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Actuala situație demografică a Republicii Mol-
dova se caracterizează prin tendințe negative, 

problema principală constituind reducerea conti-
nuă a numărului populației și îmbătrânirea demo-
grafică a acesteia. Cercetările demografice demon-
strează că principala cauză a declinului demografic 
este scăderea bruscă a natalității care s-a produs 
după anul 1990. În anul 2011 Guvernul RM a 
aprobat Programul naţional strategic în dome-
niul securităţii demografice a Republicii  Moldova  
(2011-2025), având drept scop atenuarea tendin-
ţelor nefavorabile în evoluţia populaţiei, promo-
varea politicilor familiale și a celor de încurajare a 
natalităţii, fiind menționate ca primordiale.

Menționăm că majoritatea țărilor euro-
pene care înregistrează niveluri scăzute ale na-
talității încă din anii 1960 pe parcursul a mai 
multor decenii promovează politici de încurajare 
a natalității. Experiența acumulată în acest do-
meniu demonstrează existența a trei puncte cheie 
care asigură creșterea fertilității în societatea con-
temporană: promovarea egalității de gen în toate 
sferele vieții sociale, crearea condițiilor favorabile 
de îmbinare a rolurilor profesionale și familiale și 
dezvoltarea diferitelor servicii de educație extra-
familială a copiilor. Plus la acestea, durabilitatea 
și consecutivitatea măsurilor întreprinse1.

În RM, abordările demografice tot mai des 
plasează în actualitate problema compatibilităţii 
dintre statutul ocupaţional al femeii și rolul ei ma-
tern. Cine e mai mult orientat spre nașterea unui 
copil: femeile  economic active sau cele inactive? 
Prezenţa unui serviciu, împiedică sau nu decizia de 
a naște un copil? Aceste probleme și presupuneri 
rezidă în diverse explicaţii raportate atât la orien-
tările reproductive ale femeii, cât și la cele valorice, 
1  McDonald P. An Assessment of Policies that Support Having Chil-
dren from the Perspectives of Equity, Efficiency and Efficacy // Vienna 
Yearbook of Population Research, 2006. - P. 213-234. Neyer  G., & An-
dersson G. Consequences of family policies on childbearing behavio-
ur: Effects or artifacts? // Population and Development Review, 2008, 
34(4), p. 699–724.

or, prezenţa serviciului și munca ca atare au devenit 
componente ale nucleului valoric al femeii contem-
porane, iar frica de a pierde sursa suplimentară de 
venit, odată cu plecarea în concediu de maternitate 
și nașterea unui copil, plasează femeia în faţa unei 
bariere decizionale importante. 

Statistica oficială permite o delimitare a par-
ticularităţilor specifice comportamentului eco-
nomic al femeilor în vârstă fertilă. Astfel, din dis-
tribuţia indicatorilor ocupaţionali pe grupe cin-
cinale de vârstă delimităm că, în dinamica anilor, 
femeile cu o pondere mai mare se menţin active 
pe piaţa muncii, în special după vârsta de 35 de 
ani. Participarea femeilor la activitatea economi-
că este maximă în categoriile de vârstă 40-44 ani 
și 45-49 ani, încadrând peste 60% din femeile 
din grupa de vârstă respectivă2. Rata de ocupare 
a femeilor este mai scăzută pentru categoriile de 
vârstă  marginale (15-19/20-24 ani și după vârsta 
de 55 ani) în comparaţie cu indicatorii respectivi 
în rândul bărbaţilor. În totalul femeilor tinere 
una din cinci este economic activă.

Fig.1. Dinamica ratei de ocupare a femeilor, 
după categorii de vârstă, anii 2000-2011 (în 
%)
Sursa: Biroul Naţional de Statistică din 
RM, http://www.statistica.md/pageview.
php?l=ro&idc=320&id=2294

2  Piaţa forţei de muncă în Republica Moldova, Chişinău, 2011, p.22
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Raportându-ne la contingentul fertil, există 
diferenţe în menţinerea statutului ocupaţional ac-
tiv, care pot fi explicate prin regularităţi comune 
pentru diferite ţări, inclusiv Republica Moldova 
(Fig.1). Astfel, în grupele de vârstă mai tânără (15-
24/25-34 ani) femeile, de regulă, mai mult timp se 
reţin în familie, încep să lucreze mai târziu, apoi, 
anume aceste perioade de vârstă revin căsătoriilor, 
nașterii și îngrijirii primilor copii. Totodată, mai 
multe femei decât bărbaţi își întrerup activitatea 
economică sau ies de pe piaţa muncii pentru a 
avea grijă de copiii de vârstă preșcolară. 

