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Cuvânt înainte  
 

Diagnosticul corect. Criza economică s-a extins şi adâncit 
în anul 2008. În ciuda declaraţiilor optimiste ale multor repre-
zentanţi ai clasei politice potrivit cărora aceasta ne va ocoli în mod 
miraculos, ea a afectat şi România de-a lungul ultimilor ani. Faptul 
că 2008 şi 2009 au fost ani electorali nu trebuie neglijat. Faptul că 
femeile sunt rareori luate în considerare, în calitatea lor de cetăţe-
ne, în analize, în elaborarea politicilor publice, în alocări bugetare, 
iar nu trebuie omis. Analiza de gen (despre asta discutăm), nu este 
benefică doar pentru femei, ci şi pentru bărbaţi pentru că oferă o 
perspectivă mult mai complexă asupra realităţii sociale. Această 
criză economică şi măsurile guvernamentale aferente au avut şi au 
în continuare un impact diferit asupra femeilor şi bărbaţilor. Vul-
nerabilităţile din interiorul celor două mari grupuri sociale ne 
trag de mânecă şi ne spun că pachetul anti-criză trebuia să ia 
în considerare şi poziţionarea economică şi socială diferită a 
femeilor şi a bărbaţilor în momentul de debut al crizei. Un di-
agnostic corect înainte de lansarea programul anticriză era 
recomandat. O listă cu măsurile care ar fi adâncit vulnerabili-
tatea femeilor era recomandată. Un diagnostic corect care să ia 
în calcul realitatea socială concretă ar fi avut probabil un impact 
social mai redus. Reducerea costurilor umane şi al impactului cri-
zei asupra persoanelor vulnerabile nu pare să fi fost un obiectiv 
strategic în ciuda faptului că anumite măsuri au ridicat probleme 
de supravieţuire pentru persoane cu venituri foarte mici (majorita-
tea femei). Chiar dacă supravieţuire nu este egal cu ajustarea sti-
lului de trai, guvernanţii au preferat arma discursului politico-
ideologic de tipul „statul asistenţial trebuie eradicat”. Această cri-
ză, deosebită de predecesoarele ei, a afectat diferit femeile în 
comparaţie cu bărbaţii (nu doar în România). 

 

De ce era nevoie de răspunsuri diferite? În general, înain-
te de criză, femeile se aflau într-un număr mai mare pe piaţa 
muncii comparativ cu alte perioade. La nivelul Uniunii Europe-
ne au fost implementate de-a lungul anilor politici active de ocu-
pare. În România, femeile erau prezente pe piaţa muncii şi pentru 
că statul comunist îşi dorise ca femeile şi bărbaţii să fie şi „tova-
răşi de muncă”. În consecinţă, femeile contribuiau la venitul fami-
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liei, ceea ce înseamnă că un impact negativ asupra lor are efecte 
asupra venitului întregii familii. În plus, la începutul crizei, poziţi-
onarea femeilor şi a bărbaţilor pe piaţa muncii nu era deloc 
asemănătoare. Diverse analize precedente au evidenţiat deja că 
piaţa muncii din România era segregată pe orizontală şi verticală, 
femeile fiind prezente mai degrabă în anumite sectoare (sănătate, 
educaţie, administraţie publică), în poziţii de execuţie mai slab 
remunerate. Rolurile sociale ale femeilor şi ale bărba-ţilor tre-
buie luate în considerare deoarece modificarea politicilor care 
sprijină armonizarea vieţii de familie cu profesia, le afectează pre-
ponderent pe femei. Precaritatea infrastructurii sociale (adică 
penuria de creşe şi grădiniţe, de institutii de asistenţă pentru 
vârstnici şi persoane cu deficienţe sau boli terminale ce ar trebui să 
susţină externalizarea serviciilor de ingrijire) are din nou efecte 
asupra femeilor. Modificările repetate ale prevederilor concediului 
de creştere şi îngrijire a copilului afectează preponderent femeile 
deoarece acestea sunt principalele beneficiare. La vârsta pensio-
nării erau deja documentate inegalităţi de gen în România care 
reprezentau un efect cumulativ al unor inegalităţi multiple de-a 
lungul vieţii femeilor în ceea ce priveste parcursul profesional 
(venituri, vechime, continuitate, calificare, poziţionare ierarhică). 
De asemenea, guvernanţii trebuiau să ia în considerare faptul că 
violenţa împotriva femeilor era deja şi continuă să fie un fenomen 
răspândit în societatea românească. Pierderea locurilor de muncă 
de către bărbaţi, alături de credinţa/presiunea socială a „capului de 
familie” erau variabile de care trebuia să se ţină cont. Violenţa 
împotriva femeilor este un fenomen care nu poate fi separat de 
schimbările declanşate de criză, mai ales că politicile dinaintea 
crizei erau suficient de precare încât transformarea lor structurală 
în urma măsurilor anticriză să producă îngrijorare. Subliniez din 
nou faptul că deficienţele normative şi de finanţare îi fac pe gu-
vernanţi complicii agresorilor.  

 

Nu numai.. ci şi... Criza a avut şi are în continuare impact; 
nu doar sectorul bancar a fost afectat, ci şi piaţa muncii; nu doar 
sectorul privat, ci şi sectorul bugetar; nu doar industria construc-
toare de maşini, ci şi industria textilă... „Nu numai… ci şi” sunt 
elemente cheie în analiza impactului crizei asupra femeilor şi băr-
baţilor şi în identificarea unor tendinţe, ţinând cont de constrânge-
rile care limitează în 2011 transpunerea în practică a acestui de-
mers analitic. De exemplu, o astfel de constrângere este disponibili-
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tatea datelor statistice care se răsfrânge asupra posibilităţii de a efec-
tua analize comparative. Restructurarea aparatului administrativ (ca 
răspuns la criză sau ca stabilire a priorităţilor) a afectat inclusiv pro-
cesul de colectare a datelor (acest fenomen este puternic vizibil în 
cazul violenţei împotriva femeilor).  

 

Despre volum. Analizele din acest volum scot în evidenţă 
impactul diferit al crizei şi al răspunsurilor guvernamentale la cri-
ză asupra femeilor şi asupra bărbaţilor. În acest volum, am prezen-
tat pe scurt categoriile şi situaţiile vulnerabile la debutul crizei, am 
făcut o analiză a unor măsuri anticriză, identificând posibilele 
efecte asupra femeilor în contextul unei situaţii anterioare deja 
vulnerabile a acestora în câteva domenii: excluziune socială, re-
concilierea dintre muncă, familie şi viaţă, violenţa împotriva feme-
ilor. Aceste trei mari teme includ însă informaţii şi analize despre 
venituri (salarii şi pensii), rata de ocupare, măsuri din domeniul 
sănătăţii, creşelor şi grădiniţelor, concediul de creştere şi îngrijire 
a copilului, numărul adăposturilor, măsurile recente anticriză are 
au afectat gestionarea violenţei împotriva femeilor ş.a. Această 
analiză identifică o serie de tendinţe şi atrage atenţia asupra 
unor vulnerabilităţi care au fost şi vor fi adâncite de măsurile 
anticriză în lipsa unor corijări adiacente. Acest volum nu iden-
tifică TOATE efectele pentru simplul motiv că nu ai cum în acest 
moment, ci tendinţele care pot fi corectate sau adâncite în funcţie 
de politicile implementate (aviz Guvernului). Pentru conturarea 
unor măsuri adecvate şi pentru a creşte eficacitatea lor, este 
deosebit de important ca acolo unde femeile sunt afectate dife-
rit de criză, aceste diferenţe să fie adresate în mod corespunză-
tor. De asemenea, este la fel de important ca acolo unde politi-
cile guvernamentale au adâncit vulnerabilitatea femeilor, aces-
tea să fie corectate. Inclusiv în România. 

Volumul face parte din proiectul The Gender Impact 
Assessment of the economic and financial crisis. Case study: Ro-
mania, sprijinit de sistemul ONU în Romania. Mulţimirile noastre 
se îndreaptă către toate persoanele care ne-au sprijinit şi au făcut 
posibilă apariţia acestuia. 

Oana Băluţă
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Excluziune socială 

Alice Iancu 

 

O „poveste” reală spusă (foarte) sumar 

   
Să ne imaginăm o femeie pensionară săracă... De fapt, nu 

cred că trebuie să ne-o imaginăm. O femeie săracă pensionară în 

România nu este ceva rar şi nevăzut. Vedem astfel de femei la te-
levizor când ni se vorbeşte despre sărăcie, le vedem la piaţă, la 

farmacie, în parc cu nepoţii, în faţa rafturilor cu reduceri de la 

supermarket. La vârsta pensionării femeile se află semnificativ 

mai mult în risc de sărăcie. Sărăcia femeilor pensionare nu este 
însă de neschimbat, dar pentru a schimba ceva, mai întâi trebuie 

să ne întrebăm: de ce? Cum arată traseul de viaţă al unei femei în 

România? 
 O femeie săracă pensionară şi-a început viaţa şcolară ca 

orice fată: cu propriile vise şi ambiţii. Profesorii şi manualele i-au 

arătat cum fetele urmează anumite cariere, băieţii altele. I-a plă-
cut, să spunem, croitoria şi s-a angajat în industria textilă. La 23 

de ani s-a căsătorit şi a născut o fată. O perioadă a „stat” în con-

cediul de „maternitate”, îngrijind copilul şi gospodăria. Apoi a 

revenit la munca plătită, i-a fost mai greu având copil de îngrijit, 
ea se ocupa de majoritatea treburilor din casă.. A muncit mulţi 

ani, la fabrică şi acasă. După Revoluţie s-a bucurat. S-a gândit că 

va fi mai bine pentru toţi, mai ales pentru fată, pentru că avea 
şansa unui viitor mai bun. 

Anii ‘90 însă au adus cu ei privatizarea fabricii la care lu-

cra. Dacă era concediată nu primea salarii compensatorii. Nu ştia 
ce va urma. Se gândea că ar fi fost bine să fi avut şi femeile din 

fabrică un sindicat, pentru că soţul era membru de sindicat şi fa-

brica lui nu fusese privatizată. S-a gândit să facă un curs de spe-

cializare, dar fata între timp se căsătorise şi avea un copil mic, 
aşa că ea, după serviciu, avea grijă de nepot. Soţul a fost şi el dis-

ponibilizat peste câţiva ani şi fabrica lui privatizată, dar au primit 

mai multe salarii compensatorii şi a încercat să nu îşi facă griji. 
El s-a angajat într-o firmă nouă. Ea a încercat să găsească altce-
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va de lucru, dar erau preferate fetele tinere şi fără obligaţii fami-

liale. Între timp rămăsese din ce în ce mai mult să aibă grijă de 

nepot, fata se întorsese la muncă, ca profesoară şi nu mai găseau 
locuri în grădiniţe.După 2000 fabrica la care lucra s-a desfiinţat 

şi pentru 2-3 ani nu a mai găsit de lucru. A făcut un curs de calcu-

latoare, degeaba. Apoi a depus dosarul pentru pensionare şi s-a 
gândit că aşa va putea avea grijă de nepoţi.La calculul pensiei s-a 

speriat; era atât de mică, ea muncise atâţia ani.Când s-a pensio-

nat şi soţul, pensia lui era mai mare, dacă socoteau totul cu grijă 

o scoteau la capăt. De la o lună la alta.Atâta se gândea, să nu se 
îmbolnăvească nici unul dintre ei, pentru că medicamentele pe 

care le luau acum deja erau scumpe şi nu găseau mereu compen-

sate. Fata le mai aducea un pachet la sfarşit de săptămână, din 
salariul ei de profesoară, nu era un salariu mare, dar se descur-

cau.De la o lună la alta.Când s-a stricat maşina de spălat a înce-

put să spele din nou de mână, ca în tinereţe, dar acum o durea 

spatele din ce în ce mai tare.La cumpărături mergea cu lista cu 
socoteli, ea se ocupa de „ale casei” şi de nepot şi se speria când 

se anunţau scumpiri. Parcă era tot mai greu să le rămână bani la 

sfârşitul lunii. Au început să mănânce mai puţină carne, apoi de-
loc, se putea şi fără. Era bine măcar că soţul încă era cu ea, nici 

nu putea să se gândească cum i-ar fi singură. 

  
 

Cine este exclus? Atunci când vorbim sau scriem despre 

excluziune socială, există deseori tendinţa de a vedea persoanele 

aflate în situaţii de excluziune situate undeva „la margine”, trăind 
în grupuri uşor identificabile, precum persoanele din zonele săra-

ce. Este greu să ne imaginăm că „excluşii” trăiesc lângă noi, dese-

ori la noi în casă. Sunt persoane care au acces scăzut la un loc de 
muncă, la servicii de sănătate sau care au un venit mai redus şi 

riscă să fie mai sărace, pentru că aparţin unui grup vulnerabil. Ele 

sunt excluse de la participare, venituri şi şanse egale. Aceste gru-
puri sunt mai expuse riscurilor produse de schimbări precum criza 

economică actuală, măsurile anti-criză trebuind să ia în calcul 

efectul schimbărilor asupra celor mai vulnerabili şi asupra inegali-

tăţilor de şanse şi drepturi. Femeile sunt expuse unui risc mai mare 
de excluziune, se confruntă cu obstacole suplimentare pentru obţi-
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nerea unui loc de muncă şi a unui salariu sau a unei pensii decente 

şi le lipseşte deseori accesul la serviciile de sănătate necesare. 

Anumite grupuri de femei: femeile din familii monoparentale, fe-
meile rome, femeile tinere singure, femeile de peste 55 de ani şi 

femeile pensionare sunt grupuri cu risc şi mai crescut de excluziu-

ne socială. 
Pe scurt, acest capitol este rezervat incluziunii şi protecţiei 

sociale
1
, înţelese ca acces la piaţa muncii, la un venit decent 

(venit provenit de pe piaţa muncii, din transferuri sociale sau 

pensii) şi la servicii de sănătate.
2
 Astfel, în următoarele pagini 

am urmărit în ce măsură femeile au şanse egale pe piaţa muncii, 

şanse egale pentru un venit decent şi o viaţă liberă de sărăcie – 

care erau aceste şanse în 2008 şi care sunt ele acum, după ce criza 
economică şi măsurile guvernamentale de austeritate au început să 

producă efecte. Uneori datele şi spaţiul nu au permis o analiză ex-

tinsă, însă am încercat să surprind aspectele centrale ale ultimilor 

ani cu privire la efectele crizei economice asupra riscului de ex-
cluziune socială pentru femeile din România. 

În 2010 Consiliul Uniunii Europene a înaintat un draft al 

Raportului comun asupra protecţiei sociale şi incluziunii sociale 
2010, subliniind diversitatea statelor membre UE, a răspunsurilor 

la criză şi a capacităţilor guvernamentale (Council of the European 

Union, Joint Report, 2010, p. 2). Raportul subliniază importanţa 

                                                
1 Definiţia operaţională a excluziunii sociale folosită în acest raport este 

cea oficială a Uniunii Europene: „Excluziunea socială este un proces prin 
care anumiţi indivizi sunt împinşi spre marginea societăţii şi împiedicaţi 

de la participare deplină, din cauza sărăciei, lipsei de competenţe şi opor-

tunităţi în educaţie, precum şi din cauza discriminării. Această situaţie îi 

distanţează de piaţa muncii, de posibilitatea obţinerii unui venit, de opor-

tunităţi de educaţie, precum şi de reţele şi activităţi sociale şi comunitare. 

Au acces redus la putere şi la forurile de luare a deciziei, iar deseori se 

simt lipsiţi de control şi fără posibilitatea de a controla deciziile care le 

afectează viaţa de zi cu zi” (Joint Report 2004). 
2 O abordare genizată presupune, de asemenea, adaptarea criteriilor pri-

vind excluziunea la experienţele specifice de viaţă ale femeilor, astfel 

încât lista drepturilor şi serviciilor „relevante” poate suferi modificări, 

incluzând, de exemplu, servicii publice de îngrijire a copiilor şi a altor 

dependenţi. În cadrul acestui raport acest aspect este tratat în capitolul 

privind reconcilierea dintre muncă, familie şi viaţă privată. 
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păstrării progreselor făcute anterior cu privire la pătrunderea pe 

piaţa muncii a femeilor (Council of the European Union, Joint Re-

port, 2010, p. 12). Printre priorităţile subliniate de raport se regă-
sesc asigurarea accesului pe piaţa muncii, eficientizarea securităţii 

sociale şi asigurarea echilibrului dintre crearea de oportunităţi şi 

sprijinul financiar (Council of the European Union, Joint Report, 
2010).  

Asigurarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii constituie 

un obiectiv fundamental în domeniul excluziunii sociale. Şansele 

egale la a-ţi „câştiga pâinea” sau, altfel spus, la un venit care să-ţi 
permită să îţi cumperi pâinea, sunt fundamentale în viaţa tuturor. 

Egalitatea sau inegalitatea acestor şanse determină condiţiile de 

viaţă şi gradul de autonomie, iar din ele derivă de foarte multe ori 
accesul la o serie de alte servicii abordate în acest raport: sănătate, 

educaţie sau reconciliere dintre muncă, familie şi viaţă privată. 

Căderea sub pragul de sărăcie şi un raport crescut de dependenţă 

economică duc la „excluderea” celor care pierd accesul la toate 
acestea. 

Şomaj, ocupare, sărăcie şi venituri pe piaţa muncii şi în 

sistemul de pensii: în România o atenţie deosebită a fost acordată 
cifrei şomajului, inclusiv de mass-media. Bărbaţii, începând din 

2003 până în 2008, au tins să intre mai mult în şomaj, fapt valabil 

pentru toate categoriile de vârstă. Conform Agenţiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, datele din aprilie 2011 indică 

următoarele : „în luna aprilie 2011, comparativ cu luna precedentă, 

rata şomajului masculin a scăzut de la valoarea de 6,52% în luna 

martie, la valoarea de 5,90%, iar rata şomajului feminin a scăzut 
de la 5,24% la 4,85%.”

3
 

A afectat criza mai mult bărbaţii decât femeile în ceea ce 

priveşte accesul la piaţa muncii? Cifrele Eurostat, analizate pe co-
ordonate anuale, par să indice o tendinţă diferită pentru ultimii trei 

ani. Cifrele privind şomajul arată o creştere a numărului de şo-

meri atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi în timpul crizei eco-

                                                
3
 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 2011 Rata şoma-

jului la sfârşitul lunii aprilie 2011, la nivel naţional 

 http://www.anofm.ro/rata-%C5%9Fomajului-la-

sf%C3%A2r%C5%9Fitul-lunii-aprilie-2011-la-nivel-na%C5%A3ional 
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nomice. Conform Eurostat, pentru toate categoriile de vârstă, între 

2008 şi 2010, rata şomajului la bărbaţi a crescut cu 1.2% (de la 

6.7% la 7.9%), iar cifra şomajului feminin a crescut cu 1.8% (de la 
4.7% la 6.5%). Aceasta indică o creştere mai mare a şomajului 

pentru femei, deşi ultimele cifre ale Ministerului Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale, pentru aprilie 2011, tind să indice o tendinţă 
contrară. Consider însă că este importantă raportarea la date anua-

le, pentru o mai mare stabilitate a datelor. 

   
Tabel 1: Şomaj, toate vârstele 

An 2008 2009 2010 

Bărbaţi 6,7 7,7 7,9 

Femei 4,7 5,8 6,5 

Sursa: Eurostat - Medie Anuală şomaj, actualizat la 01.07.11, extras la 

04.08.11.  
 

Este necesară analiza datelor privind şomajul în contextul 
mai larg al ocupării pe piaţa muncii, care rămâne net favorabilă 

bărbaţilor. Această tendinţă a fost una stabilă în timp în România, 

înregistrându-se progrese, modeste însă, în anii premergători cri-

zei. În 2008, conform Eurostat Yearbook 2010, diferenţa de ocu-
pare între femei şi bărbaţi era de 13,2%, (vezi Tabel 2). Astfel, a 

existat un progres minimal cu privire la rata de ocupare a femeilor 

între 2003 şi 2008. Însă, în ceea ce priveşte inegalitatea de gen a 
ratei de ocupare, aceasta, de fapt, a crescut de la 12,3% în 2003 la 

13,2% în 2008.  

 

Tabel 2: Rată ocupare femei-bărbaţi 2003 - 2008 

An 2003 2008 

Bărbaţi 63,8 65,7 

Femei 51,5 52,5 

Sursa: Eurostat Yearbook, 2010, p. 286. 

 
După declanşarea crizei economice, rata ocupării indică o 

tendinţă descrescătoare pentru femei şi bărbaţi între anii 2008 şi 
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2010. Conform datelor Eurostat, bărbaţii înregistrează chiar o 

uşoară creştere din 2009 în 2010, revenind la valorile din 2008. 

Femeile nu au recuperat încă, cifra rămânând inferioară celei din 
2008. Aceste date, luate în considerare împreună cu datele privind 

şomajul indică faptul că femeile au pierdut mai multe locuri de 

muncă pe care apoi nu le-au recuperat.  
 

Grafic 1 

52.5

65.7

52

65.2

52

65.7

2008 2009 2010

Ocupare pe piaţa muncii 15-64 ani

Femei

Bărbaţi

 
Sursa: Eurostat, actualizat la 25.07.11, extras la 04.08.11. 

 
 A aborda rata şomajului drept variabilă centrală pentru ana-

liza efectelor crizei asupra pieţei muncii din perspectivă de gen 

înseamnă să ignori inegalităţile dintre femei şi bărbaţi privind ocu-

parea şi venitul. Aceste diferenţe conduc la un raport de dependen-
ţă economică

4
, care, conform datelor INS, a fost de 1321‰ în me-

die, mai ridicat pentru femei: 1666‰, faţă de 1043‰ în cazul băr-

baţilor (INS, Amigo, 2010, p. 1). Un aspect important în acest 
context îl constituie supra-reprezentarea femeilor în categoria „lu-

crător familial neremunerat”, unde în 2008 se încadrau 18,9% din 

femei şi numai 6% dintre bărbaţi (într-un procent mult mai ridicat 
în mediul rural) (INS, Anuarul Statistic 2009). Motivul principal 

                                                
4 Numărul persoanelor inactive şi în şomaj ce revin la 1000 persoane 

ocupate. 
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pentru absenţa femeilor tinere de pe piaţa muncii îl constituie pre-

zenţa copiilor în gospodărie, alături de lipsa facilităţilor de îngriji-

re accesibile. Femeile resimt mai mult decât bărbaţii lipsa accesu-
lui pe piaţa muncii, diferenţa la ocupare fiind de peste 20% în 

această situaţie
5
. 

Femeile rome sunt în mod special vulnerabile la lipsa acce-
sului pe piaţa muncii: „ponderea celor care nu au lucrat niciodată 

este de 40% în timp ce 33% au avut experienţa de muncă fără con-

tract (la negru). Ponderea femeilor casnice care nu au lucrat nicio-

dată este de 48,1%, majoritatea având un nivel de educaţie scăzut 
şi vârste relativ tinere, sub 34 de ani.”

6
 Problematica femeilor ro-

me nu a fost abordată în strategiile anti-criză guvernamentale, iar 

Agenţia Naţională pentru Romi este în procesul formulării unei 
noi strategii, a cărei bugetare este însă incertă. Femeile rome, ca şi 

alte femei în general, tind să „scape” statisticilor privind şomajul, 

fiind deseori înregistrate drept „lucrătoare în gospodărie”. Subli-

niez absenţa cercetărilor şi datelor necesare cu privire la im-

pactul crizei economice asupra femeilor rome, ceea ce îngreu-

nează posibilitatea unei analize în această direcţie. 

De asemenea, rata deprivării materiale din România era în 
2007 cea mai mare din UE.

7
. Gradul deprivării materiale este 

strâns legat de gradul de sărăcie. Riscul de sărăcie rămâne ridi-

cat în România, afectând mai multe femei decât bărbaţi
8
 (vezi 

                                                
5 Pentru detalii, vezi capitolul Reconcilierea dintre muncă, familie şi 
viaţa privată din acest volum. 
6 ww.anr.gov.ro/docs/Politici/Cadrul%20general%20al%20strategiei.pdf 
7 Deprivarea materială se măsoară printr-o listă de 8 itemi grupată în doi 

indicatori principali: 1. capacitatea de a face faţă unor cheltuieli neprevă-

zute; 2. o vacanţă anuală de o săpămână în afara gospodăriei; 3. Plata 

pentru ipotecă, chirie, utilităţi  4. o masă incluzând carne, pui sau peşte, o 

dată la două zile 5. asigurarea unei temperaturi călduroase adecvate în 

casă 6. deţinerea unei maşini de spălat; 7. deţinerea unui televizor color 
8. deţinerea unui telefon 9. deţinerea unei maşini personale Eurostat 

Methodologies and Working Papers Income poverty and material 

deprivation in European countries, p. 14 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-10-030/EN/KS-RA-10-030-EN.PDF 
8 Vezi corelaţia dintre nivelul veniturilor şi violenţă în capitolul despre 

violenţa în familie. 
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Tabel 3). De altfel, la 8 martie 2011 Parlamentul European a adop-

tat o rezoluţie care preciza: „Parlamentul European (PE) reamin-

teşte că sectoarele afectate de criză au fost mai întâi cele majoritar 
masculine, cum ar fi sectorul construcţiei şi industriei, însă criza s-

a extins şi la alte sectoare, în care sunt reprezentate ambele genuri, 

crescând astfel rata şomajului în rândul femeilor; subliniază că 
salariile au scăzut cel mai mult în sectoarele de servicii cu domi-

nantă feminină şi în sectoarele finanţate din bugetele de stat în 

care majoritatea angajaţilor sunt femei şi, prin urmare, femeile 

primesc pensii mai mici, ceea ce are drept consecinţă un nivel mai 
ridicat al sărăciei în rândul femeilor în vârstă.”

9
 

 În 2008, familiile monoparentale, majoritatea conduse de 

femei adulte, se confruntau cu un risc semnificativ mai crescut de 
sărăcie (26% în 2008, media UE fiind de 20%), precum şi femeile 

peste 65 de ani şi familiile cu mai mulţi copii. 

 
Tabel 3: Procentaj din totalul populaţiei: Riscul de sărăcie (60% din me-
diana veniturilor după transferurile sociale) 

An 2007 2008 2009 

Bărbaţi 24,3 22,4 21,4 

Femei 25,3 24,3 23,4 

Sursa: Eurostat, actualizat la 13.07.11, extras la 11.08.11.  
 
A avea o slujbă în România nu exclude riscul de sărăcie. 

În 2008, aproximativ 18% dintre persoanele angajate pe piaţa 

muncii era sărace. „A fi sărac” în UE înseamnă a avea un venit 

situat sub 60% din mediana veniturilor din statul membru respec-
tiv. De exemplu, „pentru anul 2008 pragul utilizat a fost de 459,33 

lei, ceea ce însemnă că o persoană care realizează venituri sub 

acest prag este săracă.”
10

. Astfel, nu există un prag general pentru 

                                                
9 Egalitatea dintre femei şi bărbaţi – 2010 http://www.europeana. 

ro/index.php/2011/03/09/egalitatea-dintre-femei-%C8%99i-barba%C8% 

9Bi-2010/ 
10

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Situaţia sărăciei în 

România, http://www.mmuncii.ro/pub/img/site/files/fb64439b129bf0910 

308ca2064b3707a.pdf 

 

http://www.mmuncii.ro/pub/img/site/files/fb64439b129bf0910308ca2064b3707a.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/img/site/files/fb64439b129bf0910308ca2064b3707a.pdf
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întreaga Uniune Europeană, săracii României fiind în cifre absolu-

te mai săraci decât săracii Austriei, de exemplu.  

