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INTRODUCERE 

 

 Actualitatea și aria de interes a problemei de cercetat  

 

„Egalitatea de gen, unul dintre drepturile fundamentale înscrise în 

Declarația Universală a Drepturilor Omului, a fost și încă mai este o 

problematică de actualitate.”1 Grigore (2014) consideră că deși s-au făcut 

numeroase progrese în vederea recunoașterii drepturilor femeilor, în toate 

domeniile activității umane, încă mai sunt pași de urmat în sensul recunoașterii 

depline a celor înscrise în Declarație.  

Egalitatea de gen trebuie să constituie „un important obiectiv al oricărei 

societăţi democratice care doreşte să recunoască drepturi egale pentru toţi 

cetățenii săi.”2 Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi este un drept 

fundamental, o valoare comună a Uniunii Europene şi o condiţie necesară pentru 

realizarea obiectivelor U.E. de creştere economică, ocuparea forţei de muncă şi o 

mai mare coeziune socială. În Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 

Europene, Articolul 21, se precizează: „se interzice discriminarea de orice fel, 

bazată pe motive precum sexul, rasă, culoarea, originea etnică sau socială, 

caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de 

orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un 

handicap, vârsta sau orientarea sexuală.”3 

Deși principiul remunerării egale pentru muncă egală este prezent încă 

din anul 1957 în Tratatul de la Roma, în continuare există discrepanțe între femei 

și bărbați. Conform Comisiei Europene, „femeile din Uniunea Europeană câştigă 

încă în medie cu 18% mai puţin decât bărbaţii pe ora de muncă. Acestea dispun 

de mai puţine resurse în timpul vieţii active, iar în timpul pensionării se 

confruntă cu mai multe dificultăţi în ceea ce priveşte accesul la finanţare, fiind 

astfel mult mai afectate decât bărbaţii de toate formele de sărăcie, inclusiv 

sărăcia în rândul lucrătorilor”4 (Declaraţie a Comisiei Europene cu ocazia Zilei 

Internaţionale a Femeii, Bruxelles, 2010).  

În perioada contemporană, datorită accederii femeilor în poziții de 

conducere din ce în ce mai des, studierea statutului femeii manager și a 
                                                             
1 Grigore, V., 2014, Egalitatea de șanse, Manuscris la autor 
2Agenția națională pentru ocuparea forței de muncă, 2011, Ghid pentru promovarea egalității de gen pe piața 

muncii, ANOFM, București, pag.4 
3 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2012, CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII 

EUROPENE, art. 21 
4 Comisia Europeană, 2010, COMUNICARE A COMISIEI, Un angajament consolidat în favoarea egalităţii 

dintre femei şi bărbaţi, O cartă a femeii, Declaraţie a Comisiei Europene cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, 

pag.3  
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caracteristicilor acestuia a devenit un punct de interes pentru mulți autori. Prin 

urmare, această temă o întâlnim ilustrată în literatura de specialitate, însă mai 

puțin o putem regăsi adresată domeniului sportiv. 

Curșeu și Boroș, (2008)5, în volumul coordonat de Avram și Cooper, 

consideră că drumul femeii spre poziții superioare de management la nivelul 

organizațiilor este prezentat in publicațiile de specialitate ca fiind pavat cu sticlă 

sau, mai precis, cu “cioburi de sticlă”. Când vine vorba de femei în poziții 

ierarhice de vârf, aceștia au observat că literatura de specialitate abundă în 

concepte ce implică acest element, cum ar fi: „plafonul de sticlă” (glass ceiling-

Singh si Vinnicombe, 2004), concept ce semnifică posibilitatea ascensiunii 

femeilor în poziții ierarhice de vârf doar până la un anumit punct, „ascensorul de 

sticlă” (glass escalador-Williams, 1992), „stânca de sticlă” (glass cliff-Ryan si 

Haslam, 2005).  

Statisticile realizate în ultimele decenii au identificat o curbă ascendentă 

a prezenței femeilor în funcțiile de conducere, însă pentru nivelul de mijloc al 

organizațiilor (middle management), în timp ce pentru pozițiile de top 

management, femeile dețin încă un procent foarte mic (Singh Si Vinnicombe, 

2004 citați de Curșeu și Boroș în volumul coordonat de Avram și Cooper, 

2008)6. Aceste procente se datorează adesea stereotipurilor existente conform 

cărora femeile au o mai slabă pregătire și o responsabilitate familială mai mare 

comparativ cu bărbații. În plus, încă se consideră că activitățile de conducere 

sunt tradițional masculine, în timp ce femeilor le sunt atribuite activitățile 

casnice, gospodărești, de îngrijire a copiilor. De asemenea, Curșeu și Boroș ne 

prezintă un studiu realizat de către Kaplan-Leiserson în anul 2003 pe elevi de 

gimnaziu și liceu din Statele Unite ale Americii, studiu care, deși suntem în 

secolul XXI, ne arată faptul că 90% dintre fetele participante consideră că vor 

munci doar pentru a își întreține familia, iar 10% plănuiesc să aibă o carieră. 

Procentele acestui studiu ne demonstrează încă o dată faptul că fetele sunt 

învățate că este de datoria lor să aibă grijă de familie, acesta fiind modelul 

general în societate. Absența modelelor feminine în funcții de conducere creează 

un cerc vicios ce ajută la perpetuarea stereotipurilor existente: bărbații trebuie să 

aibă o carieră, femeile trebuie să aibă grijă de familie. Astfel că, aspirațiile 

femeilor de a promova în carieră sunt reduse și de lipsa modelelor de succes. 

Studiile realizate în România în ultimii ani au evidențiat ponderea 

ridicată a stereotipurilor de gen în ceea ce privește activitățile de conducere și 

management. Conținutul stereotipului de gen privind femeile în funcții de 

                                                             
5 Avram, E., Cooper, C., 2008, Psihologie organizațional-managerială, Tendințe actuale, Editura Polirom, pag. 

127 
6 Ibidem 
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management este centrat adesea pe ideea conform căreia femeile sunt mai slabe, 

mai prost pregătite, mai emotive și mai puțin raționale. Prin urmare acestea ar fi 

mai puțin capabile să facă față unei funcții de management. 

Spre exemplu, în cercetarea Barometru de gen, realizată în anul 2000, 

atunci când a fost evaluată percepția asupra abilităților de management ale 

femeilor, 56% dintre respondenți au considerat că bărbații sunt mai capabili, 

46% dintre femei sunt învățate că nu este treaba lor să fie în funcții de 

conducere, iar 68% din participantele la studiu consideră că femeile sunt prea 

ocupate cu treburile casei și nu mai au timp să se ocupe de avansarea în carieră. 

Integrând informațiile prezentate, putem concluziona faptul că stereotipul 

general în societatea românească actuală privind femeile este că locul acestora nu 

este în funcții de conducere, indiferent dacă este explicat prin situația 

sociopolitică, lipsa de abilități sau tradiție culturală și educație. 

Pe de altă parte, Curșeu și Boroș7 consideră că una din cele mai puternice 

teorii referitoare la formarea și perpetuarea stereotipurilor este teoria identității 

sociale. Această teorie explică stereotipurile de gen în funcțiile de conducere si 

nepromovarea femeilor în vârful piramidei în următoarea secvențialitate: 

membrii comitetelor de conducere ale organizațiilor, fiind în marea lor majoritate 

bărbați, își definesc o anumită identitate de grup. Credința centrală a teoriei 

identității sociale este că, prin apartenența la diverse grupuri sociale, oamenii 

urmăresc o anumită creștere a stimei de sine. Acest lucru favorizează 

discriminarea out-grupurilor (celor din afara griupurilor cu identitate definită). 

Prin urmare, selecția unor membri noi în grup se va realiza astfel încât identitatea 

grupului să nu aibă de suferit, iar femeile sunt văzute adesea ca outsideri care 

amenință această identitate masculină. 

În ceea ce privește domeniul sportiv, acesta a fost unul dominat de 

bărbați o mare perioadă din istoria omenirii. Ne putem gândi la Jocurile 

Olimpice Antice, unde femeile nu aveau dreptul să participe. Este de menționat 

și faptul că la prima ediție a Jocurilor Olmpice Moderne din anul 1896, femeile 

nu au putut participa. Includerea femeilor în lumea sportului a avut loc treptat, 

abia în anul 2012, la ediția Jocurilor Olimpice de Vară de la Londra, toate 

delegațiile participante au avut în componență și femei. De asemenea, structurile 

de conducere din domeniul sportiv au adesea în funcții de management bărbați. 

Spre exemplu, Comitetul Internațional Olimpic a avut în funcția de președinte 

numai bărbați de la înființare (1894) până în prezent, iar Comitetul Olimpic și 

Sportiv Român a avut până în prezent o singură femeie președinte, în persoana 

                                                             
7 Ibidem, pag. 129 
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doamnei Lia Manoliu, atletă de top și personalitate marcantă în lumea sportului 

mondial.  

Sintetizând toate informațiile prezentate, putem spune faptul că 

stereotipurile privind rolul social al bărbaților și al femeilor, precum și 

implicarea lor în activitățile tradițional masculine și feminine sunt încă prezente 

în țara noastră. Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a ajunge la un 

echilibru de gen în structurile și funcțiile de conducere și sperăm ca teza de față 

particularizată pe domeniul sportiv să aducă un plus de informație în acest sens. 

 

 Motivarea alegerii temei  

 

Deși accederea femeilor în poziții de conducere a început să se realizeze 

din ce în ce mai des, acestea ocupă încă un procent foarte mic comparativ cu 

bărbații, în special în funcțiile de top management ale organizațiilor, acesta fiind 

unul dintre motivele care m-a determinat să aleg tema egalității de gen în 

managementul sportiv. Considerăm că studierea egalității de gen în structurile și 

funcțiile de conducere în sport reprezintă un punct de interes pentru specialiștii 

domeniului nostru și nu numai.  

Un alt motiv în favoarea alegerii acestei teme de cercetare a fost 

reprezentat de faptul că, potrivit Indexului Egalității de Gen (Gender Equality 

Index 2015 – Measuring gender equality in the European Union 2005-2012) 

realizat de Institutul European pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați 

(European Institute for Gender Equality), index ce a analizat datele din 2005, 

2010 și 2012, România se află pe ultimul loc cu o medie de 34,9 puncte. Pe 

primul loc se situează Suedia cu 73,8 puncte, iar media la nivelul UE este de 

52,2 puncte. Indexul relevă diferența între femei și bărbați în mai multe sectoare 

cheie precum: muncă, venituri, educație, putere de decizie, timpul dedicat 

activităților casnice, violența etc. 

Un sector unde inegalitatea este foarte mare în Europa este puterea de 

decizie (cu un punctaj de 39,7 puncte), tradusă prin faptul că mult mai puţine 

femei decât bărbaţi au poziţii cheie. Sectorul cu cel mai mic punctaj este 

reprezentat de timpul dedicat activităţilor neplătite şi celor casnice (cu un punctaj 

de 37,6 puncte). Potrivit experţilor UE, principalul motiv pentru care femeile 

sunt prezente într-o proporţie mai mică pe piaţa muncii este reprezentat de faptul 

că ele dedică mai mult timp decât bărbaţii activităţilor casnice. România a 

obţinut cele mai scăzute punctaje la capitolele “timp dedicat activităţilor casnice 

şi neplătite” (17,4 puncte) și “puterea de decizie” (20,7 puncte). Desi UE are, așa 

cum am prezentat deja în introducere, multe realizări în reducerea discriminării 

de gen, numai 14% din ambasadori, 9% din decanii universitari, 3% din 
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preşedinţii marilor companii şi 2% din miniştri sunt femei. De asemenea, potrivit 

Institutului European pentru egalitate de gen (EIGE), în medie, femeile câştigă 

cu 2 euro pe oră mai puţin decât bărbaţii. “Diferența de remunerare între femei și 

bărbați este cauzată de mai mulți factori, precum: segregarea profesională și 

verticală, slaba reprezentare a femeilor în funcții de conducere, tradițiile și 

stereotipurile, precum și distribuirea inegală a responsabilităților familiale între 

femei și bărbați.”8 Conform experților Comisie Europene, “în lipsa unei puneri în 

aplicare adecvate a principiului egalității de remunerare între femei și bărbati, 

asistăm la o la diferența ridicată și persistentă de remunerare, care se ridică în 

prezent la 16,3 % la nivelul UE.”9 

Subliniem și faptul că există o discrepanță între diversitatea de gen 

întalnită în cadrul organizațiilor și diversitatea de gen întalnită la nivelul 

funcțiilor de conducere. Deși din ce în ce mai multe femei lucrează în domeniul 

sportiv, la nivelul funcțiilor de conducere încă domină bărbații. Prin demersul 

nostru vom aduce un plus de informație referitoare la tema aleasă. De asemenea, 

menționez faptul că preocuparea mea pentru această temă, a egalității de gen în 

sport, a început încă din perioada studiilor de masterat, lucrarea de disertație 

abordând statutul femeii manager în sport. Astfel că, îmi doresc să continui 

cercetarea începută la nivelul studiilor de masterat despre egalitatea de gen în 

managementul sportiv (Disertație - Studiu privind statutul femeii manager în 

sport) și să aprofundez această temă de actualitate. 

Propria constatare pe parcursul carierei a reprezentat un alt motiv ce m-a 

determinat să aleg această temă de cercetare. Încă de la vârsta de 7 ani, am făcut 

parte din “lumea sportului”. Am fost sportiv de performanță timp de 15 ani, iar 

ulterior am păstrat legătura cu domeniul sportiv, pe de o parte, prin studiile din 

domeniul educației fizice și sportului, iar pe de altă parte prin poziția de 

instructor sportiv la o asociație privată. Fiind implicată în fenomenul sportiv o 

mare parte a vieții mele, am asistat la situații de discriminare de gen și am putut 

observa atitudini legate de diverse idei preconcepute privind femeile din acest 

domeniu. 

Nu în ultimul rând, este important de menționat faptul că lucrarea de față 

este prima teza de doctorat din țara noastră ce abordează această temă, egalitatea 

de gen în managementul sportiv. Prin urmare demersul nostru este unul original 

și de o reală importanță în domeniul sportiv. 

                                                             
8 Comisia Europeană, 2017, Raport al comisiei către parlamentul european, consiliu și comitetul economic și 

social european Raport privind punerea în aplicare a Recomandării Comisiei referitoare la consolidarea 

principiului egalității de remunerare între bărbați și femei prin transparență, COM/2017/0671 final, pag. 1 
9 Ibidem 
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Din considerentele prezentate mai sus am ales această temă de cercetare 

în cadrul studiilor doctorale. Printre aspectele pe care le vom supune analizei în 

cercetarea noastră, amintim:  

 identificarea situației actuale referitoare la egalitatea de gen de la 

nivelul organizațiilor sportive naționale;  

 realizarea unei analize comparative privind participarea femeilor la 

decizie în diferite domenii; 

 analizarea statutului femeii manager în sport în epoca 

contemporană; 

 identificarea principalelor măsuri întreprinse la nivel european și 

național privind respectarea principiului egalității de gen în organizațiile 

sportive;  

 identificarea principalelor obstacole, dificultăți și limite întâlnite de 

femei în realizarea și urmărirea unei cariere manageriale;  

 realizarea un profil de personalitate al managerului din sport;  

 identificarea unor posibilități de promovarea a egalității de gen în 

organizațiile sportive din România; 

elaborarea unui ghid pentru promovarea egalității de gen în organizațiile 

sportive. Considerăm că prin elaborarea acestui ghid, ghid care ne propunem să 

conțină o serie de măsuri pentru promovarea egalității de gen în structurile și 

funcțiile de conducere din sport, în România, principalii beneficiari ai tezei de 

față sunt reprezentați de federațiile sportive naționale, dar și de cluburile și 

asociațiile sportive care doresc să optimizeze managementul la nivelul structurii 

sportive și prin aplicarea principiului egalității de gen. 
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PARTEA I 

FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND PROBLEMATICA 

EGALITĂȚII DE GEN CU APLICAȚII ÎN SPORT 

 

CAPITOLUL 1. EGALITATEA DE GEN – UN DREPT FUNDAMENTAL 

 

1.1 Tendințe actuale și priorități 

 

Conturată la început ca o dorință, egalitatea de gen, între femei și bărbați, 

a devenit apoi o tendință și chiar o preocupare intensă pentru implementarea în 

lume a acestei valori și a prevederilor Declarației Universale a Drepturilor 

Omului. În contextul actual și într-o lume a globalizării este recunoscut faptul că 

s-au făcut progrese importante, însă nu suficiente. Încă există comunități unde 

femeile nu numai că nu sunt luate în considerare ca fiind capabile de realizarea 

unor munci intelectuale și exprimarea unor opinii pertinente sau a unor judecăți 

de valoare, ci sunt chiar exploatate, desconsiderate și controlate de către bărbați. 

De asemenea, trebuie să recunoaștem că situația s-a îmbunătățit în ultimele 

decenii și în aceste comunități pe măsură ce sistemele de educație s-au dezvoltat, 

au pătruns informații din lumea civilizată și mai ales organizații internaționale 

care și-au intensificat acțiunile în acest sens.  

Asistăm astăzi la prioritizarea acțiunilor în ceea ce privește egalitatea de 

gen în relație directă cu eliminarea oricărei forme de discriminare, asigurarea 

dreptului la sănătate, educație și de fapt a dreptului la viață. Analizând diferitele 

tipuri de documente (legi, hotărâri, recomandări, declarații, studii) am realizat că 

eforturile pentru infăptuirea egalității de gen sunt atât pe plan organizatoric, 

legislativ, cât și social, umanitar ș.a.  