De altfel, potrivit datelor statistice cu referi-
re la contingentul fertil cuprins în vârsta de 20-49 
ani (Fig.2), rata de ocupare este semnificativ mai 
mică în cazul femeilor care au cel puţin un copil 
de vârstă preșcolară (37,2% pentru anul 2011), 
comparativ cu categoria femeilor care nu au nici 
un copil de această vârstă (circa 53%) și este în 
descreștere continuă în ultimii ani. Repartizarea 
pe sexe evidenţiază că indicatorii ocupaţionali 
sunt mai înalţi pentru bărbaţi în categoria per-
soanelor cu cel puţin un copil de vârstă preșcola-
ră (cu peste 19% în comparaţie cu femeile), și se 
inversează în favoarea femeii în cazul persoanelor 
care nu au un copil de vârstă preșcolară. 

Fig.2. Rata de ocupare a populaţiei de 20-49 
ani după numărul de copii de vârstă preşcola-
ră,  2007-2011, (în %)
Sursa: datele BNS

Începând cu vârsta de 35 de ani (Fig.1.), 
ponderea femeilor ocupate (53,7%), cât și rata 
de ocupare (59,7% pentru anul 2011) a acestora 
este superioară faţă de cea a bărbaţilor la vârsta 
respectivă (46,3% și 53,8%), menţinându-se 
până la 45-54 ani cu o rată de ocupare de 61,4%. 
Creșterea nivelului de ocupaţie pentru aceste gru-
pe de vârstă parţial este influenţată de revenirea 
din concediile de maternitate, dar și de nivelul 
scăzut al veniturilor populaţiei și necesitatea celui 
de-al doilea „susţinător” al familiei. Femeile, spre 
deosebire de bărbaţi, se orientează nu atât la un 
salariu mare, cât la o ocupaţie mai stabilă, con-
centrându-se, astfel, în sistemul oficial de ocu-
pare, care acordă un minimum de garanţii sau 
facilităţi sociale. 

Împărtășind specificul ţărilor CSI privind 
prezenţa relativ înaltă a femeilor pe piaţa mun-
cii,  în Moldova, deși statistica oficială nu prezin-
tă date structurate după numărul de copii avuţi, 
nivelul de angajare a femeilor predomină atât în 
rândul celor care au născut, cât și în rândul celor 
care nu au născut. Plasată între rolurile și atribu-
ţiile familiale, părintești și cele productive, pro-
fesional publice, atât din statistica oficială, dar 
și specific studiilor empirice, se evidenţiază că în 
general femeia este supusă unei încărcături duble, 
aceasta fiind deosebit de acută, în special pentru 
femeile în vârsta aptă de muncă. Respectiva afir-
maţie își găsește justificare și în particularităţile 
regimului de muncă a femeilor intervievate, acti-
ve pe piaţa muncii. Astfel, cu referire la serviciul 
de bază, circa 69% din respondentele încadrate 
în câmpul muncii lucrează ziua completă de 8 
ore și mai mult, iar în rândul mamelor cu unul 
și mai mulţi copii acest orar este specific la peste 
73%. Totodată, în rândul respondentelor ocupa-
te, indiferent de numărul de copii, evidenţiem o 
pondere înaltă a celor ce lucrează suplimentar în 
afara serviciului, circa 1/33. Acest program accep-
3  Studiul „Comportamentul reproductiv al femeilor din m.Chişi-
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tat de către femei nu este însă o alegere în favoa-
rea carierei, ci mai degrabă o alternativă pentru 
mărirea bugetului familiei și acoperirea cheltuie-
lilor de consum și întreţinere.     

Raliindu-ne și la opinia cercetătorilor 
străini4, dar și la rezultatele empirice, constatăm 
că nașterea copiilor micșorează activitatea econo-
mică a femeii: ponderea femeilor ocupate pe pro-
gram întreg fiind în descreștere odată ce aveau/au 
în îngrijire un copil de vârstă preșcolară (62,2%). 
Se evidenţiază totuși că majoritatea femeilor nu 
sunt orientate spre inactivitate economică în pe-
rioada creșterii copilului, or programul de lucru 
prescurtat și flexibil devine o alternativă în îmbi-
narea rolurilor productive și materne pentru cir-
ca 20% din respondente. Nu putem afirma însă 
că sectorul de activitate, în acest caz, este unul 
formal. Raportat la contingentul fertil studiat, 
observăm următoarele: cu cât crește numărul co-
piilor în familie, cu atât descrește ponderea fe-
meilor ce-și continuă activitatea profesională și 
cu atât mai mare este ponderea femeilor casnice. 

