Monitorul Oficial nr. 69 din 31 ianuarie 2002)

2. OBIECTIVE ȘI IPOTEZE

Raportul de faţă este elaborat astfel încât să constituie nu numai o raportare despre studiul pur sociologic realizat 
în cadrul proiectului “Calificarea femeilor în meseria de infirmier o şansă pentru servicii medicale şi sociale de 
calitate” asupra temei discriminării la locul de muncă în domeniul social şi de sănătate, ci şi o legătură logică între 
diverse activităţi de implementare ale proiectului. Deşi activitate distinctă, cercetarea sociologică este totuşi 
folosită în cadrul proiectului că un punct de pornire în elaborarea unor mecanisme şi acţiuni ulterioare.
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Am considerat, încă de la etapă de design a cercetării sociologice, că piaţă muncii este un proces complex cu o 
puternică dimensiune perceptivă. Discursurile generale şi evaluările mai focalizate pe care respondenţii noştri le-au 
exprimat în legătură cu piaţă muncii sunt bine structurate de dinamică percepută a relaţiilor dintre femei şi bărbaţi în 
viaţă de zi cu zi la locul de muncă, în gospodărie, în interacţiune cu instituţiile.

2.1. Contextul studiului
Începând cu 1 Mai 2014, 765 femei cu nivel scăzut de calificare din 3 regiuni de dezvoltare vor dobândi calificări 

relevante în domeniul medical care să le asigure accesul la locuri de muncă adaptate nevoilor şi competenţelor pe 
care le deţin. Pe termen lung proiectul îşi aduce o contribuţie directă la îmbunătăţirea sistemului medical şi de 
asistenţă socială în cele 13 judeţe vizate de acest proiect.

2.2. Scopul proiectului
Suport pentru integrarea şi egalizarea şanselor femeilor pe piaţă muncii în ceea ce priveşte profesiile, carieră şi 

veniturile în sectorul sănătate şi asistenţă socială. Elaborarea unui raport de evaluare/recomandări privind politicile 
şi programele de facilitare a accesului femeilor pe piaţă muncii în cadrul sectorului de sănătate şi asistenţă socială.

2.3. Obiective
1. Explorarea situației femeilor din perspectiva socio-profesională și accesul la profesiile din domeniul sănătate 

si social. Măsura in care segregarea de gen este percepută de femei ca fenomen caracteristic domeniului în care iși 
desfăsoară activitatea.

 
2. Care este contextul în care genul se delimitează ca și criteriu diferențiator in activitatea desfășurată în 

domeniul medical și al asistenței sociale. 

3. Identificarea micro-regiunilor în care este nevoie de personal specializat și dezvoltarea unui plan de acțiune 
privind modalitățile de stimulare a accesului femeilor, în special din mediul rural și în cadrul grupurilor 
dezavantajate la ocupare inclusivă.

2.4. Obiective specifice
1. Identificarea oportunităților de dezvoltare a carierei în medii diferite de rezidență
2. Identificarea oportunităților de acces a femeilor la calificare în domeniul sănătate și social
3. Identificarea aspectelor sociale la nivelul comunităților 
4. Identificarea perspectivei angajatorilor

2.5. Ipoteze
Pornind de la factorii de influență ai segregării ocupaționale de gen identificați în lectura de specialitate propunem 
următoarele ipoteze de cercetare:

1. Accesul pe piața muncii este mai dificil pentru femeile cu educație scăzută și medie, comparativ cu femeile cu 
educație superioară

2. Accesul pe piața muncii este mai dificil pentru femeile din mediul de rezidență rural, comparativ cu femeile 
din mediul de rezidență urban

3. Diferențele de rol în cadrul familiei – femeile iși asumă rolul tradițional în familie, acela de gospodină
4. Femeile acceptă locuri de munca mai slab remunerate comparative cu barbații
5. Angajatorii barbați au o predispoziție ridicatp în a discrimina pe criterii de gen la angajare

2.6. Factori de influență ai segregării ocupaționale de gen
1. Avantajele comparative
2. Investițiile reduse în domeniul educației
3. Preferințele și prejudecățile
4. Socializarea și stereotipurile
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5. Barierele de intrare și practicile organizaționale
6. Rolurile/responsabilitățile diferite în asigurarea venitului familial

3. Metodologie și culegere de date

3.1. Studiu Calitativ
Au fost realizate 6 focus grupuri în cele 3 regiuni vizate cu respondenți din Petroșani, Tărgu Mureș, Alba Iulia, 

Roman, Suceava, Miercurea Ciuc
Ÿ Cu actori locali si naționali din domeniul social, sănătate și egalitate de șanse
Ÿ Cel puțin implicați într-un proiect din cele 3 tipuri de mai sus în ultimul an
Ÿ Experiența în domeniul de activitate de cel puțin 3 ani
Ÿ Indivizi deschiși, sociabili, interesati de subiect (pentru o mai bună cooperare și un interviu mai cuprinzător)

Au fost realizate 20 de interviuri cu actori locali si naționali din domeniul social, sănătate și egalitate de șanse
Ÿ Experiența în domeniul de activitate de cel puțin 3 ani

Au fost realizate 30 de interviuri cu angajatori din domeniul sănătate publică și privată
Ÿ Medici activi sau alte cadre cu drept de decizie în procesul de recrutare și angajare în domeniul sanitar (Medici cu 

propriul cabinet medical, Medici de familie, angajați în departamentul de resurse umane și personal atât in 
domeniul sănătate publică si privată)

3.2. Studiu Cantitativ
În vederea obținerii unor rezultate valide din punct de vedere statistic a fost utilizat un eșantion de 1067 de 

persoane care a asigurat o marjă de eroare de +/-3%.

Ÿ Culegerea datelor a fost realizată prin tehnologia CATI (Computer Assisted Telephone Interview), care este 
una dintre metodele cele mai utilizate în cercetarea de piață.

3.3. Culegerea datelor
Ÿ Datele au fost culese în perioada august-septembrie 2014. 

Ÿ Interviurile 
Ÿ Au fost susținute prin telefon, în funcție de preferința / programul respondenților, pentru a eficientiza 

perioada de culegere a datelor
Ÿ Durata medie a interviului a fost 20-40 de minute

Ÿ Focus grupurile
Ÿ Au fost organizate în locații centrale aparținând partenerului Caritas
Ÿ Au durat în jur de 1ora 30 minute - 2 ore

Ÿ Atât interviurile cât și focus grupurile au fost înregistrate audio, însă sub auspiciile confidențialității obligatorii 
prin „Codul internațional de deontologie ICC/Esomar pentru cercetare socială și de marketing” care susține că 
„Anonimatul respondenților trebuie păstrat cu strictețe”.

Regiunea CENTRU  332
Regiunea NORD-EST  482
Regiunea VEST    253

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investeşte în oameni!
Titlul proiectului: „Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate“
Contract numar: POSDRU/144/6.3/S/127320



4. REZULTATE DETALIATE

4.1. Mediul de lucru în sistemul medical și asistența socială - aprecieri generale

Sistemul medical din România este perceput de către subiecţii investigaţi atât dintr-un punct de vedere strict 
obiectiv şi observaţional, bazat pe cunoştinţele analitice ale specialistului cât şi dintr-un punct de vedere personal şi 
emoţional bazat pe constatări din muncă alături de aceste grupuri sau prin o perspectivă empirică la adresa acestuia 
prin experienţe trecute personale (timp petrecut în spitale alături de cei dragi).