O cifră importantă o constituie numărul celor aflaţi sub 
pragul de sărăcie care sunt activi pe piaţa muncii. După cum se 

poate observa din Tabelul 4, această cifră este mai mare pentru 

bărbaţi decât pentru femei, aspect deja semnalat în unele rapoarte. 
La prima vedere, acest lucru poate părea paradoxal, din moment 

ce femeile lucrează în sectoarele mai prost plătite (segregare ori-

zontală a pieţei muncii), ocupă posturi inferioare pe scara ierarhică 

a diferitelor entităţi economice (segregarea verticală a pieţei mun-
cii) şi sunt mai puţin plătite pentru munci comparabile (diferenţa 

la salarizare). Cifra nivelului de sărăcie pe piaţa muncii luată în 

considerare izolat sugerează un dezavantaj crescut al bărbaţilor 
faţă de femei. Însă, ajustat la metodologia de măsurare a sărăciei, 

tabloul inegalităţilor de gen rezultate indică altceva. Nu trebuie 

uitat faptul că sărăcia la nivelul Uniunii Europene se măsoară la 

nivelul gospodăriei. Cifrele ne indică faptul că bărbaţii tind să 
trăiască mai des în gospodării sărace chiar dacă sunt ocupaţi pe 

piaţa muncii, în condiţiile în care aceste gospodării au un singur 

venit: al lor. Astfel, prezenţa femeilor pe piaţa muncii asigură 

prezenţa unui al doilea salariu în gospodărie, salariu care de-

seori scoate gospodăria de sub pragul riscului de sărăcie, as-

pect fundamental pentru orice „strategie anti-criză”.  
 

Tabel 4: Rate sărăcie pe piaţa muncii 

 An 2007 2008 2009 

Total 18,5 17,7 17,9 

Femei 16,4 15,5 15,5 

Bărbaţi 20,1 19,3 19,6 

Eurostat, actualizare: 26.07.2011, extras la 04 august 2011.  
  
Pentru că sărăcia se măsoară la nivel de gospodărie, există o 

problemă reală în determinarea gradului real de sărăcie al 

femeilor. Ele tind să aibă venituri mai scăzute, dar nu vor apărea 
deseori pe „radarul” săracilor dacă nu locuiesc singure, iar inegali-

tăţile de venit în continuare vor fi mascate. Astfel, să presupunem 

că o femeie câştigă în jur de 1100 RON brut, iar partenerul ei 1900 
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brut, prin decizie politică (putem presupune că ea este educatoare, 

iar el şofer la Ministerul Sănătăţii), ceea ce este luat în considerare 

este venitul total al gospodăriei şi numărul de persoane care trăiesc 
în ea, gospodăria este abordată „global”, iar inegalităţile salariale 

şi de venit, dar şi cele de putere rezultate, sunt astfel mascate. 

Exemplele pot continua: putem să ne imaginăm că o femeie câşti-
gă 700 RON brut, iar partenerul 2500 RON. Din nou, venitul gos-

podăriei va fi calculat global. Însă dacă această femeie va rămâne 

singură cu un copil, ea va apărea „brusc” pe radarul sărăciei. În 

2007, arătam că diferenţele de gen ale nivelului de sărăcie pentru 
persoane singure sunt mai pronunţate: 28,6% pentru femei faţă de 

20% bărbaţi. De asemenea, două dintre categoriile de persoane 

singure cele mai vulnerabile la sărăcie erau puternic feminiza-
te: persoanele peste 65 de ani şi familiile monoparentale (Iancu, 

2007, p. 141). În secţiunea următoare voi arăta cât şi cum au fost 

abordate aceste inegalităţi şi vulnerabilităţi specifice de către gu-

vernanţi în perioada crizei.  
Pe piaţa muncii, femeile sunt mai degrabă ocupate în secto-

rul public, anumite sectoare fiind puternic feminizate, precum să-

nătatea sau învăţământul. De exemplu, femeile reprezentau 29,3% 
dintre lucrătorii din servicii sociale, faţă de 14, 9% bărbaţi, con-

form INS- Anuarul Statistic 2009. De asemenea, inegalităţile sa-

lariale de gen sunt mai pronunţate în sistemul public (Voinea, 
Mihăescu, 2010, p. 13). 
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Femeile angajate în educaţie şi costurile sociale ale unui 

buget scăzut 
 

Consiliul European făcea publică o informare în 2010 care 

preciza că „educaţia şi formarea profesională se află în cen-

trul obiectivelor agendei de la Lisabona pentru creştere şi 
locuri de muncă şi reprezintă elemente esenţiale pentru con-

tinuarea aplicării acesteia în perspectiva anului 2020. Crea-

rea unui „triunghi al cunoaşterii” format din educaţie, cerce-
tare şi inovare, care să funcţioneze corespunzător şi să-i 

ajute pe toţi cetăţenii să îşi îmbunătăţească competenţele, 

este esenţială din punctul de vedere al creşterii economice şi 
al locurilor de muncă, precum şi al echităţii şi incluziunii 

sociale”. (2010/C 117/01) Documente ale Uniunii Europene 

din ultimii trei ani ne asigură că educaţia ocupă un loc prio-

ritar în politicile publice europene din timpul crizei. Astfel 
de informări ne pot surprinde pe noi, cetăţenele României, 

care am aflat în principal despre „povara bugetară” a educa-

ţiei de la guvernanţii noştri.  
 

În ceea ce priveşte femeile salariate în educaţie, acestea 

s-au regăsit în situaţia angajaţilor publici din mai multe do-

menii, veniturile lor fiind diminuate cu 25% în urma legii 
118/2010. Femeile reprezintă 73,4% din personalul didactic: 

aproape 100% în învăţământul preşcolar (unde există şi cel 

mai mare raport elevi-profesor), 86% din cel primar, apro-
ximativ 66% din cel gimnazial şi liceal şi numai 45,9% din 

învăţământul superior.
11

 La nivelul educaţiei superioare şi 

cercetării, un raport recent al Directoratului pentru cercetare 
din cadrul Comisiei Europene Mapping the Maze: Getting 

More Women to the Top in Research indică faptul că în 

România femeile sunt bine reprezentate ca număr printre 

cercetători, femeile constituind 43% din totalul de cercetă-
tori. Cu toate acestea, ele constituie numai 30% din numărul 

de cercetători de tip A şi sunt aproape absente din poziţiile 

de conducere la nivel universitar. Comisia a formulat o serie 

                                                
11 Raport asupra stării sistemului naţional de învăţământ, 2010, p. 22. 
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de recomandări privind transparenţa în promovare şi creşte-

rea conştientizării cu privire la importanţa dimensiunii de 

gen
12

. Drept aspect pozitiv, semnalez o uşoară tendinţă de 
creştere în ultimii ani a prezenţei femeilor angajate în învă-

ţământul superior
13

, o situaţie detaliată fiind prezentată în 

Tabelul 5.  
 

Tabel 5. Titluri academice în instituţiile de învăţământ superior în  

ultimul deceniu14 

Titlu Ac-

ademic 

2001-2002 2004-2005 2009-2010 

Total Femei Total Femei Total Femei 

Nr. %  Nr. %  Nr. % 

Total  

general 
25,174 9,849 39.12 26,790 11,189 41,76 26,757 12,232 45.71 

Profesor 4,356 760 17.44 5,057 1,055 20.86 5,082 1,437 28.20 

Profesor 
asociat 

3,852 1,188 30.84 4,285 1,638 38.22 4,867 2,167 44.52 

Lector 7,068 3,074 43.49 6,844 3,129 45.71 7,149 3,583 50.11 

Asistent 

lector 
5,987 3,083 51.49 6,725 3,663 54.46 6,739 3,821 56.69 

Asistent 

universitar 
3,038 1,651 54.34 3.054 1.625 53.20 1,825 1,072 58.73 

Personal 

didactic 
consultant 

837 78 9.31 795 70 8.80 1,095 152 13.88 

Personal 

didactic şi 
cercetare15 

36 15 41.66 30 9 30.00 - - - 

                                                
12 Mapping the Maze: Getting More Women to the Top in Research, 

2008, p. 59. 
13 Raport asupra stării sistemului naţional de învăţământ, 2010, p. 22. 
14 Văcărescu, Theodora-Eliza, 2011, Uneven Curriculum Inclusion: Gen-

der Studies and Gender IN Studies at the University of Bucharest, în 

Grünberg (ed.), Laura, From Gender Studies to Gender IN Studies. Case 

Studies on Gender-Inclusive Curriculum in Higher Education, Bucharest, 

UNESCO-CEPES, 2011, p. 147-184. Tabel preluat din studiul citat, p. 158. 
15 Date disponibile numai pentru perioada 2001-2002 şi 2004-2005. 
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 În ceea ce priveşte gradul cel mai înalt de educaţie atins, 

atât ponderea femeilor, cât şi a bărbaţilor înregistrează o descreşte-

re constantă în anii 2008-2010. Femeile menţin un avantaj ra-

portat la aceste cifre, avantaj care însă, în continuare, în lipsa 

egalităţii de şanse, nu se traduce în venituri viitoare echivalen-

te. Dacă ne raportăm la tranziţia pe piaţa muncii, femeile capitali-
zează mai puţin în urma educaţiei. În sistemul public, de exemplu 

„salariul creşte în funcţie de educaţie şi experienţă şi este mai re-

dus pentru femei.” (Voinea, Mihăescu, 2010, p. 11)  

Mai mult, persoanele care părăsesc sistemul educaţional de-
vreme şi ating cel mult liceul au fost majoritar femei în anii 2008-

2009 şi bărbaţii în 2010 (vezi Grafic 2). Astfel de cifre ar trebui să 

tempereze cel puţin tabloul exuberant-optimist
16

 prezentat deseori 
în spaţiul public cu privire la prezenţa femeilor în educaţie şi să 

motiveze asumarea unor măsuri care să asigure continuitatea şi 

creşterea acestei prezenţe.  
 

 

 

                                                
16Acest optimism ignoră, de asemenea, realităţile sistemului de învăţă-

mânt văzut printr-o lentilă genizată. Odată prezente în sistemul educaţio-

nal românesc, fetele şi femeile din România nu primesc „educaţie egală”, 

raportat la cel puţin două aspecte important: stereotipurile de gen şi vul-

nerabilitatea studentelor în faţa discriminărilor-hărţuirii. În ultimii ani, 

începând cu 2003, au existat numeroase studii cu privire la stereotipurile 
prezente în manualele şcolare şi la cele susţinute de profesori, precum şi 

cazuri de hărţuire sexuală sesizate de mass-media. Ultimii trei ani însă 

s-au remarcat în principal prin absenţa acestei probleme de pe agenda 

publică. În 2007, în volumul Parteneri egali. Competitori egali, scriam 

despre importanţa abordării stereotipurilor de gen, care dau naştere unor 

consecinţe importante dincolo de strict domeniul educaţiei. Tranziţia pe 

piaţa muncii se face mai greu pentru femei, iar cele care acced pe piaţa 

muncii o fac potrivit stereotipurilor susţinute în sistemul de învăţământ şi 
reproduc tiparele care menţin segregarea orizontală şi verticală a pieţei 

muncii (pentru mai multe detalii vezi Iancu, Dragolea, 2007, p. 187-190). 

Aceste tipare sunt în mare parte răspunzătoare de viitoarele inegalităţi cu 

privire la venit şi acces la piaţa muncii. Cât priveşte hărţuirea sau discri-

minarea, în sistemul de învăţământ, nu sunt prioritizate politici publice 

cu privire la aceste probleme. 
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Grafic 2: Procentaj din populaţie între 18-24 ani cu cel mult educaţie 

secundară şi fără educaţie sau formare ulterioară  
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O categorie aparte de venituri o constituie pensiile. Numă-
rul pensionarilor a scăzut constant în România din 2003 (6306000) 

până în 2008 (5701000) (INS, Anuar Statistic 2009). Cheltuielile 

privind pensiile au fost scăzute, 6.4% din PIB faţă de 11,8% 

media europeană, iar în 2008 nivelul riscului de sărăcie al per-

soanelor peste 65 de ani era un semnificativ 26%, cu o diferenţă 

de gen între femei şi bărbaţi considerabilă- 21% pentru bărbaţi şi 
30% pentru femei (Pension Report, Country Profiles, p.131 ). Ra-

portul European citat recunoaşte impactul negativ al crizei asupra 

PIB şi resurselor necesare sistemului de pensii şi recomandă, prin-

tre altele, creşterea numărului anilor activi pe piaţa muncii şi com-
baterea inegalităţilor de gen la angajare. În 2007, prima mea re-

comandare fusese tocmai aceasta din urmă, deoarece sistemele de 

pensii rămân tributare inegalităţilor de gen de pe piaţa muncii. 
Pentru că femeile au salarii mai mici şi obstacole suplimentare în 

accesul şi avansarea pe piaţa muncii, vor avea şi pensii mai mici 

(Iancu, 2007, p. 167). Ceea ce trebuie reţinut pentru moment este 
faptul că pensionarii în general şi femeile pensionare în special 

constituiau la începutul crizei un grup foarte vulnerabil la sărăcie 

şi excluziune. 

 



 23 

Sănătate 

 

Accesul la servicii de sănătate constituie un aspect funda-

mental în viaţa noastră, a tuturor. Toţi ne confruntăm de-a lungul 

vieţii noastre cu probleme de sănătate. Ne dorim şi avem dreptul la 
servicii medicale decente. Spre deosebire de bărbaţi, la nivel gene-

ral de grup social, femeile sunt afectate (scriam din 2007) de sta-

rea sistemului de sănătate din trei poziţii diferite: de paciente (cu 
probleme specifice), de salariate (pentru că domeniul medical ră-

mâne puternic feminizat) şi de îngrijitoare informale (pentru că 

îngrijirea informală şi gratuită a bolnavilor din familie le revine 

lor). 
Ca paciente, femeile din România se confruntau în 2008 cu 

problema „plăţii informale” asociate serviciilor de sănătate. Feme-

ile mai mult, pentru că persoanele aflate în risc de sărăcie crescut 
sunt mult mai vulnerabile faţă de aceste plăţi. Grupuri vulnerabile 

semnificative erau la începutul crizei, în special, femeile din me-

diul rural şi femeile rome (Iancu, 2007, p. 173-174). De asemenea, 
problemele de sănătate specifice femeilor au fost inadecvat tra-

tate în sistemul de sănătate, rezultatul anterior crizei fiind o rată a 

mortalităţii materne peste media europeană, o rată a cancerului la 

sân semnificativă şi cea mai mare rată a mortalităţii în urma cance-
rului de col uterin din Europa, cinci femei murind zilnic în Româ-

nia în 2007 numai din cauza acestui tip de cancer specific femei-

lor
17

. 
Semnalam din 2007 că, femeile din România, ca îngrijitoare 

informale, sunt direct afectate de reducerea numărului de paturi 

din spitale sau desfiinţarea unităţilor medicale (Iancu, 2007, p. 
174-175). Aspectele de gen nu sunt necunoscute pentru instituţiile 

relevante, Raportul Strategic Privind Excluziunea Socială 2008-

2010 precizează că: „majoritatea dependenţilor în vârstă benefici-

ază de îngrijire în cadrul familiei. Acest lucru ridică numeroase 
probleme care trebuie rezolvate. Majoritatea îngrijitoarelor din 

familie sunt femei, soţii sau fiice. Multe îngrijitoare sunt la rândul 

lor persoane în vârstă care pot deveni dependente. Îngrijirea în 

                                                
17 Conform datelor prezentate de Centrul Naţional de Informare pentru 

Prevenirea Cancerului de Col Uterin, vezi http://www.informarehpv.ro/ 
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familie este asigurată mai ales în zonele rurale, unde tradiţiile 

şi valorile morale sunt menţinute într-un grad mai mare
18

“ 

(Raport 2008-2010, p. 60). Părerea mea este însă că îngrijirea in-
formală crescută din rural se datorează în principal inegalităţilor 

privind accesul la servicii medicale în anumite zone (inegalitate 

recunoscută drept problemă principală în acelaşi raport la pagina 
45). Încă din 2007, semnalam faptul că rapoarte mai vechi, din 

2004, arătau că numai 11% din medicii României activau în medi-

ul rural (Iancu, 2007, p. 174). Guvernul însă a preferat să reflecte-

ze asupra valorilor morale pe care înţeleg că, implicit, le admiră. 
În capitolul următor voi arăta cum s-a tradus această admiraţie 

pentru munca neplătită a femeilor în politici publice şi bugetare.  

Trecând la munca de îngrijire plătită, domeniul sănătăţii es-
te unul puternic feminizat la nivelul salariaţilor. Este, de aseme-

nea, un domeniu slab bugetat şi prost plătit. În 2008 România avea 

cel mai mic procent din PIB alocat sănătăţii, raportat la cele-

lalte state membre ale Uniunii Europene
19

. Un studiu efectuat 
de Federaţia „Solidaritatea Sanitară” a indicat, de altfel, faptul că 

„35.6% au salariul cuprins între 1500-1999 RON şi 33.2% între 

1000-1499 RON, procente mari înregistrându-se şi la salariile cu-
prinse între 500-999 RON (16.4%). Salarii de peste 3000 RON au 

menţionat doar 1.6% dintre respondenţi, ceea ce denotă o medie 

scăzută a salariilor din sistemul sanitar”
20

, salarizarea constituind 
principalul motiv de nemulţumire al angajaţilor din sistemul de 

sănătate. În secţiunea următoare voi analiza unele măsuri „anti-

criză” care au vizat sectorul sănătăţii din România.  

  

                                                
18 Sublinierea mea. 
19 OECD Health at a Glance: Europe 2010 http://www.oecd-ilibra 

ry.org/docserver/download/fulltext/8110161ec043.pdf?expires=1315630
553&id=id&accname=guest&checksum=0BC63A55077BE9DABF2920

C4F48DA35D 
20

Federaţia „Solidaritatea Sanitară” din România, Tendinţa de migrare a 

personalului din sistemul sanitar, http://www.adevarul.ro/actualitate 

/eveniment/Studiu-_Migratia_personalului_din_Sanatate_ADVFIL20100 

812_0011.pdf 

http://www.oecd-ilibra/
http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/Studiu-_Migratia_personalului_din_Sanatate
http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/Studiu-_Migratia_personalului_din_Sanatate
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Măsuri guvernamentale pe timp de criză şi interpretarea 

situaţiei 
 

Măsurile Guvernamentale „anti-criză” au fost adoptate târ-

ziu în România, pentru că această criză a fost recunoscută de Gu-
vern abia la începutul anului 2009 (ICCV, 2010, p. 9-10). Majori-

tatea măsurilor principale au fost adoptate în anul 2010, care a 

constituit un adevărat an de şoc din punct de vedere economico-
financiar pentru populaţia României. Este probabil ca multe dintre 

efectele măsurilor asumate în 2010 să poată fi observate abia înce-

pând cu anul 2011. Pentru săracii şi persoanele din afara pieţei 

muncii din România, majoritatea femei, aceste măsuri au constituit 
o povară în plus cu care să se confrunte.  

Nu a existat o strategie genizată la adresa crizei, iar priorita-

tea acordată de guvern cu privire la inegalităţile de gen a fost nulă, 
mai ales în condiţiile în care instituţia răspunzătoare pentru inte-

grarea dimensiunii de gen în analiza şi implementarea politicilor 

publice, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei 

şi Bărbaţi, a fost succesiv restructurată şi desfiinţată în 2010, prin 
diferite acte normative

21
. Ulterior ANES s-a transformat în Direc-

ţie în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Având în vedere numărul scăzut al salariaţilor (rezultat şi în urma 
restructurărilor), precum şi cuantumul scăzut al salariilor, desfiin-

ţarea ANES din motive bugetare nu poate fi susţinută. Una dintre 

problemele evidente rezultate este lipsa analizelor şi strategiilor 
genizate, asumate şi susţinute politic de guvern. Dincolo de priori-

tatea generală acordată egalităţii de şanse în timpul crizei, în con-

tinuare voi prezenta unele măsuri punctuale „anti-criză” şi efectele 

lor asupra femeilor.  

 

                                                
21 Aceste acte normative sunt: Hotărarea 1381 din 18 noiembrie 2009 
(Hotărarea 1381/2009) privind unele măsuri de reorganizare în cadrul 

Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi şi 

Ordonanţa de urgenţă 68 din 30 iunie 2010 (OUG 68/2010) privind unele 

măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei So-

ciale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau 

sub autoritatea sa. 
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25% mai puţin la salariu  

Una dintre principalele măsuri ale Guvernului, prezentată 

drept necesară pentru restabilirea echilibrului bugetar, a fost dimi-

nuarea salariilor din sistemul public cu 25%, prin legea 118/2010, 

singurele „scăpate” fiind anumite drepturi pentru persoanele înca-
drate în instituţiile de apărare naţională, în situaţii specifice 

22
. 

De asemenea, conform articolului 1 al. (2) „în situaţia în ca-

re din aplicarea prevederilor alin. (1) rezultă o valoare mai mică 
decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 

plată, suma care se acordă este de 600 lei.”  

Ceea ce s-a subliniat deseori a fost nevoia restructurării sec-

torului public şi nivelul crescut al salariilor din cadrul acestuia. 

Ceea ce s-a ignorat sistematic a fost dimensiunea de gen a sec-

torului public. „Voinţă politică” a existat pentru reducerea 

globală şi facilă a acestor venituri, dar nu şi pentru o analiză a 

disfuncţionalităţilor şi discriminărilor structurale, pentru a 

asigura o restructurare coerentă şi justă. 

 

15% mai puţin la pensii 

O abordare simplistă generală a caracterizat şi măsurile pri-

vind pensiile, măsuri prezentate ca fiind „anti-criză”. Astfel, din 

nou, inegalităţile de gen au fost ignorate, cuantumul pensiilor 

fiind scăzut uniform cu 15% (Legea 118/2010, art.11). În 2010, 

legea a fost declarată neconstituţională, însă nivelul majorităţii 

pensiilor a fost redus. Deşi conform noii Legi a Pensiilor (intrată 
în vigoare la 1 ianuarie 2011), începând din 2012 pensiile urmau 

să fie majorate, această majorare a fost amânată pentru 2014. 

Prin legea 263/2010 vârsta de pensionare pentru femei a 

fost crescută, însă impactul acestei legi asupra ratei de ocupare a 
fost, până acum inexistent. Aceasta urmează să fie implementată 

                                                
22 Art. 2 (3) „Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul alocaţiilor de hra-

nă acordate personalului încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională pe perioada participării la misiunile prevă-

zute la art. 2 lit. a)—d) din Legea nr. 42/2004 privind participarea forţe-

lor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, cu modificările 

ulterioare”. 
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treptat până în 2030. Femeile din România rămân mai prost plătite 

şi se confruntă cu dificultăţi crescute la angajare, mai ales după 55 

de ani, astfel încât creşterea vârstei de pensionare pentru femei va 
constitui în continuare, în lipsa unor politici coerente pentru egali-

tate de şanse pe piaţa muncii, o măsură izolată cu impact nesemni-

ficativ. Este important ca această măsură să nu fie prezentată drept 
o măsură anti-criză, efectele sale nu pot fi măsurate în perioada 

crizei sau în perioada imediat următoare. 

Ca un diagnostic general, Legea 118/2010, probabil măsura 

centrală a strategiilor anti-criză guvernamentale, este una care ig-
noră categoriile vulnerabile şi care consolidează inegalitatea de 

gen. Femeile fiind mai sărace există riscul ca ele să „cadă” şi mai 

mult sub pragul de sărăcie, ceea ce creşte probabilitatea rămânerii 
în stare de sărăcie. Este important de subliniat că pentru femeile 

angajate în sectorul public, sistemul de salarizare depinde funda-

mental de factorul politic, factor politic care de-a lungul timpului, 

prin priorităţi politice (dar nu şi fundamental economice sau buge-
tare), a păstrat inegalităţile de gen la salarizare.  

Femeile aflate în sistemul de pensii au venituri afectate prin 

1) deciziile politice privind salarizarea în sistemul public (dacă au 
fost angajate în cadrul acestui sistem); 2) lipsa unei strategii coe-

rente privind accesul/ocuparea femeilor pe piaţa muncii, care con-

duce la o scădere a anilor de contribuţii la fondul de pensii; 3) lip-
sa unei strategii coerente privind inegalităţile dintre femei şi băr-

baţi prezenţi pe piaţa muncii, care duce la inegalităţi ale cuantu-

mului de contribuţii la fondul de pensii; 4) lipsa unor strategii pri-

vind reconcilierea dintre muncă, familie şi viaţă privată care de-
termină o scădere a anilor de contribuţii la fondul de pensii şi/sau 

la o scădere a cuantumului de contribuţii la fondul de pensii. Nive-

lul inegalităţilor de gen la vârsta pensionării în România poate 

fi considerat drept un efect cumulativ al unor inegalităţi mul-

tiple, inegalităţi care au fost din nou ignorate, lovind în cate-

goriile cele mai prost plătite şi cele mai sărace, majoritatea 
acestora constituind-o femeile. Sărăcia femeilor pensionare este 

o consecinţă a unui traseu de viaţă marcat de inegalităţi cu privire 

la şanse, venit, discriminare şi munci neplătite în gospodărie. Spre 

finalul vieţii lor, femeile României trăiesc „poveşti” similare celei 
de la începutul acestui capitol, au un nivel de trai foarte scăzut şi 
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constată de fiecare dată când îşi primesc pensia exact cât de priori-

tare din punct de vedere politic şi bugetar au fost şi sunt vieţile lor, 

experienţele lor specifice şi şansele egale de care trebuie să se bu-
cure ca cetăţene ale acestei ţări.  

Deprivarea materială în România era la începutul crizei 

cea mai crescută din Uniunea Europeană
23

. Deprivarea materia-
lă este importantă pentru că indică nivelul de trai separat de veni-

turi, mai ales dacă există întrebări cu privire la prevalenţa venituri-

lor informale (munca „la negru”). Chiar dacă munca informală 

este greu de estimat şi reprezintă un subiect important în România, 
realitatea este că, din venituri formale sau informale, o parte sem-

nificativă a populaţiei României nu are acces la bunuri, servicii şi 

capacităţi considerate „de bază” în Uniunea Europeană. Scăderea 
veniturilor şi creşterea TVA vor avea, previzibil, consecinţe de 

adâncire a deprivării materiale. 

Datele privind sărăcia par să sugereze că aceasta a rămas la 

cote constante, însă acest aspect trebuie interpretat în contextul 
calculului relativ al sărăciei, 60% din mediana veniturilor din ţara 

respectivă. În termeni absoluţi, veniturile populaţiei, automat şi 

pragul de sărăcie, au scăzut, rezultând săraci „mai săraci” în ter-
meni absoluţi în 2010, faţă de 2008. Această raportare la cuantu-

mul absolut este justificată de contextul privind preţurile şi puterea 

de cumpărare din România. Astfel, odată cu scăderea valorii veni-
turilor, cumpărătoarele României s-au confruntat cu preţuri cres-

cute. Acest lucru a afectat mai ales femeile, din două puncte de 

vedere: ele tind să câştige mai puţin şi ele tind să se ocupe de gos-

podărie şi să administreze un buget pentru cheltuieli „de-ale ca-
sei”, care în ultimii ani a necesitat elaborarea unor adevărate stra-

tegii cotidiene de supravieţuire. 