Tendințele actuale și prioritățile la nivel internațional vizează 

îmbunătățirea statutului femeii în societate și realizarea egalității de gen în toate 

domeniile, inclusiv în sport, conceptul de echilibru de gen fiind din ce în ce mai 

folosit. Cu toate acestea, la nivel național studiile realizate în ultimii ani au 

evidențiat rata mare a stereotipurilor și discriminărilor de gen existente încă în 

societatea noastră, iar în Indexul european pentru egalitatea de șanse România a 

fost printre statele care au înregistrat cele mai mici punctaje în toate perioadele 

analizate. Considerăm astfel faptul că realizarea egalității de gen ar trebui să fie o 

prioritate la nivel național. 
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1.2 Categorii filozofice privind diferențele și egalitatea de gen, stereotipurile 

și discriminarea de gen 

 

„Diferenţele de gen reprezintă diferenţe la nivelul caracteristicilor 

individuale dintre femei şi bărbaţi şi includ următoarele 3 dimensiuni: biologică, 

psihologică şi socio-culturală.”10 În accepțiunea Dicționarului explicativ al limbii 

române (1997), genul are sensul de „categorie gramaticală bazată pe distincția 

dintre obiecte și ființe, precum și dintre ființele de sex masculin și sex feminin.” 

Difereța sex-gen a fost teoretizată de feminism („mișcare socială care susține 

egalitatea în drepturi a femeii cu bărbatul în toate sferele de activitate”11), genul 

căpătând o semnificație construită și interpretată socio-cultural. Prin urmare, 

sexul operează cu distincția biologică, iar genul cu cea social-culturală. De 

asemenea, în Legea 202/2002 se precizează diferența între “sex” și “gen”: 

termenul “sex” desemnează “ansamblul trăsăturilor biologice și fiziologice prin 

care se definesc femeile și bărbații”12, în timp ce termenul “gen” desemnează 

“ansamblul format din rolurile, comportamentele, trăsăturile și activitățile pe 

care societatea le consideră potrivite pentru femei și, respectiv, pentru bărbați.”13 

Diferenţele de gen sunt definite ca “produsul interacţiunii caracteristicilor 

biologice ale femeilor şi bărbaţilor cu mediul şi reflectă diferenţele individuale 

prin variabilele biologice, psihologice şi comportamentale (Ruble, Martin, 

1998).”14 

Stereotipurile sunt „filtre cognitive care surprind diverse însușiri ale 

grupurilor sau persoanelor, pe unele accentuându-le, pe altele ignorându-le, în 

funcție de context, motivație, dispoziția afectivă a celui care prelucrează 

informațiile.” 15  

În Legea 202/2002, Art.4, stereotipurile de gen sunt definite ca „sisteme 

organizate de credințe și opinii consensuale, percepții și prejudecăți în legătură 

                                                             
10 Centrul Parteneriat pentru Egalitate, 2004, Ghidul „Diferenţe de gen în creşterea şi educarea copiilor. 

Instrument pentru consilieri şcolari, psihologi şi asistenţi sociali în lucrul cu părinţii” apărut în cadrul proiectului 

„Voluntariat în sprijinul promovării egalităţii de gen – voluntare şi voluntari promovând egalitatea de gen în 

liceele bucureştene”, pag.12 
11 Dicționar explicativ al limbii române, 1998 
12 Legea 202/2002, Art. 4 
13 Ibidem 
14 Ruble, Martin citați de Centrul Parteneriat pentru Egalitate, 2004, Ghidul „Diferenţe de gen în creşterea şi 

educarea copiilor. Instrument pentru consilieri şcolari, psihologi şi asistenţi sociali în lucrul cu părinţii” apărut în 

cadrul proiectului „Voluntariat în sprijinul promovării egalităţii de gen – voluntare şi voluntari promovând 

egalitatea de gen în liceele bucureştene”, pag.12 
15 Stănculescu, O, 2002, Stereotipurile de gen din perspectiva cogniției sociale, Revista de psihologie, Vol. 55, 

nr.3-4,  pag. 214 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Lexicon_feminist&action=edit&redlink=1
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cu atribuțiile și caracteristicile, precum și rolurile pe care le au sau ar trebui să le 

îndeplinească femeile și bărbații.”16 

Prin stereotipuri de gen înțelegem: „sisteme organizate de credințe și 

opinii consensuale în legătură cu caracteristicile femeilor și bărbaților, precum și 

despre calitățile presupuse ale masculinității și feminității.”17 Dragomir și  

Miroiu (2002) consideră că „trăsăturile pe care oamenii le asociază bărbaților 

și femeilor au un caracter nu numai descriptiv, ci și prescriptiv. Prin urmare, 

credințele stereotipe ne spun nu numai cum sunt femeile și bărbații, dar și cum ar 

trebui ei să fie.”18  

Stereotipurile de gen, conform autoarelor mai sus citate, „fac parte   

dintr-un sistem mai larg de credințe ce se transmite mai ales prin așteptările 

societății, el incluzând totodată și atitudinile față de rolurile adecvate fiecărui 

sex, percepțiile cu privire la cei care violează aceste norme, precum și percepția 

de sine ca persoană de un anumit gen.”19 Acest sistem de credințe influențează 

percepțiile despre cele două sexe, masculin și feminin. 

În Convenția asupra eliminării tuturor formelor de disciminare față de 

femei (Națiunile Unite, 1981), Articolul 1, discriminarea faţă de femei vizează 

„orice diferenţiere, excludere sau restricţie bazată pe sex, care are drept efect sau 

scop să compromită ori să anihileze recunoaşterea, beneficiul şi exercitarea de 

către femei, indiferent de starea lor matrimonială, pe baza egalităţii dintre bărbat 

şi femeie, a drepturilor omului şi libertăţilor, fundamentale, în domeniile politic, 

economic, social, cultural şi civil sau în orice alt domeniu.”20 Legea 202 (Art.4) 

ne oferă și ea o definiție a discriminării bazate pe criterii de sex: “discriminarea 

directă și discriminarea indirectă, hărțuirea și hărțuirea sexuală a unei persoane 

de către o altă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care aceasta își 

desfășoară activitatea, precum și orice tratament mai puțin favorabil cauzat de 

respingerea unor astfel de comportamente de către persoana respectivă ori de 

supunerea sa la acestea.”21 

Egalitatea de gen este definită pe site-ul Institutului European pentru 

Egalitate de Gen (EIGE) ca “drepturi, responsabilități și oportunități egale pentru 

femei și bărbați, fete și băieți.” De asemenea, tot pe pagina acestui Institut, 

egalitatea dintre femei și bărbați este considerată o chestiune de drepturi ale 

omului și un indicator al dezvoltării și democrației axate pe om.  

                                                             
16 Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, Cap. I, Art. 4,  litera i^1) 
17 Dragomir, O, Miroiu M, 2002, Lexicon feminist, Editura Polirom, Iași, pag. 341 
18 Ibidem 
19 Ibidem 
20 Convenția asupra eliminării tuturor formelor de disciminare, 1981, Art.1 
21 Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, Cap. I, Art. 4,  litera g 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Lexicon_feminist&action=edit&redlink=1
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Institutul European pentru Egalitate de Gen ne oferă și o definiție a 

inegalității de gen: “acces și control inegal asupra diverselor resurse materiale și 

non-materiale și bunuri ale societății”. Conform EIGE, rolul femeii este cel 

inferior în relație, în toate societățile. Încă nu există nicio țară în care femeile să 

aibă acces egal la putere și luarea deciziilor și la locuri de muncă decente și bine 

plătite. 

Nu în ultimul rând, în Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și 

de tratament între femei și bărbați se precizează: “prin egalitate de șanse și de 

tratament între femei și bărbați se înțelege luarea în considerare a capacităților, 

nevoilor și aspirațiilor diferite ale persoanelor de sex masculin și, respectiv, 

feminin și tratamentul egal al acestora.”22 

 

1.3 Egalitatea de gen în sport  

 

La sfârșitul secolului XIX – începutul secolului XX, odată cu organizarea 

Jocurilor Olimpice Moderne și cu răspândirea cluburilor sportive, o idee 

populară era aceea conform căreia cei puternici se nasc din cei puternici. Prin 

urmare, femeile au început să fie incurajate să-și antreneze corpurile și să 

practice exerciții fizice. Pe de altă parte, din cauza dorinței bărbaților de a-și 

păstra superioritatea, au aparut și o serie de argumente de natură socială, 

medicală și intelectuală pentru a limita implicarea femeilor în sport. Activitățile 

sportive erau considerate nepotrivite pentru femei, iar acest comportament 

scădea șansele de căsătorie. Argumentele medicale au fost folosite și ca 

argumente sociale și susțineau faptul că exercițiile fizice au potențialul de a 

vătăma corpul femeii. În Grecia Antică, exercițiile fizice erau strâns legate de 

pregătirile militare (iar mai târziu și de Jocurile Olimpice), astfel că femeile erau 

excluse de la aceste activități. Mai mult decât atât, femeile căsătorite nu aveau 

voie să intre în Olympia în timpul organizării Jocurilor Olimpice.  

Demeter susține în cartea sa Femeia și sportul (1984) faptul că există și 

date referitoare la unele competiții comune femeilor și bărbaților, în Antichitate. 

De exemplu, Gramaticus (sec II e.n.) amintește în opera sa Petrecera Sofiștilor 

despre anumite concursuri în care băieții se luptau cu fetele, iar Philostratos, în 

scrierile lui despre Sparta, relatează că femeile primeau o educație complexă 

(culturală, fizică) alături de bărbați, atât pentru scopuri militare, cât și pentru 

îndeplinirea rolului lor social de atunci – maternitatea. De remarcat este faptul că 

femeile, deși nu aveau voie să participe la Jocurile Olimpice Antice, au găsit o 

soluție ingenioasă de a fi declarate câștigătoare. Acestea s-au folosit de regula 

                                                             
22 Ibidem, Cap. I, Art. 1, alin. (2) 



11 

 

conform căreia în cursele hipice, câștigător era declarat proprietarul calului, nu 

călărețul. Astfel că, Cinisca, sora lui Agesilas (regele Spartei), a fost prima 

femeie câștigătoare la Jocurile Olimpice, în anul 268 î.Hr. Față de greci, romanii 

au avut o atitudine mult mai rigidă în ceea ce privește participarea femeilor la 

activități sportive.  

La prima ediție a Jocurilor Olimpice moderne din 1896, deși a fost un 

eveniment în lumea sportului, femeile nu au avut dreptul să participe, speranțele 

acestora fiind spulberate de către Coubertin. Motivarea deciziei s-a bazat pe 

faptul că femeile fuseseră excluse și de la Jocurile Olimpice Antice. Mai mult 

decât atât, Coubertin a susținut că este indecent ca spectatorii să fie expuşi 

riscului de a vedea corpul unei femei. Fondatorul Jocurilor Olimpice Moderne a 

ignorat faptul că Jocuri Olimpice separate pentru femei au fost organizate în 

Grecia antică (Jocurile Herei, dedicate zeiței Hera) între secolul al VII-lea și 

secolul I î.Hr. Distanța la proba pentru femei în Jocurile Herei (160,22 m)  

reprezenta două treimi din distanța pentru bărbați. Aceste Jocuri erau conduse de 

un corp de arbitri format din 16 preotese elisiene, iar învingătoarele primeau 

cununa de măslin. 

Inițiatoarea luptei pentru includerea probelor sportive în programul 

Jocurilor Olimpice pentru femei a fost Alice Milliat care a pus temelia pentru o 

mișcare feminină, Federația Internațională pentru Femei, și a organizat Jocuri 

Olimpice alternative pentru femei (Paris - 1922, Gothenburg - 1926,             

Praga - 1930, Londra - 1934). Astfel că, așa cum în Grecia Antică se organizau 

Jocurile Herei, 2000 de ani mai târziu, în anul 1922, femeile și-au creat din nou 

propriile Jocuri Olimpice. În 1935, Milliat a încercat, de asemenea, să extindă 

participarea olimpică a femeilor și să impună o reprezentare egală a femeilor, din 

păcate negocierile ei nu au avut succes.  

Participarea femeilor la acest important eveniment sportiv, Jocurile 

Olimpice, nu a fost deloc de la sine înțeleasă și nici nu a venit fără eforturi 

serioase din partea mișcării feministe. Îmbunătățirea statutului femeilor a avut 

loc încet, iar femeile au fost nevoite să depășească numeroase obstacole,  

indiferent de cât de liberă și progresivă a devenit societatea. Pe parcursul istoriei, 

femeile au trebuit să depășească o serie de dificultăți și bariere una după cealaltă, 

așa cum s-a întâmplat cu lupta pentru drepturile sociale, pentru sufragiu sau 

pentru dreptul de a practica toate disciplinele sportive și de a participa la Jocurile 

Olimpice, dezvoltarea sportului feminin fiind, conform lui Demeter, “indisolubil 

legată de evoluția rolului femeii în societate.”23 

                                                             
23 Demeter, A., 1984, Femeia și sportul, Ed. Sport-Turism, București, pag. 9 
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În ceea ce privește procentul de femei participante la Jocurile Olimpice de 

vară, remarcăm faptul că acesta este într-o continuă creștere. Dacă la prima ediție 

nu a participat nicio persoană de gen feminin, în anul 2016 procentul femeilor 

care au concurat la cea mai importantă competiție sportivă a ajuns la 45%. La 

ultima ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă, anul 2014, procentul femeilor a fost 

de 40%, comparativ cu prima ediție, anul 1924, când procentul a fost de 4%. 

 

 Sportul în România   

 

Primele asociații sportive din România au fost înființate la mijlocul 

secolului al XIX-lea, una din primele fiind „Societatea de dare la semn”. În anul 

1912 a fost înființată Federația Societăților Sportive din România, iar în anul 

1914 Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Prima participare a României al 

Jocurile Olimpice a fost în anul 1900, țara noastră participând cu un singur 

sportiv. 

Dacă ne referim la performanțele reușite de sportivii noștri, putem spune 

faptul că femeile s-au remarcat și au avut performanțe sportive notabile constant 

în ultimele decenii. Este de menționat și faptul că, la ediția Jocurilor Olimpice 

din anul 2016, delegația României a fost compusă în proporție de 64,58% din 

femei (din totalul de 96 sportivi, 62 au fost femei și doar 34 bărbați). 

De asemenea, dacă ne uităm pe lista cu cei 16 sportivi români ce au 

obținut cele mai multe medalii la Jocurile Olmpice, o sa observăm faptul că 15 

din cei 16 sportivi sunt femei. Prin urmare, datorită rezultatelor remarcabile, 

locul pe care îl ocupă femeile din sport în sistemul social din România a fost și 

este unul important, statutul de sportive al acestora fiind respectat și recunoscut. 

Un aspect interesant în ceea ce privește educația fizică și sportul din țara 

noastră este reprezentat de faptul că, până în anul 2010, curricula de educație 

fizică și sport din România, specifica orientări și recomandări privind practicarea 

diferitelor discipline sportive pentru băieți și fete. Noua curriculă a eliminat 

aceste recomandări, în conformitate cu cerințele europene, educația fizică și 

sportul fiind un important instrument de combatere a inegalității de gen.  

La nivel național au fost derulate proiecte cu tema egalității de gen în 

sport. Un exemplu este proiectul Sportul ca instrument de combatere a 

inegalităţii de gen, proiect coordonat de Institutul Naţional de Cercetare pentru 

Sport și finanțat de Uniunea Europeană prin Programul ERASMUS+, pe o durată 

de doi ani, începând cu anul 2016. Sportul ca instrument de combatere a 

inegalităţii de gen are drept scop sensibilizarea și instruirea tinerilor antrenori 

asupra problematicii egalităţii de gen şi oferirea de mijloace pentru combaterea 

stereotipurilor de gen existente în sport.  
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Un alt proiect la nivel național este ProCALL – Creșterea nivelului 

profesional al antrenorilor de fotbal feminin, proiect coordonat de Universitatea 

Națională de Educație Fizică și Sport. Prin proiectul ProCALL se dorește 

creșterea numărului de antrenori de gen feminin calificați UEFA în țările 

participante în proiect, întrucât în toată Europa, doar 65 de femei dețin o licență 

UEFA Pro, față de 9.387 de bărbați.  

Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între femei și bărbați a 

finalizat o serie de proiecte, însă acestea au vizat, în general, aspecte privind 

violența domestică, nu domeniul sportiv. Două astfel de proiecte sunt: Proiectul 

START – O viață de calitate în siguranță, Proiectul Campanie națională de 

informare și conștientizare publică privind violența în familie. De asemenea, 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a finalizat un proiect ce vizează egalitatea 

de gen, proiect denumit Incluziune și egalitate de sanse post-2020. 

Considerăm faptul că sunt necesare mai multe proiecte de cercetare care 

să abordeze problematica egalității de gen în sport, la nivel național, întrucât 

egalitatea între genuri este adesea considerată un indicator pentru o societate 

dezvoltată.  

 

CAPITOLUL 2. ASPECTE ALE EGALITĂȚII DE GEN ÎN ROMÂNIA ȘI 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

2.1 Egalitatea de gen la nivel național și european 

 

Studiile realizate în România în ultimii ani au evidențiat rata mare a 

stereotipurilor și discriminărilor de gen existente în societatea noastră. 

Stereotipurile privind rolul social al bărbaților și al femeilor, cât și implicarea lor 

în activități tradițional masculine sau feminine sunt încă prezente în țara noastră. 

De asemenea, conform Eurostat 2012, România are cel mai scăzut nivel de trai 

din U.E., iar femeile au o rată scăzută de angajare pe piața muncii și se confruntă 

cu discriminare la locul de muncă (Raportul strategic național de implementare 

FSE, 2013). Statisticile Eurostat subliniază faptul că, în 2015, la nivelul țării 

noastre, mai mult de o treime din populație era în pericol de sărăcie sau 

excluziune socială, România aflându-se în top 3 state membre ale Uniunii 

Europene cu cea mai mare rată a sărăciei. 