Primele diferenţe apar între sistemul medical de stat şi cel privat, cel din urmă preluând semnificativ din 
încărcarea cu pacienţi dar şi medici experimentaţi din domeniul ante menţionat. În timp ce sectorul privat se 
dezvoltă prin investiţii externe, cel de stat e perceput că degradându-se secvenţial de la an la an. „Ca servicii 
medicale există un sector dezvoltat privat, mai greu accesibil tuturor şi cel public cred că a luat-o în jos mult. În 
ceea ce priveşte pregătirea resurselor umane, şi aici ştiu pentru că am contribuit în formarea multor cadre de genul 
asta, nu neapărat profesională cât generală, respectiv a comunicării şi interacţiunii cu pacientul cred că arată o 
carenţă. Şi ca servicii în mediul rural pot să semnalez importante deficite.” (H.O., preşedinte cabinet individual de 
asistenţă socială).

Motivele menționate ce conduc la această impresie, în special survenite din partea actorilor din domeniul de 
asistență socială, ce necesită pe alocuri de susținerea sistemului sanitar dar și a specialiștilor medicali (angajatori) 
sunt:

Ÿ Lipsa unui numar de paturi suficient care să ofere un grad de confort pacienților deja aflați într-o situație 
nefavorabilă

Ÿ Un management defectuos ce conduce la investiții neutilizate (echipamente specializate fără personal 
specializat)

Ÿ Dimensiunea redusa a remunerației  care nu incită la orientare emotională și empatie către pacient din partea 
medicilor sau a personalului auxiliar (infirmiere sau asistente medicale)

Acest ultim argument este cel care semnalează și un exod în resursa umană specializată către vest, în speranța 
unor condiții de muncă mai bune, dar mai ales unei remunerații semnificativ mai mari decat cea oferită în România. 
Acest fapt este confirmat și de Xavier Deau, secretar general CEOM care expune că “Avem o zona unde trei medici 
francezi au ieşit la pensie destul de târziu, pe la 70 de ani, că nu aveau un înlocuitor, iar în prezent un medic român 
face muncă celor trei. E problema salariilor: aici (în România - n.r.) primesc 300 de euro, iar în Franţa câştigă de 

2
10 ori mai mult”. 

Acelaşi proces se aplică şi pe joburile de infirmiere şi îngrijitoare personale, femeile în vârstă (dar nu numai) 
alegând să părăsească teritoriul României pentru a lucra în străinătate. Acest exod a fost mai degrabă necontrolat şi 
fără aşteptări specifice în trecut, vestul fiind o entitate ce primea populaţie necalificată pentru posturi de tip blue 
collar. 

Momentan, datorită firmelor de plasare a forței de muncă în străinătate, acest element al nesiguranței și 
insecurității s-a stabilizat, iar femeile caută calificări facile ce le poate oferi un contract stabil, astfel încât pe termen 
lung să devină baza în cadrul căruia intreaga familie se poate reuni peste hotare, căutând un nivel de trai superior 
celui din România.
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”Dacă vă uitați pe internet la posturile scoase pe jobul de infirmier, o 
să vedeți doar pentru străinătate. Si o să le asigure tot, de la cazare, 
transport, salarii de peste 1000 de euro, o călătorie la 3 luni acasă cu 
concediu. Dacă sunt tineri, or să vrea jobul asta că să puna niște bani 
deoparte pentru casă, etc. Dacă sunt in vârstă, or sa vrea banii ăștia ca să-
și intrețina copiii în facultate. Nu există aceleași condiții în România.” 
(G.C., psiholog, cabinet individual). 

Spre deosebire de sistemul medical, asistenţă socială a beneficiat de 
importante progrese de la an la an ,în special ţinând cont de fondurile 
europene destinate programelor operaţionale de dezvoltare, care au 
permis mai multor sectoare de într-ajutorare şi susţinere a grupurilor 
vulnerabile să se dezvolte şi să întreţină proiecte în acest scop. Astfel, baza 

fundamentală a acestor asociaţii cu activităţi îndreptate pe teme sociale a reuşit să creeze profesionişti pe posturi 
manageriale, care mai departe să îşi însuşească aproape că o responsabilitate proprie transmiterea mai departe atât a 
sentimentului de aplecare către indivizii cu probleme, care nu se pot ajută pe ei înşişi, dar şi abilităţile sau 
responsabilităţile de profesionist de domeniu. Astfel, experienţă i-a învăţat pe angajatorii din sectorul de asistenţă 
socială că spre deosebire de alte arii de expertiză mai stricte în care fişa postului descrie capacităţile şi cerinţele 
solicitate de la un candidat, asistenţă socială depinde foarte mult de psihologia şi experienţă individului în lucrul cu 
oamenii. Ataşate acestei cerinţe sunt elemente care ţin de empatie şi răbdare, păstrarea unui comportament politicos 
şi calm, toate atribute puternic emoţionale.

Abia pe locul doi intervin nevoi ca o pregătire prealabilă şi o calificare în urmă unui curs de formare prin care să 
se antreneze anumite situaţii considerate ca fiind de esenţă, în situaţii de criză. Pe fondul acestei afirmaţii, formarea 
practică alături de cea teoretică este indispensabilă. „Pe asistenţă psiho socială am văzut centre noi, investiţii 
semnificative atât făcute de stat cât şi private. Dar atunci când angajezi în domeniul asta, dacă vorbim de resursă 
umană, în primul rând e vorba de empatie. Dacă nu empatizezi cu bolnavul, cu cel pe care îl îngrijeşti, nu ai ce să 
cauţi în domeniu. În al doilea rând, sunt importante cunoştinţe, măcar primare, în ceea ce priveşte îngrijirea 
primară, paleativă. Şi mijloacele de intervenţie rapidă pentru anumite afecţiuni sunt importante, primul ajutor, 
pentru că e posibil că oamenii ăştia să fie primii care intră în contact cu pacientul într-o situaţie critică. Alte 
elemente sunt legate de comunicare, ascultare activă şi pasivă, pur şi simplu o înţelegere şi o acceptare a situaţiei în 
care se află omul care este bolnav. Omul acela este într-o inferioritate, iar acesta nu o să se simtă prea bine, o să se 
comporte destul de urat cu ceilalţi din cauza vulnerabilităţii. Atunci e necesar să fii înarmat cu răbdare, rezistenţă 
la stres, capacitate de a exploata orice aspect bun al bolnavului pentru a-l încuraja să facă faţă situaţiei. Nu toţi au 
aceste calităţi nativ, dar în urmă unor training-uri active, acestea se pot dezvoltă sau antrena.”(G.T., preşedinte 
fundaţie caritabilă). 

Procesul de recrutare în cadrul organizaţiilor non guvernamentale  (şi în special cele care primesc finanţări 
europene) arată o respectare întocmai a legislaţiei în vigoare prin publicarea deschiderilor de posturi şi fără 
discriminare în ceea ce priveşte cerinţele enumerate în cadrul anunţurilor. În ciuda acestui fapt, membrii acestora 
demonstrează că există un procent mai mare iniţial al candidaţilor femei, care se regăsesc în cerinţele postului. 
Pregătirea specializată, însă, este primordială în procesul de declasificare a candidaţilor. De asemenea, se utilizează 
şi tehnică perioadei de proba pentru a observă atât nivelul de pregătire în situaţii de criză şi rezistenţă la stres, fără a 
ceda în faţă grupului vulnerabil.

„Ca şi pregătire pentru asistenţii sociali, infirmiere sau îngrijitori la domiciliu e nevoie măcar de liceul absolvit 
şi anumite elemente practice. E necesar să poţi să înţelegi un anumit diagnostic şi un anumit tipar de tratament. 
Riscul este să nu înţelegi de ce se solicită un anumit tip de intervenţie. Există varianta de concurs dar şi evaluarea 
candidaţilor, atât profesională cât şi psihologică a candidaţilor. Variantele sunt alese de angajator în funcţie de 
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solicitările pe care le au şi volumul de muncă.”(S.D., Asociaţia Pro Educaţie, Sănătate, Oameni şi Economie 
socială)

Discriminarea la angajarea atât în sistemul social cât şi cel medical pe postul de infirmiere se materializează în 
special în funcţie de tipologia servicului oferit sau profilul pacientului/beneficiarului.