 

5% mai mult la TVA  

 

O importanţă centrală în crearea şi menţinerea acestei situa-

ţii a avut-o OUG 58/2010, care prevedea mărirea TVA cu 5 pro-

                                                
23 Eurostat Statistics in Focus, 46-2009, http://epp.eurostat.ec.europa. 

eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-09-046/EN/KS-SF-09-046-EN.PDF 



 29 

cente. Această măsură, a fost din nou, una globală, care a ignorat 

grupurile vulnerabile şi nevoile lor. A fost ignorată nevoia unui 

TVA scăzut pe timp de criză la, de exemplu, alimente de bază, 
pentru a sprijini categoriile vulnerabile la sărăcie. A fost ignorată 

vulnerabilitatea la sărăcie a persoanelor, mai ales a femeilor, cu 

copii în îngrijire, mai ales a familiilor monoparentale sau a pensi-
onarelor, ignorându-se posibilitatea de a scuti de la mărire produ-

sele de îngrijire a copiilor, de exemplu.  

 

Buget scăzut pentru educaţie, sănătate şi asistenţă socială 

 

Conform estimărilor Strategiei Fiscal-Bugetare a Guvernu-

lui, „povara bugetară” reprezentată de sistemul de învăţământ va 
scădea în următorii ani, raportat la PIB. Femeile angajate în siste-

mul de educaţie, oricum slab remunerat, s-au numărat printre per-

soanele cele mai afectate de criză din punctul de vedere al venitu-

rilor, în urma reducerilor salariale (vezi Tabel 6). 

 

Tabel 6. Cheltuieli realizate şi estimate pentru perioada 2008-2013 pen-
tru Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform 

Strategiei Fiscal Bugetare 2011-2013 a Guvernului 24  
 

Cheltuielile Ministerului Sănătăţii din Bugetul de Stat pe  

perioada 2008-2013 

 Realizări 

2008 

Realizări 

2009 

Estimări 

2010 

Estimări 

2011 

Estimări 

2012 

Estimări 

2013 

Cheltuieli 
TOTAL  

% din PIB 

1,72 1,27 1,08 1,03 1,08 1,29 

Cheltuieli  

de personal 

% din PIB 

0,08 0,08 0,07 0,05 0,05 0,04 

 

                                                
24 Guvernul României Strategia Fiscal Bugetare 2011-2013 http://dis 

cutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/strategbug/STRATEGIA_FB_27sept.pdf 

http://dis/
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În anul 2010, Guvernul României a decis de asemenea să 

adopte o strategie „inovativă” pentru restrângerea cheltuielilor 

bugetare şi, deopotrivă, combaterea absenteismului şcolar. Consi-
derăm că art 28 (2), al legii 277/2010, care condiţionează alocaţiile 

familiale de numărul absenţelor, introduce prevederi foarte greu 

de susţinut în condiţiile în care familiile sărace se confruntă cu 
multiple probleme privind absenteismul copiilor la şcoală, din ca-

uza condiţiilor sociale şi materiale precare. În familiile sărace, co-

piii sunt deseori folosiţi drept forţă de muncă, iar diminuarea alo-

caţiei scade şi mai mult motivaţia familiilor (din punct de vedere 
financiar) pentru menţinerea copiilor în şcoală.  

 Astfel, condiţionarea alocaţiei de absenţele copiilor la şcoa-

lă ignoră factori sociali şi structurali importanţi, urmărind probabil 
numai o diminuare a „poverii bugetare” imediate, în favoarea unei 

poveri sociale ulterioare crescute
25

. De altfel, un raport UNICEF 

prezentat de Mediafax arată că „în analizele obţinute de Unicef 

rezultă o creştere de zece la sută a absenteismului şcolar, iar pro-
gnoza privind impactul crizei economice estimează o creştere a 

populaţiei afectată de sărăcie, dar acest lucru va conduce indubita-

bil la creşterea fenomenului de abandon şcolar.”
 26

 

                                                
25 Mai mult, nu poate fi ignorată dimensiunea de discriminare multiplă 

care afectează copiii din familii sărace sau din medii defavorizate (inclu-

siv din punct de vedere etnic). De exemplu, Agenţia de Dezvoltare Co-

munitară „Împreună” a derulat cu sprijinul UNICEF România o cercetare 

socială pentru studiul „O şcoală de nota zece?” care indică următoarele: 
„din interviurile cu copiii romi care au abandonat sistemul de învăţământ, 

reiese că principalul motiv al abandonului au fost lipsurile materiale 

(24%), urmat de desfăşurarea unor activităţi lucrative sau de îngrijire a 

fraţilor mai mici (20%), motiv care este de fapt corelat cu lipsurile mate-

riale”. (Duminică, Ivasiuc, 2010, p. 82-83) Deşi, „în teorie”, învăţămân-

tul românesc este gratuit, lui îi sunt asociate o serie de costuri greu de 

suportat pentru categoriile vulnerabile: „cu toate că şcoala ar trebui să fie 

gratuită, participanţii au insistat asupra costurilor asociate direct sau indi-
rect cu frecventarea cursurilor”, relevă alt studiu. (Surdu, Vincze, Wam-

siedel, UNICEF, 2011, p. 80). 
26

 Mediafax, Criza economică a dus la o creştere a absenteismului şcolar 

şi favorizează abandonul http://www.mediafax.ro/social/criza-economi 

ca-a-dus-la-o-crestere-a-absenteismului-scolar-si-favorizeaza-abandonul-

5785994 

http://www.mediafax.ro/social/criza-economi
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Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei 

 

Art 28 (2) în cazul în care se constată absenţe nemotivate pe 

parcursul unui semestru şcolar, cuantumul alocaţiei se dimi-

nuează proporţional cu numărul absenţelor, după cum ur-
mează: 

a) cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un 

număr de maximum 10 absenţe,  
b) cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un 

număr de maximum 20 de absenţe. 
 

 

Măsura punitivă de scădere a alocaţiei, precum şi reducerea 
bugetului pentru învăţământul public, indică o preocupare vizibilă 

pentru raţiuni bugetare imediate, nu pentru remedierea probleme-

lor structurale ale sistemului social şi educaţional şi o ignorare a 
costurilor sociale profunde ulterioare. Raportul cost social-

beneficiu bugetar rămâne de analizat în următorii ani. 

Cu privire la sănătate, măsurile guvernamentale ale ultimi-

lor ani au vizat în special restrângerea cheltuielilor bugetare. De 
altfel, aceasta nu este o situaţie temporară, estimările Strategiei 

Fiscal Bugetare 2011-2013 a Guvernului indicând faptul că, rapor-

tat la PIB, aceste cheltuieli vor scădea până în 2013. Pentru ilustra-
re, prezint şi cifrele pentru un domeniu masculinizat, al Apărării 

Naţionale, atât cheltuielile totale, cât şi cele de personal (vezi Ta-

bel 7).  

Deşi nici înainte de criză domeniul sănătăţii nu era unul bu-
getat satisfăcător, în urma măsurilor anti-criză, salariaţii din sănă-

tate, alături de alţii, şi-au văzut veniturile micşorate considerabil. 

Un amănunt pe care îl semnalez este că cel mai prost plătit şofer al 
Ministerului Sănătăţii avea in 2010 un salariu de 1892 RON, iar 
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cel mai bine plătit 2381 RON
27

, în condiţiile în care majoritatea 

personalului medical câştigă între 1000 şi 1999 RON
28

. 
 

Tabel 7. Cheltuieli realizate şi estimate pentru perioada 2008-2013 pen-
tru Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Apărării Naţionale, conform Strate-

giei Fiscal Bugetare 2011-2013 a Guvernului29  

Cheltuielile Ministerului Sănătăţii din Bugetul de Stat  

pe perioada 2008-2013 

 Realizări 

2008 

Realizări 

2009 

Estimări 

2010 

Estimări 

2011 

Estimări 

2012 

Estimări 

2013 

Cheltuieli 

TOTAL  

% din PIB 

0,44 0,40 0,99 0,41 0,38 0,34 

Cheltuieli  

de personal  

% din PIB 

0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 

Cheltuielile Ministerului Apărării Naţionale pe perioada 2008-2013 

 Realizări 

2008 

Realizări 

2009 

Estimări 

2010 

Estimări 

2011 

Estimări 

2012 

Estimări 

2013 

Cheltuieli 

TOTAL 

 % din PIB 

1,44 1,36 1,29 0,80 0,78 0,73 

Cheltuieli  
de personal 

% din PIB 

0,58 0,63 0,56 0,55 0,51 0,48 

 

Asistenţii personali
30

, prin HG 427/2001, sunt plătiţi din 

bugetele locale, suplimentate, acolo unde fondurile lipsesc din bu-

getul de stat. Asistenţii personali, adică femeile care îngrijesc bol-

                                                
27 Ministerul Sănătăţii, Situaţia veniturilor nete din 2010, http://www. 

ms.ro/documente/Situatia%20veniturilor%20nete%20salariale%20Aprili

e%202010%20Ministerul%20Sanatatii_8375_6081.pdf 
28 Federaţia „Solidaritatea Sanitară” din România Tendinţa de migrare a 
personalului din sistemul sanitar, http://www.adevarul.ro/actualitate/eve-

niment/Studiu_Migratia_personalului_din_Sanatate_ADVFIL20100812_

0011.pdf 
29 Guvernul României Strategia Fiscal Bugetare 2011-2013 http://discutii 

.mfinante.ro/static/10/Mfp/strategbug/STRATEGIA_FB_27sept.pdf 
30 Observaţia mea: domeniu feminizat, substantiv masculin. 

http://www.paginamedicala.ro/stiri-medicale/Venitul-mediu-al-angajatilor-din-Sanatate_-intre-1.000-si-1.500-de-lei_13517/
http://www.paginamedicala.ro/stiri-medicale/Venitul-mediu-al-angajatilor-din-Sanatate_-intre-1.000-si-1.500-de-lei_13517/
http://www.paginamedicala.ro/stiri-medicale/Venitul-mediu-al-angajatilor-din-Sanatate_-intre-1.000-si-1.500-de-lei_13517/
http://www.paginamedicala.ro/stiri-medicale/Venitul-mediu-al-angajatilor-din-Sanatate_-intre-1.000-si-1.500-de-lei_13517/
http://discutii/
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navi la domiciliu, au fost spriji-

niţi încă din anii anteriori crizei 

prin cursuri de formare. Cu alte 
cuvinte, femeile care îngrijeau 

gratuit în familie au decis pro-

babil să renunţe la „tradiţii” şi 
„valori morale” şi să se speciali-

zeze formal pentru a fi plătite 

pentru munca lor. De la începu-

tul crizei însă această categorie a 
fost supusă atât tăierilor de sala-

rii, cât şi unor pauze în acorda-

rea salariilor, uneori fiind sem-
nalate în mass-media şi cazuri 

de trimitere abuzivă în şomaj de 

către primari
31

.  

Alături însă de reducerea salariilor din sistemul public, ana-
lizată mai amănunţit anterior, sistemul de sănătate a făcut obiectul 

mai multor măsuri de reformă, două dintre acestea fiind descentra-

lizarea şi comasarea unităţilor medicale. În ceea ce priveşte coma-
sarea, deşi femeile din România au un acces scăzut la servicii me-

dicale de specialitate, iar rata mortalităţii materne rămâne crescută, 

mai multe spitale de obstetrică-ginecologie au fost propuse pentru 
comasare

32
. În schimb, unele progrese au fost făcute cu privire la 

acţiunile de prevenire a cancerului de col uterin, înfiinţându-se 

Centrul Naţional de Informare pentru Prevenirea cancerului de col 

uterin, cu susţinerea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a UNICEF 
şi a Fondului ONU pentru Populaţie. Conform site-ului oficial, 

                                                
31 Salarizarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, între aus-

teritate si dezinteres, http://www.evenimentul.ro/articol/salarizarea-asis 

tentilor-personali-ai.html. 
32 Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie „Dr. S. Vuia” Arad, Spita-
lul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Oradea, Spitalul de Obstetrică-

Ginecologie Botoşani, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie  „Dr. I. 

A. Sbârcea” Braşov, Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Brăila, Spitalul 

de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire” Galaţi, Spitalul Clinic de Ob-

stetrică-Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi, Spitalul de Obstetrică-Gine-

cologie Ploieşti, Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea. 

http://www.evenimentul.ro/articol/salarizarea-asis
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rata de vaccinare a crescut de 6 ori
33

. În treacăt, remarc afişul 

campaniei, în care mama este responsabilizată cu informarea fii-

cei. Pentru că dacă nici campaniile oficiale ale statului nu confir-
mă stereotipurile de gen, atunci cine?  

Femeile paciente şi femeile îngrijitoare informale din Ro-

mânia sunt direct afectate de reducerea acoperirii sistemului de 
sănătate, o estimare a acestei acoperiri, actualizată, ne-existând 

încă. Prin Hotărârea 562/2009 a fost aprobată Strategia de Descen-

tralizare a sistemului de sănătate. Cu excepţia anumitor spitale 

declarate de interes public naţional, o mare parte a unităţilor medi-
cale a fost plasată în subordinea autorităţilor locale. Această măsu-

ră este una problematică în contextul unei inegalităţi şi aşa crescu-

te în ceea ce priveşte resursele (instituţionale şi ale cetăţenilor in-
dividuali) şi accesul la serviciile de sănătate, din punct de vedere 

geografic. Există un risc crescut ca anumite autorităţi locale să nu 

poată susţină bugetar unităţile medicale. În ultimii ani a existat o 

atenţie crescută acordată de instituţiile guvernamentale „efici-

entizării” sistemului medical. Deşi un management financiar 

bun este important, este fundamental importantă înţelegerea 

faptului că „eficienţa” unui sistem public de sănătate nu se 

regăseşte în balanţele contabile, cât în gradul de acoperire al 

serviciilor de îngrijire şi în calitatea acestora. O maternitate 

publică nu este mai eficientă dacă „are profit”, ci dacă deser-

veşte un număr potrivit de femei şi le oferă servicii de calitate. 

Un spital local public nu este eficient dacă „are profit”, ci dacă 

oferă îngrijire de calitate unui număr potrivit de bolnavi, iar 

aceştia nu sunt trataţi de femeile din familie cu eforturi consi-

derabile pentru cumpărarea medicamentelor, după o vizită 

scurtă într-un spital fără paturi şi drumuri frecvente în far-

macii în căutare de medicamente compensate. 
Schimbările din sistemul de sănătate s-au produs de puţin 

timp şi au loc în continuare, astfel încât este greu de estimat care 

vor fi consecinţele genizate exacte pe termen lung. Rămâne însă 
un domeniu feminizat prost plătit, cu o acoperire incertă care va fi 

                                                
33 http://www.informarehpv.ro/Blog/informarehpv/art/110/Accesul-la-in 

formatie.html. 

http://www.informarehpv.ro/Blog/informarehpv/art/110/Accesul-la-in
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suplinită de munca gratuită de îngrijire a femeilor şi dificil de ac-

cesat de persoanele aflate în risc de sărăcie, majoritatea femei.  

Măsurile guvernamentale ale anului 2010 au vizat de mai 
multe ori reducerea veniturilor şi a transferurilor sociale pentru 

femei care au copii în grijă şi pentru femei însărcinate. Mai mult, 

legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei a lovit 
în categoriile cele mai vulnerabile la sărăcie, diminuând cuantu-

mul transferurilor sociale pentru familii sărace cu copii în grijă şi 

pentru categoria cea mai vulnerabilă la sărăcie din România, fami-

liile monoparentale.  

 

  Concluzii 

Uniunea Europeană abordează incluziunea socială, măsurată 
în principal ca includere pe piaţa muncii şi risc de sărăcie, în ra-

poarte comune incluzând protecţia socială (sănătate şi pensii). 

Aceeaşi abordare a fost folosită şi în acest articol. Femeile din 

România se află în risc crescut şi crescând de excluziune socială 
fiind mai sărace, mai puţin prezente pe piaţa muncii, cu un nivel al 

veniturilor, salariilor şi pensiilor semnificativ mai scăzut decât al 

bărbaţilor, de-a lungul întregii vieţi. Vulnerabilităţile la sărăcie 

au fost adâncite de măsurile anti-criză, care riscă să asigure 

echilibrul bugetar sacrificând cele mai vulnerabile categorii 

sociale, majoritatea feminizate şi conducând în multe cazuri la o 

adevărată cursă de supravieţuire de la o zi la alta. Riscurile speci-
fice de sănătate ale femeilor rămân crescute, iar reforma sistemu-

lui de sănătate poate contribui la sporirea acestor riscuri şi la creş-

terea muncii informale neplătite de îngrijire efectuată de femeile 
din România, muncă informală aflată oricum la cote semnificative. 

Femeile din România sunt direct afectate de efectele crizei asupra 

sistemului de învăţământ atât ca angajate ale unui domeniu puter-
nic feminizat, cât şi ca beneficiare. Femeile salarizate din educaţie 

au făcut parte din categoriile de salariaţi cele mai afectate de scă-

derea veniturilor. Femeile „beneficiare” ale sistemului de educaţie 

continuă să înveţe într-un domeniu afectat de probleme sistemice 
generale din punctul de vedere al genului, care însă în timp de cri-

ză a pierdut şi puţina prioritate pe care o avea înainte. În conclu-

zie, deşi este dificil de separat exact între efectele crizei per se şi 
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efectele măsurilor „anti-criză” putem afirma că în ceea ce priveşte 

excluziunea socială, riscul pentru femei a crescut semnificativ în 

ultimii ani. Politicile publice şi bugetare ale „reprezentanţilor” 
politici nu au prevenit, iar în unele cazuri au favorizat creşterea 

acestui risc, indicând prin priorităţile bugetare şi politice importan-

ţa scăzută acordată femeilor şi experienţelor lor specifice.  
Din păcate, dincolo de rata de şomaj şi cea de ocupare, exis-

tă puţine date şi analize genizate cu privire la femeile din piaţa 

„privată”, astfel încât o analiză detaliată probabil va putea fi efec-

tuată mai târziu. Regăsim aceeaşi situaţie şi cu privire la femeile 
rome şi la femeile care au imigrat pentru un loc de muncă. Tot 

pentru analize viitoare este importantă şi Legea/cadru nr. 330 din 5 

noiembrie 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice. 
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Reconcilierea dintre muncă,  

familie şi viaţă privată 

Oana Băluţă 

 

O „poveste” reală spusă (foarte) sumar 

 

Reconcilierea dintre muncă, familie şi viaţă privată pare să 

fie o sintagmă scorţoasă şi, poate, greu de înţeles. Pentru că 

vreau cu tărie ca ea şi rolul ei să fie clare, o voi transforma 

într-o scurtă „poveste”.  

 

Suntem toţi autonomi? Nevoia de a avea politici de armoni-

zare a vieţii de familie cu profesia îşi are rădăcinile într-un 

fapt simplu: nu toate persoanele sunt autonome (a se citi: se 

pot îngriji singure) încă de la începutul vieţii lor ori auto-

nomia fiecărui individ poate să oscileze de-a lungul vieţii. 

Copiii au nevoie de cineva care să-i îngrijească în diversele 

etape ale devenirii lor, la fel şi persoanele cu dizabilităţi ori 

cele în vârstă. Sunt diverse categorii de dependenţi (aşa se 

numesc, pentru că supravieţuirea lor depinde de munca altor 

persoane) a căror îngrijire este asigurată într-o proporţie 

covârşitoare de femei. Acestor dependenţi, li se adaugă alţii, 

respectiv mulţi bărbaţi (şi) din cauza normelor culturale po-

trivit cărora treburile domestice sunt un teritoriu (cel mai 

adesea exclusiv) feminin. Toate aceste „realităţi simple” 

(cum îmi place mie să le numesc) au o corespondenţă statis-

tică pe care o voi arăta mai jos. Însă, munca de îngrijire a 

altor persoane (fie pentru că ele chiar nu se pot îngriji sin-

gure, fie pentru că aşa „ne spun” nomele culturale) nu ră-

mâne fără consecinţe (asupra celor care o efectuează).   
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Despre falsitatea cipului. Îngrijirea este o muncă efectuată 

de femei, nerecunoscută şi nevalorizată pentru că pare „na-

turală”. Aici intervine ceea ce eu numesc „falsitatea cipu-

lui”, care are origini ideologice: se presupune că femeile s-

au născut cu un „cip” implantat în creier care le spune cum 

şi cât să îngrijească şi, mai ales, că este „normal” să aşeze 

într-un plan foarte îndepărtat munca remunerată. Aici inter-

vine însă speculaţia ideologică; voi da un exemplu. Ce am 

auzit în legătură cu indemnizaţia de creştere şi îngrijire a 

copilului? „Femeile nu dau naştere copiilor pentru bani!”, 

adică este imoral să discutăm despre resurse financiare 

(sunt convinsă că mulţi dintre dumneavoastră v-aţi simţit 

vinovaţi pentru că aţi introdus variabila „bani” în această 

ecuaţie). Însă, afirmaţia este profund ideologizată, nu face 

altceva decât să adâncească procesul de naturalizare a creş-

terii unui copil şi să ne distragă atenţia de la subiect. Resur-

sele financiare sunt importante pentru supravieţuirea şi bu-

năstarea mamei, a copilului, până la urmă a întregii familii. 

Statul nu este atent şi drăguţ cu cetăţenele sale când regle-

mentează armonizarea vieţii de familie cu cariera, ci doar 

încearcă (de reuşit nu-i iese încă) să nu le discrimineze vizi-

bil. Să continuăm.  

 

Familie şi/sau slujbă şi cu ce consecinţe? Pe lângă familie, 

oamenii (femei şi bărbaţi) mai au şi o slujbă (sau mai multe). 

Munca de îngrijire a altor persoane efectuată mai ales de 

femei are repercursiuni asupra slujbei, asupra gradului în 

care femeile pot să aibă o slujbă, adică să fie ocupate şi pe 

piaţa muncii, nu doar în spaţiul domestic. Între cele două 

(familie şi slujbă) apar conflicte. Acestea pot fi îmblânzite 

sau, din contră, adâncite de politicile de armonizare a vieţii 

de familie cu profesia. Rolul acestor măsuri este să se asi-

gure că oamenii pot să aibă şi familie (sau o viaţă privată) 

şi un loc de muncă fără să fie pedepsiţi pentru că, de 

exemplu, au copii.  
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În acest capitol voi discuta despre măsurile de reconciliere 

dintre muncă, familie şi viaţa privată, despre stadiul şi eficienţa lor 

înainte de criză, precum şi despre modificările şi noile tendinţe 
care pot identificate odată cu aplicarea pachetului anti-criză de 

către guvernanţi.  

 

Ce ştiam la debutul crizei despre armonizarea vieţii de 

familie cu profesia? Ce s-a întâmplat ulterior? 

 

În Dimensiunea de gen a reconcilierii dintre muncă, familie 

şi viaţa privată (2007) subliniam mai mult sau mai puţin metaforic 

faptul că Uniunea Europeană se află la intersecţia celor trei dimen-

siuni: muncă, familie şi viaţă privată, cu alte cuvinte că politicile 

de reconciliere sunt importante. Şi ce mi-a mai plăcut să fac aceas-

tă observaţie! Diverse documente ale Comisiei stabileau o serie de 

obiective şi măsuri necesare pentru atingerea lor tocmai pentru a 

sprijini elaborarea şi implementarea politicilor de reconciliere. 

Agenda de la Lisabona cu a sa rată de participare de 60% a femei-

lor pe piaţa muncii pentru 2010, Consiliul European de la Barce-

lona şi obiectivul potrivit căruia „statele membre trebuie să înlătu-

re piedicile în participarea femeilor pe piaţa muncii şi să asigure 

până în 2010, în conformitate cu prevederile naţionale, servicii de 

îngrijire pentru 90% din copiii între 3 ani şi vârsta obligatorie de 

şcolarizare şi pentru cel puţin 33% din copiii sub 3 ani”
34

 repre-

zentau două puncte de reper pentru armonizarea vieţii de familie 

cu profesia (Băluţă, 2007). Rapoartele Comisiei Europene asupra 

egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, Foaia de parcurs pentru 

egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (2006-2010) erau docu-

mente care nu puteau fi ignorate pentru că armonizarea vieţii de 

familie cu profesia era o arie prioritară de acţiune. Da, iar în Ro-

mânia, documentele, analizele şi recomandările Uniunii aveau o 

                                                
34 Presidency Conclusions, Barcelona European Council, 15 and 16 

March 2002, http://www.fondazionecrui.it/eracareers/documents/research 

_policy/Barcelona%20EUCouncil%202002.pdf 

http://www.fondazionecrui.it/eracareers/documents/research_policy/Barcelona%20EUCouncil%202002.pdf
http://www.fondazionecrui.it/eracareers/documents/research_policy/Barcelona%20EUCouncil%202002.pdf
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anumită greutate. Cu atât mai mult în cazul egalităţii de şanse între 

femei şi bărbaţi, unde a fost nevoie de stimulente externe serioase 

pentru introducerea unui astfel de principiu în politicile publice 

naţionale.  

Ştiam că pot fi identificate mai multe paliere pe care sunt 

structurate politicile de reconciliere: servicii de îngrijire pentru 

copii, prevederi privind concediul de maternitate, paternitate şi 

parental, acorduri flexibile de muncă, alocaţii şi facilităţi financia-

re; că în documentele Comisiei erau analizate costurile şi benefici-

ile acestora pentru angajatori; că nu există o corelaţie negativă în-

tre participarea femeilor pe piaţa muncii şi fertilitate, din contră 

ţările cu cea mai mare rată de participare a femeilor aveau şi cea 

mai bună rată de fertilitate din Europa; ştiam, de asemenea, că ser-

viciile de îngrijire a copiilor, acordurile flexibile de muncă spriji-

neau indicele demografic; European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions realiza studii 

foarte utile privind politicile UE (o face, de altfel în continuare) şi 

aşa mai departe.
35

 Toate aceste informaţii nu făceau altceva decât 

să atragă continuu atenţia că egalitatea de şanse între femei şi băr-

baţi este o valoare a Uniunii, că este sprijinită prin politici specifi-

ce, inclusiv prin măsuri de armonizare a vieţii de familie cu profe-

sia. Şanse egale pe piaţa muncii ori la o pensie decentă nu exis-

tă fără măsuri de armonizare a vieţii de familie cu profesia.  

Reconcilierea dintre muncă, familie şi viaţă privată este acel 

domeniu care odată neglijat ori gestionat stângaci determină reac-

ţii în lanţ care se pot identifica pe tot parcursul vieţii femeilor. Îna-

inte de criză, reglementarea lui era departe de a fi mulţumitoare, 

cu consecinţe asupra participării femeilor pe piaţa muncii care se 

reflectau ulterior într-un cumul de inegalităţi la vârsta de pensiona-

re.  

  

                                                
35 Pentru detalii vezi studiul Dimensiunea de gen a reconcilierii dintre 

muncă, familie şi viaţa privată (2007) în Băluţă, Oana (coord.), 2007, 

Parteneri egali. Competitori egali, Editura Maiko, Bucureşti. 
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Rata de ocupare a femeilor şi a bărbaţilor, cu sau fără 

copii  

 
Tabel 1: Rata de ocupare pentru persoane între 2536-49 de ani cu sau fără 

copii  

An Fără copii 
Un copil  

< 6 ani 

Doi copii  

< 6 ani 

Un copil  

6 -11 ani 

 Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei 

2006 78,7 73,6 87,7 73,7 85,1 66,0 85,4 73,0 

2007 79,0 74,6 87,0 72,5 84,9 63,0 85,0 73,8 

2008 79,2 73,5 88,3 73,3 87,6 64,3 86,0 74,4 

2009 78,2 71,4 87,8 70,9 86,3 64,4 85,2 73,4 

2010 79,5 71,8 87,3 69,9 86,1 64,0 86,5 71,2 

Sursa: Eurostat. 