Barometrul de Gen - România 2018 (Centrul de Dezvoltare Curriculară 

și Studii de Gen FILIA și Asociația Centrul de Suport și Formare pentru 

Dezvoltarea unei Societăți Echitabile) a apărut la o distanță de aproape două 

decenii față de ultimul studiu de acest tip realizat în România. În continuare, 
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prezentăm câteva date desprinse din acest studiu, comparând rezultatele din anul 

2000 cu cele din anul 2018: 

 

 În anul 2000, 63% din populație credea că este datoria femeilor să 

se ocupe de treburile casei, în anul 2018 procentul a scăzut la 58%; 

 În ceea ce privește sarcinile casnice, atât în anul 2000, cât și în anul 

2018, cel puțin 80% din respondenți au considerat că pregătirea mâncării, 

curățenia în casă, spălatul hainelor și al vaselor, călcatul rufelor etc. sunt 

activități realizate numai de femei, iar reparațiile în casă sunt activități realizate 

de bărbați; 

 În anul 2000, 73% preferau un președinte bărbat, în anul 2018 

procentul a fost de 46,9%; 

 În anul 2000, 54% dintre respondeți considerau că bărbații sunt mai 

capabili decât femeile să conducă, în timp ce în anul 2018 acest procent a scăzut 

la 44,2%; 

 68% au fost de acord în anul 2000 cu afirmația „femeile sunt prea 

ocupate cu treburile gospodărești și nu mai au timp pentru posturi de conducere”. 

În anul 2018 doar 44% au fost de acord cu această afirmație; 

 În anul 2000, 45% dintre respondeți au considerat că femeilor le 

este frică de mari responsabilități, în timp ce în anul 2018 procentul a scăzut la 

35%; 

 În anul 2000, un procent de 70% din respondenți era de acord cu 

afirmația „este mai mult datoria bărbaților decât a femeilor să aducă bani în 

casă”, procent în scădere în anul 2018, respectiv 61%; 

 83% considerau în anul 2000 că bărbatul este capul familiei, față de 

numai 70% în anul 2018. 

 

Comparând rezultatele celor două studii naționale realizate la distanță de 

18 ani, observăm faptul că, deși există o îmbunătățire și o dinamică a 

percepțiilor, în sensul în care percepțiile despre rolurile și relațiile de gen se 

modernizează în rândul populației, România încă este o țară cu valori 

tradiționale, o țară în care bărbatul este considerat “capul familiei”, iar femeia 

trebuie să se ocupe de activitățile gospodărești.  

În ceea ce privește situația la nivel european, „chiar dacă egalitatea de 

gen la nivelul UE a cunoscut o evoluție pozitivă, aceasta este apreciată de către 

cel mai recent raport al Comisiei Europene (Report on equality between women 
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and men in the EU 2019) drept mult prea lentă, iar disparitățile dintre bărbați și 

femei rămân pronunțate.”24 

Indexul european pentru egalitatea de șanse - Ediția 2015 publicat de 

Comisia Europeană a analizat 3 perioade - 2005, 2010, 2012, oferind o imagine 

completă a progresului sau regresului înregistrat de statele membre U.E. Indexul 

este un intrument util dezvoltat de EIGE și organizat în 6 domenii (sectoare) 

principale: muncă, bani, cunoștințe, timp, putere, sănătate și oferă scoruri de la 1 

- inegalitate totală la 100 - egalitate totală. Conform acestui indice de egalitate 

între sexe, România era pe ultimul loc cu un scor de 33, 7 puncte și a fost clasată 

pe ultimul loc în fiecare raport (2005, 2010, 2012). Ultimul Index al egalității de 

gen a fost publicat în anul 2020. Analizând datele observăm faptul că scorul 

României a crescut cu 3,6 puncte față de anul 2010, dar a scăzut cu 0,1 puncte 

față de anul 2017. Țara noastră este pe locul 26 din 28 de state la acest ultim 

index și are un scor cu 13,5 puncte sub media U.E. Comparând cele 6 domenii 

analizate, la domeniul putere am înregistrat cel mai mic punctaj, 37,5, iar la 

domeniul sănătate cel mai mare scor, 71,2 puncte. 

Din punct de vedere al egalității de gen, “perioada 2014-2019 poate fi 

considerată o perioadă de tranziție la nivelul UE, având ca punct de plecare 

urmările și efectele crizei economice care a debutat în 2008, urmări care au dus 

la o reevaluare și reordonare a priorităților și politicilor în toate aspectele 

funcționării UE, inclusiv în ceea ce privește egalitatea de gen.”25  

Deși UE înregistrează deja numeroase realizări în ceea ce privește 

reducerea discriminării de gen, numai 14% dintre ambasadori, 9% decani 

universitari, 3% dintre președinții de întreprinderi mari și 2% dintre miniștri sunt 

femei. De asemenea, potrivit EIGE, în medie, femeile câștigă cu 2 euro pe oră 

mai puțin decât bărbații. Conform raportului pubicat de către Comisia Europeană  

- She Figures 2012, Gender in research and innovation (Gen în inovație și 

cercetare), în anul 2010, la nivelul Uniunii Europene doar 10% dintre rectorii 

universităților erau femei, iar în ceea ce privește consiliile de administrație ale 

organizațiilor, femeile au fost reprezentate într-un procent de 36% în anul 2010 

și 22% în anul 2007. 

Analizând datele prezentate, în opinia noatră, cercetarea privind 

egalitatea de gen este extrem de importantă și necesară și o prioritate reală pentru 

țara noastră. 

                                                             
24 Analiza diagnostic în domeniul egalității de gen în România în perioada 2014-2019, analiză disponibilă pe: 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Rapoarte_si_studii_MMPS/2019_-

_Analiza_diagnostic_egalitatea_gen_2014-2019.pdf,  pag. 28 
25 Ibidem,  pag. 27 

 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Rapoarte_si_studii_MMPS/2019_-_Analiza_diagnostic_egalitatea_gen_2014-2019.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Rapoarte_si_studii_MMPS/2019_-_Analiza_diagnostic_egalitatea_gen_2014-2019.pdf
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2.2 Reglementări legislative și organizații cu responsabilități privind 

egalitatea de gen 

 

Asigurarea respectării egalității de gen depinde, într-o mare măsură, de 

existența unor reglementări legislative la nivel național și internațional în acest 

domeniu. Conform experților UE, “cea mai notabilă ameliorare în ceea ce 

privește accesul femeilor la poziții de decizie s-a înregistrat în țările unde au fost 

introduse măsuri legislative.”26 Am consideram astfel necesar ca în acest 

subcapitol să prezentăm pricipalele acte normative ce reglementează principiul 

egalității de gen.  

La nivel național, problematica egalității de gen este reglementată de 

legi, Hotărâri ale Guvernului (H.G.), Ordonanțe și Ordonanțe de Urgență 

Guvernamentale (O.G și O.U.G.), decrete și decizii. 

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei 

și bărbați (cu modificările și completările ulterioare) este principala lege la nivel 

național ce reglementează problematica egalității de gen. În articolul 1 al legii nr. 

202/2002 se precizează faptul că această lege “reglementează măsurile pentru 

promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în vederea 

eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate 

sferele vieții publice din România.”27 De asemenea, tot în articolul 1 se 

precizează: “Statul român, prin autoritățile competente, elaborează și 

implementează politici și programe în vederea realizării și garantării egalității de 

șanse și de tratament între femei și bărbați și eliminării tuturor formelor de 

discriminare pe criteriul de sex.”28 În articolul 2 se stipulează faptul că “măsurile 

pentru promovarea egalității de șanse și pentru eliminarea disciminării bazate pe 

sex, se aplică atât în sectorul public, cât și în cel privat, în domeniul muncii, 

sănătății, educației, culturii, politicii, participării la decizie, furnizării și accesului 

la bunuri și servicii,  precum și în alte domenii reglementate prin legi speciale.”29 

De precizat este faptul că tot legea 202/2002 reglementează și regimul 

ocupațiilor de expert în egalitate de șanse și tehnician în egalitate de gen, 

ocupații ce sunt prevăzute în Clasificarea ocupațiilor din România (COR). 

                                                             
26 Uniunea Europeană, 2016, Angajamentul strategic pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați 2016-2019, 

Oficiul pentru publicații al UE, Luxemburg, pag. 7 
27 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați , Art.1, alin (1)  
28 Ibidem, alin. (1^1) 
29 Ibidem , Art.2, alin (1) 
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La nivelul Uniunii Europene și la nivel internațional, problematica 

egalității de gen este reglementată, în principal, de tratate, directive, convenții, 

recomandări. 

Implementarea tuturor reglementărilor adoptate în legătură cu egalitatea 

de gen, în toate domeniile (educație, domeniul social, muncă ș.a.), se realizează 

prin intermediul unor structuri organizatorice despre care vom vorbi în 

continuare. 

 Principalele organizații naționale și europene ce veghează asupra 

asigurării respectării principiului egalității de gen sunt:  

 

 La nivel național: 

 

 Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi 

(ANES);  
În legea 202/2002 Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între 

Femei şi Bărbaţi este prezentată ca: “organ de specialitate al 

administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice, care promovează principiul egalităţii de şanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi în vederea eliminării tuturor formelor de 

discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate politicile şi programele 

naţionale, şi care exercită funcţiile de strategie, reglementare, 

reprezentare şi autoritate de stat în domeniul violenţei în familie, cu 

atribuţii în elaborarea, coordonarea şi aplicarea strategiilor şi politicilor 

Guvernului în domeniul violenţei în familie.”30 

ANES elaborează strategii naționale privind promovarea egalității de 

șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea 

violenței domestice;  
 Comisia Națională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați 

(CONES) - “asigură coordonarea activității comisiilor județene și a 

municipiului București în domeniul egalității de șanse între femei și 

bărbați”31;  

 Comisiile Județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați 

(COJES), respectiv Comisia Municipiului București în domeniul 

egalității de șanse între femei și bărbați.  

 

                                                             
30 Ibidem, Art.23 
31 Ibidem, Art.24 
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 La nivel european: 

 

 În decembrie 2006 Parlamentul European și Consiliul au decis înființarea 

Institutului European pentru Egalitate de Gen - The European Institute 

for Gender Equality (EIGE) – este un organism autonom al Uniunii 

Europene, înființat pentru a contribui la consolidarea si promovarea 

egalității de gen, inclusiv integrarea dimensiunii de gen în toate politicile 

UE și politicile naționale rezultate, precum și lupta împotriva 

discriminării bazate pe sex și sensibilizarea cetățenilor UE cu privire la 

egalitatea de gen. 
 

CAPITOLUL 3. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA  

STRUCTURILOR SPORTIVE ÎN ROMÂNIA 

 

În acest capitol al tezei am prezentat, pe scurt, modul în care sunt 

organizate structurile sportive în țara noastră. Am considerat că această scurtă 

prezentare este necesară pentru o mai bună înțelegere a sistemului sportiv 

național.  

În România, legea care reglementează organizarea şi funcţionarea 

sistemului naţional de Educaţie fizică şi sport este Legea nr. 69 din 28 aprilie 

2000 (Legea Educației Fizice și Sportului, cu modificările și completările 

ulterioare).   

În conformitate cu art. 21 din Legea nr. 69, sunt considerate structuri 

sportive: 

a) asociațiile spotive; 

b) cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societăți comerciale; 

c) asociațiile județene și ale municipiului București pe ramura de sport; 

d) ligile profesioniste; 

e) federațiile sportive naționale; 

f) Comitetul Olimpic Român (în prezent COSR). 

În țara noastră, sistemului sportiv național are următoarea structură: 

A. Organizații Sportive Guvernamentale (Ministerul Tineretului și 

Sportului, cu: Complexe Sportive Naționale, Institutul Național de Cercetare 

pentru Sport, Centrul Național de Formare si Perfecționare al Antrenorilor și 

Muzeul Sportului; Direcții Județene de Sport și Tineret etc.); 

B. Organizații Sportive Neguvernamentale (74 Federații Sportive 

Naționale; Ligile profesioniste; Comitetul Olimpic și Sportiv Român etc.). 
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CAPITOLUL 4. CONCLUZII DESPRINSE DIN FUNDAMENTAREA 

TEORETICĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ A TEZEI 

 

Egalitatea de gen este un drept fundamental, o valoare comună a Uniunii 

Europene și trebuie să constituie un obiectiv al oricărei societăţi democratice 

care doreşte să asigure drepturi egale pentru toţi cetățenii săi.  

Cu eforturi considerabile, femeile au înregistrat progrese remarcabile și 

au devenit din ce în ce mai prezente în fenomenul sportiv, atât ca practicanți, cât 

și în diverse funcții de conducere. În comparație cu bărbații însă, ele sunt încă 

subreprezentate în pozițiile de conducere ale organizațiilor sportive. Conform 

Institutului European pentru Egalitate de Gen, cercetările arată faptul că, în anul 

2014, procentul femeilor aflate în poziții de leadership, în organizații sportive de 

conducere era foarte mic (o medie de 10%). De asemenea, din 52 de federații 

sportive europene, 20 nu aveau nicio femeie în biroul federal și doar două aveau 

o femeie în funcția de președinte. În rândul comitetelor olimpice naționale 

europene, existau doar trei femei în funcția de președinte, în timp ce procentul de 

femei din comitetele executive ale comitetelor olimpice naționale era de 14%. 

Femeile sunt subreprezentate și în organizațiile sportive guvernamentale. În 2014 

doar 6 din cei 28 de miniștri ai sportului erau femei. Astfel că, deși s-a observat o 

creștere a numărului de femei ce ocupă funcții de conducere la nivelurile de 

mijloc și de jos ale organizațiilor (middle-management și low-management), la 

nivelurile superioare încă se constată o puternică predominanță a bărbaților. 

Îmbunătățirea statutului femeilor a avut loc încet, iar femeile au fost nevoite să 

depășească numeroase bariere și obstacole pentru ameliorarea rolului lor în 

societate și în sport. Dacă la prima ediție a Jocurilor Olmpice din anul 1896 

femeile nu au avut dreptul să participe, la ediția Jocurilor Olimpice din anul 2012 

toate delegațiile participante au avut în componență și femei, iar în anul 2016, 

45% dintre participanți au fost de gen feminin (cel mai mare procent din istorie). 

Atât la nivel național, cât și la nivel european se derulează o serie de 

proiecte și se implementează strategii care vizează egalitatea de gen în sport, fapt 

ce arată importanța acordată acestei problematici. Institutului European pentru 

Egalitate de Gen a subliniat încă o dată acest lucru în Ghidul Egalitatea de Gen 

în Sport – Propuneri pentru acțiuni strategice 2014-2020. Conform acetui ghid, 

reprezentarea egală în luarea deciziilor a celor doua genuri trebuie să reprezinte o 

prioritate în strategiile naționale privind egalitatea de gen. De asemenea, 

instituția amintită consideră că toate organizațiile și structurile de conducere 

sportive ar trebui să aibă o politică de egalitate de gen, inclusiv un plan de 

acțiune, iar femeile ar trebui să fie reprezentate într-un procent de cel puțin 40% 
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în comitetele executive și în comisiile federațiilor sportive naționale, precum și 

în managementul organizațiilor sportive guvernamentale. 

Având în vedere datele prezentate mai sus, considerăm faptul că 

abordarea temei egalității de gen în structurile și funcțiile de conducere în sport 

din țara noastră este de o reală importanță. Este necesar să armonizăm ceea ce se 

întâmplă în România legat de problematica egalității de gen cu cerințele și 

recomandările de la nivelul Uniunii Europene dacă dorim să îmbunătățim 

reprezentarea femeilor în funcțiile de conducere, precum și statutul femeii 

manager din domeniul sportiv.  

 

PARTEA A II-A 

CERCETARE PRELIMINARĂ REFERITOARE LA EGALITATEA DE 

GEN ÎN ORGANIZAȚIILE SPORTIVE DIN ROMÂNIA 

 

CAPITOLUL 5. ASPECTE PRIVIND METODOLOGIA CERCETĂRII 

PRELIMINARE 

 

5.1 Studiile aferente cercetării preliminare 

 

Partea a II-a a prezentei teze conține cercetarea preliminară menită să 

asigure suficiente informații necesare pentru conturarea premiselor cercetării de 

bază și direcționării acesteia conform proiectului de cercetare aprobat.  

Partea a II-a a tezei are în conținutul ei 3 studii, după cum urmează: 

 

1. Analiză privind statutul femeii manager în sport în epoca 

contemporană; 

2. Studiu referitor la măsuri întreprinse la nivel european și național 

privind respectarea principiului egalității de gen în organizațiile sportive; 

3. Studiu referitor la percepția asupra egalității de gen în rândul 

angajaților din organizații sportive naționale. 

 

5.2 Scopul cercetării preliminare  

 

Scopul studiului preliminar a fost evidențierea situației actuale privind 

egalitatea de gen în organizațiile sportive din România. 

 

5.3 Obiectivele cercetării preliminare 

 

Principalele obiective ale cercetării preliminare au fost: 
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Obiectivul 1 – realizarea unei analize privind statutul femeii manager în 

sport în epoca contemporană; 

Obiectivul 2 - identificarea unor măsuri privind respectarea principiului 

egalității de gen în organizațiile sportive;  

Obiectivul 3 - stabilirea modului de percepție asupra egalității de gen în 

randul angajaților din cadrul cluburilor / asociațiilor sportive. 

 

5.4 Sarcinile cercetării preliminare 

 

Sarcinile cercetării preliminare au vizat: 

 

 stabilirea conținutului cercetării preliminare; 

 stabilirea etapelor de realizare a cercetării preliminare; 

 selecția metodelor de cercetare; 

 colectarea materialelor în vederea documentării; 

 documentarea prin studiul publicațiilor de specialitate, a articolelor și 

cercetărilor anterioare, a paginilor web în legătură cu tema egalității de gen; 

 analiza studiilor anterioare realizate la nivel național și compararea acestora 

cu studiile internaționale; 

 selecția organizațiilor sportive în care se va desfășura cercetarea; 

 constituirea grupului de subiecți și obținerea acceptului de participare; 

 elaborarea chestionarului, ca instrument de colectare a datelor; 

 aplicarea chestionarului și colectarea datelor; 

 prelucrarea și interpretarea datelor cercetării preliminare; 

 elaborarea concluziilor cercetării preliminare. 