Ca exemplu, locaţiile în care persoanele îngrijite au potenţial de a deveni agresive cum ar fi  saloanele 
psihiatrice, centrele de dezalcoolizare sau de reabilitare a dependenţilor de droguri. Acestea preferă să angajeze cu 
preponderenţă bărbaţi care pot să se apere pe sine şi să prevină pacienţii să îşi facă rău singuri. Atributele care îi 
recomandă pentru aceste posturi sunt în principal forţă fizică, însă persoane aflate în conducerea unor astfel de 
asociaţii susţin că se creează situaţii inconfortabile în relaţia infirmier bărbat - pacienta femeie, în timp ce în relaţia 
infirmieră femeie - pacient bărbat această diferenţa este relevant mai puţin pronunţată.

Totodată, centrele de copii sau de bătrâni, care necesită îngrijire permanentă şi igienizarea corporală şi a 
mediului de locuit sunt predispuse să angajeze mai degrabă femei datorită aşteptărilor preconcepute că acestea să 
cunoască produsele şi modalitatea necesară realizării acestei activităţi.

Principala activitate a proiectului, calificarea a 735 de femei pe postul de infirmiere, a fost extrem de bine primită 
de segmentele investigate, în special din perspectiva nevoii crescute în piaţă de personal de acest tip (numărul mare 
de persoane care au nevoie de asistenţă medicală şi socială atât individual cât şi instituţionalizat şi lipsa de interes a 
celor angajaţi deja în sistemul sanitar). “Sectorul de sănătate are lipsurile şi nevoile lui. Prin asistenţă socială 
înţeleg omul care ia contact cu cei care au nevoie şi care încearcă să mişte nişte lucruri. Nu cea care se face în 
primărie la birou. Aia se cheamă secretariat al sectorului de asistenţă socială. Când a trebuit să angajez un asistent 
social mi-a luat aproape un an până am găsit pe cineva ce întrunea cerinţele de angajare. Acestea erau să fie 
absolvent al facultăţii de asistenţă socială sau şcoli postliceale de asistenţă. Şi nu prea găsesc aşa ceva. 
Managementul în aceste domenii au mici defecţiuni, nu se încearcă să se caute indivizi de calitate şi să aibe grijă de 
trainingul lor. E nevoie totuşi de mai mult decât cursurile teoretice. E nevoie de ceva practică. În momentul în care 
se fac nişte cursuri pentru pregătirea unui asistent social sunt nişte cursuri care nu au suficientă perioada de 
însuşire a experienţelor şi informatei necesare – care sunt îndatoririle şi ce trebuie să facă.”

De asemenea, dincolo de discriminarea de gen, considerată a fi prezenţa mai puţin decât discriminarea pe 
criteriul de vârstă sau provenienţă, aceste tipuri de calificări ar trebui îndreptate mai ales femeilor din mediul rural 
de peste 35-40 de ani, rămase fără slujbe în ultimii ani. Deşi o mare parte din angajaţii sistemului au nevoie de 
formare suplimentară sau obţinerea unei calificarui, o parte dintre persoanele care finalizează noi calificări în 
domeniul socio medical le folosesc pentru slujbe în afara ţării, , astfel de multe ori investiţia în resursă umană locală 
nu aduce beneficii naţionale. “Unii îşi doresc să fie asistenţi medicali. Alţii îşi doresc să fie îngrijitori să profeseze în 
Germania. Alţii nu au intrat la medicină. Sunt şi care au o pregătire minimă şi care încearcă să prindă un post într-
un spital, nu neapărat că au vrut să facă o carieră din asta ci mai câştigă un ciubuc.” (G.F., focus group Petroşani)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investeşte în oameni!
Titlul proiectului: „Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate“
Contract numar: POSDRU/144/6.3/S/127320



4.2. Profil ocupațional

Aproximativ 2 treimi din femeile intervievate nu sunt angajate. Același rezultat se observă și în cadrul 
celor angajate în ceea ce privește sectorul de lucru, cu 62% în sectorul privat și doar 38% în sectorul public.

Doar 22% din cele angajate activează în domeniul medical și asistența socială, restul activând în alte 
domenii.

Se observă o mai mare absorbție în domeniul medical și asistența socială a indivizilor cu educatie primară 
și medie de 26-27%, față de cei cu educație superioară, doar 15%.

În cadrul domeniului medical, 62% din femei lucrează în spitale din sectorul public, în vreme ce în 
sectorul privat 49% din femeile întervievate lucrează în cabinete medicale de specialitate.

75% din femeile chestionate au apelat la principiul altruismului și au ales ca și criteriu principal în decizia 
de a se angaja în domeniul sănătații și asistenței sociale dorintă de a iși ajuta semenii, lăsând pe locul doi la 
mare distanță remuneratia satisfăcătoare, cu doar 7%.

În tematică de faţă, acest fenomen se concretizează prin supraestimarea eforturilor femeii (n.r. respondentele 
investigate în interviuri în mod special) în scopul de a atinge niveluri ierarhice superioare. Întrebate iniţial dacă 
există fenomenul de discriminare, doamnele preferă să considere că se regăsesc în contexte ce nu permit unui astfel 
de comportament să se desfăşoare. Însă, întrebate despre experienţele personale, acestea susţin că este mai dificil 
pentru genul feminin să escaladeze nivelurile ierarhice comparativ cu bărbaţii. “Noi avem parteneri constanţi şi 
comunitatea e de partea noastră, am demostrat că banii primiţi sunt folosiţi în beneficiul copiilor. Astfel, am 
dezvoltat relaţii cu presă, cu parteneri private şi suntem priviţi că un ONG serios. Mi-a fost greu să demonstrez 
asta, dar dacă munceşti şi te dedici, reuşeşti, împotriva sortilor.” (respondent Miercurea Ciuc)

Din punct de vedere al statutului ocupaţional, eşantionul poate fi clasificat după caracteristici multiple. Astfel, pe 
criteriul de includere activă pe piaţă forţei de muncă, aflăm că cel puţin 2 din 3 femei din cele investigate nu au reuşit 
să se integreze. De asemenea, privind sectorul de lucru în care îşi găsesc ocupaţie, cel privat arată o deschidere mai 
mare, doar 1 din 3 femei fiind angajată în sectorul public.

Da
40%

Da
48%

Nu
60%

Nu
62%

Statut ocupațional Sectorul de lucru

Baza: 1067 femei Baza: N=424 femei cu ocupație
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50% din femeile ce au o ocupaţie provin din mediul urban, în vreme ce în mediul rural şi urban mic doar 30%, 
respectiv 37% din populaţia studiată are o ocupaţie. Prezenţa copiilor în gospodărie reprezintă un factor al ocupării 
forţei de muncă. Astfel că, 35% din femeile fără copii în gospodărie sunt angajate, pe când doar 25% din cele ce au 
copii, sunt şi angajate.

O analiză a răspunsurilor la întrebarea în ce domeniu se îndreaptă femeile în funcţie de nivelul de instruire arată 
că sectorul public este mai exigent pe acest criteriu, observând că spre deosebire de grupul ţintă investigat cu 
educaţie primară şi medie care se regăseşte în procent de 33% în domeniul public, acest procent creşte pentru cel cu 
educaţie superioară la 43%.