 
Chiar dacă rata de ocupare a femeilor este diferită de cea 

a bărbaţilor, aceasta este influenţată suplimentar de prezenţa copii-

lor. Aşa cum observăm în tabelul de mai sus, efectele sunt negati-
ve pentru femei şi pozitive pentru bărbaţi; altfel spus, apariţia co-

piilor face ca numărul femeilor pe piaţa muncii să scadă, iar al 

bărbaţilor să crească semnificativ. Modul în care (nu) sunt gân-

dite politicile de reconciliere este problematic. Să continuăm. 
Numărul copiilor şi vârsta acestora sunt alte două elemente impor-

tante.
37

 Cu cât numărul copiilor preşcolari este mai mare, cu 

atât rata de ocupare a femeilor este mai mică. Când copilul 

are între 0 – 6 ani, avem exact acea etapă din viaţa femeilor în 

care politicile de reconciliere au un rol fundamental; ele pot să 

scoată femeile de pe piaţa muncii sau nu. Observăm că, în Ro-

                                                
36 Potrivit datelor statistice, femeile dau naştere primului copil în Româ-

nia în jurul vârstei de 25 de ani (media de vârstă) http://www.oecd 

.org/dataoecd/62/49/41919586.pdf; vezi şi Childbearing Preferences and 

Family Issues in Europe, 2006 http://ec.europa.eu/public_opinion/ 

archives/ebs/ebs_253_en.pdf  
37 Reconciliation of work, private and family life in the European Union, 

2011, European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions, p. 4. 

http://www.oecd.org/dataoecd/62/49/41919586.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/62/49/41919586.pdf
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mânia, concediul parental şi facilităţile de îngrijire a copiilor (cre-

şe şi grădiniţe) nu le sprijină adecvat pe femei să aibă şi o activita-

te profesională. Situaţia se schimbă brusc în momentul în care este 
depăşită perioada de preşcolaritate (atunci când nu mai este nevoie 

de concediul parental, creşe şi grădiniţe). Rata de ocupare a femei-

lor cu un copil cu vârsta între 6-11 ani creşte simţitor. Interesant 
este că rata de ocupare a acestui grup de femei ajunge să fie egală 

sau chiar să depăşească rata de ocupare a femeilor fără copii. Ce 

ne spun aceste tendinţe? Că femeile vor să muncească, dar că 

nu pot să o facă în lipsa unor politici coerente de armonizare a 

vieţii de familie cu profesia. Când un stat nu oferă astfel de 

politici, îşi scoate cetăţenele care au copii de pe piaţa muncii.  
În intervalul 2006-2010, rata de ocupare a femeilor cu un 

copil mai mic de 6 ani a continuat să scadă, diminuându-se cu 

3,8%. Scăderea ratei de ocupare nu poate fi separată de diminua-

rea constantă a numărului de creşe şi de grădiniţe.  

Dacă este demonstrat că participarea femeilor pe piaţa mun-
cii (cu tot ce implică ea: prezenţă, profesionalizare, promovare, 

salariu, ulterior pensie) este influenţată de rolul femeilor în îngriji-

rea copiilor, înseamnă că politicile de armonizare a vieţii de fami-
lie cu profesia trebuie concepute în aşa fel încât să nu menţină, să 

nu adâncească inegalitatea şi să nu elimine femeile de pe piaţa 

muncii. Nu este altceva decât concluzia logică (printre altele şi a 
angajamentelor internaţionale asumate de România privind dreptu-

rile femeilor). Să ne imaginăm că bugetul public ar fi o reţetă. 

Munca salarială este tocmai ingredientul cheie, este sursa principa-

lă de venituri publice. Bineînţeles că ne întrebăm de ce cu bună 
ştiinţă guvernanţii permit/sprijină diminuarea ratei de ocupare a 

femeilor. Criză de cunoaştere
38

 pentru că nu văd toate verigile 

unui lanţ ori politică explicită ?!  
Înainte şi după anul 2008, principalele instrumente în 

domeniul armonizării vieţii de familie cu profesia erau cele trei 

                                                
38 Potrivit Raportului social al ICCV 2011- România: răspunsuri la cri-

ză, acţiunile şi discursurile guvernanţilor au evidenţiat nu doar că Româ-

nia se confruntă cu criza economică, ci şi că ei înşişi fac dovada unei 

crize de cunoaştere în condiţiile în care „unele discuţii publice se bazează 

din păcate pe necunoaştere sau erori elementare în domeniul teoriei poli-

ticilor sociale” (Zamfir, 2011, p. 6). 
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concedii: de maternitate, de paternitate şi, în primul rând, conce-

diul parental; lor li se alăturau serviciile de îngrijire a copiilor şi 

acordurile flexibile de muncă
39

. Să începem cu cele din urmă, du-
pă care ne vom uita la concediul parental şi la serviciile de îngriji-

re a copiilor.  

Acordurile flexibile de muncă nu sunt foarte răspândite ca 
ofertă şi utilizare. Chiar dacă am crede că femeile care au un copil 

preşcolar apelează la programul parţial de muncă, datele statistice 

infirmă această ipoteză în cazul României.  
  

Tabel 2: România – Angajaţi cu program parţial de muncă (25-49 ani): 

fără copii ori cu un copil  

An Fără copii Cu un copil < 6 ani 

 Total Bărbaţi Femei Total Bărbaţi Femei 

2005 6,8 7,9 5,3 5,5 5,1 6,2 

2006 6,7 7,9 4,9 5,0 5,2 4,8 

2007 6,0 7,1 4,6 4,7 5,5 3,7 

2008 5,9 6,9 4,6 4,8 4,7 4,9 

2009 6,1 6,9 4,9 5,6 5,5 5,7 

2010 7,6 8,7 5,9 6,4 6,5 6,2 

Sursa: Eurostat. 

Dacă prezenţa copiilor modifică rata de ocupare a femeilor, 

nu aceeaşi situaţie regăsim în cazul muncii cu program parţial. O 
schimbare interesantă observăm în cazul bărbaţilor, unde în anul 

2010 procentul celor cu un copil preşcolar care lucrau cu program 

parţial s-a diminuat în raport cu cel al bărbaţilor fără copii. Pre-

zenţa copiilor nu le determină pe femei să lucreze cu program 

parţial. Ce ne spun datele este că, acest tip de program flexibil 

nu este un instrument de reconciliere care să fie utilizat de fe-

mei aşa cum e în alte state europene. Am introdus mai jos, spre 

                                                
39 Pentru mai multe detalii privind semnificaţia flexibilităţii, formele de 

flexibilizare a timpului, avantajele şi dezavantajele muncii part-time, 

preferinţele angajaţilor în stucturarea programului de lucru, vezi Băluţă, 

Oana, 2010, „24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămană, 365 de zile pe an”. 

Armonizarea vieţii de familie cu profesia în domeniul medical, Raport de 

cercetare publicat în cadrul proiectului STARMED, ID proiect 36881.  
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exemplificare, cazul Olandei, unde prezenţa copiilor face ca nu-

mărul femeilor cu program parţial de muncă să se dubleze. Conse-

cinţele negative asociate muncii cu program parţial nu mă deter-
mină să-l recomand ca măsură activă de armonizare a vieţii de 

familie cu profesia. Nici tele-lucrul
40

 nu este răspândit, de pildă în 

anul 2006, 0,5% bărbaţi şi 0.8% femei îl utilizau în mod obişnu-
it

41
. Concediul parental, creşele şi grădiniţele rămân principa-

lele instrumente formale disponibile şi extinse ca utilizare în 

România.   
 

Tabel 3: Olanda – Angajaţi cu program parţial de muncă (25-49 ani): 

fără copii ori cu un copil  

An 

Fără copii Cu un copil < 6 ani 

Total Bărbaţi Femei Total Bărbaţi Femei 

2005 28,7 14,5 48,7 47,3 13,5 86,1 

2006 27,9 13,6 47,6 46,7 13,2 84,5 

2007 27,2 13,9 46,2 47,2 11,7 85,3 

2008 27,4 13,3 47,4 46,7 13,6 82,0 

2009 28,2 15,1 46,4 47,6 12,5 83,9 

2010 30,4 16,7 49,6 47,3 14,7 81,9 

Sursa: Eurostat. 

Am văzut că programul parţial de lucru nu este utilizat de 

femei. Aşadar, două tipuri de politici, în mod special, trebuie ana-
lizate cu atenţie pentru că ele au consecinţe care nu pot şi nu trebu-

ie neglijate: concediul parental alături de serviciile de îngrijire a 

copiilor (creşe şi grădiniţe). Modul în care erau concepute înainte 
de 2008, precum şi disponibilitatea acestora poziţionau deja diferit 

femeile şi bărbaţii înainte de criză şi sporeau vulnerabilitatea fe-

meilor pe piaţa muncii şi la pensie. Este greu de înţeles de ce efec-

tele acestor politici nu au fost luate în considerare de guvernanţi 

                                                
40 Tele-lucrul poate fi un instrument util de integrare a persoanele cu 

dizabilităţi fizice pe piaţa muncii, vezi http://www.teleorg.org/2011/08/ 

telelucrul-pentru-persoane-cu-disabilitati-fizice/. 
41 Reconciliation of work, private and family life in the European Union, 

2011, European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions, p. 11. 
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înainte de 2008 ori în momentul elaborării măsurilor anti-criză. 

Pot identifica două tipuri de răspunsuri: fie discutăm în general 

despre o criză de cunoaştere a domeniului egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi în rândul guvernanţilor, fie pur şi simplu nu le 

pasă pentru că ideologia statului minimal începe să-şi dezvolte 

rădăcini puternice. Măsurile strâmbe de reconciliere afectează 
munca salarială a femeilor, iar munca salarială, aşa cum scriam 

anterior, este tocmai sursa principală de venituri publice. Coerenţa 

la nivelul politicilor nu pare să fie punctul forte al guvernanţilor.  

 

 

Servicii de îngrijire (creşe şi grădiniţe) 

 
Orice analiză decentă a serviciilor de îngrijire trebuie să ţină 

cont pe lângă disponibilitate şi de: costuri, distribuţia în mediul 

urban şi în rural, măsura în care facilităţile sunt acceptate sau nu 

din punct de vedere cultural, flexibilitate şi implicarea angajatoru-
lui. Însă, dacă facilităţile în sine lipsesc, alte variabile (cum sunt 

cele de sus) devin un adevărat „lux”. În continuare mă voi opri 

asupra unei singure dimensiuni, respectiv disponibilitatea servicii-
lor de îngrijire.  

Oferta instituţională precară dinaintea anului 2008 

adâncea vulnerabilitatea femeilor. Cred că mulţi dintre dumnea-

voastră vă amintiţi semnalele de alarmă trase de mass-media în 
apropierea lunii septembrie privind conflictul dintre oferta de gră-

diniţe şi cererea părinţilor. Creşele şi grădiniţele erau insuficiente, 

numărul acestora diminuându-se în mod constant încă din 1990. 
Situaţia era şi mai dramatică în mediul rural unde penuria de faci-

lităţi de îngrijire scotea femeile rapid de pe piaţa muncii. România 

era departe de obiectivele de la Barcelona.   
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Tabel 4: Situaţia creşelor publice şi private (2000-2008)  

An 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Creşe 

publice  
358 348 288 294 289 291 273 272 280 

Creşe 

private  
0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Paturi în 

creşe 

(publice 
şi priva-

te) 

20724 19718 14858 14343 13862 14310 13220 13135 13729 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuar Statistic 2009; http://www. 

insse.ro/cms/files/Anuar%20statistic/07/07%20Sanatate_ro.pdf 

 

Voi analiza separat evoluţia creşelor în perioada 2008-2009. 
Două sunt motivele pentru această opţiune: în primul rând în anul 

2008 au început să funcţioneze primele creşe private în România, 

în al doilea rând doresc să răspund la următoarea întrebare: supli-

nesc creşele private lipsa celor publice? 

 

Tabel 5: Evoluţia creşelor 2008-2009  

An 2008 2009 Diferenţe anul 2009 faţă de 2008 

Total creşe 286 287 + 1 

Creşe publice 280 283 + 3 

Creşe private  6 4 - 2 

Sursa: Activitatea unităţilor sanitare, 2010, Institutul Naţional de Statisti-

că.  

 

În anul 2009 au funcţionat 287 creşe, dintre care 283 publi-

ce şi 4 private. Comparativ cu anul precedent, în 2009 numărul 

http://www.insse.ro/cms/files/Anuar%20statistic/07/07%20Sanatate_ro.pdf
http://www.insse.ro/cms/files/Anuar%20statistic/07/07%20Sanatate_ro.pdf
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creşelor publice a crescut cu 3 unităţi, iar al celor private s-a dimi-

nuat cu 2 unităţi. Cele 6 creşe private începuseră să funcţioneze în 

anul 2008; creşe private au mai fost deschise în 2009, în Bihor (1), 
Bucureşti (1) şi Timiş (2). Creşele private au fost deschise în zone 

în care deja exista cel mai mare număr de creşe publice : de exem-

plu alături de Cluj, Bihor avea cel mai mare număr de creşe din 
Nord-Vest: 16; în regiunea Bucureşti-Ilfov din cele 20 de creşe, 18 

se aflau în Bucureşti, iar în Timiş erau 17 creşe publice. Distribu-

ţia creşelor private ne arată că acestea nu suplinesc lipsa cre-

şelor publice, cel mult le pot completa pe cele care funcţionea-

ză deja. Observaţia este importantă pentru că există credinţa 

general răspândită şi împărtăşită de (prea) mulţi potrivit căre-

ia lipsa unui serviciu public poate fi suplinită de unul privat, 
mai ales în cazul facilităţilor de îngrijire a copiilor. Vedem că 

în cazul creşelor, credinţa respectivă nu este valabilă. În 2008 şi 

2009, erau zone în România cu o singură creşă, de exemplu Boto-

şani, Giurgiu
42

. Nu acolo s-au deschis creşele private. Repartizarea 
creşelor în teritoriu îţi arată şi mai bine imaginea dezastrului care 

înconjoară aceste facilităţi (vezi cele două cazuri menţionate ante-

rior).  
 Dacă numărul creşelor nu este suficient, pentru perioada în 

care copilul este mic, concediul parental este celălalt instrument 

folosit de părinţi (a se citi: femei) ori îngrijirea informală (rude, 
cel mai adesea bunici ori persoane plătite, cel mai adesea femei). 

În condiţiile în care măsurile de armonizare a vieţii de familie cu 

profesia nu abundă ca ofertă, concediul de creştere şi îngrijire a 

copilului trebuie conceput cu grijă în aşa fel încât să nu adân-
cească inegalităţile dintre femei şi bărbaţi. Voi discuta către 

final despre modul în care acesta poate fi conceput, evident dacă 

ne dorim o societate în care femeile să nu fie sancţionate pentru că 
dau naştere copiilor.  

 

 
 

                                                
42

 Situaţia era aceeaşi în anul 2004 pentru cele două oraşe, vezi studiul 

meu Dimensiunea de gen a reconcilierii dintre muncă, familie şi viaţa 

privată din Băluţă, Oana (coord.), 2007, Parteneri egali. Competitori 

egali, Editura Maiko, Bucureşti.   
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Tabel 6: Situaţia grădiniţelor publice (1999/2000- 2010/2011) 

An Grădiniţe Copii înscrişi 

1999/2000 12831 616313 

2000/2001 10080 611036 

2001/2002 9980 616014 

2002/2003 9547 629703 

2003/2004 7616 636709 

2004/2005 5687 644911 

2005/2006 3769 648338 

2006/2007 1720 648862 

2007/2008 1731 650324 

2008/2009 1718 652855 

2009/2010 1697 666123 

2010/2011 1498 673736 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuar Statistic 2009 şi Tempo-

online http://www.insse.ro/cms/files/Anuar%20statistic/08/08%20Educatie 

_ro.pdf 

 

Tabel 7: Situaţia grădiniţelor private (1999/2000- 2008/2009)  

An 
1999/ 

2000 

2000/ 

2001 

2001/ 

2002 

2002/ 

2003 

2003/ 

2004 

2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

Grădiniţe 
private 

70 72 90 122 147 173 171 194 206 212 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuar Statistic 2009; http://www 

.insse.ro/cms/files/Anuar%20statistic/08/08%20Educatie_ro.pdf 

 

Grădiniţe publice şi /sau Grădiniţe private 

 
Unităţile şcolare private din învăţământul preşcolar erau în 

2008/2009 în număr de 212. Datele disponibile ne arată că spre 

deosebire de grădiniţele publice, numărul celor private a crescut în 

mod constant. Însă, în regim privat şi costurile sunt mai mari. Să 
nu uităm că femeile lucrează predominant în sectorul public, că 

tocmai în sectorul public diferenţa de salarizare dintre femei şi 

bărbaţi este mai mare, că au salarii mici pentru că lucrează mai 

http://www.insse.ro/cms/files/Anuar%20statistic/08/08%20Educatie_ro.pdf
http://www.insse.ro/cms/files/Anuar%20statistic/08/08%20Educatie_ro.pdf
http://www.insse.ro/cms/files/Anuar%20statistic/08/08%20Educatie_ro.pdf
http://www.insse.ro/cms/files/Anuar%20statistic/08/08%20Educatie_ro.pdf
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ales în domenii feminizate (de pildă, sănătate, educaţie), iar la ju-

mătatea anului 2010, în sectorul bugetar, salariile au fost diminua-

te cu 25%. Nu cred că grădiniţele private mai sunt atât de atractive 
ori fezabile în acest context! În mediul rural, grădiniţele private 

par şi mai puţin fezabile.
43

 Ca şi în cazul creşelor, cu greu ne pu-

tem imagina că facilităţile private disponibile acoperă penuria gră-
diniţelor publice. Sunt necesare investiţiile în infrastructura socia-

lă, cu atât mai mult cu cât ele reprezintă şi noi locuri de muncă 

pentru femei (este adevărat însă că sunt slab remunerate). 

Evoluţia grădiniţelor publice este deosebit de îngrijorătoare. 
Această evoluţie nu arată altceva decât o retragere constantă a 

sprijinului statului, respectiv o destrămare a parteneriatului 

stat-familii.
44

 Situaţia este şi mai dramatică dacă analizăm distri-
buţia grădiniţelor în mediul rural şi urban. În anul 2010, numărul 

grădiniţelor publice s-a diminuat cu 199 unităţi, 121 grădiniţe în 

urban şi 78 în rural.  

 

Tabel 8: Distribuţia grădiniţelor publice pe medii de rezidenţă (ru-

ral/urban) şi numărul copiilor înscrişi  

An 2007 2008 2009 2010 

Grădiniţe total 1731 1718 1697 1498 

Urban  1521 1512 1489 1368 

Rural  210 206 208 130 

Copii inscrişi total  650324 652855 666123 673736 

Urban  332568 340394 352857 364115 

Rural  317756 312461 313266 309621 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Tempo-online.  

                                                
43 Nu trebuie uitat că a avea copii în România este un factor care creşte 

riscul de sărăcie. Pentru detalii, vezi capitolul despre excluziune socială 

din acest volum. 
44

 Diferite analize atrag atenţia că serviciile de îngrijire a copiilor sprijini-

te de stat reprezintă un parteneriat între stat şi familii. (Beyond Transi-

tion. Towards Inclusive Societies, 2011, Regional Human Development 

Report, UNDP, p. 61). 
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Cine influenţează pe cine?  

Să presupunem că numărul grădiniţelor publice depinde de 

cel al beneficiarilor. Dacă ne uităm la numărul copiilor înscrişi în 

grădiniţele publice, observăm că totalul acestora a crescut în mod 

constant în intervalul 2007-2010. Aşadar, diminuarea grădiniţe-

lor publice nu este determinată de scăderea numărului de be-

neficiari. Chiar dacă în anul 2010 a scăzut numărul copiilor din 

mediul rural înscrişi, desfiinţarea a 78 de grădiniţe nu se justifică 
în cazul în care presupunem (aşa cum am făcut noi) că numărul 

grădiniţelor depinde de cel al beneficiarilor. Observăm că şi în 

2008 a scăzut numărul copiilor înscrişi în mediul rural, însă dimi-

nuarea numărului grădiniţelor a fost mult mai redusă în comparaţie 
cu cea din anul 2010 (4 unităţi versus 78). Scăderea numărului 

grădiniţelor din 2010 are alte cauze, nu numărul beneficiari-

lor. Însă, diminuarea numărului copiilor înscrişi în mediul ru-

ral a fost influenţată de scăderea masivă a numărului de facili-

tăţi. Să revenim din nou asupra ratei de ocupare a femeilor având 

în vedere că tocmai am clarificat măsura în care facilităţile de în-
grijire publice ori private sunt accesibile. În condiţiile în care 

rata de ocupare a femeilor cu copii preşcolari a continuat să 

scadă în intervalul 2006-2010, ipoteza mea este că această scă-

dere nu poate fi separată de diminuarea numărului facilităţi-

lor publice de îngrijire.  
Cred că este recomandat ca femeile şi bărbaţii să aibă la 

dispoziţie opţiuni multiple privind educarea propriilor copii. Dar, 
există riscul ca lipsa grădiniţelor publice să afecteze participarea 

femeilor pe piaţa muncii şi să crească riscul de excluziune socială. 

Studiile care corelează prezenţa facilităţilor de îngrijire cu riscul 
de excluziune socială sunt prea numeroase ca să fie ignorate

45
. Şi 

revenim din nou la criza de cunoaştere, căreia i-aş adăuga deprin-

derea de a lucra cu date statistice (de aceea am specificat clar că, 

în cazul grădiniţelor, numărul total al beneficiarilor nu s-a diminu-
at, de aceea am segmentat analiza pe medii de rezidenţă, de teamă 

ca această variabilă să nu fie utilizată ca explicaţie!). 

                                                                                                
 
45 Vezi şi capitolul despre excluziune socială din acest volum.  
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O altă credinţă suficient de larg răspândită este că facilităţile 

de îngrijire pentru copii le privesc doar pe femei. Este fals. Da, 

este adevărat că lipsa acestora are un impact major asupra femeilor 
pentru că munca de îngrijire este efectuată de femei (sunt date sta-

tistice). Însă, aceste facilităţi nu au doar rol de îngrijire, ci şi de 

educare. Spuneţi-mi, cum putem elimina impactul asupra copii-
lor?! În acest context, familia/cuplul/părinţii sunt afectaţi. Mă 

opresc la nivel micro, pentru că analiza poate fi extinsă şi la nivel 

macro. Care sunt consecinţele asupra societăţii?! Femeile, împreu-

nă cu rolurile şi muncile lor, nu sunt „entităţi separate”. Îngrijirea 
este tocmai acea dimensiune care îţi atrage atenţia că indivizii sunt 

interconectaţi. S-a scris atât de mult despre îngrijirea publică ori 

privată, formală ori informală efectuată de femei încât este inac-
ceptabil să fie desconsiderate ori nici măcar luate în considerare!  

Potrivit studiului The provision of childcare services. A 

comparative review of 30 European countries (2009)
46

 există mai 

multe argumente care determină un stat să investească în servicii 
de îngrijire a copiilor. Aceste facilităţile au efecte pozitive asupra 

participării femeilor pe piaţa muncii şi ratei de fertilitate (în condi-

ţiile în care diminuează consecinţele negative ale apariţiei copiilor 
asupra carierei şi veniturilor) şi contribuie la reducerea sărăciei 

deoarece o participare mai mare pe piaţa muncii scade riscul de 

sărăcie pe parcursul vieţii unui individ
47

; nu trebuie uitat că o cali-
tate mai bună a vieţii părinţilor înseamnă şi o calitate mai bună a 

vieţii copiilor, o mai bună integrare socio-economică a acestora. 

(Plantenga, Remery, 2009, p. 7) În condiţiile în care rata de ocupa-

re a femeilor cu copii preşcolari este mică, investiţiile în infra-
structura socială reprezintă un stimulent pentru reducerea acesteia. 

Ţinând cont de aceste argumente cu iz mai mult decât pozitiv, de 

                                                
46 Plantenga, Janneke; Remery, Chantal, 2009, The provision of childcare 

services. A comparative review of 30 European countries, European 

Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and 

Equal Opportunities. Ca observaţie generală, în condiţiile în care citesc 

din 2006 despre armonizarea vieţii de familie cu cariera, începe să devină 

frustrant să văd în diverse cercetări că nu sunt disponibile date despre 

România.     
47 Vezi şi în capitolul despre excluziune socială că un al doilea venit 

permite familiei să depăşească pragul de sărăcie.  
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investiţiile propriu-zise în infrastructura socială (care lipsesc) şi de 

discursurile politice care criticau puternic „grupul asistaţilor”, re-

vin la ce am afirmat mai sus: criza de cunoaştere şi ideologizarea 
neoliberală a guvernanţilor nu sunt de bun augur pentru poziţia 

femeilor în societate în general. Cred însă că deja am ajuns în 

acea etapă în care nu noi trebuie să furnizăm argumente de ce 

este bine ca statul să investească în infrastructura socială, ci ca 

guvernanţii să explice de ce nu o fac. Să mergem mai departe.  

 

1 Iunie poate deveni 1 Aprilie  
 
Pe 29 martie 2011 a fost publicat în Monitorul Oficial HG 

nr. 251 din 17 martie 2011 prin care au fost aprobate normele me-
todologice pentru derularea proiectelor prioritare din Programului 
naţional de dezvoltare a infrastructurii. Creşele şi grădini-ţele 
sunt incluse în strategia de modernizare a localităţilor (art. 13 
din HG nr. 251 din 17 martie 2011

48
). Potrivit aceluiaşi act norma-

tiv, au prioritate acele proiecte care au solicitat finanţare din fon-
duri europene (dar nu au fost selectate), care au fost iniţial finanţa-
te din fonduri proprii, dar nu au putut fi finalizate din cauza lipsei 
banilor şi cele din localităţile unde nu există creşe şi grădiniţe ori 
au un număr insuficient de locuri. (Art. 15) Începând cu luna iunie 
a anului 2011, au fost lansate licitaţii pentru diverse zone. Planul 
naţional de dezvoltare a infrastructurii a fost lansat târziu (sau în 
timp util) având în vedere că 2012 este an electoral. Potrivit licita-
ţiilor, urmează să fie construite nici mai mult nici mai puţin de 
635 de creşe şi grădiniţe

49
. În condiţiile în care din 1999 până 

în 2010 numărul grădiniţelor s-a diminuat constant, iar creşele 

                                                
48 HG nr. 251 din 17 martie 2011 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul 
Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, realizate de către 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
49 Calcule efectuate de autoare, potrivit Anexelor ataşate comunicatelor 
de presă emise de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în ur-
mătoarele zile: Vineri, 3 Iunie 2011; Marţi, 14 Iunie 2011; Miercuri, 15 
Iunie 2011; Vineri, 17 Iunie 2011; Luni, 20 Iunie 2011; Marţi, 21 Iunie 
2011; Luni, 27 Iunie 2011; Marţi, 28 Iunie 2011; Miercuri, 29 Iunie 
2011. Ultima accesare 14 august 2011, http://www.mdrt.ro/comunicare 
/presa/comunicate, criterii de interogare: luna iunie, anul 2011. 

http://freelex.juridic.ro/00139113.htm
http://freelex.juridic.ro/00139113.htm
http://freelex.juridic.ro/00136140.htm
http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate
http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate
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au crescut cu 6 unităţi (însă două s-au desfiinţat rămânând 4 
în 2009), îmi exprim rezervele faţă de fezabilitatea acestor obi-
ective fie ele pe termen mediu, nicidecum scurt.   