5.5 Etape ale cercetării preliminare și activitățile din cadrul acestora 

 

Cercetarea preliminară referitoare la egalitatea de gen în organizațiile 

sportive din România s-a realizat pe parcursul a 8 luni, în perioada octombrie 

2017 - mai 2018, în mai multe etape. Prima etapă, permanentă pe parcursul 

studiilor doctorale și implicit pe parcursul cercetării preliminare, a fost aceea de 

documentare prin intermediul studiului publicațiilor de specialitate, a cercetărilor 

anterioare referitoare la egalitatea de gen, a paginilor web. Următoarele etape ale 

studiului preliminar au vizat: stabilirea conținutului cercetării preliminare și a 

celor 3 studii aferente acesteia, selecția organizațiilor sportive în care se va 

desfășura cercetarea și a subiecților în vederea aplicării chestionarului, stabilirea 

metodelor de cercetare, elaborarea chestionarului, selecția instrumentelor de 
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colectare a datelor. Acestea s-au realizat în perioada octombrie 2017 - ianuarie 

2018. A urmat apoi aplicarea chestionarului, colectarea datelor cercetării 

preliminare, prelucrarea datelor și elaborarea celor 3 studii. Ultima etapă din 

cadrul cercetării preliminare a vizat redactarea cercetării preliminare referitoare 

la egalitatea de gen în România. 

 

5.6 Metode de cercetare, mijloace aplicate, subiecți, evaluare 

 

În cadrul cercetării preliminare am folosit, pentru colectarea datelor 

necesare, urmatoarele metode de cercetare:  

 

 metoda studiului bibliografic;  

 analiza critică a literaturii de specialitate; 

 metoda analizei și a sintezei; 

 metoda analizei calitativ-comparative; 

 metoda anchetei prin chestionar.  

 

Pentru prelucrarea datelor obținute pe parcursul studiului am folosit 

metoda statistico-matematică, iar pentru reprezentarea sugestivă a  rezultatelor 

obținute am folosit, ulterior, metoda reprezentării grafice.  

Prin studiul bibliografic și prin metoda analizei și a sintezei am realizat 

primele doua studii ale cercetării preliminare, respectiv: analiza privind statutul 

femeii manager în sport în epoca contemporană și studiu referitor la măsuri 

întreprinse la nivel european și național privind respectarea principiului egalității 

de gen în organizațiile sportive. De asemenea, cercetarea preliminară conține și o 

analiză comparativă între domeniul sportului și alte domenii privind participarea 

femeilor la decizie. Aceasta a fost realizată folosind metoda analizei        

calitativ-comparative. 

Nu în ultimul rând, percepția asupra egalității de gen s-a stabilit prin 

participarea la studiul nostru a unui număr de 50 antrenori și instructori sportivi 

din 17 cluburi și asociații sportive naționale. Metoda aplicată pentru recoltarea 

de date a fost ancheta prin chestionar. Chestionarul conceput și aplicat a cuprins 

14 itemi (13 întrebări + 1 item pentru opinii personale - Anexa 2). 

Cele 17 organizații sportive sunt din 5 orașe, respectiv: București, 

Constanța, Râmnicu Vâlcea, Voluntari, Pantelimon și au ca ramuri sportive: înot, 

tenis, dans, fotbal, atletism, rugby, handbal, triatlon, gimnatică artistică, 

gimnastică aerobică, gimnastică ritmică. 
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CAPITOLUL 6. ANALIZĂ COMPARATIVĂ PRIVIND PARTICIPAREA 

FEMEILOR LA DECIZIE ÎN DIFERITE DOMENII 

 

Analiza abordată în capitolul 6 a vizat realizarea unei analize 

comparative între domeniul sportului și alte domenii privind participarea 

femeilor la decizie, la nivel național. 

Am considerat necesară această analiză deoarece “participarea la decizie 

reprezintă unul dintre domeniile în care România înregistrează scoruri foarte 

scăzute în ceea ce priveşte egalitatea de șanse între femei și bărbați (conform 

EIGE 2017).”32 De asemenea, conform Angajamentului strategic pentru 

egalitatea de șanse între femei și bărbați 2016-2019, Uniunii Europeană 

consideră promovara egalității între femei și bărbați în procesul decizional o 

prioritate. 

Am realizat o analiză comparativă între domeniul sportului și alte 6 

domenii privind participarea femeilor la decizie, la nivel național. Am preluat și 

analizat datele statisticilor realizate de Institutul European pentru Egalitate de 

Gen în 7 domenii: sport, știință și cercetare, dialog social, afaceri și finanțe, 

justiție, administrație publică, politică (Tabel 1).  

 

Tabel 1. Participarea femeilor la decizie în 7 domenii, la nivel național  

Domeniu Femei Bărbați 

1. Sport 

 Membri în structurile decizionale ale COSR (2019) 

 Membri în cele mai înalte structuri decizionale ale 

federațiilor sportive naționale pentru sporturile olimpice 

cu cea mai mare finanțare (2018) 

 Membri în structurile decizionale ale federațiilor sportive 

naționale pentru sporturile olimpice cu cea mai mare 

popularitate (2018) 

 

36,80% 

20,9% 

 

12,2% 

 

63,20% 

79,1% 

 

87,8% 

 

2. Știință și Cercetare 

 Membri în cele mai înalte structuri decizionale ale 

academiilor de știință din România (2019) 

 Membri în structurile decizionale ale organizațiilor pentru 

finanțarea cercetării (2019) 

 

0% 

 

44.9% 

 

100% 

 

55,1% 

                                                             
32 Analiza diagnostic în domeniul egalității de gen în România în perioada 2014-2019, analiză disponibilă pe: 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Rapoarte_si_studii_MMPS/2019_-

_Analiza_diagnostic_egalitatea_gen_2014-2019.pdf,  pag. 281 

 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Rapoarte_si_studii_MMPS/2019_-_Analiza_diagnostic_egalitatea_gen_2014-2019.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Rapoarte_si_studii_MMPS/2019_-_Analiza_diagnostic_egalitatea_gen_2014-2019.pdf
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3. Dialog Social 

 Membri în cea mai înaltă structură decizională din 

organizații ale angajaților (2018) 

 Membri în cea mai înaltă structură decizională din 

organizații ale angajatorilor (2018) 

 

14,7% 

 

13,8% 

 

 

85,3% 

 

86,2% 

4. Afaceri și finanțe 

 Proporția în rândul administratorilor ne-executivi ai 

marilor companii cotate la bursă (2019) 

 Proporția în rândul directorilor executivi (CEO) ai marilor 

companii cotate la bursă (2019) 

 

14,4% 

 

6,9% 

 

85,6% 

 

93,1% 

5. Justiție  

 Judecători la Curtea Supremă (2019) 

 

41,9% 

 

58,1% 

6. Administrație Publică 

 Reprezentarea în administrația publică centrală (2018) 

 

41,7% 

 

58,3% 

Politică 

 Reprezentarea în Parlament (2019) 

 Camera Deputaților și Senat (2019) 

 Reprezentarea în Guvern (2019) 

 

19,6% 

14% 

26,3% 

 

80,4% 

86% 

73,7% 

Sursa datelor: EIGE 

 

Cea mai mare reprezentare a femeilor observăm că este înregistrată în 

domeniile justiție și administrație publică. În domeniul știință și cercetare 

femeile sunt reprezentate în structurile decizionale ale organizațiilor pentru 

finanțarea cercetării printr-un procent de 44,9%, însă nu sunt prezente în cele 

mai înalte structuri decizionale ale academiilor de știință din România. 

Domeniile sport și politică înregistrază o participare a femeilor la decizie mai 

slabă decât domeniile justiție și administrație publică, dar mai bună decât 

domenii precum afaceri și finanțe sau dialog social. Analizând datele, cea mai 

slabă reprezentare a femeilor privind participarea la decizie este înregistrată în 

domeniul afaceri și finanțe. De asemenea, domeniul dialog social are o slabă 

participare a persoanelor de gen feminin la decizie.  

Deși participarea femeilor la decizie reprezintă o zonă în care România 

înregistrează scoruri foarte scăzute, observăm totuși faptul că în domeniul sport 

avem o reprezentare a persoanelor de gen feminin la decizie apropiată de media 
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înregistrată la nivelul U.E. Remarcăm și faptul că la nivel național domeniul 

sport are o mai puternică reprezentare a femeilor în participarea la decizie decât 

alte domenii, dar sunt încă necesare îmbunătățiri în anumite zone.  

Promovarea egalității de gen în procesul decizional necesită “măsuri 

pentru combaterea reprezentării excesive a bărbaților în posturi cu putere de 

decizie din cadrul organizațiilor de cercetare, precum și măsuri de promovare a 

echilibrului de gen în procesul decizional politic și în viața publică, inclusiv în 

domeniul sportului.”33 Considerăm faptul că ajungerea la un echilibru de gen în 

procesul decisional trebuie să reprezinte un important obiectiv pentru 

organizațiile sportive din țara noastră. 

 

CAPITOLUL 7. ANALIZĂ PRIVIND STATUTUL FEMEII MANAGER 

ÎN SPORT ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ 

 

Analiza abordată în capitolul 7 corespunde primului obiectiv al cercetării 

preliminare, respectiv realizarea unei analize privind statutul femeii manager în 

sport în epoca contemporană. 

Conceptul de plafon de sticlă este des întâlnit în literatura de specialitate 

care abordează femeia manager și statutul acesteia. Conceptul desemnează 

posibilitatea ascensiunii femeilor în poziții manageriale doar până la un anumit 

punct și a fost propus în urma analizelor statisticilor referitoare la prezența 

femeilor în comitetele de conducere ale organizațiilor. Aceste analize au punctat 

o curbă ascendentă a prezenței feminine la conducerea companiilor în ultimii 30 

de ani, însă doar pentru nivelul mediu al ierarhiei organizaționale. Situația a 

suferit ușoare modificări și pentru vârful ierarhiei, dar femeile continuă să dețină 

un modest 2-5%. 

Pornind de la aceste date, unele explicații pentru fenomenul existent au 

identificat cauza în felul de a fi al femeilor, personalitatea acestora. Se consideră 

că există diferențe între femei și bărbați în ceea ce privește finalitatea și valoarea 

atașată muncii, spiritul competitiv (in general, femeile sunt mai puțin orientate 

spre competiție decât bărbații) sau obstacolele în ceea ce privește instruirea (din 

cauza obligațiilor de familie).  

Alte bariere ce le împiedică pe femei să ajungă în funcții de top-

management se găsesc la nivel organizațional, comportamental sau cultural. 

Dacă ne referim la nivelul organizațional, barierele includ lipsa unei perspective 

                                                             
33 Uniunea Europeană, 2016, Angajamentul strategic pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați 2016-2019, 

Ed. Oficiul pentru publicații al Uniunii Europene, Luxemburg, pag.14 
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clare privind dezvoltarea carierei, procesele de promovare informale si 

nedeclarate public (Alimo-Metcalfe, 1995) și, de asemenea, sistemele de 

remunerare, femeile fiind mai prost plătite decât bărbații (Oakley, 2000). 

Barierele comportamentale evidențiază faptul că femeile sunt deficitare în ceea 

ce privește managementul impresiei prin strategii precum: construirea unor 

relații cu persoanele cheie din organizație și cu superiorii, declararea publică a 

propriilor realizări și obiective, asigurarea vizibilității organizației și a loialității 

față de companie. Fiind mai modeste, femeile preferă să împartă aprecierile si 

laudele primite cu echipa lor și par să prefere învățarea experimentală celei 

formale. De asemenea, un alt punct slab este reprezentat de absența modelelor 

feminine de succes, ceea ce generează un cerc vicios. Neexistând femei în funcții 

înalte, nu există modele, ceea ce reduce și aspirațiile de a promova în carieră. 

Barierele culturale sunt reprezentate de stereotipurile de gen existente în 

conducere: bărbații sunt percepuți a fi manageri mai eficienți. 

Dacă analizăm profilul femeii manager de succes (care are pregătire 

profesională, experiență și rezultate superioare bărbaților în defavoarea cărora a 

obținut funcția de conducere), vom observa că accesul la pozițiile de 

management este mult îngreunat pentru femei și asta nu de abilitățile inferioare, 

ci din cauza stereotipurilor de gen. Aceste stereotipuri duc adesea la 

discriminarea femeilor în ceea ce privește promovarea în funcții de conducere.  

Una dintre cele mai puternice teorii care abordează formarea și 

perpetuarea stereotipurilor de gen este teoria identității sociale. Această teorie se 

centrează pe o acțiune colectivă formată ca urmare a dezvoltării unei identități de 

grup.  

Alte teorii cu impact asupra statutului femeii sunt teoriile politice 

feministe descrise de Miroiu (2004) în volumul „Drumul către autonomie-Teorii 

politice feministe”. Aceste teorii apărute în anii 1980-1990 s-au dezvoltat odată 

cu mișcarea feministă și susțin faptul că statul, politicile și instituțiile statului au 

un efect și asupra relațiilor de gen.  

Integrând informațiile prezentate, putem concluziona faptul că stereotipul 

general în societatea românească actuală privind femeile este că locul acestora nu 

este în funcții de conducere, indiferent dacă este explicat prin situația 

sociopolitică, lipsa de abilități sau tradiție culturală și educație. 

Statutul și rolul femeilor în societate au fost direct influențate de 

emanciparea acestora, pe parcursul istoriei înregistrând o evidentă și 

considerabilă îmbunătățire. Cu toate acestea, femeia manager este văzută deseori 

în contextul nevoii de a echilibra doua mari roluri: cel de la locul de muncă și cel 

de acasă, din familie, acesta fiind și unul din motivele pentru care există atât de 

puține femei în funcțiile de conducere comparativ cu bărbații. Acestea sunt 
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nevoite să se împartă între cele doua preocupări importante, iar opinia generală 

este că succesul în afaceri al unei femei este doar un aspect complementar al 

reușitei pe plan familial.  

Succesele femeilor sunt puse adesea pe seama unui bun parteneriat și se 

consideră că o femeie are success dacă are sprijin din partea unui bărbat, în timp 

ce opinia despre bărbați este că aceștia fac carieră mult mai ușor și, în general, 

independent. Femeile trebuie să facă față acestor prejudecăți și, din acest motiv, 

de foarte multe ori persoanele de gen feminin au o pregătire managerială mai 

bună față de bărbații aflați în aceleași poziții de management. Acest stereotip 

conform căruia o femeie are succes doar dacă are sprijin din partea unui bărbat  

poate avea consecințe negative asupra tuturor femeilor aflate în funcții de 

conducere. 

 

CAPITOLUL 8. STUDIU REFERITOR LA MĂSURI ÎNTREPRINSE LA 

NIVEL EUROPEAN ȘI NAȚIONAL PRIVIND RESPECTAREA 

PRINCIPIULUI EGALITĂȚII DE GEN ÎN ORGANIZAȚIILE 

SPORTIVE 

 

Studiul cu titlul menționat mai sus corespunde obiectivului 2 al cercetării 

preliminare care prevede identificarea unor măsuri întreprinse atât la nivel 

european, cât și la nivel național privind respectarea principiului egalității de 

gen, în structurile sportive.  

În ceea ce privește măsurile întreprinse la nivel european privind 

respectarea principiului egalității de gen în organizațiile sportive, mai multe 

federații continentale și internaționale din Europa, responsabile pentru 

promovarea și dezvoltarea sporturilor, și-au demonstrat deja angajamentul pentru 

egalitatea de gen prin introducerea cotelor de gen34.  

În anul 2015, din cele 28 de confederații europene, 9 adoptaseră deja o 

cotă de gen pentru cea mai înaltă structură de decizie. Numai una dintre acestea 

nu a reușit să își îndeplinească cota de gen stabilită, neexistând în cadrul său 

niciun post de decizie ocupat de o femeie. Patru confederații europene (dintre 

cele 19 confederații rămase fără cote de gen) nu au avut femei în cele mai înalte 

structuri de decizie. Potrivit EIGE, “cele mai înalte structuri decizionale” se 

referă la președinte, consiliul de administrație, comitetul executiv. 

                                                             
34 Cotele de gen reprezintă o acţiune afirmativă prin care se stabileşte un procent sau un număr pentru compoziţia 

de gen a candidaţilor în alegeri sau pentru cei aleşi. Cotele cel mai adesea îmbracă forma unui procent minim, de 

exemplu cote de 20, 30 sau 40% pentru femei sau un procent neutru la gen, adică nici unul din genuri nu poate fi 

reprezentat cu mai puţin de 40% sau mai mult de 60%.  (Drude Dahlerup & Lenita Freidenvall, From Discursive 

Predictions to Evaluation: The Actual Impact of Electoral Gender Quotas, pag. 2) 
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Conform EIGE, în cinci organizații existau deja comisii sau comitete de 

femei, în anul 2015. Este vorba de: Confederația Europeană de Box (EUBC); 

Uniunea Europeană de Taekwondo (ETU); Uniunea Europeană de Gimnastică 

(UEG); Federația Internațională de Baschet Amator din Europa (FIBA Europe); 

Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA).  

În 5 state membre ale U.E. au fost introduse deja ținte voluntare privind 

echilibrul de gen în structurile de conducere ale federațiilor sportive. Cele 5 state 

sunt: Germania, Franța, Finlanda, Suedia, Regatul Unit al Marii Britanii. 

Considerăm că adoptarea acestei măsuri ar fi benefică și pentru alte țări, printre 

care și România.  

La nivel național am constata faptul că există măsuri întreprinse privind 

respectarea principiului egalității de gen în organizatiile sportive. În România am 

identificat o federație sportivă, Federația Română de Atletism, care a înființat o 

comisie de femei, în anul 2009. O altă măsură identificată în România privind 

respectarea principiului egalității de gen constă în includerea de prevederi 

referitoare la acest drept fundamental în statutul federațiilor. De exemplu, pe 

site-ul Federației Române de Baschet (frbaschet.ro) se menționează faptul că 

“F.R.B. este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică autonomă, 

neguvernamentală, apolitică, neadmițând nicio descriminare cu caracter religios, 

rasist, sex sau profesie.”35 Este de menționat și faptul că F.R.B. are doi 

vicepreședinți, unul de gen masculin și unul de gen feminin. Aceeași situație (un 

vicepreședinte pentru masculin și unul pentru feminin) o întâlnim și la Federația 

Română de Handbal. La nivel național, nu am identificat structuri sportive ce au 

adoptat cote de gen. În țara noastră s-a discutat în ultimii ani despre introducerea 

cotelor de gen, însă în special pentru domeniul politic. 