Baza: N=424 femei cu ocupatie

Aproximativ un sfert din eșantion se regăsește în domeniul de activitate medical sau de asistență socială, 
confirmând un respondent din focus grupul din Targu Mureș care sustine că „E natural sa existe joburi multe pe 
sectoarele acestea (n.r. medical și asistența socială) pentru că avem un număr mare de indivizi din grupuri 
vulnerabile, existând mai degrabă o politică de susținere a acestora decât de scoatere din vulnerabilitate – vorbim 
de copii, de oameni care trăiesc la marginea sărăciei, să nu vorbesc de populația imbatranită de la țară și nu 
numai.” (FG Targu Mures)
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În rural, incidenţa celor angajaţi pe posturi din domeniu medical şi de asistenţă socială creşte, ţinând cont de 
universul foarte mic (mărimea medie a unei comune este de aprox 3380 de locuitori) şi populaţia semnificativ 

3îmbătrânita.
“Există mare nevoie de infirmiere şi îngrijire la domiciliu mai ales pentru cei bătrâni. Noi avem azil de bătrâni, 

dar nu toţi pot să-şi aducă părinţii la cămin. Şi unde rămân bătrânii? Acasă, în medul rural. Şi problema pentru 
îngrijitor nu e doar salariul, dar dacă angajatul nu locuieşte la ţară, trebuie bani de transport, şi altele. De asta 
ziceam că oricum e foarte bine că au fost calificate pe postul asta femei din mediul rural.” (A.M., preşedinte azil 
bătrâni)

Proveniența unui candidat la un post nou, fie el rural sau urban, nu constituie un motiv de discriminare, atât timp 
cât acoperș nevoile și cerințele impuse de angajator și poate realiza fără nevoi suplimentare naveta între mediul de 
rezidență și locația în care se petrece activitatea.
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“Pentru mine nu a contat niciodată provenienţă rurală sau urbană a individului. Însă, dvs ştiţi că Bucureştiul 
era un oraş închis, nu aveai voie să aduci din altă parte pentru că nu ai unde să le asiguri locuinţa. Îi spui şi ce poţi 
tu pentru individ, iar atunci el alege.” (B.M., sociolog, asociaţie pentru protecţia copiilor)

Observăm de asemenea o mai mare absorbţie în domeniul medical şi asistenţă socială a indivizilor cu educaţie 
primară şi medie de 26-27%, faţă de cei cu educaţie superioară, doar 15%. Salariile mici în comparaţie cu alte 
sectoare pot cauza această nevoie. Cei cu educaţie superioară consideră că trebuie să fie o corelaţie directă între 
nivelul de instruire şi venituri, astfel că deşi aceştia cred că au chemări vocaţionale către aceste sisteme preferă să le 
evite pentru a urmări un trăi de viaţă mai bun. „Eu am vrut să fac asistenţă socială, că şi eu am fost un caz social la 
rândul meu, orfan de tată, cu 2 fraţi, nu a fost uşor. Dar m-am orientat să am şi o carieră în construcţii iar pe lângă 
asta mai sunt activ pe alocuri în ONG-uri, mai fac voluntariat şi mai ajut, fac management de proiecte. Dar nu poti 
să trăiești din asta.” (G.B., voluntar și manager proiecte sociale)

În cadrul domeniului medical, 62% din femei lucrează în spitale din sectorul public, in vreme ce în sectorul 
privat 49% din femeile intervievate lucrează în cabinete medicale de specialitate.
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În domeniul asistenței medicale, aproximativ 50% din femeile intervievate lucrează în centre de zi sau centre de 
ingrijire și asistentă la domiciliu din sectorul public. In ceea ce privește sectorul privat, 83% lucrează în centre de 
primire în regim de urgentă și centre de îngrijire și asistență la domiciliu.

În mod surprinzător 9% din femeile cu educaţie primară consideră postul pe care îl ocupă că fiind unul mai 
degrabă de decizie, comparativ cu doar 6% din femeile cu educaţie superioară ce au aceiaşi percepţie. În sens invers, 
29% din femeile cu educaţie superioară percep postul pe care îl ocupă că unul de execuţie, în vreme ce doar 23% din 
femeile cu educaţie primară se raportează la postul ocupat că la unul de execuţie.

Întrebate care ar fi criteriul principal de care ar ţine cont în decizia de a lucra în domeniul sănătăţii sau asistenţei 
sociale, 75% din femeile chestionate au apelat la principiul altruismului şi au ales dorinţa de a îşi ajută semenii, 
lăsând pe locul doi la mare distanţă remuneraţia satisfăcătoare, cu doar 7%.“Eu am angajat mai multe îngrijitoare, 
aveam un îngrijitor la 15 copii, erau pe module. Criteriile erau aşa: să le placă copiii, pentru că lucrul implică 
activitate cu aceştia zi de zi, nu doar când ne place nouă, şi copii cu probleme. Acolo trebuia să am oameni cu 
dragoste de copii, care să fie dispuși să vina oricând – să despaducheze, să spele, să vorbească frumos. Copiii ăștia 
au suferit deja suficient să mai sufere si de la cei care trebuie să aibe grijă de ei.” (B.M., sociolog, asociație pentru 
protecția copiilor)
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În domeniul asistenței medicale, aproximativ 50% din femeile intervievate lucrează în centre de zi sau centre de 
ingrijire și asistentă la domiciliu din sectorul public. In ceea ce privește sectorul privat, 83% lucrează în centre de 
primire în regim de urgentă și centre de îngrijire și asistență la domiciliu.

În mod surprinzător 9% din femeile cu educaţie primară consideră postul pe care îl ocupă că fiind unul mai 
degrabă de decizie, comparativ cu doar 6% din femeile cu educaţie superioară ce au aceiaşi percepţie. În sens invers, 
29% din femeile cu educaţie superioară percep postul pe care îl ocupă că unul de execuţie, în vreme ce doar 23% din 
femeile cu educaţie primară se raportează la postul ocupat că la unul de execuţie.

Întrebate care ar fi criteriul principal de care ar ţine cont în decizia de a lucra în domeniul sănătăţii sau asistenţei 
sociale, 75% din femeile chestionate au apelat la principiul altruismului şi au ales dorinţa de a îşi ajută semenii, 
lăsând pe locul doi la mare distanţă remuneraţia satisfăcătoare, cu doar 7%.“Eu am angajat mai multe îngrijitoare, 
aveam un îngrijitor la 15 copii, erau pe module. Criteriile erau aşa: să le placă copiii, pentru că lucrul implică 
activitate cu aceştia zi de zi, nu doar când ne place nouă, şi copii cu probleme. Acolo trebuia să am oameni cu 
dragoste de copii, care să fie dispuși să vina oricând – să despaducheze, să spele, să vorbească frumos. Copiii ăștia 
au suferit deja suficient să mai sufere si de la cei care trebuie să aibe grijă de ei.” (B.M., sociolog, asociație pentru 
protecția copiilor)
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Lucrul cu grupurile vulnerabile, aflate deja într-o situaţie de disconfort, trecute prin experienţe nefavorabil 
emoţionale, pentru timp îndelungat, aşa cum se întâmplă în sistemul de sănătate sau asistenţă socială necesită o 
rezistenţă crescută la stres şi o disimulare a stărilor negative pentru de a fi mereu calmi şi dispuşi de a susţine 
pacientul. Astfel, acest tipar puternic vocaţional impune o chemare interioară tradusă prin dorinţa de a ajută oamenii 
în principal şi apoi celelalte atribuţii. De asemenea, în cadrul studiului calitativ am observat că, cu excepţia 
posturilor de conducere sau de decizie (în care se regăsesc cel mai des indivizii cu educaţie superioară), remuneraţia 
sau interesul ştiinţific faţă de domeniu nu sunt la fel de semnificative.

4% din femeile angajate în sectorul public au considerat că şi criteriu secundar remuneraţia satisfăcătoare din 
domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale comparativ cu doar 5% din cele angajate în sectorul privat.

“Tot ce înseamnă servicii de asistenţă socială, direcţii de AŞ şi protecţie a copilului, de îngrijire la domiciliu la 
nivelul oraşului sunt bune. Lumea încearcă să-şi facă treaba şi încearcă să creeze servicii cât mai complexe şi mai 
potrivite cu profesionişti cât le da mâna, pentru că nu vine nimeni în sistem să lucreze cu 800-1000 de lei pe luna. 
Mai sunt care vin şi cu 'vocaţia profesiei', dar e o profesie până la urmă.” (B.M., sociolog, asociaţie pentru protecţia 
copiilor)

În același sens, 5% din femeile angajate în sectorul privat consideră interesul științific față de domeniu ca și 
impuls secundar în decizia de a se angaja in domeniul sănătații și asistenței sociale.