 

Un du-te-vino legislativ sau  

concediul de creştere şi îngrijire a copilului  
 

Concediul parental este un instrument menit să sprijine şi să 

aducă un tip de echilibru intersecţiei dintre muncă, familie şi viaţă 
privată. Statele Uniunii Europene au prevederi diferite privind 

concediul parental şi pentru că oferă diverse politici alternative 

pentru perioada în care copilul are vârsta cuprinsă între 0-3 ani. 
Dacă numărul facilităţilor de îngrijire este suficient, dacă există un 

sistem formal de bone, cu siguranţă că durata concediului parental 

va fi alta în statele respective în comparaţie cu cele în care conce-

diul de creştere şi îngrijire este principala modalitate de a echilibra 
intersecţia dintre muncă, familie şi viaţa privată (de pildă, Româ-

nia). Bineînţeles că şi consecinţele asupra beneficiarilor (a se citi: 

femeilor) sunt altele.  
Începând cu anul 2008, schimbările aduse concediului de 

creştere şi îngrijire a copilului în România au fost numeroase. Du-

pă debutul şi recunoaşterea crizei economice, modificările au fost 
la un moment dat atât de dese încât prevederile nici nu au intrat în 

vigoare deoarece au fost schimbate din nou. Recomand încă de la 

început ca această analiză să fie urmărită şi în Tabelul aferent
50

, 

altfel este dificil de observat evoluţia/involuţia lor. Modificări im-
portante ale duratei şi indemnizaţiei au fost aduse prin ordonanţe 

de urgenţă de către Guvernul României. Ultimul act normativ, care 

este în vigoare şi în prezent, a explicat cauza schimbărilor: „în ve-
derea eficientizării programului de acordare a indemnizaţiei pentru 

creşterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserţie lunar, 

acesta a fost reanalizat ţinându-se cont de durata de acordare şi de 

principiile de finanţare din alte state membre ale Uniunii Europene 
care au indemnizaţii similare”. (Ordonanţa de urgenţă nr. 111 din 

8 decembrie 2010) Ceea ce nu se menţionează, dar vă spunem noi, 

este că în alte ţări concediul parental este mult mai flexibil şi că 

                                                
50 Tabelul este inclus în partea finală a acestei analize. 
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există măsuri alternative, printre care facilităţi pentru creşterea şi 

îngrijirea copiilor. Altfel spus, ai şi alte opţiuni ca părinte dacă nu 

doreşti/nu poţi să ieşi de pe piaţa muncii unul sau doi ani. Justifi-
cările oferite cetăţenilor reflectă fie lipsă de cunoaştere, fie o mo-

dalitate puţin onestă de gestionare a informaţiilor.  

 

Unde erau probleme ori  

ce cunoşteam şi trebuia modificat?  

 
În Dimensiunea de gen a reconcilierii dintre muncă, familie 

şi viaţa privată (2007) subliniam că modul în care concediul pa-

rental este conceput are efecte diferite asupra femeilor şi bărbaţi-

lor. Pe scurt, nu este o măsură neutră. Această politică publică 

generează dezavantaje care trebuie echilibrate atât prin trans-

formarea politicii în sine, cât şi prin măsuri alternative de re-

conciliere. Nu se poate una fără cealaltă dacă vrei ca femeile să nu 
mai fie vulnerabile. Este necesar să fac următoarea observaţie: nu 

avem niciun dubiu că această politică are efecte în primul rând 

asupra femeilor deoarece datele statistice ne spun că femeile sunt 

beneficiarele acestui tip de concediu; de exemplu, în perioada iulie 
2004 - aprilie 2005, 92, 2% din beneficiari erau femei51. Dar în 

lipsa alternativelor (mai ales a serviciilor de creştere şi îngrijire a 

copiilor), schimbările concediului parental trebuiau efectuate cu 
înţelepciune în aşa fel încât să nu genereze un dezechilibru şi mai 

mare şi bătăi de cap suplimentare pentru femei. Să nu uităm că în 

2010 modificările aduse concediului parental au determinat acţiuni 
succesive de protest ale femeilor şi ale bărba-ţilor în faţa Ministe-

rului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a Guvernului.  

 

 

                                                
51 Reconcilierea vieţii profesionale cu cea familială, trimestrul II, 2005, 

Institutul Naţional de Statistică, p. 61.   
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Vrem drepturi, NU pomeni! 
  

Pe 15 mai 2010, Centrul FILIA, împreună cu alte 

organizaţii nonguvernamentale şi persoane din toată ţa-
ra, a trimis o scrisoare de protest Preşedintelui Români-

ei, Primului Ministru, Ministrului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale şi Ministrului Finanţelor Publice, prin 

care îşi arăta consternarea şi dezaprobarea faţă de redu-
cerea indemnizaţiei pentru creşterea şi îngrijirea copilu-

lui, a alocaţiei pentru familia monoparentală, precum şi 

a alocaţiei complementare pentru copii.  
 

În scrisoare se arăta, printre altele, că nu există 

justificare politică, economică şi nici morală pentru 
adoptarea acestor măsuri. Prin micşorarea indemnizaţiei 

de creştere a copilului, Guvernul ar obţine o economie 

infimă la buget, cuantificat în doar 0,02% din PIB, pro-

vocând în schimb o suferinţă nejustificată beneficiarilor. 
Primirea indemnizaţiei nu este o „pomană” de la Stat, ci 

un drept al părinţilor bazat pe nivelul contribuţiilor lor 

din perioada în care sunt activi pe piaţa muncii.  
 

„Aceste măsuri nu au sens nici politic, nici eco-

nomic, nici moral. În România, potrivit datelor disponi-

bile, în luna martie la nivelul întregii ţări, beneficiau de 
indemnizaţia pentru creşterea copilului 193.004 de per-

soane, plăţile cumulând 189.883.868 de lei. Din acestea, 

doar un procent de 20% primeşte o indemnizaţie mai 
mare de 600 de RON pe lună. „Economia” care s-ar face 

ar fi una infimă care ar produce suferinţă nejustificată”.  

 
O parte din semnatarii Scrisorii s-au alăturat pro-

testului din faţa Ministerului Muncii, Familiei şi Protec-

ţiei Sociale, iniţiat de mamele de pe forumurile 

miresici.ro si desprecopii.com, protest sprijinit de Cen-
trul FILIA. 

 

http://miresici.ro/
http://desprecopii.com/
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Rezum pe scurt problemele pe care le cunoşteam pentru că 

modificările legislative succesive le puteau corecta. Vom vedea în 
ce măsură au şi făcut-o.  

 

1. „Concediul şi indemnizaţia mămicilor” 

Am văzut că femeile utilizează efectiv concediul parental, 
întrerupându-şi munca pentru o anumită perioadă de timp. Acesta 

este un motiv în plus pentru ca diverse persoane să discute (eronat) 

despre „concediul şi indemnizaţia mămicilor”. Din punct de vede-
re legal, şi bărbaţii pot fi beneficiari. Statistic însă, numărul lor 

este foarte mic. Dacă beneficiarii sunt în mod disproporţionat fe-

mei, cineva se poate întreba de ce sunt femeile principala categorie 
de beneficiari, de ce ne-am dori ca şi bărbaţii să se numere printre 

ei şi ce se poate face? Răspunsurile la prima întrebare variază: cul-

tura organizaţională rigidă, bugetul familiei ar avea de suferit în 

cazul în care persoana cu venitul mai mare (de obicei bărbatul) ar 
opta pentru concediu, stereotipuri de gen privind îngrijirea (să nu 

uităm despre „mitul cipului”). De ce ne-am dori ca şi bărbaţii să îşi 

ia concediu de creştere şi îngrijire a copilului? Pentru că sunt şanse 
să-şi dorească (unii), pentru că altfel vom crede la nesfârşit că doar 

femeile pot îngriji (din nou, vezi povestea cipului), pentru că s-ar 

putea ca femeile să aibă un venit mai mare (în puţine cazuri). Ce 

se poate face? Mai multe, pe termen lung ori scurt: de pildă, poli-
tici educaţionale care să promoveze parentalitatea reciproc asu-

mată, concediul parental poate fi divizat între mamă şi tată în aşa 

fel încât să ţină cont de traseul de viaţă individual sau o parte din 
concediu poate fi accesată de tată.  

  

2. Durata concediului: opţiuni?  

Doi sau trei ani reprezintă o perioadă lungă de neo-

cupare care reduce calitatea capitalului uman. Altfel spus, 
cei doi sau trei ani petrecuţi în afara pieţei muncii afectează femei-
le (profesionalizare, promovare, salariu etc.). O doză minimă de 

pragmatism ne spune că reîntoarcerea la muncă trebuie însoţită de 

programe de reactualizare a competenţelor profesionale. Nu e re-
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comandat să ignori pur şi simplu perioada petrecută departe de 

piaţa muncii, să nu ai o coerenţă minimală la nivelul politicilor 

publice. Curios este că în anul 2007, în urma unei cercetări realiza-
te de Centrul FILIA în cadrul proiectului Şanse egale prin concili-

erea vieţii de familie cu cariera, programele de reactualizare a 

competenţelor profesionale a fost singura măsură sprijinită de par-
lamentari, sindicate şi mediul privat

52
. Domeniul armonizării vieţii 

de familie cu cariera beneficiază de politici tip mozaic. Însă aici e 

nevoie tocmai de coerenţă pentru a nu vulnerabiliza suplimentar 

(şi inutil) femeile. 
Cu toate că durata concediului este problematică, ştim sigur 

că orice modificare a acesteia trebuie să ia în calcul alternativele. 

Dacă nu sunt suficiente creşe, dacă nu furnizezi alte facilităţi for-
male la care să recurgă părinţii (mai ales femeile), nu este deloc 

indicat să modifici durata concediului. De aceea am afirmat că 

pentru a elimina ori diminua din consecinţele negative este reco-

mandat nu doar să schimbi diferite prevederi ale concediului pa-
rental, ci şi să oferi alternative. Statul trebuie să sprijine femeile 

şi bărbaţii să aibă opţiuni diferite de armonizare a vieţii de 

familie cu profesia: formale, nu informale. Altfel spus, îngriji-
rea nu trebuie direcţionată doar către familie (femei), iar investiţii-

le în infrastructura socială (de exemplu grădiniţe) trebuie aşezate 

                                                
52 Volumul Şanse egale prin concilierea vieţii de familie cu cariera 

(2007) detaliază percepţiile şi importanţa concilierii vieţii de familie cu 

cariera pe agenda publică, politică din România a organizaţiilor sindicale, 

patronale, ale mediului academic şi grupurilor parlamentare. Volumul a 

apărut în urma unei cercetări derulate de Centrul de Dezvoltare Curricu-

lară şi Studii de Gen: FILIA în cadrul Proiectulului Şanse egale prin 

concilierea vieţii de familie cu cariera, cu sprijinul financiar al Camerei 
Deputaţilor prin programul „Parteneriat cu societatea civilă”. Proiectul a 

urmărit realizarea unei consultări a principalilor actori cu rol în elabora-

rea şi implementarea politicilor de conciliere, mai ales pentru a identifica 

punctele de intersecţie şi pe cele de divergenţă, dar şi pentru a delimita 

percepţia reprezentanţilor grupurilor parlamentare, sindicatelor, mediului 

academic şi a celui privat asupra efectelor pozitive şi negative ale unor 

politici coerente de conciliere. Ancheta a foat realizată în perioada 10 

noiembrie- 10 decembrie 2007. 
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pe agenda politică înainte de se micşora perioada de concediu. 

Ştim că nu s-a procedat astfel.  

 

 3. Indemnizaţia fixă: contributivitate, plafon maximal, nevo-

ie de predictibilitate  

Indivizii au venituri diferite, prin urmare şi contribuţiile lor 

sociale variază. Dacă acordarea indemnizaţiei este condiţionată de 

prezenţa pe piaţa muncii, şi veniturile diferite ale persoanelor tre-
buie considerate. Uniformizarea cuantumului ori plafonul maximal 

sunt problematice. Plafonarea este nedreaptă în condiţiile în care 

beneficiarii au contribuit în mod diferit la bugetul de stat. Princi-

piul contributivităţii trebuie aplicat şi în calcularea indemnizaţiei 
de creştere şi de îngrijire a copilului, nu trebuie folosit doar ca in-

strument politic în funcţie de anumite nevoi publice. Lipsa de pre-

dictibilitate a cuantumului indemnizaţiei nu este binevenită. Osci-
laţiile nu sunt indicate de-a lungul unei perioade scurte de timp. 

De ce? Pentru că resursele financiare sunt necesare pentru supra-

vieţuire, în plus oamenii îşi fac planuri de viaţă (nu este imoral să 

discutăm despre bani şi copii în aceeaşi ecuaţie, am clarificat deja 
acest aspect). Cei care au contractat credite şi cei care au achiziţi-

onat bunuri şi servicii (inclusiv serviciile de maternitate) au ţinut 

cont de un anumit cuantum al indemnizaţiei.  

 

2008-2011: De ce era nevoie? Unde s-a ajuns? Care 
sunt consecinţele? 
 

Dacă urmărim schimbările din acest interval aduse 
indemnizaţiei aferente concediului parental şi perioadei de 
acordare observăm anumite tendinţe.  

 

1. Începe să fie sprijinit un tip de implicare a taţilor 
printr-o prevedere nouă a Ordonanţei de urgenţă nr. 111 din 
8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor. Potrivit articolului 11, o perioadă 
de cel puţin o lună din concediul pentru creşterea copilului 
trebuie luată de celălalt părinte, cel mai probabil tatăl, în ba-
za unei solicitări a acestuia. Însă, dacă tatăl copilului nu do-



 63 

reşte, concediul fiind netransferabil, mama nu poate benefi-
cia de acest interval. Această măsură este binevenită, dar în 
lipsa unor acţiuni complementare care să stimuleze accesa-
rea concediului parental de către tată, ea va duce, mai de-
grabă, doar la micşorarea perioadei de concediu de care 
poate beneficia familia. 

 

2. Femeile nu par a fi încurajate să stea mult timp de-

parte de piaţa muncii deoarece durata concediului parental a 

fost modificată, iar cuantumul indemnizaţiei depinde de 
numărul anilor potrivit schimbărilor de la sfârşitul anului 

2010. În plus, există un stimulent de inserţie de 500 lei care 

se acordă persoanelor care optează pentru o perioadă mai 
scurtă de concediu şi în cazul copilului cu dizabilităţi. 

 

3. Veniturile persoanelor sunt parţial considerate, pla-
fonul maximal este prezent, însă acesta a scăzut treptat de la 

4000 la 3400 lei dacă indemnizaţia este primită de-a lungul 

unei perioade mai mici de un an, la 1200 lei pentru o peri-
oadă mai mică de doi ani. În cazul copilului cu dizabilităţi, 

plafonul maximal este de 3400 lei până la împlinirea de că-

tre acesta a vârstei de 3 ani. 
 

4. Lipsa de predictibilitate a beneficiarilor este sanc-
ţionată prin introducerea unor constrângeri suplimentare. 

Dacă ai optat pentru varianta mai redusă, dar planurile de 

viaţă s-au schimbat, poţi beneficia de concediu până la doi 

ani, dar fără plată. Ne întrebăm dacă este drept ca doar una 
dintre părţi să dea dovadă de predictibilitate. 

 

5. Schimbările succesive din ultimii 4 ani au demon-

strat lipsă de predictibilitate din partea guvernanţilor. Este 

surprinzător că schimbări importante adoptate prin ordonan-
ţă de urgenţă în decembrie 2010 au intrat în vigoare, nu 

treptat, ci o lună mai târziu. 

 

 
Analiza concediului parental ne arată că statul este mai pu-

ţin interesat de îngrijirea copiilor cu vârsta între 0-3 ani. Diminua-
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rea constantă a numărului facilităţilor de îngrijire a copiilor este un 

argument suplimentar, observăm că statul şi-a retras treptat 

sprijinul din educarea şi îngrijirea copiilor preşcolari (nu dis-
cut aici dacă interesul creşte în perioada de şcolarizare). Pe de altă 

parte, am văzut că facilităţile private pentru copii cu vârsta între 0-

3 ani nu suplinesc lipsa celor de stat. Aşadar, observăm că este 

încurajată îngrijirea informală în familie. Această formă de 

îngrijire ridică anumite probleme în condiţiile în care poate fi efec-

tuată de mama copiilor, bunici ori de o altă persoană plătită. Sunt 

mari şansele ca îngrijirea să fie realizată chiar de mama copilului 
deoarece rata de ocupare a femeilor cu copii preşcolari este cea 

mai scăzută. În condiţiile în care vârsta de pensionare a femeilor şi 

a bărbaţilor a crescut treptat, ne întrebăm în ce măsură bunicii vor 
mai avea un rol aşa de mare în îngrijirea copiilor preşcolari. Dacă 

luăm în calcul şi vârsta medie a femeilor la prima naştere, obser-

văm că bunicii au în jur de 50 de ani, deci sunt activi pe piaţa 

muncii în intervalul 0-6 ani ai copilului. O bonă trebuie plătită, 
aşadar veniturile persoanelor vor juca un rol important în „externa-

lizarea parţială a îngrijirii”. În relaţie strict cu piaţa muncii, prin 

internalizarea îngrijirii la nivelul familiei există un risc crescut 

ca rata de ocupare a femeilor cu copii preşcolari să scadă
53

.  

 

Concluzii: internalizare sau externalizare a îngrijirii?!  

  
Întreaga analiză efectuată identifică două tendinţe pro-

fund contradictorii ale guvernanţilor faţă de relaţia dintre fe-

mei-îngrijire-piaţa muncii. Pe de o parte, numărul în scădere al 
creşelor şi grădiniţelor, precum şi lipsa stimulentelor pentru func-

ţionarea unor astfel de facilităţi în regim privat ne arată un interes 

pentru internalizarea îngrijirii la nivelul familiei. Pe de altă par-
te, prevederile concediului de creştere şi îngrijire a copilului arată 

preferinţe clare pentru externalizarea îngrijirii (pentru reîntoar-

cerea femeilor pe piaţa muncii) prin sancţionarea financiară a be-

neficiarilor care optează pentru o perioadă mai mare de concediu 

                                                
53 Această internalizare a îngrijirii are consecinţe şi asupra accesului co-

piilor la educaţie timpurie. Analiza prezentă nu urmăreşte însă explicit 

educaţia timpurie.       
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şi prin stimulentul de 500 lei oferit persoanelor care deja au optat 

pentru perioada mai scurtă şi care revin mai repede la muncă.  

Aceste două tendinţe vizibil contradictorii conturate 

prin aplicarea măsurilor anti-criză subliniază din nou lipsa de 

coerenţă a reglementărilor din domeniul armonizării vieţii de 

familie cu profesia. Pentru femei, consecinţele pe termen lung 
sunt sumbre în lipsa unor reglementări corective şi coerente. Am 

văzut deja că îngrijirea este caracterizată de interdependenţă, prin 

urmare nu doar femeile vor fi afectate în condiţiile în care armoni-

zarea vieţii de familie cu profesia este legată de educaţie, piaţa 
muncii, pensionare, natalitate. Armonizarea vieţii de familie cu 

cariera îi ajută pe oameni să facă faţă cerinţelor profesionale şi 

responsabilităţilor familiale. Politicile coerente scad vulnerabilita-
tea femeilor şi le ajută să rămână pe piaţa muncii. Deocamdată, 

ceea ce observăm este un conflict între guvernanţi şi femei, 

între guvernanţi şi familii, conflict adâncit de măsurile anti-

criză.   
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Anul 2007 

Actul normativ care reglementează 

cuantumul indemnizaţiei şi  

perioada concediului parental 

Durată concediu Indemnizaţie Beneficiar/ă 

În 2007, cuantumul indemniza-

ţiei şi perioada de concediu 

sunt reglementate prin Ordo-

nanţa de urgenţă nr. 148 din 3 

noiembrie 2005 privind susţine-
rea familiei în vederea creşterii 

copilului (cu modificările ulteri-

oare din 2006). 
 

În 2007, concediul parental 
are o durată de maxim 2 ani 

sau, în cazul copilului cu 
dizabilităţi, de 3 ani.  

 

Cuantumul indemnizaţiei 
este fix, reprezintă 600 RON. 

( Art. 2) 

 

Dacă persoanele aflate în 
concediu realizează venituri 
profesionale supuse impozi-
tului pe venit, li se acordă un 

stimulent lunar de 100 
RON, iar plata indemnizaţiei 
se suspendă. (art. 3, punctul 
2).  

 
Alocaţia de stat pentru copii 
se cumulează cu indemnizaţia 
lunară, respectiv celor 600 
RON, li se adaugă 200 repre-
zentând alocaţia pentru copi-
lul în vârstă de până la 2 sau 
3 ani în cazul copilului cu 

dizabilităţi. 

Toţi angajaţii, femei şi bărbaţi, 
care au devenit părinţi (inclusiv, 
părinţi adoptivi sau tutori) au 
dreptul la concediu parental dacă 

au realizat timp de 12 luni veni-
turi profesionale supuse impozitu-
lui pe venit. 
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Anul 2008 (partea I) 

Actul normativ care reglementează 

cuantumul indemnizaţiei şi  

perioada concediului parental 

Durată concediu Indemnizaţie Beneficiar/ă 

Este adoptată Legea nr. 257 din 31 
octombrie 2008 pentru modificarea 
alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 

privind susţinerea familiei în vederea 
creşterii copilului. 
 
Aceasta urmează să intre în vigoare 
începând cu data de 1 ianuarie 2009, 
dar prevederile acesteia nu vor fi 
aplicate în condiţiile în care de la 1 
ianuarie 2009 se va implementa un 

prag maximal care stabileşte o limită 
a cuantumului indemnizaţiei. 

Legea nu modifică 
perioada de acordare 
a indemnizaţiei.  
 

 

Modalitatea de calcul a indemnizaţiei se schimbă, 
implicit şi cuantumul acesteia. Legea din octombrie 

introduce posibilitatea ca femeia sau bărbatul să 

opteze.  

 
Persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii 
copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesi-
onale supuse impozitului pe venit, beneficiază de 
indemnizaţie în cuantum de 600 lei sau, opţional, în 
cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe 
ultimele 12 luni. (art. 1) 
 

Legea nu stabileşte un plafon maxim pentru cei 85%. 
 
Potrivit articolului 2 din lege, de prevederile sale pot 
să beneficieze şi persoanele care se aflau în plată la 
data întrării în vigoare a legii. (art.2) 

Beneficiarul/a nu 
se schimbă. 
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Anul 2008 (partea a II-a) 

Actul normativ care reglementează 

cuantumul indemnizaţiei şi  

perioada concediului parental 

Durată concediu Indemnizaţie Beneficiar/ă 

Pe 31 decembrie 2008 este publicată 
în Monitorul Oficial OUG nr. 226/ 

2008 privind unele măsuri finan-
ciar-bugetare. Prevederile acesteia 

urmează să între în vigoare de la 
începutul anului următor, de pe 1 ia-
nuarie 2009. 
 

Acesta este momentul în care criza 

economică devine un argument 

pentru schimbările legislative care 

vor urma. 

Ordonanţa nu modifică peri-
oada de acordare a indem-
nizaţiei. 

Ordonanţa de la sfârşitul lunii decembrie 

stabileşte un prag maximal al cuantumului 

indemnizaţiei: 4000 RON- este suma ma-

ximă de care poate beneficia o persoană 
aflată în concediu pentru creşterea şi îngriji-
rea copilului.  
 
Persoanele care, în ultimul an anterior datei 
naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni 
venituri profesionale supuse impozitului pe 
venit, beneficiază de indemnizaţie în cuan-
tum de 600 lei sau, opţional, în cuantum de 

85% din media veniturilor realizate pe 
ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 

lei. (art. 12). 
 
Aşadar, se modifică aliniatul (1) al articolului 
1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
148/2005 privind susţinerea familiei în vede-
rea creşterii copilului, 

Beneficiarul/a nu 
se schimbă. 
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Anul 2009  

Actul normativ care reglementează 

cuantumul indemnizaţiei şi  

perioada concediului parental 

Durată concediu Indemnizaţie Beneficiar/ă 

Legea Nr. 239 din 10 iunie 2009 
pentru modificarea art. 2 din Ordo-
nanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
148/2005 privind susţinerea familiei 

în vederea creşterii copilului. 

Legea nu modifică perioada 
de acordare a indemnizaţiei. 

Această lege cu un unic articol modifică o 
prevedere din Ordonanţa de urgenţă a Gu-
vernului nr. 148/2005 privind susţinerea 
familiei în vederea creşterii copilului referi-

tor la cuantumul indemnizaţiei, şi anume 
articolul 2. Legea ia în calcul sarcinile geme-
lare, de tripleţi sau multipleţi, respectiv că o 

femeie poate fi însărcinată cu mai mult de 
un copil…  
 
Cuantumul indemnizaţiei prevăzute la art. 1 
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guver-

nului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei 
în vederea creşterii copilului se majorează cu 
600 lei pentru fiecare copil născut dintr-o 

sarcină gemelară, de tripleţi sau multi-
pleţi, începând cu al doilea copil provenit 
dintr-o astfel de naştere. (Art. 1) 

Beneficiarul/a nu 
se schimbă 
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Anul 2010 (partea I-a) 

Actul normativ care reglementează 

cuantumul indemnizaţiei şi  

perioada concediului parental 

Durată concediu Indemnizaţie Beneficiar/ă 

Pe 30 iunie 2010 se publică în Moni-
torul Oficial Legea 118/2010 pri-

vind unele măsuri necesare în ve-

derea restabilirii echilibrului buge-

tar. 

 

Legea nu modifică 
perioada de acordare 
a indemnizaţiei. 

Această lege care diminuează cu 25% salariile din 
sectorul bugetar, reduce cu 15% cuantumul indem-
nizaţiei. Articolul 16 al Legii prevede că indemniza-
ţia va fi diminuată pentru o perioadă de aproximativ 

jumătate de an.  
 
Potrivit articolului 12, „cuantumul indemnizaţiilor 
acordate în temeiul art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei 
în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi cele care se află 

în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi se 

diminuează cu 15%. Dacă din calcul rezultă un 
cuantum mai mic de 600 lei, se acordă 600 lei.” (Art. 
12) 
 
Articolul 16 stipulează că diminuarea cuantumului 
indemnizaţiei „se aplică până la 31 decembrie 2010.” 
(Art. 16) 

Beneficiarul/a nu 
se schimbă 
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Anul 2010 (partea a II-a) 

Actul normativ care 

reglementează 

cuantumul indemni-

zaţiei şi perioada 

concediului parental 

Durată concediu Indemnizaţie Beneficiar/ă 

Pe 10 decembrie 
2010 se publică în Mo-

nitorul Oficial Ordo-
nanţa de urgenţă Nr. 
111 din 8 decembrie 
2010 privind conce-
diul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşte-
rea copiilor. 
 

Prevederile acesteia 
urmează să intre în 
vigoare de la 1 ianua-
rie 2011. 

Această Ordonanţă in-
clude schimbări sem-

nificative privind du-
rata concediului şi in-
demnizaţia aferentă.  
 
 
Actul normativ inclu-
de posibilitatea ca be-
neficiarul/a să opteze 

fie pentru un conce-
diu de până la un an 
şi indemnizaţia afe-
rentă, fie pentru un 
concediu „pentru creş-
terea copilului în vâr-
stă de până la 2 ani”. 
(Art. 2, al. 1, b). 

Plafonul maxim al indemnizaţiei se diminuează de la 
4000 la 3400 RON, în plus se diminuează şi procentul 

aplicat veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni: de 

la 85% la 75%. (Art. 1, al. 2)  
 

În fapt, indemnizaţia diferă în funcţie de perioada conce-
diului. Aşadar, dacă femeia/bărbatul optează pentru: 
varianta 1 (concediu mai mic de un an), indemnizaţia 

reprezintă „75% din media veniturilor nete realizate pe 
ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici 
mai mare de 3.400 lei.” (Art. 2, al. 2); 
varianta 2 (concediu de până la 2 ani), indemnizaţia 
scade şi reprezintă „75% din media veniturilor nete reali-
zate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei 
şi nici mai mare de 1.200 lei”. (Art. 2, al 3) 
 

Varianta 1 se aplică în cazul copilului cu dizabilităţi, cu 
menţiunea că se acordă „concediul până la împlinirea de 
către acesta a vârstei de 3 ani”. (Art. 2, al. 4)  

Prevederi noi privind benefi-
ciarul/a. 