 

CAPITOLUL 9. PERCEPȚIA ASUPRA EGALITĂȚII DE GEN ÎN 

RÂNDUL ANGAJAȚILOR DIN ORGANIZAȚII SPORTIVE 

NAȚIONALE 

 

Ținând cont de obiectivele formulate pentru cercetarea preliminară și în 

concordanță cu demersul științific desfășurat, în acest capitol ne-am propus să 

stabilim modul de percepție legat de egalitatea de gen de către angajații 

structurilor sportive. Acest demers, care corespunde obiectivului 3 al cercetării 

                                                             
35 https://www.frbaschet.ro/federatie/despre-federatie 

 

https://www.frbaschet.ro/federatie/despre-federatie
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preliminare, ne-a ajutat în următoarele etape ale cercetării noastre oferindu-ne un 

plus de informație ce ne-a permis o mai bună organizare a cercetării de bază. 

Pentru a evalua percepția asupra egalității de gen în rândul angajaților din 

17 organizații sportive naționale am folosit ancheta prin chestionar, ca metodă 

principală de investigație. În acest sens am aplicat un chestionar pe un număr de 

50 antrenori și instructori sportivi (25 bărbați și 25 femei). 

Prezentăm în continuare e selecție a răspunsurilor acestora: 

 8% (12% dintre femeile respondente și 4% dintre bărbați) din cei 50 de 

respondenți s-au simțit discriminați în activitatea profesională din cauza 

genului, în timp ce 22% au asistat la situații în care o altă persoană era 

discriminată din această cauza;  
 Majoritatea participanților au considerat că nu contează genul atunci când 

un angajator dorește să angajeze sau să promoveze pe cineva, în timp ce 

20% au considerat că angajatorii ar alege mai curând un bărbat decât o 

femeie pentru angajare;  
 Doar 2% dintre respondeți au considerat că femeile au șanse mai mari 

decât bărbații de a ocupa funcții de conducere în domeniul sportiv, 28% au 

considerat că femeile au șanse mai mici decât bărbații, iar 70% au 

considerat că șansele sunt egale;  
 Antrenorii și instructorii sportivi din cluburile sportive au un nivel scăzut 

de  cunoștințe despre legislația națională privind egalitatea de gen și despre 

organizațiile care se ocupă cu asigurarea respectării acestui drept 

fundamental; 
 Majoritatea respondenților de 50% a considerat că legislația actuală privind 

egalitatea de gen nu facilitează promovarea femeilor în funcții de 

conducere;  
 În ceea ce privește impunerea unor cote de gen (în cadrul organizațiilor 

sportive și în cazul funcțiilor de conducere din aceste organizații) 

participanții la cercetare au considerat că ar fi benefică o astfel de măsură 

într-un procent de 52%;  
 Majoritatea de 63,16% a considerat că principala cauză pentru șansele mai 

mici ale femeilor de a ocupa funcții de conducere este reprezentată de 

ideile preconcepute. A doua cauză identificată a fost reprezentată de 

responsabilitățile familiale ale femeilor. Niciun respondent nu a considerat 

că implicarea insuficientă a femeilor în cariera profesională ar fi cauza 

pentru șansele mai mici ale acestora de a ocupa funcții de conducere;  
 Majoritatea de 70% dintre persoanele care au completat chestionarul a 

considerat că este necesară abordarea problematicii egalității de gen în 
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managementul sportiv. Aceste procente arată interesul crescut pentru tema 

egalității de gen în managementul sportiv și importanța abordării acesteia; 

 La itemul numărul 14, respondeții au avut posibilitatea să scrie Opinii 

personale privind egalitatea de gen în organizațiile sportive. 

 

CAPITOLUL 10. CONCLUZII DESPINSE DIN CERCETAREA 

PRELIMINARĂ 

 

Cercetarea preliminară referitoare la egalitatea de gen în organizațiile 

sportive din România ne-a oferit o serie de date și informații necesare pentru 

conturarea premiselor cercetării de bază. Aceasta a avut drept scop evidențierea 

situației actuale privind egalitatea de gen în structurile sportive din țara noastră. 

Scopul stabilit a fost atins prin intermediul a 3 studii și a următoarele 3 obiective: 

realizarea unei analize privind statutul femeii manager în sport în epoca 

contemporană, identificarea unor măsuri privind respectarea principiului 

egalității de gen în organizațiile sportive, stabilirea modului de percepție asupra 

egalității de gen în randul angajaților din cadrul cluburilor / asociațiilor sportive. 

Cercetarea noastră preliminară a început cu realizarea unei analize 

comparative privind participarea femeilor la decizie în diferite domenii. Prin 

intermediul acestei analize am observat faptul că, deși participarea femeilor la 

decizie reprezintă o zonă în care România înregistrează scoruri foarte scăzute, în 

domeniul sport persoanele de gen feminin au o reprezentare apropiată de media 

înregistrată la nivelul U.E. Cu toate acestea reprezentarea femeilor în aceste 

structuri de decizie este încă departe de cea a bărbaților și sunt necesare eforturi 

suplimentare pentru a ajunge la un echilibru de gen în procesul decizional. La 

nivel național, cea mai mare reprezentare a femeilor privind participarea la 

decizie este înregistrată în domeniile justiție și administrație publică.  

Partea a II-a a tezei a vizat apoi o analiză privind statutul femeii manager 

în sport în epoca contemporană, analiză prin care a fost atins primul obiectiv. 

Aceasta ne-a permis o mai bună înțelegere a statutului femeii în funcții de 

conducere prin consultarea mai multor studii naționale și internaționale. În urma 

acestei analize am observat faptul că accesul femeilor la poziții de management 

este îngreunat, ideile preconcepute și stereotipurile de gen fiind printre 

principalele cauze. De asemenea, femeile sunt adesea văzute ca fiind mai prost 

pregătite, mai emotive, mai slabe și mai puțin capabile să facă față unui post de 

conducere. Încă se consideră că este de datoria femeilor să pregătească 

mâncarea, să spele hainele, vasele ș.a., prin urmare, aceastea sunt prea ocupate 

cu treburile gospodărești pentru a mai avea timp de carieră.  
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Cercetarea noastră preliminară a continuat cu al doilea studiu, respectiv 

studiul referitor la măsuri întreprinse la nivel european și național privind 

respectarea principiului egalității de gen în organizațiile sportive. Câteva 

exemple de măsuri identificate de noi au fost: introducerea cotelor de gen, 

înființarea unor comisii de femei, introducerea comitetelor de femei în 

organizațiile sportive, stipularea în statutele federațiilor a unor măsuri menite să 

asigure respectarea egalității de gen. Este de menționat faptul că la nivel 

european am reușit să identificăm mai multe măsuri întreprinse pentru 

respectarea acestui principiu decât la nivel național. 

Nu în utlimul rând, în cadrul cercetării preliminare am stabilit care este 

percepția  antrenorilor / instructorilor sportivi din organizații naționale. Doar 8% 

(12% dintre femeile respondente și 4% dintre bărbați) din cei 50 de respondenți 

s-au simțit discriminați în activitatea profesională din cauza genului, în timp ce 

22% au asistat la situații în care o altă persoană era discriminată din această 

cauza. Majoritatea participanților au considerat că nu contează genul atunci când 

un angajator dorește să angajeze sau să promoveze pe cineva, în timp ce 20% au 

considerat că angajatorii ar alege mai curând un bărbat decât o femeie pentru 

angajare. Doar 2% dintre respondeți au considerat că femeile au șanse mai mari 

decât bărbații de a ocupa funcții de conducere în domeniul sportiv, 28% au 

considerat că femeile au șanse mai mici decât bărbații, iar 70% au considerat că 

șansele sunt egale. Antrenorii și instructorii sportivi din cluburile sportive au 

puține cunoștințe despre legislația națională privind egalitatea de gen și despre 

organizațiile care se ocupă cu asigurarea respectării acestui drept fundamental.   

Majoritatea respondenților de 50% a considerat că legislația actuală privind 

egalitatea de gen nu facilitează promovarea femeilor în funcții de conducere. În 

ceea ce privește impunerea unor cote de gen (în cadrul organizațiilor sportive și 

în cazul funcțiilor de conducere din aceste organizații) participanții la cercetare 

au considerat că ar fi benefică o astfel de măsură într-un procent de 52%. 

Majoritatea de 63,16% a considerat că principala cauză pentru șansele mai mici 

ale femeilor de a ocupa funcții de conducere este reprezentată de ideile 

preconcepute. A doua cauză identificată a fost reprezentată de responsabilitățile 

familiale ale femeilor. Niciun respondent nu a considerat că implicarea 

insuficientă a femeilor în cariera profesională ar fi cauza pentru șansele mai mici 

ale acestora de a ocupa funcții de conducere.  
Majoritatea de 70% dintre persoanele care au completat chestionarul a 

considerat că este necesară abordarea problematicii egalității de gen în 

managementul sportiv. Aceste procente arată interesul crescut pentru tema 

egalității de gen în managementul sportiv și importanța abordării acesteia. 

Egalitatea de gen și respectarea acestui principiu trebuie să fie un punct de 
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interes pentru specialiștii domeniului sportiv și nu numai. Considerăm că această 

temă este de actualitate, atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană și 

necesită să fie cercetată de către specialiștii domeniul nostru. 

Analizând datele și informațiile obținute, putem concluziona că femeile 

încă sunt subreprezentate în funcțiile de conducere din federațiile sportive 

naționale și probabil că situația nu se va schimba în viitorul apropiat. O soluție ar 

putea să fie reprezentată de impunerea unor cote de gen în aceste structuri 

naționale, așa cum se întâmplă deja în diferite organizații sportive la nivel 

european și nu numai. Considerăm faptul că, prin cele 3 studii, am atins scopul 

cercetării preliminare. 

Datele obținute pe parcursul cercetării preliminare ne-au ajutat în 

planificarea cercetării în continuare și în organizarea cercetării de bază din partea 

a III-a a tezei, cercetarea privind posibilitățile de promovare a egalității de gen în 

structurile și funcțiile de conducere în sport din România. Pe baza informațiilor 

obținute am formulat concluzii pertinente care pot completa premisele cercetării 

de bază din partea a III-a a tezei și pot contribui la direcționarea cercetării prin 

formularea scopului, obiectivelor și mai ales a ipotezelor, dezvoltând astfel 

demersul științific realizat.  

 

PARTEA A III-A 

CERCETARE PRIVIND POSIBILITĂȚILE DE PROMOVARE A 

EGALITĂȚII DE GEN ÎN STRUCTURILE ȘI FUNCȚIILE DE 

CONDUCERE ÎN SPORT DIN ROMÂNIA 

 

CAPITOLUL 11. ASPECTE PRIVIND METODOLOGIA CERCETĂRII 

DE BAZĂ 

 

1.1 Premisele cercetării de bază  

 

Rezultatele cercetării preliminare și studiile aferente acesteia ne-au 

condus la evidențierea și formularea premiselor cercetării de bază. În acest sens 

au fost evidențiate aspecte importante privind statutul femeii în societate în 

general și în poziții de conducere în cazul cercetării noastre. Dintre acestea 

amintim: 

 

 Femeile sunt reprezentate într-un procent mai mic comparativ cu 

bărbații în funcțiile de conducere ale organizațiilor sportive; 

 Femeile întâmpină dificultăți în dezvoltarea unei cariere manageriale 

în domeniul sportiv; 



33 

 

 Nu există diferențe statistic semnificative între personalitatea femeilor 

și cea a bărbaților manager din domeniul sportiv; 

 Nu există un Ghid pentru promovarea egalității de gen în structurile și 

funcțiile de conducere în sport din România; 

 Există deschidere și interes din partea managerilor de organizații 

sportive naționale pentru tema egalității de gen.  

 

Toate studiile efectuate în cadrul cercetării preminare ne-au deschis noi 

direcții de studiu legate de reprezentarea femeilor în cadrul federațiilor sportive 

naționale, dificultăți și limite întâlnite de acestea în cariera managerială, profilul 

necesar într-o poziție de conducere, precum și oportunități și posibilități de 

promovare a egalității de gen în organizațiile sportive din România.  

 

11.2 Studiile aferente cercetării de bază  

 

Partea a III-a a tezei conține cercetarea de bază și are în conținutul ei 4 

studii, după cum urmează: 

 

1. Studiu privind reprezentarea femeilor în funcțiile de conducere în 

federațiile sportive din România; 

2. Studiu privind dificultățile și limitele întâlnite de femei în 

dezvoltarea carierei manageriale; 

3. Studiu privind profilul managerului din domeniul sportiv; 

4. Studiu privind posibilitățile de promovare a egalității de gen în 

organizațiile sportive din România. 

 

11.3 Aspecte privind metodologia cercetarii de bază 

 

11.3.1 Scopul cercetării de bază 

 

Scopul cercetării a fost identificarea posibilităților de promovare a 

egalității de gen în structurile și funcțiile de conducere în sport din România. 

 

             11.3.2 Ipotezele cercetării de bază  

 

Ipoteza de cercetare 1 – Ideile preconcepute reprezintă un obstacol 

resimțit de către femeile manager în carieră.   

Ipoteza de cercetare 2 – Personalitatea femeilor manager nu diferă 

semnificativ statistic de cea a bărbaților.  
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Ipoteza de nul – Există diferențe statistic semnificative între 

personalitatea femeilor și cea a bărbaților manageri. 

Ipoteza de cercetare 3 – Managerii din domeniul sportiv consideră faptul 

că un ghid pentru promovarea egalității de gen în structurile și funcțiile de 

conducere în sport din România este util și poate conduce la scăderea 

diferențelor de gen în ceea ce privește funcțiile de conducere. 

Ipoteza de cercetare 4 - Managerii din domeniul sportiv sunt dispuși să 

aplice măsuri pentru promovarea egalității de gen în organizațiile pe care le 

conduc. 

 

11.3.3  Obiectivele cercetării de bază 

 

Obiectivele cercetării de bază au fost împărțite în obiective și 

subobiective, astfel: 

 

Obiectivul 1 - Determinarea stadiului actual al reprezentării femeilor în 

funcțiile de conducere din federațiile sportive naționale; 

Ob.1.1 Determinarea reprezentării femeilor în toate cele 74 federații 

sportive naționale recunoscute la momentul efectuării studiului, pentru funcția de 

președinte; 

Ob.1.2 Determinarea reprezentării femeilor pentru funcțiile de 

președinte, vicepreședinte, secretar general, antrenor federal, în 20 de federații 

sportive naționale; 

Obiectivul 2 - Identificarea obstacolelor și dificultăților întâlnite de femei 

în construirea carierei manageriale; 

Obiectivul 3 - Elaborarea profilului managerului din domeniul sportiv; 

Ob. 3.1 Stabilirea profilului femeii manager; 

Ob. 3.2 Stabilirea profilului bărbatului manager; 

Ob. 3.3 Identificarea diferențelor de personalitate între bărbații și femeile 

manager; 

Ob. 3.4 Elaborarea unui profil al managerului performant în sport; 

Obiectivul 4 - Elaborarea unui ghid pentru promovarea egalității de gen 

în structurile și funcțiile de conducere în sport. 

 

11.3.4 Sarcinile cercetării de bază 

 

Sarcinile cercetării de bază au vizat: 

 stabilirea conținutului cercetării de bază; 
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 colectarea materialelor în vederea documentării și documentarea prin 

studiul publicațiilor de specialitate, a articolelor și cercetărilor 

anterioare, a paginilor web în legătură cu studiile cercetării de bază; 

 analiza studiilor anterioare realizate atât la nivel național, cât și 

internațional în legătură cu studiile cercetării de bază; 

 selecția metodelor de cercetare; 

 selecția managerilor de gen feminin pentru realizarea interviurilor 

aferente studiului 2 privind dificultățile și limitele întâlnite de femei în 

dezvoltarea carierei manageriale; 

 selecția organizațiilor sportive în care se va desfășura cercetarea și a 

managerilor sportivi în vederea aplicării instrumentelor de cercetare 

aferente studiilor 1,3 și 4; 

 alegerea chestionarului de personalitate, ca instrument de colectare a 

datelor și aplicarea acestuia pe managerii sportivi selectați;  

 realizarea interviurilor cu femeile manager selectate; 

 elaborarea ghidului pentru promovarea egalității de gen în structurile 

și funcțiile de conducere din sport și a unui chestionar de opinie 

privind acest ghid; 

 diseminarea ghidului la mai multe organizații sportive din România 

împreună cu chestionarul de opinie; 

 obținerea unui feedback despre ghid de la organizațiile sportive; 

 colectarea datelor aferente celor 4 studii componente ale cercetării de 

bază; 

 prelucrarea și interpretarea datelor cercetării de bază; 

 elaborarea concluziilor cercetării de bază. 

 

11.4 Etapele cercetării de bază și activitățile din cadrul acestora 

 

Cercetarea referitoare la posibilității de promovarea a egalității de gen în 

structurile și funcțiile de conducere în sport din România s-a realizat în perioada 

mai 2018 - aprilie 2020, în mai multe etape. 