„Am observat şi am lucrat cu câţiva medici rezidenţi femei pentru chirurgie şi neurochirurgie, care este o 
surpriză plăcută, pentru că acest domeniu a fost până de curând un domeniu masculin prin excelenţă. Într-adevăr, 
în pediatrie găseşti puţini bărbaţi, probabil că în radiologie o să găsim mai puţine femei. Sunt anumite specializări 
care vor face diferenţa. Nu aş putea să spun că nu există medici specialişti care ‚încalcă' această regulă, dar sunt 
mai puţini. Este interesantă alegerea pe care o face absolventul de medicină, şi acolo să vezi ce contează mai mult: 
dacă e vocaţia lui, sau pur şi simplu că faci o specializare mai aproape de casă, deci mai ieftină, sau o carieră 
impusă de părinţi, sau care are status ataşat.” (E.C., manager de proiect, Asociată‚Inima copiilor')
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4.3. Percepția fenomenului discriminării

81% din eșantion consideră că bărbații și femeile sunt în egală măsură potriviți pentru a ocupa posturi în 
domeniul de sănătate și asistența socială

Se observă o diferență între sectorul public și cel privat în raport cu măsura în care bărbații și femeile sunt 
în egală măsură potriviți pentru a ocupa posturi în domeniul de sanatate și asistență socială. Astfel, 91% în 
sectorul privat și doar 71% în cel public.

 
39% consideră că femeile sunt mai capabile să practice meseria de infirmieră.

37% din subiecții activi în sectorul privat consideră că femeile sunt mai capabile să practice meseria de 
infirmieră, spre deosebire de doar 28% din sectorul public.

Responsabilitatea (63%), abilitațile de comunicare (56%) și rezistență la stres (53%) sunt principalele 
criterii de selecție între un bărbat și o femeie pentru un post în domeniul de sănatate și asistentă socială.

64% din femei declară că timpul alocat unui pacient este același atât pentru cadrele medicale barbați, cât 
ți pentru cadrele medicale femei.

În domeniul medical și al asistenței sociale, genul se delimitează ca și criteriu diferențiator mai degrabă post-
angajare. În cadrul procesului de recrutare (postare anunț, așteptări de la viitorul angajat, atitudine fața de candidat) 
nu se observă o aplecare catre un gen sau altul. După ce angajatul îşi preia activitatea în cadrul oganizatiei, însă, se 
observă câteva diferenţe, una dintre ele fiind atribuirea sarcinilor. Femeile consideră că bărbaţii sunt percepuţi mai 
competenţi atât pentru sarcini fizice cât şi pentru cele ce necesită o gândire raţională şi organizatorică, astfel fiind 
restrictive aceste îndatoriri femeilor, care cred că în urmă afirmării pe aceste sarcini au şanse mai mari de 
promovare. „Cum să zic, pe mine mă ţineau cumva la respect. Adică nu îmi dădeau sarcini crescute pe nivelul meu 
de evoluţie în cadrul firmei, şi astfel nu reuşeam să demonstrez ce pot, astfel încât să cresc şi să fiu considerată de 
şefi capabilă să preiau echipa, sau mai ştiu eu ce. ” (F.I., manager proiecte sociale)

Raportându-ne la stereotipurile privind ocupațiile din domeniul sănătate și asistență socială 81% din eșantion 
consideră că bărbații și femeile sunt în egală măsură potriviti pentru a ocupa posturi în domeniu.
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Opinia asupra potrivirii unuia dintre genuri în domeniul sănătate şi asistenţă socială este liniară şi generală, 
confirmată în cadrul graficului – se întâlnesc cazuri şi excepţii în ambele sectoare care confirmă capacităţile clare de 
a satisface cerinţele jobului atât pentru bărbaţi şi femei. Însă, tradiţional şi de aşteptat este că mai degrabă femeile, 
mai ales cele trecute prin experienţă maternală să fie mai potrivite decât bărbaţii (14% vs 2%) datorită abilităţilor lor 
de întreţinere a igienei şi calităţile de empatie şi apropiere emoţională.

Există o relaţie direct proporţională între vârstă şi percepţia conform căreia femeile sunt mai potrivite pentru a 
lucra în sectorul medical / asistenţă socială. Astfel, în medie, 20% din femeile cu vârstă peste 45 de ani se consideră 
mai potrivite pentru posturile din sectorul medical şi de asistenţă socială.

În ceea ce privește segmentul de vârstă tânară (18-34 ani), doar 10% consideră posturile din domeniul medical și 
asistența socială potrivite pentru femei, restul de 90% acordând șanse egale, atât femeilor cât și bărbaților la accesul 
în domeniul medical.

În ceea ce privește educația, se păstrează aceiași relație de direct proporționalitate,  6% din femeile cu educație 
superioară considerând posturile din sectorul medical ca fiind potrivite mai degrabă femeilor comparativ cu 18% 
din cele cu educație primară.

Opinia conform căreia femeile sunt mai potrivite să lucreze în sectorul public decât bărbaţii este semnificativ 
legată de nivelurile de salarizare. Rolul bărbatului de a fi susţinătorul financiar al familiei nu îi permite să 
urmărească posturile din sectorul public, în timp ce femeile sunt mai potrivite datorită percepţiei de program mai 
flexibil, o oarecare înţelegere din partea superiorilor pentru a realiza comisioane personale în momente de nevoie.

“Păi va spun eu de ce femeile vor să lucreze mai degrabă în sănătate şi asistenţă socială! Pentru că se plăteşte 
prost, ori dacă bărbatul trebuie să aducă pâine pe masă, el mai bine se duce în construcţii, sau la privat, sau găseşte 
el ceva. Nu îşi permite, chiar dacă i se potriveşte din toate punctele de vedere – empatie şi altele.” (Focus grup, Albă 
Iulia)

Acest citat relevă o opinie general valabilă, un act de discriminare vizibilă prin care se demonstrează diferenţa în 
roluri şi viziune asupra celor doi membri constitutivi ai familiei şi posibile variaţii în salarizare post-angajare pe 
baza de gen.

Relativ la postul de infirmieră jumătate din eşantion consideră că femeile sunt mai capabile şi drept urmare e 
normal să practice această meserie.

“Ce am vazut eu acum, posturile sunt destul de puține scoase la concurs pentru femei – se caută asistente 
medicale, îngrijitoare de curățenie pentru că e ideea ca astea sunt munci specifice femeilor, pentru că nu o să vedeți 
bărbați cu mătura într-un salon de spital. Și e și chestiunea cultural lingvistică, cum sunt făcute profesiile bazate pe 
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gen – 'caut femeie de serviciu, caut infirmieră, caut instalator, caut mecanic.” (B.M., sociolog, asociatie pentru 
protecția copiilor)

Corelând datele relativ la potrivirea din perspectiva genului în funcţie de diferenţele între sectorul public şi cel 
privat, cu cele de mai jos, putem concluziona că opinia conform căreia doar 3%  din cei din sectorul public 
consideră că există mai multe posturi disponibile pentru această meserie dedicate femeilor, comparativ cu procentul 
de 13% vine din experienţă personală şi nu doar la nivel de percepţie, deci cu un nivel de încredere ridicat. Astfel se 
confirmă o lipsa de informare şi o percepţie greşită asupra deschiderii locurilor de muncă din sectorul public.
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Graficul de mai sus relevă posibilitatea crescută că discriminarea să aibe loc în sectorul public mai degrabă, fiind 
de la sine înţeles că abilitatea femeii de a practică meseria de infirmieră este de la sine înţeleasă şi exclude şansă 
bărbaţilor de a practică această meserie. De asemenea, procentajele crescute (28% sector public,respectiv 23% 
sector privat)relativ la lipsa de interes a bărbaţilor către această meserie, coroborat cu citatul de mai jos indică faptul 
că există aşteptări mai ridicate că bărbaţii să aibe funcţii, nu neapărat de îngrijire, ci mai degrabă de asistenţă 
medicală. De asemenea, a fost menţionată ideea conform căreia însăşi denumirea de 'infirmieră' trebuie evitată dacă 
se doreşte un interes crescut din partea genului masculin, această denumire afectând stimă de sine a individului.