Specific și altor state, dacă femeia cu un 
singur copil reușește să combine rolul matern cu 
cel productiv în condiţii flexibile, atunci prezen-
ţa a doi și mai multor copii face acest lucru mai 
greu de realizat, inclusiv în pofida faptului că în 
unele ţări sunt prevăzute indemnizaţii conside-
rabile pentru părinţii cu trei și mai mulţi copii. 
Din acest considerent, multe femei, în special 
din categoriile populaţiei cu venit mic, pentru 
care serviciile de îngrijire și educare a copiilor 
devin inaccesibile, preferă retragerea din câmpul 
muncii (Fig.3). 

nău: caracteristici şi factori determinanţi”, 2009, Sector Demografie, 
IIEŞP al AŞM
4  Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской 
Федерации 2008. Москва, 2009, p.139-143; Шахотько, Л. 
Рождаемость городских и сельских жителей: различия на фоне 
общих тенденций. // Электронная версия бюллетеня Население 
и общество, 2009, № 393-394, http://demoscope.ru/wee-
kly/2009/0393/tema06.php

Fig.3. Rata de ocupare a mamelor cu copii 
sub vârsta de 15 ani  în comparaţie cu cea a 
femeilor (25-49 ani), 2008
Sursa: OECD Family database, http://
www.oecd.org/document/4/0,3746,
en_2649_34819_37836996_1_1_1_1,00.html

Creșterea proporţiei femeilor încadrate 
în câmpul muncii este strâns legată de creșterea 
numărului de mame (re)intrate pe piaţa muncii 
sau active la locul de muncă. În medie, pe ţările 
OECD în 2008, mai mult de șase din zece femei 
cu copii dependenţi (0-16 ani) erau active pe pia-
ţa muncii plătite. Cu toate acestea, sunt evidente 
variaţii transnaţionale semnificative. Astfel, sub 
rata de ocupare de 50% pentru mamele cu copii 
de vârsta 0-16 ani, la limita de jos printre ţările 
europene se află Turcia, Ungaria, Italia, Polonia și 
Republica Slovacă. La celălalt capăt, unde două 
din trei mame cu copii dependenţi sunt angajate, 
se află ţările de nord Islanda și Suedia, cu o rată 
de ocupare maternală de peste 80%. 

Deosebirile naţionale ale perioadei de 
concediu pentru îngrijirea copilului după naște-
re își au aportul în orientarea comportamentu-
lui ocupaţional al mamelor. Astfel, în multe ţări, 
conform statisticilor occidentale5, rata de ocupa-
re maternă este în recul când copiii au vârsta cu-
prinsă între 3-5 ani (Fig.4) și este în ascendenţă 
odată cu creșterea vârstei celui mai mic copil: ast-
fel, pentru femeile a căror cel mai mic copil are 
nu mai mult de 5 ani, rata de ocupare constituie 
5  Doing better for families, OECD, 2011, p.36
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circa 60%; între 6 și 11 ani – 69,7%; între 12-14 
ani – 73,5%. De menţionat că asupra nivelului 
de ocupare a bărbaţilor, acești factori au o influ-
enţă nesemnificativă și, de regulă, crește când co-
pilul merge la școală. Dinamica relaţiilor cu piaţa 
muncii a femeilor cu copii diferă semnificativ 
de la o ţară la alta. Spre exemplu, în Olanda și 
Elveţia este caracteristică angajarea „part-time” a 
mamelor cu copii sub vârsta de 5 ani. 

Fig.4. Rata de ocupare a mamelor cu copii sub 
vârsta de 15 ani după numărul de copii şi vârsta 
celui mai mic copil, pentru unele ţări, 2008  
Sursa: OECD Family database, http://
www.oecd.org/document/4/0,3746,
en_2649_34819_37836996_1_1_1_1,00.html
*Datele BNS - se prezintă rata de ocupare a fe-
meilor în vârstă de 20-49 ani care au cel puțin 
un copil de vârstă preșcolară pentru anul 2011.
 