Prima etapă, permanentă pe parcursul studiilor doctorale și, implicit, pe 

parcursul cercetării de bază, a fost aceea de documentare prin intermediul 

studiului publicațiilor de specialitate, a cercetărilor anterioare referitoare la 

egalitatea de gen, a paginilor web. Următoarele etape ale cercetării de bază au 

vizat: stabilirea conținutului cercetării de bază, stabilirea instrumentelor de 

colectare a datelor, selectarea organizațiilor sportive în care se va desfășura 

cercetarea și a managerilor sportivi  în vederea desfășurării celor 4 studii, 
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stabilirea metodelor de cercetare, realizarea unui studiu privind reprezentarea 

femeilor în funcțiile de conducere în federațiile sportive din România, realizarea 

unor interviuri cu femei manager din țara noastră, aplicarea testului de 

personalitate ZKPQ pe manageri sportivi, stabilirea instrumentelor de colectare a 

datelor, elaborarea ghidului pentru promovarea egalității de gen în structurile și 

funcțiile de conducere în sport din România, trimiterea ghidului la mai multe 

organizații sportive și obținerea unui feedback de la acestea. A urmat colectarea 

datelor cercetării și apoi prelucrarea datelor. Ultimele etape au vizat formularea 

concluziilor și redactarea cercetării de bază referitoare la posibilitățile de 

promovare a egalității de gen în structurile și funcțiile de conducere în sport din 

România. 

Pentru a analiza reprezentarea femeilor în funcțiile de conducere, într-o 

primă fază am realizat o statistică ce a vizat doar funcția de președinte din toate 

cele 74 de federații recunoscute de Ministerul Tineretului și Sportului din țara 

noastră, iar ulterior am extins cercetarea și pentru funcțiile de vicepreședinte, 

secretar general, antrenor federal pe un număr de 20 de federații. 

În continuare, interviurile realizate cu femei manager din organizații 

sportive naționale au vizat aspecte precum: discriminare de gen, diferențe de 

remunerație între femei și bărbați, bariere și obstacole întâlnite în promovarea la 

locul de muncă, limite întâlnite de către femei în urmărirea unei cariere 

manageriale.  

În al treilea rând, prin investigarea trăsăturilor de personalitate ale 

managerilor din sport ne-am dorit sa arătăm faptul că, în profilul femeilor, nu 

există caracteristici ce le împiedică să fie în funcții de conducere și nu există 

motive valide pentru a clama superioritatea vreunuia dintre genuri în ceea ce 

privește practicarea managementului. De asemenea, prin această investigație   

ne-am propus să identificăm profilul managerului din domeniul sportiv.  

De asemenea, am elaborat un ghid pentru promovarea egalității de gen în 

structurile și funcțiile de conducere în sport din România, ghid ce cuprinde 

informații referitoare la: legislația națională și internațională ce reglementează 

problematica egalității de gen, organismele naționale și europene ce asigură 

respectarea principiului egalității de gen, măsuri întreprinse la nivel european și 

național privind respectarea principiului egalității de gen în organizațiile 

sportive, statutul femeii manager în sport în epoca contemporană, reprezentarea 

femeilor în funcțiile de conducere, în federațiile sportive din România, percepția 

asupra egalității de gen în rândul angajaților din organizații sportive naționale, 

profilul managerului din domeniul sportiv, cât și o serie de măsuri ce pot fi luate 

în considerare pentru promovarea egalității de gen în organizațiile sportive din 

țara noastră. Ulterior, am trimis ghidul pentru promovarea egalității de gen în 
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structurile și funcțiile de conducere în sport la o serie de organizații sportive 

naționale în vederea obținerii unui feedback de la acestea.   

Prin metoda convorbirii standardizate s-a realizat informarea noastră  

despre studiul numărul 1, respectiv despre reprezentarea femeilor în funcțiile de 

conducere din federațiile sportive naționale. Prin metoda studiului de caz am 

realizat interviurile cu femeile manager privind obstacolele, dificultățile și 

limitele întâlnite de acestea în cariera managerială, iar prin metoda anchetei prin 

chestionar am identificat profilului managerului din domeniul sportiv. 

Statistica folosită a fost una de tip descriptiv, iar indicatorii statistici 

folosiți au fost: media aritmetică; abaterea standard; valoarea maximă; valoarea 

minimă; amplitudinea absolută; amplitudinea realitivă, semnificația statistică a 

difereței dintre medii, coeficientul Cronbach Alpha. Analiza a fost atât una 

cantitativă, cât și o analiză calitativă.   

 

11.5 Metodele și tehnicile de cercetare 

 

În cadrul cercetării privind posibilitățile de promovare a egalității de gen 

am folosit, pentru colectarea datelor necesare,  urmatoarele metode de cercetare: 

metoda studiului bibliografic, metoda convorbirii standardizate, studiul de caz, 

metoda anchetei prin chestionar. Studiul de caz a presupus și un interviu cu 

întrebări prestabilite care a constat într-un număr de 6 întrebări în legătura cu 

ceea ce s-a întâmplat pe parcursul carierei de manager în sport a fiecărei femei 

participante la studiu. Chestionarul aplicat a cuprins 99 de itemi care au vizat 

trăsăturile de personalitate ale subiecților și ne-a furnizat informații despre acest 

aspect, date care ne-au permis să efectuăm analize diverse, mai ales pentru 

evidențierea eventualelor diferențe de personalitate ale managerilor bărbați și 

femei. 

Pentru prelucrarea datelor obținute pe parcursul cercetării am folosit 

metoda statistico-matematică, iar pentru reprezentarea sugestivă a  rezultatelor 

obținute am folosit, ulterior, metoda reprezentării grafice. 

 

11.6 Subiecții cercetării de bază 

 

Cercetarea noastră de bază a cuprins 4 studii. Subiecții acestor studii au 

fost: 

 

 20 de federații sportive naționale - am analizat reprezentarea femeilor în 

funcțiile de conducere, mai exact funcțiile de președinte, vicepreședinte, 

secretar general și antrenor federal din aceste federații. De asemenea, am 
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realizat o statistică privind reprezentarea femeilor în funcția de 

președinte pentru toate cele 74 federații sportive naționale recunoscute 

de MTS în momentul efectuării studiului; 

 13 femei manager din organizații sportive naționale au participat la 

interviurile aferente studiului numărul 2 privind obstacolele întâlnite de 

femei în dezvoltarea unei cariere manageriale. 5 din cele 13 femei 

manager intervievate ocupă funcții de conducere în federații sportive 

naționale, iar 8 ocupă funcția de președinte în cluburi sportive naționale; 

 50 de manageri din organizații sportive naționale au completat un 

chestionar de personalitate; 

 Peste 50 de organizații sportive (45 federații sportive naționale, 

Academia Olimpică Română, Federația Sportului Școlar și Universitar, 

10 cluburi sportive) au primit ghidul nostru de promovare a egalității de 

gen în structurile și funcțiile de conducere din sport. Dintre acestea, 19 

ne-au oferit un feedback privind utilitatea ghidului. 
 

11.7 Evaluarea cercetării de bază 

 

Evaluarea cercetării de bază s-a realizat prin analiza și interpretarea 

datelor colectate și prelucrate și relația rezultatelor obținute cu obiectivele și 

scopul cercetării. De asemenea, s-a luat în calcul raportarea rezultatelor obținute 

la ipotezele cercetării.   

 
CAPITOLUL 12. STUDIU PRIVIND REPREZENTAREA FEMEILOR ÎN 

FUNCȚIILE DE CONDUCERE ÎN FEDERAȚIILE SPORTIVE DIN 

ROMÂNIA 

 

În acest capitol ne-am dorit să evidențiem reprezentarea femeilor în 

funcțiile de conducere din federațiile sportive naționale. Studiul corespunde 

obiectivului de cercetare numărul 1, respectiv: Determinarea stadiului actual al 

reprezentării femeilor în funcțiile de conducere din federațiile sportive naționale. 

Într-o primă fază am realizat o statistică ce a vizat doar funcția de președinte din 

toate cele 74 de federații recunoscute din țara noastră, la data efectuării studiului, 

2018. Ulterior am extins cercetarea și pentru funcțiile de vicepreședinte, secretar 

general, antrenor federal pe un număr de 20 de federații. 

După cum putem observa în Figura 1, doar 7 din cele 74 de federații 

sportive naționale au președinți femei, respectiv. Aceste 7 poziții deținute de 

femei reprezintă un procent de 9,46% din totalitatea de 74 de funcții de 

“Președinte” din federațiile sportive naționale. Prin urmare, nici 10% din aceste 
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funcții nu sunt ocupate de femei, bărbații având un procent de peste 90% (90, 

54%). 6 din cele 7 federații naționale în care funcția de președinte este ocupată 

de o femeie au discipline sportive olimpice.  

În continuare, am prezentat reprezentarea femeilor în 20 de federații 

sportive naționale, în funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar general și 

antrenor federal. Menționăm faptul că 5 din cele 20 de federații au sporturi 

neolimpice, iar 15 discipline sportive olimpice. 

                   
Fig.1 Reprezentarea femeilor în funcția de președinte din cele 74 de federații 

sportive naționale 

 

Un număr de 4 din cele 20 de federații alese au președinți femei. Dacă 

analizăm funcția de vicepreședinte, observăm că din totalul de 39 de 

vicepreședinți din cele 20 de federații doar 7 sunt femei. Prin urmare, femeile 

sunt reprezentate printr-un procent de 17,95% (Fig.2) în “a doua cea mai 

importantă funcție dintr-o federație”.  

                         
Fig.2 Reprezentarea femeilor în funcția de Vicepreședinte în cele 20 de federații 

sportive naționale alese 
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În ceea ce privește funcția de secretar general, avem 17 bărbați și 3 femei 

în cele 20 de federații amintite. Acest lucru se traduce printr-o reprezentare a 

femeilor într-un procent de 15%, bărbaților revenindu-le un procent de 85% 

(Fig.3).  

               
Fig.3 Reprezentarea femeilor în funcția de Secretar General în cele 20 de 

federații sportive naționale alese 

 

În cele 20 de federații sportive naționale avem 34 de antrenori federali, 

11 din aceștia fiind femei, respectiv un procent de 32,35% (Fig.4). Cele 11 femei 

cu funcția de antrenor federal se regăsesc în 6 federații (unele federații având mai 

mulți antrenori federali).  
 

               
Fig.4 Reprezentarea femeilor în funcția de antrenor federal în cele 20 de federații 

sportive naționale alese 
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Procentul de 32,35%, corespondent funcției de antrenor federal, fiind cel 

mai mare din cele 4 funcții de conducere studiate, confirmă studiile anterioare 

privind egalitatea de gen: atunci când femeile ocupă funcții de management, 

acest lucru se întâmplă mai ales pentru pozițiile de middle și low management și 

mai puțin pentru pozițiile de top management.  

 

CAPITOLUL 13. OBSTACOLELE, DIFICULTĂȚILE ȘI LIMITELE 

ÎNTÂLNITE DE FEMEI ÎN DEZVOLTAREA CARIEREI 

MANAGERIALE 

 

Capitolul 13 cuprinde o cercetare calitativă realizată prin intermediul 

unui studiu de caz referitor la dificultățile și limitele întâlnite de femei în 

dezvoltarea carierei manageriale. Studiul de caz a fost unul axat pe un grup 

social, respectiv femeile manager din domeniul sportiv. Recoltarea datelor a fost 

realizată prin intermediul analizei documentelor, a interviului și prin analiza și 

interpretarea datelor calitative. Acest studiu corespunde obiectivului de cercetare 

numărul 2: Identificarea obstacolelor și dificultăților întâlnite de femei în 

construirea unei cariere manageriale, iar prin intermediul lui am verificat ipoteza 

de cercetare 1: Ideile preconcepute reprezintă un obstacol resimțit de către 

femeile manager în carieră.  

Am întrebat cele 13 femei manager care consideră că sunt principalele 

obstacole, dificultăți și limite întalnite de femei în cariera profesională (privind 

promovarea într-o funcție managerială). Prezentăm, în continuare, răspunsurile 

acestora:  

 

Obstacole:  

 prejudecățile legate de adaptabilitatea femeilor la solicitările / programul 

de muncă; 

 ideile preconcepute ale oamenilor atunci când este vorba de femei 

manager în sport; 

 discriminarea femeilor; 

 misoginismul; 

 în societatea tradițională, rolul femeilor e diferit de cel al bărbaților; 

 femeile sunt nevoie să stea acasă pe perioada de creștere a copilului. 

 

Dificultăți:  

 găsirea unui echilibru între viața de familie (atunci când există copii) și 

cea profesională;  
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 sarcinile personale / familiale sporite; 

 neîncrederea celorlalți; 

 lipsa timpului din cauza responsabilităților casnice. 

 

Limite: 

 suprasolicitarea la serviciu; 

 mediu și cultura organizațională din sport – tipic masculine; 

 bărbații sunt mai duri, mai autoritari, se pot impune uneori mai bine 

decât femeile în fața unor angajați. 

 

„Găsirea unui echilibru între viața de familie și cea profesională” a fost 

cea mai întâlnită dificultate, iar „ideile preconcepute” au fost cele mai întâlnite 

obstacole ale femeilor pe care le-am intervievat. Prin urmare, putem spune că 

ipoteza de cercetare 1 a fost confirmată. Se pare că sunt necesare eforturi pentru 

a realiza un program de lucru mai flexibil, un program care să le permită 

femeilor să găsească acel echilibru între viața de familie și cea profesională. De 

asemenea, mai mulți manageri au declarat că există încă multe idei preconcepute 

cu privire la femei în funcții de conducere, în special în domeniul sportiv. Nu 

trebuie ignorate nici rolurile tradiționale de gen, având în vedere că România este 

încă o țară cu valori tradiționale puternice. Nu în ultimul rând, una dintre femeile 

intervievate a avut o observație interesantă: consideră că mediul și cultura în 

domeniul sportului sunt predominant masculine, ceea ce face mai dificilă 

promovarea femeilor în cariera lor. 

În cele din urmă, participantele la interviu, la solicitarea noastră 

referitoare la opinii, idei sau soluții, ne-au împărtășit astfel de lucruri privind 

rezolvarea problemelor identificate de dumnealor. În continuare, un rezumat al 

răspunsurilor: 

 

Opinii / idei: 

 consider că una din problemele principale (pe lângă ideile preconcepute) 

este reprezentată de lipsa încrederii femeilor în abilitățile și 

competențele de a fi un bun manager; 

 în cariera mea nu am trait situații în care să fiu disciminată din cauza 

genului. Acest lucru cred că se datorează și faptului că am colaborat 

numai cu oameni corecți;  

 bărbații sunt mai bine plătiți decât femeile, mai ales ca sportivi, nu 

neapărat ca manageri; 

 bărbații în vârstă sunt mai reticenți decât cei tineri în ceea ce privește 

femeile manager; 
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 consider că femeile trebuie să fie un exemplu pentru ceilalți și trebuie să 

știe să se impună; 

 consider că am reușit să ajung într-o astfel de funcție (președinte de 

federație) și datorită faptul că acest sport este unul predominant feminin 

în țara noastră. 

 

Soluții: 

 flexibilitatea programului de muncă, axarea pe obiective / sarcină; 

 paritatea de gen sau măcăr impunerea unui procent în cadrul fiecărei 

instituții de stat / private; 

 promovarea egalității de gen în toate organizațiile sportive; 

 introducerea cotelor de gen în organizațiile sportive.  

 

CAPITOLUL 14. PROFILUL MANAGERULUI DIN DOMENIUL 

SPORTIV 

 

Scopul acestui studiu a fost investigarea trăsăturilor de personalitate ale 

managerilor din sport. Studiul corespunde obiectivului de cercetare numărul 3, 

cu cele 4 subobiective ale acetuia. Prin acest demers ne-am dorit să verificăm 

ipoteza de cercetare 2 și să respingem ipoteza de nul.  Prin verificarea ipotezei de 

cercetare conform căreia “nu există diferențe statistic semnificative între 

personalitatea femeilor și cea a bărbaților manager” dorim să arătăm faptul, în 

profilul femeilor, nu există caracteristici de personalitate care să le împiedice în 

accesarea funcțiilor de conducere. Prin urmare nu există motive valide pentru a 

clama superioritatea vreunuia dintre genuri în ceea ce privește practicarea 

managementului. Se consideră adesea că femeile nu au caracterisiticile de 

personalitate necesare într-o funcție de conducere, iar bărbații excelează la 

capitole precum: ordine, echilibru emoțional, severitate, femitate, obiectivitate, 

discernământ.  

În acest scop, în colaborare cu laboratorul de psihologie și 

psihomotricitate U.N.E.F.S. și psiholog dr. Predoiu Radu, am aplicat 

chestionarul de personalitate Zuckerman-Kuhlman ZKPQ pe 50 de manageri 

sportivi, 26 femei și 24 bărbați, din diferite discipline sportive. ZKPQ 

(Chestionarul de personalitate Zuckerman-Kuhlman) este destinat evaluării a 

cinci factori care constituie dimensiunile modelului alternativ de cinci factori 

(AFFM): căutarea impulsivă a senzațiilor (19 întrebări), neuroticism-anxietate 

(19 întrebări), agresivitate-ostilitate (17 întrebări), sociabilitate (17 întrebări), 

activitate (17 întrebări). În plus față de aceste 89 de întrebări, există 10 întrebări 

(dezirabilitate socială) folosite pentru a elimina subiecții cu posibile înregistrări 



44 

 

invalide. Opre și Albu (2010) au analizat coerența internă a chestionarului ZKPQ 

și au ajuns la concluzia că versiunea românească a chestionarului are o bună 

fidelitate, coeficienții α ai celor 5 scale fiind apropiați de cei obținuți pentru 

versiunea originală, în engleză (între 0,70 și 0,83). 

Pentru interpretarea scorului obţinut de un subiect la o scală a 

chestionarul ZKPQ care măsoară un construct, se transformă acesta în cotă T, 

utilizând formula: 

  


mxT  1050

 
 

unde: 

T reprezintă cota T corespunzătoare scorului x; 

m şi σ sunt media şi abaterea standard pentru scorurile scalei, 

corespunzătoare sexului subiectului şi grupei de vârstă din care face parte. 

În cercetarea noastră am considerat: 

- Scor mic = Cota T < 40 

- Scor ușor sub medie = Cota T 40-45 

- Scor mediu = Cota T 45-55 

- Scor ușor peste medie = Cota T 55-60 

- Scor mare = Cota T > 60  

 

Media Cotelor T pentru bărbați și pentru femei la cele 5 scale este 

reprezentată grafic în Figura 5.  