 Propunerile de nume alternative au fost: asistent îngrijire personală, cadru de asistenţă a grupurilor vulnerabile.

„Din punctul meu de vedere, se nivelează foarte mult – am întâlnit bărbaţi care şi-au dezvoltat mult empatia şi 
comunicarea şi chiar sunt foarte solicitaţi în domeniul estetică sau stomatologie. Dar şi că internisti, care au nevoie 
în stabilirea diagnosticului de o anamneză şi o comunicare foarte bună cu pacientul. Am identificat totodată şi 
femei care fac un lucru foarte bun în chirurgie şi neurochirurgie, ramuri considerate prin excelenţă cu un apanaj 
important al activităţii bărbatului. Ultimii ani au condus către o nivelare, sau cel puţin către îmbunătăţiri destul de 
vizibile pe discriminarea de gen în activitatea profesională. ” (Z.G., administrator cabinet medical)

Segregarea de gen a fost recunoscută că fiind strâns legată cu nivelul de educaţie formală prin care a trecut 
individual, observându-se o oarecare nivelare pe măsură ce educaţia creşte. Cei trecuţi doar prin educaţia primară, 
în special prezenţi în mediul rural confirmă că „Cele mai puternice segregări se fac în zonele unde sunt mai puternic 
rurale. Întotdeauna, acolo, educaţia e slabă, informaţia ajunge mai greu iar percepţia din ‚moşi strămoşi' este mai 
prezenţa. Astfel, femeia rămâne percepută bună pentru cratiţă, pentru copii. Sunt anumite zone din Moldova, din 
Oltenia, poate chiar şi din Dobrogea. La oraş nu se mai percepe de mult chestia asta, dar vorbim de hărţuiri ce nu mai 
sunt legate de zona ci de psihicul individual sau colectiv.” (G.C., psiholog, cabinet individual)

Astfel, 44% din eșantionul intervievat în mediul rural consideră că femeile sunt mai capabile să practice meseria 
de infirmieră, comparativ cu doar 34% din mediul urban mare.
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Luând în calcul criteriile de selecţie între un bărbat şi o femeie pentru un post în domeniul de sănătate şi asistenţă 
socială nu se observă prepondenrenta caracteristicilor de natură discriminatorie. În acest sens, la nivel de eşantion 
total, principalele 4 criterii menţionate că şi nevoi fundamental atât pentru bărbaţi şi femei se confundă cu cerinţele 
pentru jobul de infirmieră, care necesită în principal abilităţi preponderent native sau educate, şi mai puţin criterii 
obiective că experienţă în domeniu. 

Astfel, “nu poţi să iei o puştoaică de 20-25 de ani, pentru că la vârstă asta nu au răbdare, nu au simţul dezvoltat. 
Te mai gândeşti şi la următorul lucru: sunt oameni care mai au un an până la pensie, mulţi le dau la o parte şi 
aceştia au nevoie de un serviciu şi poţi să faci treaba cu ei, adică te apleci cu înţelegere şi asupra problemelor lor şi 
când citeşti dosarul sau vin la interviu, vorbeşti cu ei. Oamenii de genul asta chiar or să se dedice şi nu or să 
greşească, pentru că într-adevăr le pasă, în primul rând de ei. Dar trebuie să treci prin procesul asta, că dacă doar 
te uiţi pe lista şi spui 'astea sunt criteriile' şi le bifezi, e posibil să nu ai angajaţi cu care să poți lucra cu adevărat.” 
(B.M., sociolog, asociație pentru protecția copiilor)

Diferenţe între criterii apar în funcţie de nivelul de pregătire şi statutul ocupaţional , dar sunt mai degrabă de 
formă decât de conţinut, în sensul în care ierarhia se păstrează aproximativ la fel, diferind doar magnitudinea 
preferinţelor.

Însă, în ciuda acestui fapt, se face simţită nevoia unor cursuri de formare continue şi după angajare, pentru a se 
adapta la noile tendinţe de domeniu atât în termeni de comportament cât şi de pregătire. “Obligatoriu trebuie să faci 
cursuri de infirmiere, dar nu doar formare iniţială ci şi continuă şi periodică. E nevoie de aprofundarea acestor 
cursuri şi după angajare.” (S.I. ,președinte asociație adulți cu nevoi speciale)
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“Infirmierul este persoană care asista bolnavul în spital că să se deplaseze dacă nu poate, să meargă la toaletă, 
dacă este imobilizat să se ridice, să îl manipuleze. Să asigure confortul necesar în cadrul salonului.“ (M.B., 
angajator sistem medical)

Este important, totodată de a defini cumva postul de infirmieră, scalat între postul de îngrijitoare sau ‚femeie de 
serviciu', ale căror responsabilităţi se încadrează preponderent curăţenia şi igienă spaţiului, al celui de asistent 
social, care are şi un rol de susţinere morală şi spirituală şi cel al asistenţei medicale, menite să ofere îngrijire 
paleativă şi de prim ajutor în caz de nevoie.
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“În mintea mea există o anumită descriere a infirmierului. EL nu mai e doar cel care da cu mopul şi curată prin 
salon, are mai multe atribuţii. Acestea încep cu intrarea în salon.  În momentul în care intri în salonul în care e un 
bolnav trebuie să ai o atitudine potrivită. Pentru că inspiră în omul Acela ori o atitudine pozitivă ori negativă. Noi 
cei din jur influenţăm foarte mult. Chiar şi serviciile oferite trebuie să fie într-un mod destul de plăcut. Am întâlnit 
personae care se răsteau la pacient pentru că se văitau.”

În ceea ce priveşte diferenţierea profesională între bărbaţi şi femei în cazul specific de interacţiune cu pacienţii, 
64% din femei au declarat că timpul alocat unui pacient este acelaşi atat pentru cadrele medicale barbați, cât și 
pentru cadrele medicale femei.
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Procentajul mare care arată că timpul alocat unui pacient este acelaşi pentru cadrele bărbaţi şi femei vine în 
special din timpul redus care e posibil de a fi dedicat. Motivul este incorcondanta între cererea de susţinere (numărul 
mare de pacienţi) şi oferta (numărul redus de cadre medicale). “Din ce-am văzut eu, şi vorbesc de spitalele de stat, 
este mare nevoie şi cerere de infirmiere. Dacă ar fi angajate aşa cum spune legislaţia, o infirmieră la atâta suprafaţă 
sau la atâta număr de paturi, atunci am vedea că e un mare deficit. Normele acestea nu sunt respectate, număr de 
personal pe pacienţi.” (B.M., sociolog, asociaţie pentru protecţia copiilor)

Femeile cu copii consideră că timpul acordat de cadrele medicale femei unui pacient este mult mai mare decât în 
cazul cadrelor medicale bărbaţi. În ceea ce priveşte nivelul de educaţie, relaţia este invers proporţională. Astfel, cu 
cât sunt mai educate, cu atât sunt mai mici prejudecățile privind timpul acordat pacientilor.
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Principalul criteriu care face diferenţa în segregarea de gen este fragilitatea femeii în ceea ce priveşte forţă fizică. 
Astfel, confirmat şi în graficul de mai jos, 87% susţin că angajaţii femei urmăresc joburi cu activitate intelectuală. 
Urmarea unui astfel de comportament este exodul recunoscut în cadrul studiului calitativ către societatea vestică, 
spre remuneraţii pe măsură nivelului de educaţie.