Asupra activităţii economice a femeii, 
spre deosebire de cea a bărbaţilor, influenţează și 
numărul de copii avuţi în vârsta 0-16 ani. Astfel, 
rata de ocupare a femeilor tinde să fie mai mică 
pentru mamele cu un număr mai mare de copii 
dependenţi (0-16 ani). În 2008, în medie pentru 
ţările membre ale OECD și UE, rata de ocupa-
re a femeilor cu un singur copil constituia peste 
71%; cu doi copii – în jur de 67%; cu trei și mai 
mulţi copii – până la 50%. 

Nașterea primului copil puţin influen-
ţează asupra activismului economic al femeii, dar 
mărește brusc ponderea femeilor casnice și mic-
șorează efectivul celor ce fac studii. Din studii-
le cercetătorilor ruși6, se evidenţiază că nașterea 
celui de-al doilea copil reduce activitatea femeii 
pe piaţa muncii cu 4-5%, iar nașterea celui de-al 
treilea sau următorului copil – cu 16%. În același 
timp, femeile ocupate cu o mai mare probabili-
tate decât cele neocupate, nasc primul copil, pe 
când femeile neocupate – pe cel de-al doilea sau 
următorul. 

Studiile naționale evidențiază7, dacă naște-
rea primului copil are loc indiferent de condiţii, 
atunci dorinţa femeii ocupate de a naște cel de-al 
doilea copil depinde mult de factorii economici 
și de bunăstarea familială în susţinerea acestei in-
tenţii. Rezultă, deci, că nu doar riscul unei sărăcii 
a familiei împing femeia cu copil pe piaţa mun-
cii, ci și, dimpotrivă, așteptarea unor pierderi în 
legătură cu nașterea unui (alt) copil poate împie-
dica realizarea intenţiilor procreative. 

Astăzi, femeile diferit îmbină familia, 
copiii și serviciul. Reflectând și în baza rezulta-
telor cercetării realizate, observăm că mai mult 
de jumătate din respondente (circa 57%) au o 
viziune egală în alegerea lor, susţinând că pen-
tru femeia contemporană familia și serviciul sunt 
importante în egală măsură. O treime din res-
pondente sunt adepte ale percepţiei tradiţionale 
privind rolul femeii, dând importanţă familiei, și 
doar 2,6% consideră că activitatea profesională 
acum preia locul familiei. 

Potrivit studiilor empirice, femeile susţin 
în special îmbinarea echilibrată, dar și echitabilă, 
a rolurilor familiale, parentale și profesionale. Se 
evidenţiază o particularitate importantă a com-
portamentului ocupaţional al femeii – pentru 
6  Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской 
Федерации 2008. Москва, 2009, p.139. 
7  Studiul „Comportamentul reproductiv al femeilor din m.Chişi-
nău: caracteristici şi factori determinanţi”, 2009, Sector Demografie, 
IIEŞP al AŞM
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majoritatea din ele plecarea de pe piaţa muncii în 
legătură cu nașterea copilului nu este definitivă, 
iar implicarea și poziţia activă pe piaţa muncii 
devine o prioritate pentru femei. Astfel, raporta-
te direct la etapele vieţii familiale, traiectoria că-
rora este ghidată de nașterea, creșterea și educarea 
copilului(ilor), doar puţine din respondente (în 
medie circa 6%) susţin că „femeia nu ar trebui să 
lucreze în afara casei”. Totodată, ele optează mai 
degrabă pentru un program de lucru prescurtat, 
atunci când au în îngrijire un copil de vârstă pre-
școlară (70,2%) sau după ce cel mai mic copil 
merge la școală (57,7%), decât abandonul total 
al postului de lucru, dorind astfel continuitatea 
poziţiei sale pe piaţa muncii. Aceeași orientare 
ocupaţională se prezintă de către femei indiferent 
dacă au sau nu copii (Fig.5). Observăm că, dacă 
până la apariţia primului copil și după maturiza-
rea copiilor avuţi femeile preferă o implicare acti-
vă și completă în viaţa profesională, atunci, oda-
tă cu obţinerea statutului de mamă, în perioada 
creșterii și școlarizării copiilor femeia își menţine 
dorinţa de a rămâne ocupată pe piaţa muncii, dar 
pe un program redus.