 
Fig.5 Media Cotelor T a celor 5 scale 
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Mai departe, pentru o prelucrare statistică a datelor obținute și pentru a 

verificat ipoteza conform căreia “personalitatea femeilor manager nu diferă 

semnificativ statistic de cea a bărbaților” am realizat și câteva teste statistice: 

testul f, testul t, Anova. 

În primul rând, pentru a verifica dacă vaianțele celor două populații 

(femei și bărbați) sunt egale am folosit testul f. Datele obținute sunt prezentate în 

Tabelul 2.   

 

Tabel 2. Testul f  

F-Test Two-Sample for Variances 

 

   

 

Variable 1 Variable 2 

Mean 47.87 49.272 

Variance 17.32785 7.99187 

Observations 5 5 

df 4 4 

F 2.168184668 

 P(F<=f) one-tail 0.235989904 

 F Critical one-tail 6.388232909 

  

Pentru a interpreta testul am verificat dacă F>F critical, în acest caz daca 

2.168>6.388. Acest lucru nu este adevărat. Prin urmare nu putem spune că 

varianțele lor diferă semnificativ. Daca am face acest lucru, probabilitatea să 

facem o greșeală (la un nivel de încredere de 95%) ar fi de 0.2359 (valoarea lui 

P).  

Luând în considerare rezultatul testului f, am realizat mai departe un test 

t. Prin testul t se testează diferențele mediilor a două populații. Rezultatele 

obținute la testul t sunt prezentate în Tabelul 3.  

 

Tabel 3. Testul t  

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

 

     Variable 1 Variable 2 

Mean 47.87 49.272 

Variance 17.32785 7.99187 
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Observations 5 5 

Pooled Variance 12.65986   

Hypothesized Mean Difference 0   

df 8   

t Stat -0.623022264   

P(T<=t) one-tail 0.275306746   

t Critical one-tail 1.859548038   

P(T<=t) two-tail 0.550613492   

t Critical two-tail 2.306004135   

 

Pentru a interpreta acest test judecăm după t Stat>t critical. În cazul 

testului nostru acest lucru nu este adevărat, deci nu putem spune că mediile celor 

două populații diferă statistic semnificativ. Dacă am face acest lucru, 

probabilitatea să gresim ar fi de 0.27 (sau 0.55 pentru two-tailed).  

La fel ca în cazul testului t, tot pentru a testa ipoteza conform căreia 

mediile pentru indicatorii celor doua populatii (femei vs. bărbați) nu diferă 

statistic semnificativ am realizat și un test Anova. Rezultatele acestui test se 

regăsesc în Tabelul 4.  

Tabel 4. Testul Anova 

Anova: Single Factor 

     
       SUMMARY 

      Groups Count Sum Average Variance 

  Bărbați 5 246.36 49.272 7.99187  

 Femei 5 239.35 47.87 17.32785 

  
       
       ANOVA 

      Source of 

Variation SS df MS F P-value F crit 

Between 

Groups 4.91401 1 4.91401 0.388157 0.550613 5.317655 

Within Groups 101.2789 8 12.65986 

  

  

  

     

  

Total 106.1929 9         
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Am verificat dacă F>Fcritical. În cazul nostru 0.388 nu este mai mare 

decât 5.31. Prin urmare nu putem spune că mediile sunt semnificativ statistic 

diferite. Dacă am face acest lucru, avem o probabilitate de 0.55 (P value) să 

greșim.  

Prin testele statistice efectuate am respins ipoteza de nul și am validat 

ipoteza 2 de cercetare. Personalitatea femeilor manager din sport la cele 5 scale 

investigate nu diferă semnificativ din punct de vedere statistic de cea a 

bărbaților.  

Deoarece ne-am propus determinarea profilul managerului în sport, îl 

prezentăm în continuare, separat pentru femei și bărbați manageri, dar și pe cel al 

managerului performant, având ca bază rezultatele obținute la chestionarul 

ZKPQ. 

 

14.1     Profilul femeii manager din sport    

 

Prin aplicarea chestionarului de personalitate Zuckerman-Kuhlman ne-

am dorit să identificăm profilul femeii manager din domeniul sportiv. Femeile 

din cadrul cercetării noastre au înregistrat o medie a Cotei T ce s-a încadrat în 

limitele scorului mediu (între 45 și 55 puncte) la următoarele 4 scale: 

Sociabilitate, Căutarea impulsivă de senzații, Activitate și Agresivitate-Ostilitate. 

La scala Neuroticism-anxietate acestea au avut un scor sub medie. 

Interpretând aceste rezultate, putem spune faptul că, în general, femeile 

manager simt nevoia să fie în permanentă activitate și să practice activități fizice, 

au încredere în propriile capacități, sunt stăpâne pe ele și nu își fac griji pentru 

lucruri lipsite de importanță. De asemenea, acestea caută experiențe noi, cu 

schimbări de mediu. Deși au prieteni au și momente când preferă singurătatea și 

activitățile solitare, au răbdare cu ceilalți și nu folosesc cuvinte dure sau jigniri, 

dar au și momente când își manifestă supararea și se pot certa cu cei care nu au 

aceeași părere ca ele. 

Nu am identificat trăsături sau caracteristici în profilul de personalitate al 

femeilor care să le împiedice să fie buni manageri. Acestea nu au înregistrat la 

vreuna din cele 5 scale scoruri mici sau mari.  

 

14.2     Profilul bărbatului manager din sport  

 

Bărbații manager din cadrul cercetării noastre au înregistrat un scor 

mediu la toate cele 5 scale măsurate de chestionarul de personalitate ZKPQ: 

Sociabilitate, Căutarea impulsivă de senzații, Activitate, Neuroticism-anxietate și 
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Agresivitate-ostilitate. Cea mai mare diferență față de femeile manager a fost 

înregistrată la Scala Neuroticism-anxietate, 12,36 puncte. 

Interpretând scorurile bărbaților putem spune că, în general, aceștia 

preferă muncile de rutina și nu simt nevoia să fie în permanentă activitate, se pot 

supăra mai des decât femeile manager și nu au aceeași încredere în capacitățile 

proprii. Au momente când se ceartă cu cei din jurul lor, dar nu folosesc cuvinte 

dure sau jigniri. Au prieteni și le place să se afle în societate, dar sunt și situații 

când preferă activitățile solitare. Nu sunt, în general, amatori de schimbare. 

 

14.3     Profilul managerului performant din sport 

 

Prin aplicarea Chestionarului de personalitate Zuckerman-Kuhlman pe 50 

de manageri sportivi de top (26 femei și 24 bărbați) am dorit să aflăm care este 

profilul de personalitate al managerului performant din sport. Realizând media 

aritmetică între cotele T ale femeilor și cele ale bărbaților am observat faptul că, 

managerii au avut un scor mediu la toate cele 5 scale, respectiv: Sociabilitate, 

Căutarea impulsivă de senzații, Activitate, Agresivitate-ostilitate, Neuroticism-

anxietate. 

Având în vedere faptul că la niciuna din cele 5 scale subiecții noștri nu au 

înregistrat scoruri mici sau scoruri mari, putem spune că un manager performant 

în sport trebuie să fie o persoană echilibrată din punct de vedere al personalității 

și al factorilor ce constituie dimensiunile personalității. Aceștia trebuie să 

găsească un echilibru între nevoia de a fi în permanentă activitate și odihnă, între 

activitățile sociale necesare într-o astfel de carieră și activitățile solitare, între 

planificarea atentă a activităților și acționarea sub impulsul momentului, al 

instinctului. De asemenea, scorul sub medie al femeilor de la Scala neuroticism-

anxietate, scala cu cea mai mare diferență între cele două genuri, arată că femeile 

manager au încredere în propriile capacități, sunt stăpâne pe sine și nu se supără 

frecvent. Această încredere în sine este importantă într-o carieră managerială de 

succes, întrucât persoanele aflate în funcții de conducere sunt nevoite să ia 

decizii importante frecvent și sunt puse în diverse situații unde să fii stăpân pe 

tine este esențial.  

Considerăm faptul că, atât femeile, cât și bărbații, pot fi manageri 

performanți în domeniul sportiv și nu există rațiuni valide pentru a clama 

superioritatea vreunuia dintre genuri în ceea ce privește practicarea 

managementului.  
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CAPITOLUL 15. INSTRUMENT PENTRU PROMOVAREA 

EGALITĂȚII DE GEN ÎN ORGANIZAȚIILE SPORTIVE 

 

Acest capitol reprezintă un studiu referitor la rolul și importanța Ghidului 

conceput ca instrument managerial pentru identificarea unor măsuri ce pot fi 

luate în vederea promovării egalității de gen în organizațiile sportive, având în 

vedere slaba reprezentare a femeilor în funcțiile de conducere. Studiul privind 

posibilitățile de promovare a egalității de gen în organizațiile sportive din 

România corespunde obiectivului de cercetare numărul 4: Elaborarea unui ghid 

pentru promovarea egalității de gen în structurile și funcțiile de conducere în 

sport. De asemenea, prin studiul mai sus menționat am dorit să verificăm 

ipotezele de cercetare 3 și 4.  

Ghidul de promovarea a egalității de gen în structurile și funcțiile de 

conducere în sport din România, concepție proprie, cuprinde informații 

referitoare la:  

 

 Legislația națională și internațională ce reglementează problematica 

egalității de gen; 

 Organizațiile naționale și europene ce asigură respectarea principiului 

egalității de gen;  

 Măsuri întreprinse la nivel european și național privind respectarea 

principiului egalității de gen, în organizatiile sportive;  

 Statutul femeii manager în sport în epoca contemporană;  

 Profilul femeii manager ilustrat în literatura de specialitate; 

 Reprezentarea femeilor în funcțiile de conducere, în federațiile sportive 

din România; 

 Percepția asupra egalității de gen în randul angajaților din organizații 

sportive naționale;  

 Profilul managerului din domeniul sportiv; 

 O serie de măsuri pentru promovarea egalității de gen în organizațiile 

sportive din țara noastră. 

 

 Scopul ghidului 

 

Acest ghid își propune să promoveze egalitatea de gen în structurile și 

funcțiile de conducere în sport din România și să faciliteze accesul femeior în 

pozițiile de management din domeniul sportiv. În opinia noastră, el reprezintă un 

instrument util pentru egalitatea de gen în sport. 
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Prezentăm în continuare măsurile propuse de noi în ghid pentru 

promovarea egalității de gen în organizațiile sportive din țara noastră. 

 

15.1 Măsuri care pot fi implementate în cadrul organizațiilor sportive din 

țara noastră:  

 

 Elaborarea unui Plan de acțiune pentru egalitate de gen - fiecare 

organizație sportivă, în funcție de obiectivele și problemele identificate, poate 

elabora, implementa și monitoriza un plan de egalitate între femei și bărbați;  

Conform Institutului European pentru Egalitate de Gen, toate 

organizațiile și structurile de conducere sportive ar trebui să aibă o politică de 

egalitate de gen, inclusiv un plan de acțiune. 

Conform Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, un plan 

de egalitate de șanse trebuie să aibă mai multe faze. Planul de acțiune pentru 

eglitatea de gen ar trebui să pornească de la un diagnostic inițial (analiza situației 

actuale din cadrul organizației, în ceea ce privește egalitatea de gen). Analiza 

permite identificarea principalelor probleme. Ulterior diagnosticului, urmează 

proiectarea planului și a politicilor de egalitate care trebuie implementate. 

Fiecare structură sportivă ar trebui să-și definească obiectivele specifice, ținând 

cont de informațiile obținute în cadrul diagnosticului inițial. O atenție deosebită 

ar trebui să se acorde zonelor în care s-a detectat orice fel de discriminare. În 

final, atunci când Planul este definitivat, acesta trebuie să fie comunicat 

întregului personal prin diferite mijloace. După finalizarea fazelor anterioare, de 

proiecție și de comunicare, Planul trebuie implementat apoi rezultatele 

monitorizate și evaluate periodic. Pentru monitorizare se poate desemna o 

persoană sau o chiar o echipă responsabilă. 

 Includerea unor prevederi în regulamentele și statutele organizațiilor 

sportive ce cuprind acțiuni pozitive în favoarea genului subreprezentat la nivel de 

decizie; 

 Organizarea de întâlniri de informare, seminarii, cursuri privind 

cadrul juridic și organizațiile naționale și internaționale din domeniul egalității 

de gen;  

Analiza calitativă a răspunsurilor primite de la persoanele solicitate să 

completeze chestionarul cercetării preliminare ne-a permis să evidențiem faptul 

că angajații din cluburile / asociațiile sportive au un nivel scăzut de informații 

despre legislația națională privind egalitatea de gen, despre organizațiile 

responsabile de asigurarea respectării acestui drept fundamental și despre 

mecanismele legale şi instituţionale de intervenţie în incidentele de discriminare. 

Drept urmare, considerăm că un nivel mai bun de informare le-ar permite să-și 
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cunoască drepturile, să-și dea seama atunci când ei sunt discriminați sau asistă la 

o situație de discriminare și să raporteze aceste probleme organizațiilor 

competente. 

 Desemnarea unei persoane din cadrul organizației care să fie 

responsabilă pentru monitorizarea respectării egalității de gen în cadrul 

organizației; 

În Legea nr. 202/2002, Art. 2, alin. (4) se precizează faptul că „instituțiile 

și autoritățile publice centrale și locale, civile și militare, cu cel puțin 50 de 

angajați, precum și companiile private cu un număr de peste 50 de angajați au 

posibilitatea să îi repartizeze unui angajat, prin fișa postului, atribuții în domeniul 

egalității de șanse și de gen.”36 Aceeași persoană se va asigura că Planul de 

acțiune pentru egalitate de gen (dacă există) este implementat corect. De 

asemenea, în cazul în care angajații se simt disciminați sau asistă la o situație în 

care altcineva este disciminat pe baza genului, se pot adresa acestei persoane din 

cadrul companiei.  

 Angajarea sau colaborarea cu un expert în domeniul egalității de 

gen; 

Conform Art. 2, alin (4) din legea 202/2002, în limita bugetului existent, 

angajatorul poate opta pentru angajarea unui expert în egalitate de șanse, implicit 

și de gen. În țara noastră există experți instruiți în domeniul egalității de gen, iar 

expertiza acestora ar putea ajuta organizațiile să elimine eventualele nereguli. De 

asemenea, dacă nu se dorește colaborarea cu o persoană externă, organizațiile pot 

desemna o persoană deja angajată pe care să o trimită la cursuri de formare ca 

expert egalitate de gen.   

 Stabilirea cotelor de gen în organizațiile sportive; 

La nivel european există confederații sportive care au adoptat cote de 

gen, însă la nivel național nu am identificat structuri sportive care au adoptat 

astfel de măsuri. Punerea în aplicare a cotelor de gen în cadrul organizațiilor 

sportive ar putea facilita promovarea femeilor în poziții de conducere și ar putea 

ajuta România să se apropie de acea "zonă de echilibru între femei și bărbați". 

Institutului European pentru Egalitate de Gen consideră că unul din obiectivele 

pentru anul 2020 privind planurile strategice naționale referitoare la egalitatea de 

gen ar trebuie să fie atingerea unei reprezentări de cel puțin 40% atât pentru 

femei, cât și pentru bărbați în comitetele executive și în comisiile federațiilor 

sportive naționale (și alte structuri de conducere din sport), precum și  o 

                                                             
36Legea nr. 202/2002, Art. 2, alin. (4) 
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reprezentare de cel puțin 40% atât pentru femei, cât și pentru bărbați în 

managementul organizațiilor sportive guvernamentale. 

 Introducerea unor comitete sau comisii de femei în cadrul 

federațiilor naționale; 

Considerăm că o altă măsură care ar putea ajuta la promovarea egalității 

de gen în organizațiile sportive ar fi constituirea acestor comisii de femei. Aceste 

structuri ar putea promova femeile manager cu rezultate notabile din sportul 

respectiv. 

Măsura mai sus menționată presupune o reorganizare și redistribuire a 

activităților prin actualizarea organigramelor și a funcțiilor, ținând cont de 

specificul și particularitățile disciplinei sportive. 

 Introducerea în federațiile sportive naționale a două funcții de 

vicepreședinte: un vicepreședinte femeie ce se va ocupa, în primul rând, de 

activitatea echipelor și campionatelor feminine și un vicepreședinte bărbat pentru 

activitatea “masculină” din subordinea federației;  

Această măsură am observat că este implementată în cadrul un federații 

sportive naționale și confederații europene aferente sporturilor de echipă. 

 Program de lucru flexibil pentru reconcilierea vieții profesionale cu 

viața de familie; 

Unul dintre principalele obstacole pe care femeile le întâmpină în carieră 

este reprezentat de responsabilitatea lor familială. Considerăm că revederea 

prevederilor și a procedurilor privind programul de muncă și asigurarea unui 

program de lucru care reconciliază atât viața profesională, cât și viața de familie 

este important. 

 

15.2 Utilitatea Ghidului de promovarea a egalității de gen în structurile și 

funcțiile de conducere în sport din România  

 

Ulterior elaborării Ghidului de promovarea a egalității de gen în 

structurile și funcțiile de conducere în sport din România, ne-am dorit să aflăm 

dacă acesta este considerat util, în domeniul sportiv și am inițiat un studiu pe 

această temă.  

Obținerea unui feedback asupra materialului distribuit a fost în centrul atenției 

noastre. Pentru acest demers am conceput și distribuit un chestionar cu întrebări 

legate de conținutul și utilitatea Ghidului. Pentru a afla opinia managerilor am 

diseminat ghidul la 57 de organizații sportive naționale. 