“Resursă umană pleacă în străinătate, da? Cu ce salarii să îţi rămână un medic? Rezident? Are nevoi, nu? 
Trebuie să-şi plătească cărţi, să fie la zi cu cunoştinţele medicale şi apoi se duce şi lucrează la privat sau în 
străinătate. La stat rămân cei care sunt dedicaţi şi care găsesc din vocațive un obiectiv al vieții.” (S.I., președinte 
asociație adulti cu nevoi speciale)

Referitor la posibilităţile de instruire, 81% din femei nu se consideră îngrădite. Totuşi, se simte nevoia unor 
cursuri profesionale care să vină în întîmpinarea nevoilor decalificare şi recalificare a femeilor fără ocupaţie.

„Din punctul meu de vedere, cursurile dacă sunt făcute de un formator serios, cu personal calificat, cu medici, 
psihologi, profesori – va spun foarte clar, sunt ok, pentru că chiar se fac, şi atunci, omul învaţă. Dacă în schimb 
cursurile vor fi făcute doar pe hârtie sau există puţin interes real pentru cel care va primi certificatul să se angajeze, 
sau pentru curs în sine, atunci pierderile sunt atât pentru investitori, formatori, formaţi şi pacienţi, mai târziu.

Poate cei care au făcut acele cursuri nu şi-au dorit cu adevărat, le-au făcut că să fie. Din punctul asta de vedere, 
au căpătat nişte cunoştinţe şi nu le vor folosi profesional niciodată. Din păcate, încă se întâmplă acest lucru, dacă 
tot s-au făcut gratis ‚hai să-l fac şi eu poate mă va ajută vreodată'. M-ar interesa să ajungă la cursurile astea cei 
care sunt cu adevărat motivaţi şi care chiar au ceva de făcut și de spus.” (G.C., psiholog, cabinet individual)
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4.4. Promovarea profesională

69% din femei consideră că nu au observat fenomene de segregare de gen în raport cu promovarea 
profesională.

14% din femei consideră că există discriminare de gen pozitivă, în sensul în care, atat femeile căt și 
bărbații ar avea tendința de a avantaja persoanle de sex opus.

Profesionalismul (70%), prestigiul adus organizației (69%) și integritatea profesională (69%) reprezintă 
principalii factori de promovare profesională, atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

70% din femeile intervievate consideră că nu ar exista nici un fel de efect negativ, atât în situația în care 
posturile de conducere ar fi ocupate prepondenrent de barbați, cât și dacă ar fi ocupate de femei.

Relativ la modalitatea prin care se realizează promovarea profesională, 69% din femei consideră că nu au 
observat fenomene de segregare de gen. 14% din femei consideră că există discriminare de gen pozitivă, în sensul în 
care, atât femeile cât şi bărbaţii ar avea tendinţa de a avantaja persoanle de sex opus.

„Din păcate există discriminare pe baza de gen. Sunt anumite firme care nu angajează bărbați, sau care nu 
angajează femei. In industria ușoară nu se angajează barbați decât pe anumite posturi, foarte închise. E un 
paradox, dar discriminarea se poate face pentru ambele genuri. Sunt altfel de firme, în sectorul industrial, unde 
femeia din moşi strămoşi a fost discriminată pe principiul în care nu au aceeaşi putere că bărbatul, nu au aceeaşi 
disponibilitate la efort şi aşa mai departe.” (S.A., manager de proiect, Asociaţia AŞ 2001)
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La întrebarea ce urmăreşte experienţă personală referitoare la modalitatea în care se face promovarea 
profesională, un procent mai mare decât majoritatea susţine că nu observă o tendinţa de acest fel, demonstrând 
astfel că nu există argumente semnificative care să confirme acest gen de diferenţieri. 14% (cel mai mare procentaj – 
comparativ cu 8, 6 şi 4%) arată, însă, faptul că există tendinţa din partea ambelor genuri de a avantaja persoanele de 
sex opus decât pe cele de același sex.

Experienţa personală confirmă percepţia generală, astfel procentele cu ocupaţie nu se distanţează semnificativ 
de cele ale celor fără ocupaţie. Însă, experienţă arată că mai degrabă există o avantajare a persoanelor de același sex 
(11% vs 7%).

Peste 70% din femeile intervievate consideră că nu ar exista nici un fel de efect negativ, atât în situația în care 
posturile de conducere ar fi ocupate prepondenrent de barbați, cat și dacă ar fi ocupate de femei. Aspectul interesant 
apare în diferenţa la crearea unor situaţii conflictuale la locul de muncă perceput mai degrabă plauzibil în cazul în 
care o femeie ar ocupă o poziţie decizională. “Femeile sunt mai emoţionale şi pun mai mult la suflet totul.” 
(respondenţa, FG Petroșani)
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4.5. Motivația plecării în străinătate

Salariile mai mari (91%) reprezintă principala motivație de plecare din țară pentru a iși cauta un loc de 
muncă în strainătate. La mare distantă urmează nevoia de a iși intreține familia (53%) și nemultumirea față 
de corupția din sistemul medical românesc (36%).

“Nu mai există dorința asta de creare a locurilor de muncă și de angajare a tineretului. Pleacă toți tinerii afară 
și noi ii lăsăm.” (FG Suceava)

“Nu iti vine nimeni daca nu sunt motivate financiar sa isi arate calitatile itntr-o unitate. E vorba despre 
salarizarea care nu este interesanta pentru nimeni.”

 „Cred ca s-a dezvoltat sistemul medical, dar in principal in mediul privat. Apare o problema cand vine vorba de 
preturi, la noi inca sunt tarifele de ingrijire mai mici ca in restul Europei. O să spunem că ne raportăm și la puterea 
de cumpărare, insă instrumentele sunt dintre cele mai moderne, iar acestea costa la fel ca în Europa, nu avem 
discount de ‚sud-est'.” (G.C., psiholog, cabinet individual)
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5.6. Contexte de discriminare

62% din subiecții intervievați nu s-au simțit discriminați la locul de munca

Acordarea beneficiilor salariale (39%), alocarea sarcinilor (27%) și situațiile de promovare profesională 
(23%) reprezintă principalele contexte de discriminare la locul de muncă

72% au declarat că nu au observat fenomene de discriminare în raport cu colegii de muncă.

Studiul calitativ arată că în special discriminarea post angajare apare la împărţirea sarcinilor, femeilor fiindu-le 
asumate mai puţine sarcini în care să demonstreze abilităţi ce le recomandă pentru avansare, spre deosebire de 
bărbaţi. Aproape un sfert din femeile întrebate confirmă că au fost discriminate la locul de muncă.

Au existat situații în care v-ați simțit discriminată la locul dumneavoastră de muncă?
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Contexte de discriminare

În ceea ce priveşte principalele contexte în care au fost discriminate, femeile cu copii se concentrează mai mult 
pe acordarea beneficiilor salariale (într-un procent aproape dublu), ţinând cont că acesta devine un subiect mai 
sensibil după formarea unei familii – veniturile pe cap de membru al gospodăriei(43% vs 23%).

De asemenea, se observă că femeile fără copii regăsesc principal context al discriminării relaţionarea cu colegii 
de lucru – semnificativ, femeile fără copii sunt cele mai tinere, ce caută integrarea în grupuri sociale, orice fel de 
eliminare din aceste grupuri fiind percepută că o segregare fără fundament (35% vs 15%).
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În graficul din dreapta, diferenţa semnificativă o face contextul la angajare, cele fără ocupaţie considerând că 
motivul pentru care nu au intrat în câmpul muncii este însăşi discriminarea şi nu nepotrivirea în termeni de candidat 
pentru poziţia disponibilă. (24% vs 14%).