Fig.5. Repartizarea opiniilor respondentelor 
privind graficul de lucru a femeii  (în %)
Sursa: Studiul „Comportamentul reproductiv al 
femeilor din m.Chișinău: caracteristici și factori 
determinanţi”, 2009, Sector Demografie, IIEŞP 
al AŞM

Un factor ce facilitează apariţia probleme-
lor legate de reconcilierea activităţii profesionale 
și a vieţii familiale este flexibilitatea scăzută a pro-
gramelor de muncă. Respondentele cu copil(i), 
percep mai acut decât cele fără copii necesitatea 
unui orar flexibil, inclusiv în perioada școlarizării 
copilului (62,3%), fapt explicat prin experienţa 
rolului matern, a cunoașterii particularităţilor 
acestei perioade, dificultăţilor de conciliere a ro-
lurilor familiale, părintești și profesionale. 

În această ordine de idei, atât din rezulta-
tele studiului, cât și din sinteza datelor statistice, 
constatăm că preferinţele ocupaţionale pe piaţa 
muncii ale femeii sunt orientate foarte mult de 
prezenţa copiilor preșcolari și școlari. Inclusiv, 
conform datelor anuale ale Anchetei Forţei de 
muncă (BNS)8 se evidenţiază că femeile optea-
ză pentru un program de muncă diferit de cel 
al bărbaţilor. Astfel, din cauza responsabilităţilor 
familiale, fiecare a opta femeie în vârsta aptă de 
muncă (sau circa 14%) acordă prioritate pro-
gramului parţial, în timp ce cota bărbaţilor care 
și-au asumat astfel de responsabilităţi constituie 
abia 2%. Fiecare a cincea femeie nu și-ar dori să 
aibă un loc de muncă cu program complet. Dacă 
bărbaţii preferă să stea peste program cel puţin 
cinci ore săptămânal, cu gândul la o eventuală 
promovare, atunci femeilor nu le place să stea 
mai mult de trei ore săptămânal. Fiecare a cincea 
femeie ar accepta totuși să lucreze mai mult de 40 
de ore pe săptămână, însă doar din dorinţa de a 
avea un câștig mai mare.

În Republica Moldova, normele legislaţiei 
în domeniul muncii sunt orientate spre racordare 
la standardele legale ale Uniunii Europene. 
Astfel, Codul Muncii stabileşte anumite garanţii 
şi facilităţi la locul de muncă în legătură cu 
graviditatea şi maternitatea9, referindu-se în 

8  Femei şi bărbaţi pe piaţa muncii în Republica Moldova. Raport 
Analitic. – BNS, Chişinău, 2010.
9  Codul Muncii al RM, Titlul X, cap.II „Munca femeilor, a persoane-
lor cu obligaţii familiale şi a altor persoane”.
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special la crearea unui regim mai favorabil de 
muncă şi de odihnă pentru femei, care le-ar 
permite mai eficient să combine îndeplinirea 
obligaţiunilor de muncă şi a funcţiilor familial-
parentale10. Cele mai puternice garanţii 
protectoare, legislativul acordă femeilor gravide 
şi mamelor cu copii în vârstă de până la 3 ani. 
Studiile autohtone atestă că la locul de muncă cea 
mai frecventă facilitare pentru această categorie 
de femei este regimul de muncă flexibil (circa 
2/3 dintre intervievate). Mult mai puţine femei, 
circa o cincime, au beneficiat de ajutoare băneşti 
pe motiv că aveau copil(i) care necesită îngrijire, 
precum şi de pauze suplimentare plătite pentru 
alimentarea copilului mic.  

Prin evaluarea ulterioară a rezultate-
lor complementare atitudinii faţă de poziţia și 
comportamentul femeii pe piaţa muncii, pentru 
majoritatea dintre ele sunt preferate motivaţiile 
economice și necesitatea celui de-al doilea sus-
ţinător al familiei, și nu dorinţa de a face o cari-
eră propriu-zisă. Credem totodată, că ponderea 
înaltă a femeilor cu statut ocupaţional activ în 
rândul mamelor, cât și opiniile acestora în favoa-
rea prezenţei active pe piaţa muncii a mamei cu 
copil de vârstă preșcolară, ar putea fi și rezultatul 
indemnizaţiilor extrem de mici oferite pentru co-
pii, care, de fapt, nu compensează pierderea unui 
venit de muncă lunar. 