 
Potrivit articolului 11, o peri-
oadă de cel puţin o lună din 
concediul pentru creşterea co-
pilului trebuie luată de celă-
lalt părinte, cel mai probabil 
tatăl, în baza unei solicitări a 
acestuia. Însă, dacă tatăl copi-

lului nu doreşte, concediul 
fiind netransferabil, mama nu 
poate beneficia de acest inter-
val. (Art. 11) 
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Anul 2010 (partea a II-a, continuare) 

Actul normativ care 
reglementează 

cuantumul indemni-
zaţiei şi perioada 

concediului parental 

Durată 

concediu 
Indemnizaţie Beneficiar/ă 

  Flexibilitate redusă în condiţiile în care opţiunea pentru varianta 1 sau 2 nu poate fi 
schimbată (Art. 2, al. 7). Însă, persoanele care au optat pentru varianta 1 pot să solici-
te concediu fără plată pentru creşterea copilului pană la vârsta de 2 ani. (Art. 6, al. 1) 
 

Potrivit articolului 3, pentru calcularea indemnizaţiei se iau în calcul „toate veniturile 
lunare încasate” de beneficiar/ă. (Art. 3, al. 4) 
 

Stimulentul de inserţie de 500 lei se acordă numai dacă persoana optează pentru vari-
anta 1 şi în cazul copilului cu dizabilităţi.  
Acest stimulent nu se acordă pentru persoana care decide să opteze pentru varianta 2. 
Dacă pe parcursul primilor 2 ani din viaţa copilului realizezi că 1200 lei nu te mai 
aju-tă să supravieţuieşti, întoarcerea la muncă nu este însoţită de un alt beneficiu 
(stimulent). Este clar că statul nu în-curajează opţiunea pentru varianta 2, respectiv 
concediul pentru o perioadă mai generoasă, dar cu o indemnizaţie mai mică.  

 

 

Chiar dacă prevederile Ordonanţei de de urgenţă Nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară trebuiau să 
intre în vigoare de la 1 ianuarie 2011, abia la sfârşitul lunii, pe 31 ianuarie 2011, s-a publicat în Monitorul Oficial Hotărârea nr. 52 din 
19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 111/2010 
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. 
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Violenţa împotriva femeilor 

Andreea Bragă 

 

O „poveste” reală spusă (foarte) sumar 

 

Într-o seară am auzit pe scara blocului în care locuiesc o fe-

meie care striga din răsputeri şi am ieşit speriată să văd ce s-

a întâmplat. Plângea şi tremura, iar braţul ei pur şi simplu 

atârna pentru că osul îi fusese fracturat imediat sub umăr de 

soţul ei. Am plecat împreună cu ea la spital. Am luat-o şi pe 

mama ei din drum. În timp ce vecina mea plângea şi se ţinea 

de braţ, mama ei o întreba dacă i-a călcat hainele soţului ei, 

dacă nu i-a încălzit mâncarea cum trebuia sau cu ce l-a su-

părat. A fost nevoită să îşi pună toracele şi braţul în ghips şi 

să se întoarcă în casa unde o aştepta cel care îi rupsese mâ-

na. Şi-a făcut certificat medico-legal şi am mers împreună cu 

ea la poliţie pentru a înainta o plângere împotriva soţului ei, 

însă primul lucru pe care l-a auzit a fost faptul că majorita-

tea femeilor agresate îşi retrag plângerea şi a fost întrebată 

dacă este absolut sigură că doreşte să înceapă acest demers 

ca să nu îşi piardă timpul degeaba. Am aflat că soţul ei este 

subofiţer în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi 

că nu era agresată pentru prima oară. Am tot încercat să îi 

spun că poate să îşi refacă viaţa departe de el. Mi-a spus că 

s-a angajat abia de câteva săptămâni ca agent de vânzări, că 

are un salariu care nu îi permite să îşi închirieze o locuinţă, 

iar la părinţii ei nu poate sta. Toţi cei din jurul ei îi spuneau 

să se întoarcă la soţul ei pentru că s-a schimbat şi chiar a 

început să îi gătească de când ea are jumătate de corp în 

ghips. După două săptămâni şi-a retras plângerea. 
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 Sunt sigură că mulţi cunoaştem sau am auzit de cel puţin o 

femeie care este abuzată, asta dacă nu am trăit chiar noi o 

astfel de experienţă. Violenţa împotriva femeilor este un fe-

nomen mult mai răspândit decât ne dăm seama. Cu toate 

acestea, nu pare să fie o temă de interes pentru decidenţii 

politici, cu atât mai mult pentru elaborarea politicilor publi-

ce şi bugetarea lor, chiar dacă multe femei au nevoie de mă-

suri concrete pentru a spune nu violenţei. 

 

 În continuare voi analiza modul în care măsurile adoptate 

de Guvernul României pentru a contracara efectele crizei 

economice au un impact negativ asupra femeilor, victime ale 

violenţei în familie. Deşi România este semnatară a convenţi-

ilor internaţionale privind eliminarea tuturor formelor de 

violenţă împotriva femeilor şi respectarea drepturilor omu-

lui, violenţa în familie pare să fie considerată de decidenţi în 

continuare o problemă personală, care aparţine spaţiului 

privat. Ceea ce cunoşteam la debutul crizei era că violenţa 

împotriva femeilor nu reprezenta un fenomen întâmplător, un 

simplu accident cu care se confruntă persoanele (a se citi 

femeile) din când în când, ci că era mai degrabă un fenomen 

suficient de răspândit încât să ne facă să ne întrebăm de ce 

este ignorat şi tolerat. Lipsa reglementării adecvate şi a bu-

getării nu ne arată altceva decât că vio-lenţa împotriva feme-

ilor este tolerată inclusiv de guvernanţi, nu doar de societa-

tea românească în general.  

 

 
Violenţa împotriva femeilor reprezintă o încălcare a dreptu-

rilor omului şi un obstacol în calea dezvoltării lor sociale şi eco-
nomice. La nivel internaţional, una din trei femei a fost bătută, 

abuzată sexual sau supusă unui alt tip de abuz, cel mai des de către 

o persoană cunoscută, inclusiv de soţul ei sau alt bărbat din fami-
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lie, iar una din patru femei a fost abuzată în timpul sarcinii
54

. În 

cadrul Platformei de acţiune de la Beijing, adoptată la a patra Con-

ferinţă Mondială asupra Problemelor Femeilor din 1995, violenţa 
împotriva femeilor este definită drept orice act de violenţă funda-

mentat pe criteriul de gen, care rezultă sau care poate rezulta într-o 

vătămare sau suferinţă fizică, sexuală sau psihologică a femeilor, 
inclusiv ameninţările cu asemenea acte, coerciţia sau privarea arbi-

trară de libertăţi, indiferent dacă acestea apar în viaţa publică sau 

privată (Declaraţia de la Beijing, 1996, Art. 112). 

 Conceptul de violenţă împotriva femeilor nu a fost pre-

luat de decidenţii politici din România în elaborarea politicilor 

publice, fiind preferată expresia de violenţă în familie, mai ne-

utră din punct de vedere al genului. Tendinţa societăţilor post-
comuniste de a opta pentru conceptul de violenţă în familie în de-

trimentul celui de 

violenţă împotriva fe-

meilor ar fi, conform 
lui Katalin Fábián, do-

vada rezistenţei legiu-

itorilor faţă de trans-
formarea relaţiilor de 

putere precedente din-

tre stat şi cetăţeni 
(Fábián, 2010, p.20). 

Procesul anevoios de 

adoptare şi extindere 

a prevederilor legale 
privind eliminarea vi-

olenţei în familie de-

notă reticenţă faţă de 
un stat cu puteri ne-

limitate şi faţă de intruziunea acestuia în viaţa privată (Fábián, 

2010, p.21). Însă, în prezent, cunoaştem deja că violenţa împotriva 
femeilor are nevoie de reglementări clare pentru că încălcarea 

drepturilor persoanelor are loc şi în spaţiul privat, în familie. 

                                                
54 Fondul ONU pentru Populaţie, document disponibil la adresa 

http://www.unfpa.org/gender/violence.htm   

Art. 2 din Legea nr. 217/2003 pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie:  

  
(1) În sensul prezentei legi, violenţa în 

familie reprezintă orice acţiune fizică 

sau verbală săvârşită cu intenţie de că-

tre un membru de familie împotriva al-

tui membru al aceleiaşi familii, care 

provoacă o suferinţă fizică, psihică, se-
xuală sau un prejudiciu material. 

 

(2) Constituie, de asemenea, violenţă 

în familie împiedicarea femeii de a-şi 

exercita drepturile şi libertăţile 

fundamentale. 

http://www.unfpa.org/gender/violence.htm
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Cadrul legislativ şi instituţional până în anul 2009  

 

În continuare, voi evidenţia anumite trăsături ale cadrului 

legislativ şi instituţional care vulnerabiliza femeile în mod inutil. 

M-am oprit la anul 2009 deoarece doresc să cunoaştem situaţia 
înainte de debutul crizei economice în România pentru a putea 

urmări evoluţia legislativă şi modul în care s-au modificat datele 

statistice referitoare la violenţa în familie (în condiţiile în care, în 
2010, au fost luate o serie de măsuri care nu au venit în sprijinul 

femeilor, victime ale violenţei). 

La începutul perioadei de tranziţie, Codul penal din Româ-

nia nu prevedea violenţa în familie ca infracţiune distinctă, iar po-
sibilitatea instituţiilor guvernamentale de a interveni era limitată 

(Asociaţia Baroului American, 2007, p.19). Legea nr. 197/2000, 

privind modificarea şi completarea Codului penal, prevede mă-
suri şi pedepse pentru persoanele care săvârşesc acte de violenţă 

asupra membrilor familiei; aici sunt introduse pentru prima dată 

dispoziţii privind violul marital şi interdicţia de a reveni în locuin-
ţa familiei pe o 

perioadă deter-

minată. Art. 118 

din Legea nr. 

197/2000 regle-

mentează condi-

ţiile de aplicare a 
interdicţiei agre-

sorului de a re-

veni în locuinţa 
familiei. Defini-

ţia membrului 

de familie din 

Codul Penal exclude relaţiile de logodnă, prietenie şi uniune 

consensuală, precum şi cazurile în care agresorul este fostul 

soţ sau ruda apropiată care locuieşte separat
55

. 

                                                
55 Legea nr. 197/2000 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii 

din Codul penal, Art. 1491  – Prin membru de familie se înţelege soţul 

Aplicabilitatea Art. 118 este restricţionată de 

îndeplinirea a trei condiţii simultan:  
 

1. Se poate lua numai la cererea părţii vătămate. 

2. Numai faţă de persoana condamnată la pede-

apsa închisorii de cel puţin un an pentru loviri 

sau orice alte acte de violenţă cauzatoare de 
suferinţe fizice şi psihice, săvârşite asupra 

membrilor familiei. 

3. Numai dacă instanţa constată că prezenţa 

agresorului constituie un pericol grav pentru 

ceilalţi membri ai familiei. 
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 Cadrul legislativ privind violenţa în familie a fost regle-

mentat prin Legea nr. 217/2003, în baza căreia a fost înfiinţată 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei (ANPF), având ca 
principal obiectiv prevenirea şi combaterea violenţei în familie. 

Hotărârea nr. 

686/2005 pentru 
aprobarea Strategi-

ei naţionale în do-

meniul prevenirii şi 

combaterii fenome-

nului violenţei în 

familie atrage aten-

ţia asupra responsa-
bilităţii statului ro-

mân de a crea un 

cadru favorabil care 

să permită găsirea 
unor soluţii de prevenire a violenţei în familie, precum şi de spriji-

nire a persoanelor supuse violenţei în familie. Raportul final pri-

vind legislaţia şi sistemul judiciar din România în cazul violenţei 
în familie, realizat de Asociaţia Baroului American în 2007, subli-

niază faptul că Legea nr. 217/2003 are „tendinţa de a plasa reuni-

rea familiei mai presus de drepturile victimelor şi nu protejează 
îndeajuns victimele abuzurilor familiale” (p. 61). Lipsa ordinului 

de restricţie şi inaplicabilitatea măsurilor de siguranţă prevăzute în 

Codul penal limitează posibilitatea soluţionării cazurilor de violen-

ţă în familie. Potrivit Asociaţiei Baroului American, prevederile 
Legii nr. 217/2003, corelate cu cele ale Codului penal, duc la in-

terpretări contradictorii
56

 (p. 70).  

                                                                                                
sau ruda apropiată, dacă aceasta din urmă locuieşte şi gospodăreşte îm-

preună cu făptuitorul. 
56 Codul Penal oferă o definiţie mai restrictivă membrului de familie, 
excluzând relaţiile de logodnă, prietenie şi uniune consensuală, precum şi 

cazurile în care agresorul este fostul soţ sau ruda apropiată care locuieşte 

separat în timp ce, conform Art. 3 şi 4 din Legea 217/2003, prin membru 

de familie se înţelege soţul, ruda apropiată şi persoanele care au stabilit 

relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copil, dovedi-

te pe baza anchetei sociale. 

Această strategie vine ca un răspuns la men-

ţiunile făcute în Raportul periodic al Co-

misiei Europene privind progresele înre-

gistrate de România pe calea aderării în 

2003: „În mai 2003 s-a adoptat legislaţia cu 

privire la prevenirea şi combaterea vio-

lenţei în familie. Legea constituie o dezvol-

tare pozitivă şi oferă protecţie îmbunătăţită 
victimelor violenţei. Pentru a pune în apli-

care legea, Agenţia Naţională pentru Protec-

ţia Familiei ar trebui să devină operaţională 

cât mai curând posibil” (p. 23). 
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Date statistice privind violenţa în familie  

până în anul 2009 

 
Existenţa datelor statistice, dezagregate pe sexe, reprezintă 

punctul de plecare pentru elaborarea, monitorizarea şi evaluarea 

programelor şi politicilor publice în domeniul combaterii violenţei 

împotriva femeilor. Plecând de la aceste date, pot fi analizate dife-

renţele între femei şi bărbaţi şi modul în care aceştia sunt afectaţi 
specific de violenţă.  

 

Cine sunt victimele violenţei în familie?  
 
În perioada 2004 – 2008, a fost înregistrat un număr de 

47.334 cazuri de violenţă în familie la nivel naţional şi au fost ra-

portate 677 de decese provocate ca urmare a actelor de violenţă 

comise în familie. Din totalul victimelor, 71,34% sunt femei. În 
anul 2008 s-au înregistrat 11.534 cazuri de violenţă în familie, 

reprezentând o creştere de 31,26 % faţă de anul 2007 (Buletin sta-

tistic în domeniul protecţiei familiei, 2009, p.167). Creşterea nu-
mărului de raportări faţă de anii precedenţi privind cazurile de vio-

lenţă în familie, poate fi un semnal al îmbunătăţirii procesului de 

colectare a datelor de către instituţiile publice din domeniu, însă 
nu reprezintă numărul real al cazurilor de violenţă din cauza necu-

noaşterii legislaţiei, încrederii scăzute în competenţa autori-tăţilor, 

etc.  

Tabel privind cazurile de violenţă în familie în funcţie de sex 

Sursa: Buletin statistic în domeniul protecţiei familiei, 2009. 
 

Din totalul cazurilor în care este precizat sexul victimelor, 

în 30,5% au fost implicate femei sub 18 ani, iar în 60,5% dintre 
cazuri, femei peste 18 ani. În ceea ce priveşte victimele de sex 

bărbătesc, 72% sunt minori, iar 28% adulţi. Majoritatea victime-

 Victime de sex 

femeiesc 

Victime de 

sex bărbătesc 
Total 

Minori 1.800 1.783 3.583 

Adulţi 3.590 693 4.283 

Total 5.390 2.476 7.866 
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lor violenţei în familie au studii generale şi medii (73,92%), 

fiind urmate de un procent de 15,69% cu studii primare, 7,06% 

studii superioare şi 3,33% fără studii (Buletin statistic în domeniul 
protecţiei familiei, 2009, p. 172). Din totalul cazurilor în care 

este precizat sexul victimelor (74.44%), aproape 70% sunt fe-

mei. Majoritatea victimelor de sex femeiesc se încadrează în gru-
pele de vârstă 0-14, 25-35 şi 35-45 de ani şi reprezintă 44,23% din 

totalul victimelor violenţei în familie în anul 2008 şi 63% din tota-

lul victimelor de sex femeiesc (Buletin statistic în domeniul pro-

tecţiei familiei, 2009, p. 169).  

 

Care este relaţia victimelor cu agresorii şi ce  

demersuri legale au întreprins? 

 
În anul 2008, în 21,97% dintre cazurile de violenţă în fami-

lie înregistrate de ANPF, relaţia dintre victimă şi agresor era una 
de tip consensual sau logodnă, prietenie (Buletin statistic în dome-

niul protecţiei familiei, 2009, p.171). Lipsa prevederilor legale din 

Codul penal care să ofere o definiţie mai cuprinzătoare a membru-

lui de familie astfel încât să includă şi aceste tipuri de agresiuni 
reprezintă un obstacol pentru victimele violenţei.

57
  

 
Tabel privind procentul femeilor care trăiau în 

uniune consensuală în funcţie de etnie 

Sursa: Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor, 2002. 

                                                
57 În tabel sunt trecute procentele care depăşesc media pe ţară de 

3,73%. 

 Procentul femeilor care trăiau în uniu-

ne consensuală în anul 2002
57

 
Etnia 

1 19,14 Romă 

2 12,26 Turcă 

3 5,07 Chineză 

4 3,96 Italiană 

5 3,74 Greacă 
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În ultimul recensământ al populaţiei, putem observa că 

3,73% dintre femeile din România trăiau în uniune consensuală, 

însă starea civilă a acestora diferă în funcţie de etnie. Diferenţa 
procentuală semnificativă în cazul femeilor de etnie romă 

(19,14%) şi al femeilor de etnie turcă (12,26%) faţă de media pe 

ţară (3,73%) evidenţiază faptul că există o probabilitate mult mai 
mare ca aceste femei să întâmpine dificultăţi în a beneficia de pre-

vederile legale în cazul în care sunt victime ale violenţei în fami-

lie. În aceeaşi situaţie se află şi cuplurile LGBT
58

 care nu intră sub 

definiţia membrului de familie aşa cum este stipulată în Codul Pe-
nal actual. 

Persoanele aflate în relaţii de uniune consensuală au fost 

victime ale violenţei în ultimele 12 luni într-un procent mai mare 
decât restul oamenilor (Studiu VIODOM

59
, 2009, p. 25). Deşi re-

prezintă un procent semnificativ, agresorii care se încadrează în 

aceste două tipuri de relaţii nu intră sub incidenţa Codului 

penal deoarece, conform definiţiei existente, nu sunt membri 
de familie. În 60% dintre cazurile de violenţă au fost de faţă rude, 

prieteni sau cunoştinţe ale victimelor şi în 25% dintre cazuri per-

soane necunoscute (Studiu VIODOM, 2009, p.33). Aceste rezulta-
te reprezintă un sem-

nal de alarmă asupra 

faptului că în România 

violenţa familială este 

un fenomen acceptat 

social. 

Din sondajul na-
ţional întreprins de Cen-

trul de Sociologie Ur-

                                                
58 Lesbiene, Gay, Bisexuali, Transgender. 
59 Studiu naţional asupra violenţei domestice în România şi evaluarea 

caracteristicilor medico-legale, juridice şi sociologice: noi direcţii de 

asistenţă şi acţiune în perspectiva integrării europene – VIODOM, dispo-

nibil la adresa http://cercetareromania.ro/download/rezultate_cercetare 

_viodom.pdf  

„Proporţia persoanelor care au declarat 

violenţă în familie atât de-a lungul vieţii 
cât şi în ultimele 12 luni nu diferă 

semnificativ în funcţie de nivelul lor de 

şcolaritate, religie, etnie sau statut socio-

ocupaţional” (Studiu VIODOM, 2009, p. 

26). 

http://cercetareromania.ro/download/rezultate_cercetare_viodom.pdf
http://cercetareromania.ro/download/rezultate_cercetare_viodom.pdf
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bană, CURS
60

 privind amploarea fenomenului violenţei în familie 

în România rezultă că 18,4% din populaţia adultă a fost victima 

uneia sau mai multor forme de violenţă în familie de-a lungul vie-
ţii şi 9,6% în ultimele 12 luni. Ponderea victimelor de sex feme-

iesc este mai mare decât cea a victimelor de sex bărbătesc, atât de-

a lungul vieţii cât şi în ultimele 12 luni. 

 

Dependenţa economică faţă de agresor 

 
 În ceea ce priveşte venitul victimelor violenţei în familie, o 

pondere foarte mică este reprezentată de persoanele ale căror veni-

turi depăşesc salariul mediu pe economie: 9,65% în anul 2007 şi 

11,85% în anul 2008. Persoanele care au un venit ce se înca-

drează sub salariul minim pe economie şi cele care au venit 

între salariul minim şi salariul mediu pe economie reprezintă 

59,86% din totalul victimelor violenţei în familie în anul 2007, 

respectiv 59,38% în anul 2008. Persoanele care beneficiază de 
alocaţii familiale sau ajutoare sociale sunt reprezentate cu o pon-

dere de 20,68% în anul 2007 şi de 16,85% în anul 2008 (Buletin 

statistic în domeniul protecţiei familiei, 2009, p.173). Toate aceste 
date indică posibilitatea existenţei unei dependenţe economice 

faţă de agresor şi posibilitatea scăzută de a ieşi dintr-o relaţie 

abuzivă şi de a iniţia sau a duce la capăt o acţiune de divorţ din 

cauza resurselor financiare insuficiente
61

.  
Din numărul total al victimelor violenţei în familie, 55% 

continuă să locuiască împreună cu agresorul, iar 37% au spus că 

nu mai locuiesc împreună, dintre care 3% au declarat că sunt des-
părţiţi pentru un timp. Aproape un sfert dintre victimele care 

continuă să locuiască împreună cu agresorul au afirmat că nu 

pot pleca, iar principalele două motive fiind faptul că nu au unde 

să meargă şi nu au banii necesari subzistenţei (Studiu 

VIODOM, 2009, p.38). 

                                                
60 Sondaj de opinie în rândul populaţiei privind fenomenul violenţei în 

familie în România, realizat în luna martie 2009, pe un eşantion repre-

zentativ la nivel naţional.  
61 Riscul de sărăcie afectează mai mult femeile decât bărbaţii, vezi în 

capitolul despre excluziune socială - grupurile vulnerabile. 
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La începutul anu-

lui 2008, salariul minim 

brut pe economie
62

era de 
500 RON (H.G. Nr. 

1507/2007, Art. 1), iar 

salariul mediu brut era 
de 1761 RON (Salariul 

mediu net – 1309 

RON), ceea ce înseam-

nă că, pentru 59,38% 
din totalul victimelor 

violenţei în familie, 

costul unui certificat 
medico-legal, stabilit la 

preţul de 38 RON prin H.G nr. 1609/2006, reprezenta între 2,16% 

(Net – 2,9%) şi mai mult de 7,6% din salariul lor. Acest preţ re-

prezintă un efort şi mai mare în cazul victimelor violenţei în fami-
lie care nu au nici un venit sau care sunt beneficiare ale alocaţiilor 

familiale şi ajutoarelor sociale.  

 În anul 2008, aproape 75% din demersurile legale realizate 
de victimele violenţei în familie sunt obţinerea certificatului 

medico-legal (40,72%) şi plângerea la poliţie (33,73%). Faptul 

că 13% dintre victimele violenţei în familie şi-au retras plân-

gerea făcută la poliţie denotă o slabă încredere în competenţele 

instituţiilor publice privind rezolvarea cazurilor de violenţă intra-

familială. Într-un studiu realizat în 2003, Stoiciu V. atrage atenţia 

că „(...) atitudinea poliţiei descurajează victimele să solicite ajuto-
rul acesteia pe viitor. Dintre cele 20% din totalul victimelor vio-

lenţei domestice care au depus o plângere la poliţie, 19% se decla-

ră foarte nemulţumite de felul în care au fost tratate de poliţie, iar 
38% nemulţumite” (Stoiciu, 2003, p. 66). 

 

                                                
62 Studiu naţional asupra violenţei domestice în România şi evaluarea 

caracteristicilor medico-legale, juridice şi sociologice: noi direcţii de 

asistenţă şi acţiune în perspectiva integrării europene – VIODOM, dispo-

nibil la adresa http://cercetareromania.ro/download/rezultate_cercetare 

_viodom.pdf 

În anul 2008, doar 14% dintre persoa-
nele investigate pentru realizarea 

Studiului VIODOM62 ştiau că există 

Legea 217/2003 şi cunoşteau prevederile 

acesteia, iar 30% dintre respondenţi nu 

ştiau că există o astfel de lege (p. 47). 
Un aspect important evidenţiat de 

rezultatele studiului este faptul că 55% 

dintre respondenţi au auzit de ANPF, „o 

notorietate destul de mare dacă avem în 

vedere vechimea acestei instituţii şi 

dezvoltările mai reduse în teritoriu ale 

acesteia”  (p. 48). 

http://cercetareromania.ro/download/rezultate_cercetare_viodom.pdf
http://cercetareromania.ro/download/rezultate_cercetare_viodom.pdf
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Tabel privind demersurile legale întreprinse de victimele violenţei 

domestice în anul 2008 

Demersuri legale 

Procentul demersurilor legale 

realizate de victimele violenţei 

în familie în anul 2008 

Certificat medico-legal 40,72 

Plângere poliţie 33,73 

Plângere poliţie retrasă 13,00 

Dosar penal 3,90 

Acţiune în judecată   1,01 

Începerea/derularea procedurii de 

divorţ 
  6,06 

Divorţ pronunţat   1,44 

Evacuarea din locuinţa a agreso-

rului prin Ordonanţă preşedinţială 
  0,14 

Sursa Buletin statistic în domeniul protecţiei familiei, 2009. 

 

În anul 2008, doar 1,01% dintre victimele violenţei în 

familie au acţionat agresorul în judecată şi doar în 3,9% din 

cazuri au fost întocmite dosare penale. Agresorii au fost eva-

cuaţi din locuinţă prin Ordonanţă preşedinţială doar în 0,14% 
din cazuri (Buletin statistic în domeniul protecţiei familiei, 2009, 

p.174).  

Pentru a putea înţelege modul în care criza economică are 
un impact diferit asupra femeilor care sunt victime ale violenţei în 

familie este necesar să urmărim evoluţia principalelor puncte de 

sprijin pentru persoanele abuzate: situaţia adăposturilor, a instituţi-
ilor cu atribuţii în acest domeniu, dependenţa economică faţă de 

partener, cadrul legislativ, etc.  

 

Modificări legislative începând cu anul 2009 
 
Rezoluţia Parlamentului European din 26 noiembrie 2009 

invită statele membre să îşi îmbunătăţească legislaţia şi politicile 

naţionale de combatere a tuturor formelor de violenţă împotriva 
femeilor şi să ia măsuri pentru a aborda cauzele violenţei împotri-

va femeilor, nu în ultimul rând prin utilizarea de măsuri preventi-
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ve
63

. Prin această rezoluţie, Parlamentul European atrage 

atenţia asupra situaţiilor de criză economică, socială şi/sau 

financiară care contribuie la creşterea vulnerabilităţii femeilor 

faţă de violenţa masculină şi care nu ar trebui să fie considera-

te drept o scuză pentru tolerarea violenţei împotriva femeilor. 