Datele cantitative oferă o perspectiva asupra diferenţelor de percepţie asupra contextelor de discriminare în 
funcţie de nivelul de instruire educaţională. Cele cu educaţie superioară urmăresc mai degrabă să urce pe scară 
ierarhică, astfel încât de multe ori consideră că o discriminare închiderea şanselor către promovare, şanse ce apar în 
urmă alocării sarcinilor cu nivel mare de responsabilitate, sarcini în urmă cărora femeile se pot afirmă şi confirmă 
calităţi necesare pentru poziţii de management. Spre deosebire de nevoile celor cu educaţie superioară, tot în 
procente similare (40% şi 44%), cele cu educaţie primară şi medie urmăresc mai degrabă beneficiile salariale că 
scop şi context principal de discriminare. 

Una din concluziile acestor grafice corelat cu tematică studiului şi tipul proiectului realizat de calificare a 
infirmierelor este că percepţia remuneraţiei mici la angajare pe postul de infirmieră poate fi asimilat că un rezultat al 
discriminării, astfel, femeile preferând să rămână fără ocupație decât să intre în câmpul muncii pentru un venit 
insuficient.
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În rândul femeilor care lucrează în sectorul public au fost observate fenomene de discriminare în rândul colegilor 
într-o mai mare măsură decât în rândul femeilor care activează în sectorul privat (28% versus 18%).

Se observă diferenţe şi în ceea ce priveşte diferitele nivele de educaţie din rândul populaţiei investigate. Astfel, 
20% dintre femeile cu educaţie primară au observat fenomene de discriminare în jurul lor la locul de muncă, 
comparativ cu 28% dintre cele cu educaţie medie, respectiv 19% dintre cele cu educație superioară.

Au existat situatii in care ati constatat ca un alt angajat/ o alta angajata este discriminat/a la locul dumneavoastra 
actual de munca?
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4.7. Cauze de discriminare

Vârsta (29%), starea de sănătate (18%) și aspectul fizic (14%) reprezintă principalele cauze de 
discriminare atunci când acest fenomen este prezent.

Mai importantă decât genul, vârstă este considerată că fiind una din cea mai importantă cauza a discriminării. 
Această are un efect semnificativ asupra emoţionalului individului deoarece cei peste 35-40 de ani nu reuşesc să se 
reintegreze în câmpul muncii după restructurări (majoritatea survenite în perioada 2008-2011). Lipsa de utilitate 
percepută a acestora este socotită că o nedreptate mai mare decât majoritatea celorlalte motivaţii de segregare.
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5.8. Forme instituționalizate de tratare a problemelor legate de discriminare

Jumatate din esantion consideră că nu există și nici nu sunt necesare forme institutionalizate de tratare a 
problemelor legate de discriminare.

65% dintre femeile tinere declară că nu exista și nici nu sunt necesare astfel de forme, în timp ce, în medie, 
jumătate dintre femeile cu varsta peste 25 de ani consideră același lucru.

“Serviciile de asistenţă socială au evoluat din anii ̀ 90. Totuşi, politicile guvernamentale sunt parcă o piedică în 
evoluţia acestui sistem, că şi cum nu i-ar interesa să aibe cât mai puţini asistaţi. Există o politică de a crea o 
oarecare dependenţă de serviciile sociale şi nu de a crea locuri de muncă pentru a ieşi din situaţia de criză.” (B.M., 
sociolog, asociaţie pentru protecţia copiilor)
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Raportul între segmentul de vârstă 18-24 ani este invers proportinal în ceea ce priveşte inutilitatea existenţei 
formelor instituţionalizate de tratare a problemelor legate de disciminare. Astfel, 65% dintre femeile tinere declara 
că nu există şi nici nu sunt necesare astfel de forme, în timp ce, în medie, jumătate dintre femeile cu vârsta peste 25 
de ani consideră același lucru.
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5.9. Legislația privind discriminarea

În proporție de peste 50%, femeile intervievate consideră că legislația actuală, nu favorizeaza apariția 
fenomenului de discriminare la locul de muncă.

Un procent ridicat dintre femeile intervievate (39%) nu și-au exprimat opinia cu privire la favorizarea 
discriminării la locul de muncă din perspectiva legislativă.

În sectorul public, femeile au fost mai reticente să iși exprime opinia privind favorizarea discriminării la locul de 
munca din perspectiva legislativă. Astfel, doar 43% dintre femeile din sectorul public au răspuns nu stiu/ nu 
răspund, comparativ cu 33% dintre femeile din sectorul privat.
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5. Concluzii

Există o percepţie egalitaristă în ceea ce priveşte accesul la piaţa muncii în domeniul de sănătate şi asistenţă 
socială, atât a femeilor, cât şi a bărbaţilor.

În regiunea de centru se observă o pondere uşor mai ridicată a femeilor ce au resimţit fenomene de discriminare 
la locul de muncă, în raport cu celelalte regiuni studiate.

Principalele cauze de segregare ocupaţională, acolo unde apar, sunt reprezentate de diferenţele de abilităţi între 
bărbaţi şi femei. Discriminarea la angajarea, atât în sistemul social, cât şi cel medical pe postul de infirmieră, se 
materializează în special în funcţie de tipologia servicului oferit sau profilul pacientului/beneficiarului.

Astfel, în locaţiile în care persoanele îngrijite au potenţial de a deveni agresive, cum ar fi  saloanele psihiatrice, 
centrele de dezalcoolizare sau de reabilitare a dependenţilor de droguri, există propensiunea de angajare a 
bărbaţilor, care se pot apară pe sine şi pot preveni pacienţii să îşi facă rău singuri. Atributele care îi recomandă 
pentru aceste posturi sunt în principal forţă fizică, însă persoane aflate în conducerea unor astfel de asociaţii susţin 
că se creează situaţii inconfortabile în relaţia infirmier bărbat - pacienta femeie, în timp ce în relaţia infirmieră 
femeie - pacient bărbat această diferenţa este relevant mai puţin pronunţată.

Totodată, centrele de copii sau de bătrâni, care necesită îngrijire permanentă şi igienizarea corporală şi a 
mediului de locuit sunt predispuse să angajeze mai degrabă femei datorită aşteptărilor preconcepute că acestea să 
cunoască produsele şi modalitatea necesară realizării acestei activităţi.

Dincolo de discriminarea de gen, considerată a fi prezentă mai puţin decât discriminarea pe criteriul de vârstă sau 
provenienţă, aceste tipuri de calificări ar trebui îndreptate mai ales femeilor din mediul rural de peste 35-40 de ani, 
rămase fără slujbe în ultimii ani.

Predomină percepţia conform căreia, există discriminare de gen pozitivă,  în sensul în care, atat femeile, cât și 
bărbții au tendința de a favoriza persoanele de sex opus.

Diferenţe între criteriile de selecţie între bărbaţi şi femei în raport cu accesul la piaţa muncii din domeniul de 
sănătate şi asistenţă socială apar în funcţie de nivelul de pregătire şi statutul ocupaţional , dar sunt mai degrabă de 
formă decât de conţinut.

Fenomenul segregării de gen este în strânsă legătură cu nivelul de educaţie, existând o relaţie invers 
proporţională, în sensul în care, percepţia segregării este mult mai scăzută pe măsură ce nivelul de instruire creşte.

Nu s-a observat existenţa segregării de gen în acordarea beneficiilor profesionale şi în stabilirea condiţiilor de 
lucru.

În contextul promovării, competenţele sociale se consideră a fi mai importante pentru o femeie decât pentru un 
bărbat.

Nu există percepţii negative în ceea ce priveşte diferenţierea de gen în raport cu accesul la resurse (prin 
îngrădirea posibilităţii de exprimare, (ne)recunoaşterea meritelor profesionale) sau în practică medicală.

Cauzele migraţiei în străinătate sunt reprezentate în principal de natură materială: salariile atractive oferite în 
afară şi nevoia primară a fiecărui om de a îşi întreţine familia.

Contextele de discriminare pot apărea la acordarea beneficiilor salariale, la alocarea sarcinilor, sau în situațiile de 
promovare.
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