În cazul Republicii Moldova, se constată 
că cerinţele înalte de carieră sunt trecute pe po-
ziţie secundară faţă de problemele și neajunsurile 
materiale. Conform rezultatelor cercetării, justi-
ficarea propriei atitudini faţă de activitatea profe-
sională se raportează, în primul rând, la aspectul 
economic al familiei, fiind o sursă de venit pentru 
74,8% din respondente. Activitatea profesională 

10  De exemplu, astfel de norme precum sunt: stabilirea la solici-
tarea femeilor gravide şi a părinţilor care au copii mici, a unui regim 
de muncă privilegiat, limitarea şi interzicerea trimiterii în deplasări 
de serviciu şi atragerea la lucrările suplimentare, stabilirea pauzelor 
suplimentare plătite pentru alimentarea copiilor, ordinea privilegiată 
de acordare a concediilor ordinare de odihnă etc.  

devine mijloc de autorealizare și autonomie pen-
tru 41%, iar pentru circa 38% – o posibilitate 
de a obţine independenţă financiară. Pe măsura 
creșterii numărului de copii născuți, prin impli-
carea în câmpul muncii femeile susţin prioritar 
necesitatea unui venit în plus important pentru 
întreţinerea familiei. Raţionalizând și asupra mo-
tivaţiei ce justifică implicarea în câmpul muncii 
a femeii care are un copil de vârstă preșcolară, 
circa 2/3 din respondente la fel pun accent major 
pe „neajunsurile materiale și financiare”. Valori 
mult mai mici, dar semnificative, sunt atribuite: 
dorinţei de a avea banii „proprii” (circa 39%), 
satisfacţiei și interesului faţă de muncă (25,7%), 
iar în cele din urmă, necesităţii acumulării unui 
stagiu de muncă (23,3%). Fără a devia de la pozi-
ţia superioară atribuită problemelor economice, 
pe măsura creșterii nivelului de studii al respon-
dentelor crește și ponderea motivaţiei vizavi de 
interesul propriu-zis faţă de muncă și dorinţa in-
dependenţei financiare. 

Astăzi, conform datelor statistice, femeile 
cu studii superioare și medii profesionale repre-
zintă un potenţial semnificativ pe piaţa muncii. 
Cercetările în domeniu11 demonstrează că feme-
ile cu nivel de educaţie înalt mai frecvent sunt 
predispuse să amâne nașterea copiilor până nu 
vor fi finisate studiile și realizat debutul în cari-
eră. 

În prezent, interdependenţa dintre deci-
zia femeii de a lucra sau de a naște (încă) un copil 
este evidentă. Însă aici nu este vorba despre fap-
tul că femeile ocupate economic refuză de a avea 
copii, ci femeile care planifică nașterea copilului 
au anumite așteptări și temeri faţă de perioada 
de retragere din sfera formală a muncii salariate. 
Menţionăm că, în cazul planificării nașterii ce-
lui de-al doilea copil, coraportul acestor factori 
11  Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской 
Федерации 2008. Москва, 2009. p. 140; Шахотько, Л. Рождаемость 
городских и сельских жителей: различия на фоне общих тенденций. 
// Электронная версия бюллетеня Население и общество, № 393-
394, 2009, http://demoscope.ru/weekly/2009/0393/tema06.php
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devine extrem de important. Totodată, conflic-
tul dintre statutul ocupaţional activ al femeii 
și nașterea și creșterea copilului este menţinut 
și de accesul limitat la serviciile (instituţiile) de 
îngrijire și educare a copiilor preșcolari, precum 
și lipsa controlului real privind asigurarea drep-
turilor sale în câmpul muncii. În această ordine 
de idei, presupunem că în realizarea programului 
demografic, orientat inclusiv spre stimularea na-
talităţii, grupul – ţintă trebuie să devină femeile 
ocupate pe piaţa muncii, punându-se în actua-
litate problema privind hotarele compatibilităţii 
dintre rolul de mamă și rolul de angajat, ambele 
concurând pentru timpul și forţele femeii. O altă 
direcţie a politicilor de stimulare este și crearea 

oportunităţilor de muncă cu timp parţial, orar 
flexibil, lucru la domiciliu ș.a. pentru femeile cu 
copii mici, precum și investirea în dezvoltarea 
serviciilor sociale alternative de creștere și educa-
re a copiilor și accesul la ele. Aceasta ar permite, 
în primul rând, menţinerea femeilor în câmpul 
muncii, lucru foarte important în condiţiile de 
îmbătrânire a populaţiei și reducerea forţei de 
muncă active; în al doilea rând, asigurarea fami-
liei cu sursă suplimentară de venituri – o condiţie 
valoroasă în luarea deciziilor procreative a femeii, 
dar și pentru perioada de creștere și educare a co-
pilului; în al treilea rând, combinarea mai efici-
entă și reușită a rolului matern, parental cu alte 
tipuri de activităţi și roluri ale femeii. 
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