Statele membre sunt invitate să susţină financiar organizaţiile care 
oferă adăpost şi asistenţă psihologică femeilor victime ale violen-

ţei, să sprijine reintegrarea acestora pe piaţa muncii şi să ţină cont 

de circumstanţele specifice ale anumitor categorii de femei care 

sunt în mod special vulnerabile la violenţă (femeile care aparţin mi-
norităţilor, femeile care trăiesc în sărăcie, femeile de vârstă înaintată, 

etc.). Rezoluţia Parlamentului European evidenţiază importanţa co-

lectării datelor statistice cu privire la violenţa împotriva femeilor pen-
tru a putea utiliza date comparabile de pe întreg teritoriul UE.  

                                                
63 Rezoluţia Parlamentului European din 26 noiembrie 2009 referitoare la 

eliminarea violenţei împotriva femeilor, Texte adoptate, P7_TA(2009) 

0098. 

Prin H.G nr 1385/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţi-

onarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drep-
turilor Copilului dispar obiectivele referitoare la sprijinirea vic-

timelor prin programe de recuperare a sănătăţii şi de re-inserţie 

socială, la asistarea agresorilor prin tratamente de dezal-

coolizare, dezintoxicare, psihologice şi psihiatrice şi la protejarea 

victimelor şi, în special, a minorilor, prin măsuri de păstrare a 

confidenţialităţi identităţii lor, precum şi prin măsuri de protecţie 

psihologică a acestora, în timpul instrumentării cazului (Art. 2. – 

lit. c), d) şi e) din H.G. 1624/2003 privind organizarea şi funcţio-

narea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei). Pentru reali-

zarea obiectivelor privind combaterea violenţei în familie, în 

atribuţiile ANPF se regăseau decontarea cheltuielilor legate de 

adăposturi, consiliere juridică şi psihosocială, servicii medicale 
de urgenţă, telefoane de urgenţă şi de eliberare a certificatelor 

medico-legale pentru victimele violenţei în familie (Art. 10 din 

H.G. 1624/2003), însă aceste atribuţii nu se mai regăseau în dis-

poziţiile referitoare la funcţionarea ANPFDC. 
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Pe 26 noiembrie 2009, în aceeaşi zi în care Parlamentul 

European adoptă Rezoluţia referitoare la eliminarea violenţei 

împotriva femeilor, în Monitorul Oficial este publicată H.G. 

nr. 1385/2009 prin care Autoritatea Naţională pentru Protec-

ţia Drepturilor Copilului şi Agenţia Naţională pentru Protec-

ţia Familiei (ANPF) îşi încetează activitatea, reprezentând o 
măsură luată de Guvernul României pentru „raţionalizarea cheltu-

ielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acor-

durilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţi-

onal”. De asemenea, se desfiinţează Centrul Pilot de Asistenţă şi 
Protecţie a Victimelor Violenţei în Familie şi Centrul de Informare 

şi Consultanţă pentru Familie din subordinea ANPF şi se înfiin-

ţează Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Familiei şi a Drepturi-
lor Copilului (ANPFDC), care preia o parte din obiectivele, funcţi-

ile şi atribuţiile instituţiilor desfiinţate.  

În iunie 2010, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de 

Şanse între Femei şi Bărbaţi şi ANPFDC sunt desfiinţate prin 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2010, atribuţiile 

lor fiind preluate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale. În aprilie 2011, Parlamentul European adoptă Rezoluţia 
referitoare la priorităţile şi structura unui nou cadru al politicii UE 

de combatere a violenţei împotriva femeilor, în care aduce în aten-

ţie faptul că „stresul din motive economice conduce adesea la un 
abuz mai frecvent, mai violent şi mai periculos, întrucât studiile au 

demonstrat că violenţa împotriva femeilor ia amploare în momen-

tul în care bărbaţii suferă în urma unor dislocări şi deposedări din 

cauza crizei economice” (Rezoluţia PE din 05.04.2011, Lit. I). În 
prezent, există o propunere de modificare a Codul penal care să 

ofere o definiţie mai cuprinzătoare a membrului de familie, astfel 

încât să includă şi persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare 
acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în care con-

vieţuiesc
64

, însă nu include instrumente specifice pentru a asigura 

protecţia victimelor, cum este ordinul de restricţie.  

 

 

                                                
64 Legea nr. 286/2009 este adoptată, dar va intra în vigoare odată cu legea 

de punere în aplicare a Noului Cod Penal.  
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Cine sunt victimele violenţei în familie în anul 2009? 
 
Conform Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei, în 

anul 2009 s-au înregistrat 12.461 cazuri de violenţă în familie, 

reprezentând o creştere de 8,04% faţă de anul 2008 şi de 

41,81% faţă de anul 2007. În raport cu anul 2008, victimele de 
sex femeiesc au crescut cu 13,81%, cele de sex bărbătesc au cres-

cut cu 8,35%, iar victimele cu sex neprecizat au scăzut cu 4,13% 

(Buletin statistic în domeniul protecţiei familiei, 2010, p. 1). Înre-
gistrarea unui număr mai mare de cazuri poate reprezenta o creşte-

re a fenomenului violenţei în familie, dar poate fi şi un efect al 

îmbunătăţirii procesului de colectare a datelor. Posibilitatea creş-

terii numărului victimelor în perioada de criză economică tre-

buie luată în considerare cu maximă celeritate.  
În anul 2009, violenţa fizică şi cea psihologică sunt mai 

mari decât în anul 2008 şi rămân principalele forme de agresiu-

ne resimţite de victime. Se poate observa şi o creştere semnifica-

tivă a violenţei sociale, ceea ce poate reprezenta o conştientizare a 

diferitelor tipuri de violenţă existente. Cele mai multe victime ale 

abuzurilor în familie sunt femeile, iar autorii sunt în majorita-

tea cazurilor bărbaţi. Victimele sunt agresate în cea mai mare 

proporţie săptămânal şi zilnic (Buletin statistic în domeniul protec-

ţiei familiei, 2010, p. 3).  

 

Cine sunt victimele violenţei în familie în funcţie de statu-

tul marital şi tipul de familie? 
 

Dintre respondenţii cu cel puţin un minor în familie, 22,5% 

au experimentat una sau mai multe forme de violenţă de-a lungul 

vieţii, respectiv 16,5% în ultimele 12 luni. Numărul cazurilor de 
violenţă în familie variază în funcţie de statutul marital şi tipul 

de familie (cu sau fără copii minori), astfel violenţa familială în 

decursul vieţii este statistic mai mare în rândul persoanelor aflate 

în prezent în uniune consensuală sau divorţate ori separate în fapt.  
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Tabel privind ratele globale de violenţă în familie în funcţie de  

statutul marital şi numărul de minori în familie 

Sursa: Rezultate cercetare VIODOM, 2009 
 

Din totalul de 12.461 de cazuri de violenţă în familie, în 
8259 cazuri, sexul şi mediul de provenienţă sunt precizate, repre-

zentând un procent de 66,28%. Dintre acestea, 4645 de cazuri sunt 

din mediul urban (56,24%) şi 3614 din mediul rural (43,76%). 

Victimele de sex femeiesc din mediul urban reprezintă 

57,98%, iar cele din mediul rural 42,02%. În anul 2009 se con-

stată o creştere cu 3,49% a numărului de victime din mediul urban 

şi cu 3,19% în mediul rural (Buletin statistic în domeniul protecţi-
ei familiei, 2010, p. 6).  
 

Dependenţa economică a victimelor faţă de agresori şi 

situaţia adăposturilor 

 
În ceea ce priveşte situaţia adăposturilor pentru victimele 

violenţei în familie, în anul 2009 existau 556 de locuri pentru vic-

timele adulte plus copiii acestora
65

. Ţinând cont de cele 12.461 

de cazuri de violenţă în familie înregistrate în anul 2009 de 

ANPF, doar 4,46% dintre victime ar putea beneficia de adă-

post. În anul 2009, procentul victimelor de sex femeiesc care 

aveau un venit sub 600 RON (Valoarea salariului minim pe eco-

                                                
65 Răspunsul Direcţiei Generale Protecţia Copilului la Cererea Nr. 

6714/05.08.2011, formulată în baza Legii Nr. 544/2001. 

Stare civilă şi număr  

minori 

Violenţa de-a  

lungul vieţii 

Violenţa în 

ultimele 12 

luni 

Căsătorit cu acte 16,0 9,3 

Căsătorit fără acte 40,4 23,4 

Divorţat sau separat 42,0 8,0 

Văduv 15,6 5,5 

Necăsătorit 15,9 10,9 

Cu cel puţin un minor în 

familie 
22,5 16,5 

Total eşantion 18,4 9,6 
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nomie, stabilit prin H.G nr. 1051/2008) era de 65,55%, iar victi-

mele al căror venit se încadra între salariul minim şi salariul mediu 

pe economie reprezentau un procent de 34,69% (Buletin statistic 
în domeniul protecţiei familiei, 2010, p. 3). 

Dacă analizăm datele Ministerului Muncii, Familiei şi pro-

tecţiei Sociale privind repartizarea victimelor violenţei în familie 
pe regiunile de dezvoltare şi numărul locurilor disponibile, putem 

observa că în regiunea Sud - Est numai 2.5% dintre victime ar 

fi putut beneficia de un adăpost în anul 2009. În judeţele Ba-

cău, Bistriţa-Năsăud, Călăraşi, Galaţi, Olt, Satu Mare, Sălaj şi 

Tulcea nu exista nici un centru pentru victimele violenţei în 

familie
66

.  
 

Tabel privind cazurile violenţei în familie şi capacitatea totală în adăposturi 

pe regiuni, în anul 2009 

Sursa: Buletin statistic în domeniul protecţiei familiei, 2010 şi Răspunsul Direcţi-
ei Generale Protecţia Copilului la Cererea Nr. 6714/05.08.2011. 

                                                
66Răspunsul Direcţiei Generale Protecţia Copilului la Cererea Nr. 

6714/05.08.2011, formulată în baza Legii Nr. 544/2001. 

Regiunea 
Număr victime 

pe regiuni 

Capacitate 

totală în adă-

posturi 

Procentul victimelor care 

ar fi putut beneficia de 

adăpost în 2009 

Nord-Est  1.616 103 6,37 

Sud-Est  1.759 44 2,50 

Sud-
Muntenia  

3.262 107 3,28 

Sud-Vest-
Oltenia  

1.377 42 3,05 

Vest  1.109 56 5,05 

Nord-vest  1.339 40 2,98 

Centru  1.633 91 5,57 

Bucureşti-
Ilfov 

366 73 19,94 

TOTAL 12.461 556 4,46 
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Este important să corelăm numărul locurilor în adăposturi 

din mediul rural şi numărul victimelor din mediul rural, însă aceste 

date au lipsit în perioada analizei. Deşi în anul 2010, capacitatea 
totală în adăposturi a crescut la 699 de locuri, rămân în continuare 

8 judeţe în care nu există nici un centru pentru victimele violenţei 

în familie: Bacău, Bistriţa - Năsăud, Braşov, Călăraşi, Giurgiu, 
Maramureş, Olt şi Suceava.  

 

 

 

 

Acţiunea ONG-urilor împotriva violenţei în familie 

 
 În luna noiembrie 2010, Centrul de Dezvoltare Curriculară 

şi Studii de Gen: FILIA a desfăşurat campania „Spune NU violen-

ţei împotriva femeilor” cu scopul de a informa cetăţenii cu privire 
la gravitatea fenomenului violenţei în România. Campania s-a des-

făşurat la metrou unde aproximativ 60 de persoane, membri şi vo-

luntari ai Centrului FILIA, au fost machiate pentru a arăta care 

                                                
67 Valoarea salariului mediu net pentru primele 5 luni ale anului 2011, 

conform Institutului Naţional de Statistică. 
68 Pentru cursul BNR de 4.24 RON pentru 1 Euro, din 02.09.2011. 

Să ne imaginăm o femeie din judeţul Bacău care este victimă a 

violenţei în familie. Să ne gândim că această femeie are un copil 

în întreţinere, doreşte să plece de lângă agresor, însă are un venit 

de 1460 RON67. Ţinând cont de faptul că în judeţul Bacău nu 

există nici un adăpost pentru victimele violenţei în familie, va fi 

nevoită să îşi închirieze o locuinţă. Preţul unei garsoniere varia-
ză între 636 şi 848 RON68, iar coşul minim de consum pentru o 

persoană în anul 2011 este estimat la 980 RON (Voinea, 2011, 

p. 5), ceea ce înseamnă că, împreună cu preţul de închiriere a 

garsonierei, depăşeşte venitul pe care îl are. În condiţiile în care 

un venit mediu net nu acoperă cheltuielile privind închirierea lo-

cuinţei şi consumul minim lunar pentru o persoană, cum ar pu-

tea această femeie să aibă grijă de un copil şi să înceapă şi pro-

cedurile legale împotriva agresorului?!  
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este imaginea victimelor violenţei şi au purtat tricouri inscripţiona-

te cu mesaje împotriva violenţei. În cadrul campaniei au fost îm-

părţite pliante cu informaţii privind urmările violenţei împotriva 
femeilor şi a fost trimisă o scrisoare oficială către reprezentanţii 

politici pentru a manifesta dezacordul faţă de modul de gestionare 

a prevenirii şi combaterii violenţei împotriva femeilor şi pentru 
introducerea acestei probleme pe agenda politică. 

 Tot în luna noiembrie a fost înfiinţată asociaţia No Abuse 

care, cu ocazia Zilei internaţionale pentru eliminarea violenţei îm-

potriva femeilor, a reprodus o scenă violentă între doi soţi care se 
ceartă pe stradă, fapt ce a atras atenţia trecătorilor, însă nu a inter-

venit nimeni.  

Instituţiile statului s-au implicat şi ele, însă diferit. De pildă, 
în cadrul unei alte campanii de acest fel („Nu da, dăruieşte!”) câ-

teva poliţiste au înmânat flori băieţilor din liceu pentru ca aceştia 

să le ofere la rândul lor femeilor dragi. Acţiuni similare au avut loc 

în diferite judeţe din ţară cu scopul creşterii vizibilităţii şi stigma-
tizării fenomenului violenţei împotriva femeilor. Evident că mă 

întreb dacă aceste acţiuni ale instituţiilor statului sunt şi cele mai 

eficiente în raport cu obiectivele pe care le urmăresc!  
Obiectivele campaniilor de conştientizare şi informare a ce-

tăţenilor desfăşurate de organizaţiile non-guvernamentale, indică 

în continuare că persoanele au o toleranţă ridicată faţă de violenţa 
împotriva femeilor. Lipsa interesului politic faţă de subiect este un 

motiv.  

 

Concluzii 

 
 În România, violenţa în familie continuă să fie un feno-

men acceptat de societate, iar prevederile legale şi numărul redus 
al locurilor în adăposturi descurajează victimele să raporteze cazu-

rile de violenţă în familie, fapt pentru care numărul real al victime-

lor violenţei este cu mult mai mare faţă de cel înregistrat în cadrul 

instituţiilor. Lipsa datelor statistice contribuie la o subestimare 

a fenomenului violenţei împotriva femeilor şi îngreu-nează 

procesul de identificare a unor soluţii adecvate. Din datele exis-

tente până în prezent, se poate observa o lipsă de coerenţă pri-
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vind modul de colectare şi raportare a datelor de către institu-

ţiile cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei. 
Diferenţele existente între datele înregistrate nu fac decât să limi-
teze vizibilitatea fenomenului violenţei împotriva femeilor şi să 

îngreuneze identificarea unor măsuri adecvate pentru prevenirea şi 

diminuarea gradului de violenţă.  
Nu trebuie minimalizate dificultăţile declanşate ori adâncite 

de criza economică. Există un risc crescut, care nu trebuie ignorat, 

de a se intensifica violenţa faţă de parteneră. Rolurile de gen con-

struite social prin care bărbaţilor le este atribuit rolul de „cap de 
familie” creează presiune asupra acestora deoarece sunt percepuţi, 

de societate şi de stat deopotrivă, drept principalii contribuitori la 

bugetul familiei. Perioadele dificile din punct de vedere financiar 
adâncesc conflictele între rolul social şi starea de fapt. 

În timp ce violenţa împotriva femeilor este recunoscută la 

nivel internaţional drept o problemă importantă, în România con-

tinuă să fie tratată superficial de către instituţiile statului şi tolerată 
social. Măsurile Guvernului, care au urmărit diminuarea chel-

tuielilor bugetare prin desfiinţarea instituţiilor cu rol central 

în prevenire şi combaterea violenţei împotriva femeilor, sunt 

total neadecvate în condiţiile în care, în perioadele de criză 

economică, cazurile de violenţă împotriva femeilor cresc. Aces-

te măsuri par să indice faptul că statul nu se consideră responsabil 
pentru protecţia victimelor violenţei în familie. Fenomenul vio-

lenţei împotriva femeilor este menţinut la periferia politizării 

intereselor politice ale femeilor, în consecinţă şi la periferia 

politicilor publice şi a bugetării. 
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DIRECŢII DE ACŢIUNE ÎN POLITICILE PUBLICE 

Alice Iancu, Oana Băluţă, Andreea Bragă  

Excluziune socială,  

Venituri – piaţa muncii, transferuri, asistenţă socială 

Pensii şi sănătate 

Educaţie 

STAREA DE FAPT RECOMANDĂRI 

Piaţa Muncii: Femeile continuă 

să se confrunte cu discriminări 

pe piaţa muncii (pronunţate în 

sectorul public cu privire la sala-
rizare), acces inegal pe piaţa 

muncii, diferenţa la salarizare şi 

segregarea pieţei muncii. Ocupa-

rea a scăzut în timpul crizei pen-

tru femei. 

– Consolidarea Direcţiei Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi din Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale. Prin intermediul Direcţiei, recomandăm monitorizarea acce-

sului şi a poziţiei femeilor pe piaţa muncii. Avantajul realizării acestor acţiuni prin inter-

mediul Direcţiei este posibilitatea de colaborare inter-instituţională mai rapidă.   
– Implicarea activă a Direcţiei Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi din Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru respectarea angajamentelor asumate de Ro-

mânia la nivel internaţional în ceea ce priveşte eliminarea discriminărilor de gen de pe 

piaţa muncii.  

– Desfăşurarea unei campanii de informare a femeilor cu privire la drepturile lor pe piaţa 

muncii, în parteneriat cu CNCD şi societatea civilă, inclusiv a femeilor rome. 

Înfiinţarea unui serviciu gratuit de consiliere juridică pentru femei cu privire la drepturile 

lor pe piaţa muncii în cadrul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (de ex. un 

serviciu telefonic gratuit). 
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STAREA DE FAPT RECOMANDĂRI 

Femeile din sistemul public: Femeile 

sunt preponderent angajate în sistemul 

public, sistem în care inegalităţile la sa-

larizare sunt mai pronunţate şi în care 
măsurile anti-criză au lovit veniturile 

celor din sectoare feminizate. Strategia 

fiscală 2011-2013 indică o scădere a 

finanţării raportat la PIB, cu finanţare 

oricum mai scăzută raportat la domenii 

masculinizate. 

– Elaborarea unei strategii salariale în cadrul Ministerul Muncii, Familiei şi Protec-

ţiei Sociale, în parteneriat cu societatea civilă, menită să elimine treptat inegalităţile 

de gen din sistemul salarial public şi să prioritizeze restabilirea veniturilor femeilor 

din sistemul public. 

Grupuri vulnerabile: Femei din fa-

milii sărace cu mulţi copii, femeile pen-

sionare şi familii monoparentale consti-

tuie grupurile cele mai vulnerabile la 

sărăcie (aprox. 28-30% din aceste fe-

mei sunt în risc de sărăcie). Tran-
sferurile sociale au fost reduse crescând 

nepermis de mult gradul şi severitatea 

nivelului de sărăcie. 

– Restabilirea transferurilor sociale pentru familiile monoparentale şi categoriile 

cele mai sărace (de ex. alocaţiile familiale). Considerăm că orice economie făcută 

în defavoarea acestor categorii vulnerabile este injustă şi nesemnificativă din punct 

de vedere bugetar. 

 

– Scăderea TVA pentru alimentele de bază şi produsele de îngrijire a copiilor. 
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STAREA DE FAPT RECOMANDĂRI 

Pensii: România are una din diferenţele 

cele mai mari de venituri între femei şi 

bărbaţi la vârsta pensionării (30% din 

femei se află sub pragul de sărăcie). 
Reducerea nivelului pensiilor şi mărirea 

TVA-ului au crescut foarte mult vulne-

rabilitatea unui grup oricum vulnerabil. 

– Elaborarea unei strategii de promovare a angajării femeilor de peste 55 de ani. 

– Prioritizarea creşterii treptate a nivelului pensiilor, mai ales pentru categoriile de 

pensionare vulnerabile. 

– Diminuarea TVA la alimentele de bază şi asigurarea finanţării pentru medica-
mentele compensate. 

Sănătate: Rata mortalităţii femeilor din 

cauza cancerului la sân, a cancerului de 

col uterin, rata mortalităţii materne rămân 

foarte ridicate (în cazul cancerului de 

col uterin, 6 femei mor zilnic în Româ-

nia – cea mai mare rată din Europa). 

Bugetul pentru sănătate a fost redus ne-

permis de mult, afectând femeile ca pa-

ciente, femeile ca angajate într-un do-
meniu feminizat al sănătăţii şi femeile 

ca îngrijitoare informale în familie care 

suplinesc lipsa serviciilor profesionale. 

– Înfiinţarea unei Direcţii în cadrul Ministerului Sănătăţii care să coordoneze co-

lectarea de date şi elaborarea de strategii pentru problemele de sănătate ale femei-

lor. 

– Finanţarea (continuarea unde este cazul) unor campanii de informare cu privire la 

cancerul la sân şi cancerul de col uterin. 

– Prioritizarea modernizării maternităţilor, pentru reducerea ratei de mortalitate 

maternă şi asigurarea accesului la servicii. 

– Elaborarea unui studiu de impact în cadrul Direcţiei Egalitate de Şanse între Fe-

mei şi Bărbaţi, în parteneriat cu societatea civilă, cu privire la măsurile de reduce-
re-restructurare a unităţilor medicale şi efectele asupra grijii informale oferite de 

femei în familii. 

– Elaborarea unei cercetări privind calitatea şi accesibilitatea asistenţei medicale 

pentru femei şi copii în mediul rural. 

 

 



 

 101 

STAREA DE FAPT RECOMANDĂRI 

Educaţie: Bugetul pentru educaţie a 

fost sever redus, afectând femeile anga-

jate. De asemenea, alocaţiile au fost re-

duse şi corelate cu absenţele şcolare 
afectând mai ales familiile sărace şi 

crescând riscul de absenteism. Proble-

mele privind egalitatea de şanse în edu-

caţie : segregarea educaţională, stereoti-

purile din curriculă şi manuale, lipsa 

măsurilor contra hărţuirii şi discrimină-

rii, au fost uitate în timpul crizei. Fe-

meile rămân majoritare în învăţământul 

primar, dar minoritare în cel superior, 

ca personal didactic sau de conducere. 

– Elaborarea unei strategii de promovare a angajării femeilor în sistemul de 

învăţământ superior. 

– Elaborarea unui studiu şi a unei strategii cu privire la stereotipurile de gen din 

curriculă şi manuale. 
– Politici educaţionale care să promoveze parentalitatea reciproc asumată. 

– Finalizarea şi bugetarea adecvată a unei Strategii pentru accesul la educaţie al 

copiilor romi, mai ales al fetelor rome. 

– Eliminarea Art 28 (2) din Legea 277/2010, care condiţionează alocaţiile familiale 

de numărul absenţelor. Economia bugetară  rezultată este nesemnificativă, mai ales 

raportat la efectele sale sociale. 
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Reconciliere dintre muncă, familie şi viaţă privată 

rata de ocupare a femeilor cu copii preşcolari, creşe şi grădiniţe, concediul parental 

STAREA DE FAPT RECOMANDĂRI 

Politici fragmentate. Domeniul armo-

nizării vieţii de familie cu cariera bene-

ficiază de politici tip mozaic. În acest 

domeniu e nevoie de coerenţă pentru a 

nu vulnerabiliza suplimentar (şi inutil) 
femeile. 

 

Şanse egale pe piaţa muncii ori la o 

pensie decentă nu există fără măsuri de 

armonizare a vieţii de familie cu profe-

sia. 

– Elaborarea unei Strategii de sprijinire a reconcilierii dintre muncă, familie şi via-

ţă privată de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, împreună cu 

partenerii sociali care să ţină cont de traseul de viaţă al indivizilor în aşa fel încât 

să ofere coerenţă măsurilor şi să elimine fragmentarizarea acestora. Această Stra-

tegie este necesară şi pentru a corela politicile de reconciliere cu educaţia, piaţa 
muncii şi pensionarea.  

 

– Strategia trebuie să fie bugetată în mod realist ţinand cont de resursele bugetare 

disponibile, inclusiv de posibilitatea de a utiliza fonduri structurale. O Strategie 

este cu atât mai necesară în condiţiile în care prevederile actuale conturate prin 

aplicarea măsurilor anti-criză scot în evidenţă două tendinţe profund contradictorii 

ale guvernanţilor faţă de relaţia dintre femei-îngrijire-piaţa muncii: internalizare şi 

externalizare a îngrijirii. 
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STAREA DE FAPT RECOMANDĂRI 

Rata de ocupare a femeilor. Cu cât numărul copiilor preşcolari este 
mai mare, cu atât rata de ocupare a femeilor este mai mică. Când copi-
lul are între 0 – 6 ani, politicile de reconciliere au un rol fundamental; 
ele pot să scoată femeile de pe piaţa muncii sau nu. Creşterea ratei de 
ocupare a femeilor care au copii cu vârsta > 6 ani ne arată că femeile 
vor să muncească, dar că nu pot să o facă în lipsa unor politici coerente 
de armonizare a vieţii de familie cu profesia.  
În intervalul 2006-2010, rata de ocupare a femeilor cu un copil mai 
mic de 6 ani a continuat să scadă, diminuându-se cu 3,8%. Scăderea 
ratei de ocupare trebuie corelată cu diminuarea constantă a numărului 
de creşe şi de grădiniţe. 

– Investiţii în infrastructura socială (vezi recoman-

dările de mai jos aferente facilităţilor de îngrijire a 

copiilor). 

– Corelarea investiţiilor cu rata de ocupare a femei-
lor, respectiv urgentarea construirii acestor facilităţi 

în zonele în care rata de ocupare a femeilor este 

redusă. 

Facilităţi de îngrijire a copiilor: insuficiente şi în continuă 

scădere. 
În anul 2009 au funcţionat 287 creşe, dintre care 283 publice şi 

4 private. În 2008 şi 2009, erau zone în România cu o singură 

creşă. În România, funcţionau 1498 de grădiniţe în perioada 

2010/2011. Din 1999 până în 2010 numărul grădiniţelor s-a 

diminuat constant. În anul 2010, numărul grădiniţelor publice 
s-a diminuat cu 199 unităţi, 121 grădiniţe în urban şi 78 în rural. 

Evoluţia grădiniţelor publice ne arată retragerea constantă a 

sprijinului statului şi destrămarea parteneriatului stat-

familii. Situaţia este şi mai dramatică dacă analizăm distribuţia 

grădiniţelor în mediul rural şi urban. 

– Investiţii fezabile în infrastructura socială (creşe şi gră-
diniţe) care să ţină cont de tendinţele descrescătoare de 
până în prezent. În condiţiile în care resursele financiare 
nu sunt abundente, este necesară stimularea accesării fon-
durilor structurale. Angajamentul ferm al statului faţă de 
sprijinirea îngrijirii formale este deosebit de important.  
– Stimulente fiscale pentru a încuraja mediul privat să in-
vestească în creşe şi grădiniţe.  

– Corelarea investiţiilor cu infrastructura disponibilă, altfel 
spus recomandăm construirea creşelor şi a grădiniţelor şi 
în zonele în care acestea nu există, mai ales în mediul ru-
ral. 
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STAREA DE FAPT RECOMANDĂRI 

Concediul parental: flexibilitate, pre-

dictibilitate, contributivitate.  

În condiţiile în care numărul creşelor 

este insuficient, concediul parental este 
cealaltă măsură disponibilă pentru pă-

rinţi. Acesta trebuie conceput cu grijă în 

aşa fel încât să nu adâncească inegalită-

ţile dintre femei şi bărbaţi. 

– Acţiuni complementare care să stimuleze accesarea concediului parental de către 

tată, care să sprijine implementarea prevederii potrivit căreia o perioadă de cel pu-

ţin o lună din concediul pentru creşterea copilui trebuie luată de celălalt părinte, cel 

mai probabil tatăl, în baza unei solicitări a acestuia. În lipsa unor acţiuni de stimu-
lare există un risc crescut ca această măsură să determine doar micşorarea perioa-

dei de concediu de care poate beneficia familia, nicidecum implicarea tatălui.    

– Posibilitatea de a transfera o parte din concediul parental unei alte persoane 

apropiate de copil pentru familiile monoparentale.     

– Orice modificări ale prevederilor trebuie aplicate gradual deoarece afectează pla-

nurile de viaţă ale indivizilor (nevoia de predictibilitate).  

– Aplicarea principiului contributivităţii prin eliminarea plafonului maximal, mă-

car pentru perioada de până la 1 an.  

– Programe de reactualizare a competenţelor profesionale pentru părinţii care revin 

din concediu. 

Inovaţie minimală a politicilor de ar-
monizare a vieţii de familie cu profesia. 

– Elaborarea unor alternative în raport cu măsurile care există în prezent. Reluarea 
proiectelor de lege, a propunerilor legislative care includeau alternative la concedii 

(şi creşe), respectiv centre bebe şi serviciul bebe, bone, baby-sittere, centre de zi. 

În perioada 2007-2009 au fost iniţiate două proiecte de lege din partea Ministerului 

Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (2008), numit ulterior Ministerul Muncii, 

Familiei şi Solidarităţii Sociale (2009). Proiectele acestea trebuie înaintate Parla-

mentului. 
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Violenţa împotriva femeilor  

colectarea datelor, adăposturi, legislaţie 

STAREA DE FAPT RECOMANDĂRI 

Colectarea datelor statistice. Lipsa datelor statistice contribuie la o 
subestimare a fenomenului violenţei împotriva femeilor şi îngreunează 

procesul de identificare a unor soluţii adecvate. 
 

Există un proces defectuos de corelare a datelor statistice între institu-

ţiile cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în fami-
lie şi o deficienţă în centralizarea datelor statistice. 

– Colectarea datelor segregate pe sexe şi în funcţie 
de caracteristicile socio-demografice ale victimelor 

şi agresorilor. 

 

– Îmbunătăţirea procesului de monitorizare şi rapor-

tare a cazurilor de violenţă în familie şi corelarea 

datelor statistice de către instituţiile din domeniu. 

Adăposturi puţine şi locuri insuficiente.  

În anul 2009 existau doar 556 de locuri pentru victimele adulte 
plus copii acestora şi au fost înregistrate 12.461 de cazuri de violenţă 

în familie de ANPF, ceea ce înseamnă că doar 4,46% dintre victime 

ar fi putut beneficia de adăpost. 
 

În anul 2009 nu exista nici un centru pentru victimele violenţei în 

opt judeţe din ţară. 
 

Aproape un sfert dintre victimele care continuă să locuiască împreună 

cu agresorul au spus că nu pot pleca, iar principalele două motive fiind 

faptul că nu au unde să meargă şi nu au banii necesari. 

– Creşterea numărului de locuri în adăposturi pentru 

victimele violenţei în familie, repartizarea adecvată 

a acestor adăposturi, din punct de vedere geografic 

(rural/urban) şi înfiinţarea adăposturilor de urgenţă, 

care să asigure protecţia victimelor pe timp de noap-

te. 
 

– Subvenţionarea certificatului medico-legal pentru 

victimele violenţei în familie şi/sau înlesnirea pro-

cedurii de decontare a expertizei medicale. 
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STAREA DE FAPT RECOMANDĂRI 

Legislaţie: terminologie. 

Legislaţia privind combaterea violenţei în familie nu ofe-

ră un cadru aplicabil suficient şi îngreunează procesul de 

adoptare a măsurilor privind siguranţa victimelor. 
 

Cazurile de violenţă în familie în care victima şi agre-

sorul au o relaţie de uniune consensuală sau sunt di-

vorţaţi nu intră sub incidenţa reglementărilor Codu-

lui penal în vigoare, conform definiţiei existente, nu sunt 

membri de familie. 

– Extinderea aplicabilităţii măsurilor de siguranţă, stipulate în 

Codul Penal, asupra victimelor violenţei în familie aflate într-o 

relaţie consensuală şi la cazurile în care agresorul este fostul soţ. 

 
– Facilitarea procedurilor de sesizare din oficiu a parchetelor 

de pe lângă instanţele judecătoreşti, în cazuri de violenţă în 

familie. 

În 60% dintre cazurile de violenţă au fost de faţă rude, 

prieteni sau cunoştinţe ale victimelor şi în 25% dintre 

cazuri, persoane necunoscute, fapt ce indică un nivel ri-

dicat de toleranţă faţă de violenţa în familie. 

– Campanii de prevenire şi informare privind efectele violen-

ţei în familie, serviciile şi adăposturile existente. 

– Stigmatizarea fenomenului violenţei în familie şi informarea 

victimelor violenţei privind legislaţia în domeniu şi sancţiunile ce 

pot fi aplicate agresorilor. 

Reprezentarea politică a femeilor 

Recomandările anterioare nu fac altceva decât să sublinieze că femeile au nevoie şi că trebuie să fie reprezentate politic. 

Aşa cum am văzut, adâncirea vulnerabilităţii femeilor este urmarea unor decizii politice. Tot prin decizii politice aceste vul-

nerabilităţi pot fi diminuate şi eliminate. 
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The Impact of the Economic Crisis on Women 

Executive Summary and Guidelines 

 

I. SOCIAL EXCLUSION, Alice Iancu 

The Labor Market, Income, Pensions, Healthcare and Educa-

tion 
 
Even prior to the financial crisis, Romania had low income levels 

and the highest rate of material deprivation among member states 
of the EU, of which it has been member since 2007. Several struc-

tural gender inequalities are worth mentioning at this point: the 

labour market is marked by horizontal and vertical segregation and 
women mainly work in low-paying jobs. They are the majo-rity of 

public employees and the public system is marked by a higher 

gender pay inequality than the private sector. Women were faced 

with high specific health risks both in terms of breast cancer and 
ovarian cancer (highest mortality in the EU). Women’s life in 

Romania is continuously marked by a severe double burden. One 

area where women seem to have the advantage is access to the 
education system, although this is not translated into a favourable 

position on the labour market. These inequalities should have in-

formed any governmental strategy and budgeting, to avoid the fur-

ther vulnerabilization of women and increase in gender inequali-
ties. Before the crisis, in 2008, the unemployment rate for women 

was 4,7% and for men 6,7%. The labour market ocupation rate 

was women 52.5%- men 65.7% (with women constituting the vast 
majority of „houseworkers”, Roma women especially). The pov-

erty rate was higher for women than for men in 2008 by almost 

2% (with higher vulnerability for single women, single-parent 
families and retired women).  

 

During the crisis, Romanian Strategies. The restructuring and 

functional capacities of the National Agency for Equal Opportuni-
ties between Men and Women made it difficult for Romania to 
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conduct national gendered analysis or gender mainstreaming of 

public policies. Law 118/2010 diminished salaries in the public 

system by 25%, a system where the majority of workers are wom-
en and gender pay inequalities are significant. Pensions were also 

reduced. In a general field of low income OUG 58/2010 increased 

the VAT by 5% in a matter of days, affecting both the purchasing 
power (especially for the poor) and the predictability of everyday 

expenditures. Law 277/2010 decreased social transfers- for a range 

of social categories, from single parent families to families whose 

children have a poor school attendance record. As far as healthcare 
is concerned, women have a triple vulnerability: as employees (it 

is a feminized sector), as patients and as informal care takers. Dur-

ing the crisis the Health Sector was put through a restructuring 
process with many hospitals closed or merged with others (a con-

siderable number of Ob-Gyn hospitals included). This increased 

health and poverty risks for women employees, for women pa-

tients and for women who suplement lack of institutional care by 
informal care at home.  

 

Aftermath of recent years: Unemployment rates increased more 
for women – in 2010 women 6,5%- men 7,9%. Men maintain their 

advantage with a slight increase of 0.5% in the ocupation on the 

labour market gap (women 52%, men 67,5%). For 2008-2009 
women formed the majority of early leavers in the educational 

system, however the situation was reversed in 2010. Romanian 

women face a higher risk of social exclusion and poverty. This 

risk was definitely ignored and there is a high probability it was 
further increased during the crisis. Women’s specific health risks 

remain high and with medical coverage is greatly fragmented if 

not dysfuntional, their care work is underpaid or not paid at all and 
their risks as patients largely ignored. Women working in femi-

nized low-paid sectors were faced with further reduced incomes 

and increased prices.   
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STATE OF AFFAIRS RECOMMENDATIONS 

The Labour Market: Women continue 

to face discriminations on the labour mar-

ket (significant in the public sector in 

terms of pay), unequal access, differences 

in pay and labour market segregation. 

Occupation on the labour market dropped 

during the crisis. 

– Consolidating the Directorate for Equal Opportunities Between Women and 

Men within the Ministry of Labour, Family and Social Protection. Through 

this Directorate we recommend the monitoring of women’s access and position 

on the labour market. Developing such activities through the Directorate would 

insure a faster inter-institutional collaboration. 

 

– Active involvement of the Directorate for Equal Opportunities Between Wom-

en and Men within the Ministry of Labour, Family and Social Protection in 

order to comply with the international commitments assumed by Romania in 
eliminating gender discrimination on the labour market. 

– Initiating an information campaign for women on their rights on the labour 

market, in partnership with the National Council for Combating Discrimination 

and civil society, including for Roma WomenStarting a free legal counseling 

service for women regarding their rights on the labour market, coordinated by 

the Ministry of Labour, Family and Social Protection (for example through a 

free telephone line). 
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STATE OF AFFAIRS RECOMMENDATIONS 

Women employed in the public system: Women are em-

ployed in the public system in greater number than men, a 

public system where gendered unequal pay is greater than in 

the private sector and where anti-crisis measures hit femi-
nized sectors hard. The fiscal Strategy 2011-2013 indicate 

even lower financing compared to the GDP than it is now for 

feminized sectors, including compared to male ones. 

Elaborating a wage strategy within the Directorate for Equal 

Opportunities Between Women and Men, in partnership with 

civil society, meant to eliminate gradually the gender ine-

qualities in the public wage system and to prioritize reaching 
a level of decent income for women working within the pub-

lic system. 

Vulnerable groups: Women in poor families with children, 

women in pension, single-parent families are the most vul-

nerable groups to the poverty risk (aprox 28-30% of these 

women are in risk of poverty). Social transfers have been 

reduced, leading to an unacceptable rise in the poverty risk. 

– Re-establishing social transfers for single parent families 

and poor categories (for example family allowances). We 

believe that any savings resulting from these particular cuts at 

the expense of vulnerable groups, are unjust and do not sig-

nificantly aid the budget. 

– Diminishing the VAT level for basic foods and childcare 

products. 

Pensions: Romania has one of the greatest differences in pay 

between women and men in pensions (30% of women are 
below the poverty line) Reducing the level of pensions and 

raising VAT have raised significantly the vulnerability of this 

already vulnerable group. 

– Elaborating a strategy for promoting the access to the la-

bour market of women over 55  
– Prioritizing the gradual rise of the pension level, particular-

ly for vulnerable groups such as women. 

– Diminishing the VAT for basic foods and ensuring the stat 

financing for compensated medicine. 
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STATE OF AFFAIRS RECOMMENDATIONS 

Healthcare: The rates of women’s mortality 

from breast cancer, maternal mortality and uter-

us cancer remain high (5 women die every day 

from uterus cancer, the highest rate in Europe). 
The healthcare budget was reduced significant-

ly, affecting women as patients, women as in-

formal caretakers and women employees in the 

health public system. 

– Creating a Directorate within the Health Ministry to coordinate data col-

lection and elaborating of strategies focused on women’s healthcare.  

– Prividing funding for information campaigns on breast cancer and uterus 

cancer.  
– Prioritizing the modernization of maternities and ensuring access to 

medical services. 

– Elaborating an impact study within the Directorate for Equal Opportuni-

ties Between Women and Men , in partnership with civil society, on the 

impact of the restructuring of medical units on informal care carried out by 

women. 

– Elaborating a study on the quality and availability of medical care for 

women and children in rural areas. 

Education: The education budget was severely 

cut, affecting employed women. Cutting allow-

ances based on attendance affects particularly 

poor families and increases the risk in absentee-
ism. Issues of equal opportunities in education: 

segregation, stereotypes in curricula, lack of 

measures against harassment and discrimination 

were left behind during the crisis. Women form 

the majority of those employed in teaching or 

management positions in primary education, but 

a minority in higher education. 

– Elaborating a strategy for promoting the access of women to teaching 

and managing positions in higher education. 

– Elaborating a study and a strategy for combating gender stereotypes in 

curriculum and manuals. 

– Establishing education policies promoting equal shared parenting.  

– Finalizing and budgeting a Strategy on education access for Roma chil-

dren, particularly Roma girls. 

– Eliminating art. 28 (2) of law 277/2010 conditioning the allowances on 

the number of absences. The resulting savings are insignificant, particular-

ly in light of the social effects. 
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II. WORK-LIFE BALANCE, Oana Băluţă 

 

Work-life balance policies have not been a priority area for policy 

makers, even if such measures and interventions are vital for gen-
der equality and women’s empowerment Work-life balance is the 

type of field that once neglected causes chain reactions identified 

along women’s life. Before the crisis work-life balance policies 

were poorly elaborated and coordinated, making them less satis-
factory as they negatively impacted women’s participation on the 

labor market, and their pensions. Both their structuring and avai-

lability positioned differently women and men before 2008, in-
creasing women’s vulnerability on the labor market and in the 

pension system. One should clearly understand the status of work-

life balance policies before 2008 in order to identify the subtle, but 

structural change brought by austerity measures in the field. 
 

Before and after 2008, different types of leaves (maternal, pater-

nal and especially parental) had been the main work-life balance 
policies; they were backed by childcare services and flexible 

working arrangements. Data reveal that even if there is a gender 

gap in the employment rate, the gap deepens when small children 
are present within a household. The younger the child is and the 

more the number of children, the smaller the number of women 

we find in the labor market. Once children attend school, the per-

centage of women in the labor market increases; for example, in 
2010 the employment rate was 86.1% for men and 64% for wom-

en with two children < 6 years old, the gender gap diminished for 

parents with children between 6-11 years old, with 86.5% men and 
71.2 % women in the labor market. Thus, carefully structuring 

work-life balance is important in order not to increase women’s 

vulnerability. Part-time work was not among the preferences of 
women or men, with or without children; for example in 2010 on-

ly 6.5% men and 6.2% women with one child < 6 years old and 

8.7% men and 5.9% women without children were working part 

time. Parental leave and childcare services are the main work-life 
balance policies. There is a critical gap between state supply of 

childcare services and family’s demand, especially from women 

as the state does not adequately support childcare services/facili-
ties. The number of crèches has been too low, and so has the num-
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ber of kindergartens. In 2009, there were 287 crèches in Romania. 
The small number of crèches makes parental leave more im-

portant. The number of state-funded kindergartens has decreased 

dramatically - from 1991 to 2006 the number of state-funded kin-
dergartens more than halved and the situation is more dramatic for 

families in rural areas, where there is a desperate shortage of care 

facilities. In 2010, the number of kindergartens diminished with 

199 units in comparison with the previous year, thus 1498 facili-
ties were available. Taking into account the decrease in the num-

ber of state funded care facilities, one trend can be clearly identi-

fied: internalization of care.   

 

During the crisis, Romanian Strategies. When elaborating the 

anti-crisis package, the decision-makers should have considered 

the differentiated social roles of women and men, especially in 
light of the poor network of kindergartens and crèches. Systematic 

changes of parental leave negatively impact women as they are the 

main beneficiaries. Lack of coordination of work-life policies aff-
ects women predominantly. Disruption and lack of continuity is 

not recommended, and before the crisis, lack of continuity already 

characterized work-life balance policies. The most important 
measures causing transformations regards the multiple changes of 

parental leave in terms of length and financial support. As the 

study reveals, starting with 2008, the changes have been so nu-

merous, that they were not even enacted since before enacting 
them additional changes were made. The predictability of laws 

was impossible. Work-life balance requires predictability; other-

wise life plans of individuals are affected. The 2010 changes show 
that women are not encouraged to spend too much time away from 

the labor market, as the financial benefits depends on the length of 

parental leave, a financial stimulus for faster reinsertion is provid-
ed in case parents (overwhelmingly women) stay less than one 

year at home. Further financial sanctioning is included, if women 

take one year of leave and unpredictable factors affect their initial 

decision, they can take one more year but without any payment. 
Changes of parental leave as one of the governmental response to 

the crisis point to an externalization of care as there is wider 

support for women ‘s faster return on the labor market.  
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Aftermath of recent years. Work life balance policies reveal 
two opposing trends characterizing the triadic relationship: wom-

en-care-labor market. Taking into account the poor provision of 

childcare services, lack of stimulus for their development as pri-
vate facilities, decision makers consider care should be internal-

ized and provided by the family (read: women). On the other 

hand, 2010 changes of parental leave (such as, financial sanction-

ing for a longer parental leave, the reinsertion stimulus) do show 
another conflicting governmental preference, this time for exter-

nalization of care as there are various incentives to support wom-

en’s faster return on the labor market. These two opposing trends 
reveal incoherence and lack of coordination between work-life 

balance policies, making women more vulnerable and suppor-ting 

less their empowerment. 
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STATE OF AFFAIRS RECOMMENDATIONS 

Fragmented policies. Work life 

balance is treate by a mosaic of poli-

cies. What is needed is consistency 

and coherence in order to avoid the 

further and unnecessary 

vulnerabilization of women.   

Equal chances in the labour market 

or for a decent pension cannot exist 
without work life balance. 

– Elaborating a Strategy for Supporting work life balance by the Ministry of Labour, 

Family and Social Protection, together with social partners, that would take into ac-

count individuals’ life trajectory so that coherence in policies is ensured and their 
fragmentation is eliminated. This Strategy is needed to correlate work life balance 

policies with education, the labour market and the pension system.  

– The Strategy needs to be realistically budgeted, in accordance with available budg-

etary resources, including the posibilities of using structural European Funds. A Stra-

tegy is all the more necessary since present policies resulted from the anti-crisis 

measures highlight two profundly contradictory tendencies of governing representa-
tives to the relation between women-care-labour market: the internalization and the 

externalization of care.  
Women’s Occupation Rates. The greater the number of pre-school small chil-

dren, the smaller the occupation rates of women. When a child is 0-6 years old, 

work life balance policies play a fundamental role, they can push women of the 

labour market or not. The rise in occupation rates for women with children aged 

below 6 years old indicates that women want to work on the labour market, but 

cannot do so because of the lack of coherent work life balance policies.  

Between 2006-2010, occupation rates for women with children aged below 6 

years old continued to drop, diminishing by 3.8%. This drop in occupation rates 

needs to be correlated with the constant diminishing of the number of  kindergar-

tens and crèches. 

– Investments in social infrastructure 

(see the recommendations below on 

childcare facilities). 

– Corelating investments with women’s 

occupation rates, respectively urgenting 

the building of such facilities in areas 

where women’s occupation rates are 

low. 
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STATE OF AFFAIRS RECOMMENDATIONS 

Childcare facilities: insufficient and continuously 

dropping.  
In 2009 there were 187 creches, of which 283 public 
and 4 private. In 2008 and 2009 there were areas in 

Romania with only one creches, In 2010-2011 there 

were 1498 kindergartens in Romania. From 1999 to 

2010 the number of kindergartens constantly de-

creased. In 2010 the number of public kindergartens 

diminished by 199 units, 121 urban kindergartens and 

78 rural kindergartens. The evolution of public kinder-

gartens indicates the constant retreat of state support 
and the collapse of the state-family partnership. The 

situation is even more dramatic if one takes into ac-

count separately the distribution of kindergartens in 

rural and urban settings. 

– Feasable investments in social infrastucture (kindergartens and 

crèches) that would take into account the decreasing tendencies up 

to this moment. Since financial resources are not considerable, it is 

necessary to stimulate access to European structural funds. A firm 

commitment by the state on the support of formal care is highly 

important.  

– Fiscal stimulents to encourage the private market environment to 

invest in kindergartens and crèches.  

– Correlating investments with available infrastructure, in other 

words we recommend the building of kindergartens and crèches in 

areas where they are lacking, particularly in the rural areas. 
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STATE OF AFFAIRS RECOMMENDATIONS 

Parental leave: flexibility, 

predictibility and contributivity  

Since the number of creches is insuffi-

cient, parental leave becomes the other 

measure available to parents. This has 

to be conceived carefully so that ine-

qualities between men and women do 

not deepen.  
 

– Complementary actions that would stimulate the accessing of the parental leave 

by fathers, that would support the implementation of the policy stipulating that a 

least one month of childcare leave needs to be taken by „the other” parent, most 
oftern the father, if the parent requests it. In the absence of any stimulating mea-

sures there is a high risk that this measure would only lead to a drecrease in the 

family’s parental leave period, but not lead to increase of fathers’ involvement.  

– The possibility of transfer of the parental leave to a close person for single-parent 

families.  

– Any modifications of the current policies need to be implemented gradually since 

they affect individual life plans (the need for predictibility).  

– Applying the contributivity principle and eliminating the maximum level stipula-

tions, at least for a period up to one year.  

Programs for the reactualization of professional competencies for parents returning 

to the labour market after parental leave. 
Minimal innovation in work life ba-

lance policies. 

Elaborating alternatives in relation to current available measures. Returning to le-

gislative proposals and projects which included alternatives to parental leave (and 

creches), respectively bebe centers and bebe service, baby-sitters, daycare cnters. In 

2007-2009 two law projects were initiated by the Ministry of Labour, Family and 

Equal Opportunities (2008), later named the Ministry of Labour, Family and Social 

Solidarity (2009). These projects need to be handed to Parliament. 
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III. VIOLENCE AGAINST WOMEN, Andreea Bragă 
  

Before the crisis, violence against women was a phenomenon that 

could hardly be neglected or disconsidered by policy makers. 
Available reliable data reveal an increase over the years and wor-

rying aspects such as lack of protection for victims, lack of con-

crete juridical instruments (no order of protection, for example) 

and lack of shelters. Between 2004 – 2008, 47.334 cases of do-
mestic violence and 677 deaths caused by violence within the fam-

ily were registered at a national level. 71,34% of victims are wom-

en. In 2008 there were 11.534 registered cases of domestic vio-
lence, an increase of 31,26 % compared to 2007. Most domestic 

violence victims have middle or general education, 15,69% have 

primary education, 7,06% higher education and 3,33% have no 

education at all. When gender is mentioned and data is segregated 
(only 74.44% of data) aproximately 70% of victims are women. In 

2008 most victims earned below the medium salary (59,86%), 

with only 11, 85% above that line. Other 16,85% were beneficiar-
ies of social transfers. 55% of victims continued to live with their 

agressor. In 2008 only 1,01% of domestic violence victims have 

started a judicial action against the agressor and in only 3,9% of 
cases actual criminal charges were started. The agressors were 

evacuated from the common home through Presidential Order in 

0,14% of cases. According to the National Agency for Family Pro-

tection in 2009 there were 12.461, an 8,04 % increase compared to 
2008 and a 41,81% increase compared to 2007. Compared to 

2008, there was a higher increase among women victims, who are 

located 57,98% in urban area and 42,02% in the rural area. As far 
as shelters are concerned in 2009 there were 556 places for adult 

victims and their children, places enough for only 4,46% of regis-

tered victims in 2009. This is significant since 65,55% of victims 
earned below the minimum wage. Although in 2010 the total ca-

pacity was raised to 699 places, there are 8 counties in Romania 

who don’t have any shelters for violence victims.  

 
During the crisis, Romanian Strategies. One measure to reduce 

governmental spendings was the restructuring of the National 

Agency for Family Protection. The desintegration of the National 
Agency for Family Protection in 2010 made the collection of 
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centralized data and subsequently the elaboration of efficient 
policies even more difficult. The cultural environment, faulty laws 

and the reduced number of available shelters discourage victims 

from reporting domestic violence and provide little relief for those 
who do.  

 

Aftermath of recent years: Various international reports and 
analysis warned states against an increase in violence against 

women in the context of economic crisis. The measures taken by 

Romanian Government ignored both the available data and inter-
national Recommendations, by restructuring the institution coor-

dinating the collection of data and policy making in the field of 

violence against women. 
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STATE OF AFFAIRS RECOMMENDATIONS 

Collecting statistical data. The lack of statistical 

data contributes to an underestimation of the phe-

nomenon of violence against women and makes the 

identification of adequate solutions more difficult. 
 

There is a defective process of correlating statistical 

data between institutions with attributions in the 

field and a deficiency in centralizing the data. 

– Collecting gender segregated data which include socio-demogra-

phical characteristics of victims and aggressors.  

 

– Improving the process of monitoring and reporting domestic vio-
lence and correlating statistical data by relevant institutions. 

Insufficient shelters and few places.  

In 2009 there were only 556 places for adult victims 

of violence and their children, while 12.461 cases of 

domestic violence were registered with the NAFP, 

which means that only 4,46% of victims could bene-

fit from shelter.  

 
In 2009 there was no shelter for domestic violence 

victims in eight districts of Romania. Nearly a quar-

ter of victims continue to live with their aggressors 

and stated that they cannot leave, invoking mainly 

lack of necessary money and having no place to go. 

– Increasing the number of available places in shelters for domestic 

violence victims, adequate repartition of the shelters, geographically 

(rural/urban) and establishing emergency shelters, which would en-

sure protection for victims during the night.  

 

– Public financing of the medical-legal certificate for victims of do-

mestic violence and/or ensuring a better financing procedure of medi-

cal expertise. 
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STATE OF AFFAIRS RECOMMENDATIONS 

Legislation 

Legislation on combating domestic violence offers 

no sufficiently usable framework and makes even 

more difficult the adopting of measures concerning 
victim safety.  

Domestic violence cases where the victim and the 

aggressor have a consensual union relation or are 

divorced do not enter under the jurisdiction of the 

current Criminal Code, since they are not currently 

considered members of the same family. 

– Extending the aplicability of safety measures, stipulated in the Cri-

minal Code, to the victims of domestic violence  who have a consen-

sual union relation or are divorced from the aggressors. 
 

– Facilitating the self-notification of attorneys for domestic violence. 

In 60% of violence cases there were witnesses 

consisting of relatives, friends or acquaintances of 

victims and in 25% of cases persons strangers to the 
victim assisted to domestic violence also, which in-

dicate a high level of tolerance towards domestic 

violence. 

– Prevention and information campaigns on the effects of domestic 

violence and available services and shelters. 

 
– Stigmatizing domestic violence and informing victims about current 

legislation and sanctions that aggressors can face. 

Political representation of women 

The above guidelines emphasize women need and ought to be politically represented. The deepening of women’s 
vulnerability is the consequence of political decisions. Political decisions can diminish or eliminate this vulnerability. 
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