Feedbackul referitor la ghid  primit de la 19 dintre aceste organizații ne 

permite să apreciem ca util acest instrument și ne-a relevat necesitatea 

intensificării activităților de informare, proiectarea măsurilor, susținerea 
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structurilor sportive prin expertiză în domeniul egalității de șanse și de gen și nu 

în ultimul rând, asigurarea profesionalizării resursei umane proprii în acest 

domeniu. 84,21% au spus că au găsit în ghid informații pe care nu le cunoșteau 

cu privire la egalitatea de gen în sport, 94,74% consideră că un astfel de ghid este 

util, iar 89,47% dintre respondeți ar fi dispuși să aplice una sau mai multe măsuri 

propuse de noi în ghid, în organizația pe care o conduc. De asemenea, 94,74% 

consideră că un astfel de ghid poate ajuta la scăderea diferențelor de gen în ceea 

ce privește funcțiile de conducere din organizațiile sportive. Am validat astfel 

ipotezele de cercetare 3 și 4. La itemul numărul 5, respondenții au avut 

posibilitatea să scrie și alte observații dorite. 

 

CAPITOLUL 16. CONCLUZII AFERENTE CERCETĂRII DE BAZĂ 

 

Cercetarea proiectată și realizată în partea a III-a a tezei, instrumentele și 

metodele de cercetare folosite au asigurat colectarea de date valoroase care 

prelucrate și interpretate ne-au permis să formulăm concluzii importante și în 

relație cu scopul, obiectivele și ipotezele cercetării. 

În ceea ce privește reprezentarea femeilor în funcțiile de conducere din 

federațiile sportive naționale, pentru funcția de președinte doar 7 din cele 74 de 

federații sportive naționale au președinți femei, respectiv: Federația Română de 

Badminton, Federația Română de Canotaj, Federația Română de Gimnastică, 

Federația Română de Gimnastică Ritmică, Federația Română de Hochei pe iarbă, 

Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, Comitetul Național 

Paralimpic. Aceste 7 poziții deținute de femei reprezintă un procent de 9,46% 

din totalitatea de 74 de funcții de “Președinte” din federațiile sportive naționale.  

Referitor la a doua parte a acestui studiu, cel realizat pe 20 de federații 

sportive naționale,  un număr de 4 din cele 20 de federații alese au președinți 

femei, respectiv: Federația Română de Natație și Pentatlon Român, Federația 

Română de Gimnastică, Federația Română de Gimnastică Ritmică, Federația 

Română de Canotaj. Singura federație sportivă națională unde toate cele 4 funcții 

de conducere alese sunt ocupate de femei este Federația Română de Gimnastică 

Ritmică. Din cele 20 de federații sportive alese, nicio federație de jocuri sportive 

nu are președinte o femeie, iar în 9 dintre acestea femeile nu ocupă niciuna din 

cele 4 funcții de conducere analizate. În ceea ce privește funcția de 

vicepreședinte, din totalul de 39 de vicepreședinți din cele 20 de federații doar 7 

sunt femei. Prin urmare, femeile sunt reprezentate printr-un procent de 17,95%. 

Pentru funcția de secretar general, avem 17 bărbați și 3 femei în cele 20 de 

federații. Acest lucru se traduce printr-o reprezentare a femeilor într-un procent 

de 15%, bărbaților revenindu-le un procent de 85%. În cele 20 de federații avem 
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34 de antrenori federali, 11 din aceștia fiind femei, respectiv un procent de 

32,35%. Cele 11 femei cu funcția de antrenor federal se regăsesc în 6 federații, 

respectiv: Federația Română de Handbal, Federația Română de Gimnastică, 

Federația Română de Gimnastică Ritmică, Federația Română de Culturism și 

Fitness, Federația Română de Atletism, Federația Română de Volei.  

Studiile efectuate au evidențiat faptul că femeile sunt încă 

subreprezentate în poziții de conducere în organizații sportive, domeniu încă 

dominat de bărbați, iar motivele acestei situații sunt complexe. Ele se confruntă 

cu multe dificultăți în timpul carierei lor profesionale și se simt adesea 

discriminate. Dintre femeile intervievate de noi, 46,15%  s-au simțit discriminate 

pe parcursul carierei lor și 38,46% au considerat că nu au avut aceleași beneficii 

ca ale bărbații.  

Conform rezultatelor cercetării noastre, unele dintre cele mai întâlnite 

obstacole și dificultăți cu care se confruntă femeile în cariera lor profesională 

sunt: găsirea unui echilibru între viața familială și cea profesională, ideile 

preconcepute existente despre femeile în funcții de conducere, discriminarea de 

gen, rolurile sociale tradiționale, mediul sportiv și cultura organizațională, 

subestimarea abilităților femeilor. Ideile preconcepute au reprezentat principalul 

obstacol resimțit de către femeile intervievate de noi. Prin urmare, putem spune 

că ipoteza de cercetare 1 a fost confirmată.  

Managerii femei intervievați ne-au oferit și câteva idei care ar putea 

facilita avansarea femeilor în ierarhia organizațiilor sportive: flexibilitatea 

programului pentru a permite un echilibru între viața familială și profesională, 

impunerea cotelor de gen în cadrul organizației, promovarea egalității de gen în 

toate organizațiile sportive.  

În opinia noastră, ar trebui să se acorde mai multă atenție în viitor 

posibilelor măsuri în ceea ce privește crearea de oportunități reale pentru femei, 

pentru a atinge un nivel de egalitate. Creșterea nivelului de informare în rândul 

populației cu privire la discriminarea de gen, eradicarea prejudecăților, 

aprecierea corectă a abilităților femeilor ar putea contribui, de asemenea, la 

creșterea încrederii femeilor în propria lor capacitate și la creșterea motivației 

acestora pentru a încerca să-și construiască o carieră în sport. Suntem conștienți 

că aceste tipuri de măsuri necesită timp, dar așa cum rezultă din cercetarea 

noastră, atât în țara noastră, cât și în Europa, există o preocupare pentru 

realizarea egalității de gen și deja au început să fie implementate mai multe 

măsuri în această direcție. 

În ceea ce privește testul de personalitate ZKPQ, media pentru 

răspunsurile respondenților, în toate cele 5 scale, a variat în limitele punctajului 

mediu, cu Cote T între 45 și 55 de puncte. Femeile au avut o medie mai mare 
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decât bărbații la următoarele scale: Sociabilitate, Căutarea impulsivă de senzații, 

Activitate și Agresivitate-ostilitate, în timp ce bărbații au avut scoruri mai mari la 

Neuroticism-anxietate. Managerii de gen masculin au avut un scor mediu la toate 

cele 5 scale. Managerii de gen feminin au avut un scor mediu la Sociabilitate, 

Agresivitate-ostilitate, Activitate, Căutarea impulsivă de senzații, un scor ușor 

sub medie la Neuroticism-anxietate. Cea mai mare diferență între femei și 

bărbați a fost înregistrată la Scala Neuroticism-anxietate, în timp ce cea mai mică 

diferență dintre cele două genuri a fost înregistrată la Scala Agresivitate-

ostilitate. La niciuna dintre cele 5 scale managerii nu au avut scoruri mari (peste 

60 de puncte) sau scoruri mici (sub 40 de puncte), ceea ce semnifică faptul că 

persoanele din aceste funcții sunt destul de echilibrate în ceea ce privește 

personalitatea și cei cinci factori care constituie dimensiunile modelul alternativ. 

În general, femeile manager participante la studiul nostru simt nevoia să 

practice exerciții fizice și să fie în permanentă activitate, sunt stăpâne pe ele, au 

încredere în propriile capacități și nu își fac griji pentru lucruri lipsite de 

importanță. Acestea caută adesea experiențe noi, cu schimbări de mediu. Deși 

femeile manager au prieteni, au și momente când preferă singurătatea și 

activitățile solitare. O altă caracteristică a acestora este reprezentată de răbdare. 

Femeile aflate în funcții de conducere nu folosesc, în general, cuvinte dure sau 

jigniri, deși au momente când își manifestă supararea și se pot certa cu cei care 

nu au aceeași părere ca ele. Nu am identificat trăsături sau caracteristici în 

profilul de personalitate al femeilor care să le împiedice să fie buni manageri, 

astfel că, putem spune că ipoteza a fost confirmată. Conform studiului nostru, în 

general bărbații manageri se pot supăra mai des decât femeile manager și nu au 

aceeași încredere în capacitățile proprii. Ei au momente când se ceartă cu cei din 

jurul lor, dar nu folosesc cuvinte dure sau jigniri. Au prieteni și le place să își 

petreacă timpul în societate, dar sunt și situații când preferă activitățile solitare. 

De asemenea, aceștia nu sunt, în general, amatori de schimbare. 

Având în vedere faptul că la niciuna din cele 5 scale subiecții noștri nu au 

înregistrat scoruri mici sau scoruri mari, putem spune că un manager performant 

în sport trebuie să fie o persoană echilibrată din punct de vedere al personalității 

și al factorilor ce constituie dimensiunile personalității. Aceștia trebuie să 

găsească un echilibru între nevoia de a fi în permanentă activitate și odihnă, între 

activitățile sociale necesare într-o astfel de carieră și activitățile solitare, între 

planificarea atentă a activităților și acționarea sub impulsul momentului, al 

instinctului etc. De asemenea, scorul sub medie de la Scala neuroticism-anxietate 

arată că managerii au încredere în propriile capacități, sunt stăpâni pe sine și nu 

se supără frecvent. Această încredere în sine este importantă într-o carieră 

managerială de succes, întrucât persoanele aflate în funcții de conducere sunt 
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nevoite să ia decizii importante frecvent și sunt puse în diverse situații unde să fii 

stăpân pe tine este esențial.  

Prin testele statistice efectuate am demonstrat că nu există diferențe 

statistic semnificative între personalitatea femeilor și cea a bărbaților manager, 

confirmând astfel ipoteza de cercetare 2. Considerăm faptul că, atât femeile, cât 

și bărbații, pot fi manageri performanți în domeniul sportiv și nu există rațiuni 

valide pentru a clama superioritatea vreunuia dintre genuri în ceea ce privește 

practicarea managementului.  

Nu în ultimul rând, cercetarea noastră de bază a cuprins Ghidul de 

promovarea a egalității de gen în structurile și funcțiile de conducere în sport din 

România, cu un conținut informativ și un Plan de acțiune cu măsuri ce pot fi 

implementate în organizațiile sportive pentru promovarea egalității de gen, 

precum: elaborarea unui plan de egalitate de gen; includerea unor prevederi în 

regulamentele și statutele organizațiilor sportive ce cuprind acțiuni pozitive în 

favoarea genului subreprezentat la nivel de decizie; organizarea de întâlniri de 

informare, seminarii, cursuri privind cadrul juridic și organizații naționale și 

internaționale din domeniul egalității de gen; desemnarea unei persoane din 

cadrul organizației care să fie responsabilă pentru monitorizarea respectării 

egalității de gen în cadrul companiei; angajarea sau colaborarea cu un expert în 

domeniul egalității de gen; implementarea unor cote de gen în organizațiile 

sportiv; introducerea unor comitete sau comisii de femei în cadrul federațiilor 

naționale; introducerea în federațiile sportive naționale a doua funcții de 

vicepreședinte: un vicepreședinte femeie ce se va ocupa, în primul rând, de 

activitatea echipelor și campionatelor feminine și un vicepreședinte bărbat pentru 

activitatea sportivilor și a echipelor masculine din subordinea federației; program 

de lucru pentru reconcilierea vieții profesionale cu viața de familie. Toate aceste 

măsuri sunt cuprinse în ghidul elaborat de noi ce considerăm că poate fi un 

instrument util pentru promovarea egalității de gen în structurile și funcțiile de 

conducere din sport. Ghidul a fost primit de peste 50 de organizații sportive din 

țara noastră (45 federații naționale plus cluburi / asociații sportive). Feedbackul 

referitor la ghid  primit de la 19 dintre aceste organizații ne permite să apreciem 

ca util acest instrument și ne-a relevat necesitatea intensificării activităților de 

informare, proiectarea măsurilor, susținerea structurilor sportive prin expertiză în 

domeniul egalității de șanse și de gen și nu în ultimul rând, asigurarea 

profesionalizării resursei umane proprii în acest domeniu. În ceea ce privește 

feed-back-ul oferit de organizații, 84,21% au spus că au găsit în ghid informații 

pe care nu le cunoșteau cu privire la egalitatea de gen în sport, 94,74% consideră 

că un astfel de ghid este util, iar 89,47% dintre respondeți ar fi dispuși să aplice 

una sau mai multe măsuri propuse de noi în ghid, în organizația pe care o 
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conduc. De asemenea, 94,74% consideră că un astfel de ghid poate ajuta la 

scăderea diferențelor de gen în ceea ce privește funcțiile de conducere din 

organizațiile sportive. Am validat astfel ipotezele de cercetare 3 și 4.  

Partea a III-a a cercetării noastre, cercetarea privind posibilitățile de 

promovare a egalității de gen în structurile și funcțiile de conducere în sport din 

România, a cuprins mai multe multe demersuri: am realizat o statistică privind 

reprezentarea femeilor în funcțiile de conducere din federațiile sportive 

naționale, am intervievat femei manager în vederea identificării obstacolelor 

întâlnite de acestea pe parcursul carierei, am studiat profilul de personalitate al 

managerilor din sport, am elaborat un ghid de promovare a egalității de gen și, 

nu în ultimul rând, am trimis acest ghid la 57 de organizații sportive în vederea 

obținerii unui feed-back. Considerăm faptul că prin aceste demersuri originale 

am reușit să contribuim la nivelul actual de cunoaștere cu privire la problematica 

abordată și să deschidem posibilitatea unor direcții viitoare de cercetare. 

 

16.1 Concluzii finale și contribuții personale 

 

Egalitatea de gen, aspect al societății actuale, se profilează ca obiectiv 

important al oricărei organizații sportive. Abordarea acestei problematici ar 

trebui făcută în domeniul educației fizice și sportului, atât la nivelul 

practicanților, cât și la nivelul posturilor de conducere. Deși s-au înregistrat 

progrese remarcabile și femeile devin din ce în ce mai prezente în diverse funcții 

de conducere, există încă multe situații în care femeile sunt discriminate. 

Cercetarea noastră a urmărit, în principal, următoarele obiective: 

înțelegerea conceptului de egalitate de gen în domeniul sportului, identificarea 

situației actuale referitoare la egalitatea de gen de la nivelul organizațiilor 

sportive naționale, identificarea obstacolelor întâlnite de femei în urmărirea unei 

cariere manageriale, identificarea unui profil de personalitate al managerului din 

sport și, de asemenea, elaborarea unui ghid pentru promovarea egalității de gen 

în organizațiile sportive. Considerăm că am reușit într-o mare măsură să atingem 

pe parcursul studiilor doctorale obiectivele științice stabilite. Primul obiectiv a 

fost atins prin fundamentarea teoretică realizată și redactarea primei părți a tezei. 

Identificarea situației actuale referitoare la egalitatea de gen de la nivelul 

organizațiilor sportive naționale a fost atins prin demersurile întreprinse în cadrul 

studiului preliminar al tezei, iar celelalte trei obiective, respectiv: identificarea 

obstacolelor întâlnite de femei în urmărirea unei cariere manageriale, 

identificarea unui profil de personalitate al managerului din sport și elaborarea 

unui ghid pentru promovarea egalității de gen în organizațiile sportive, au fost 

atinse în partea de cercetare de bază.  
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În continuare, prezentăm câteva concluzii desprinse din lucrarea noastră: 

 

 Egalitatea de gen este un drept fundamental, o valoare comună a Uniunii 

Europene și trebuie să constituie un obiectiv al oricărei societăţi 

democratice care doreşte să creeze drepturi egale pentru toţi cetățenii săi. 

Cu toate acestea, țara noastră necesită îmbunătățiri la acest capitol pentru a 

ajunge la un echilibru de gen. Potrivit Indexului Egalității de Gen realizat 

de Institutul European pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, în 

anul 2020, România se află pe locul 26 din 28 de state, având un scor cu 

13,5 puncte sub media U.E.; 

 În comparație cu bărbații, femeile sunt încă subreprezentate în pozițiile de 

conducere ale organizațiilor sportive, atât la nivel european, cât și la nivel 

național; 

 În ceea ce privește reprezentarea femeilor în funcțiile de conducere din 

federațiile sportive naționale, doar 7 din cele 74 de federații aveau femei în 

funcția de președinte, la data efectuării studiului; 

 Referitor la chestionarul aplicat de antrenori și instructori sportivi în cadrul 

studiului preliminar, câteva date importante desprinse sunt: doar 8% (12% 

dintre femei și 4% dintre bărbați) dintre respondeți s-au simțit disciminați în 

activitatea profesională din cauza genului, 22% au asistat la situații în care o 

altă persoană era discriminată, 28% au considerat că femeile au șanse mai 

mici decât bărbații de a ocupa funcții de conducere. Antrenorii și 

instructorii au un nivel insuficient de cunoștințe despre legislația națională 

privind egalitatea de gen și despre organizațiile ce asigură respectarea 

acestui drept. 50% dintre respondeți au considerat că legislația actuală nu 

facilitează promovarea femeilor în funcții de management. Majoritatea de 

63,16% a considerat că principala cauză pentru șansele mai mici ale 

femeilor de a ocupa funcții de management este reprezentată de ideile 

preconcepute, responsabilitățile familiale ale femeilor fiind a doua cauză 

identificată. De asemenea, respondeții au manifestat un interes crescut 

pentru tema egalității de gen în structurile și  funcțiile de conducere din 

sport, 70% considerând că este necesară abordarea acestei problematici în 

domeniul nostru;  

 Femeile întâmpină adesea dificultăți pe parcursul carierei lor manageriale în 

sport. Conform rezultatelor cercetării noastre și a interviurilor realizate cu 

femei manager, unele dintre principalele obstacole și dificultăți cu care se 

confruntă acestea în cariera lor profesională sunt: găsirea unui echilibru 

între viața familială și cea profesională, ideile preconcepute existente 
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despre femeile în funcții de conducere, discriminarea de gen, rolurile 

sociale tradiționale, mediul sportiv și cultura organizațională; 

 În ceea ce privește profilul de personalitate al managerilor, raportându-ne la 

rezultatele studiului realizat de noi, putem spune că un manager performant 

în sport trebuie să fie o persoană echilibrată din punct de vedere al 

personalității și al factorilor ce constituie dimensiunile personalității. 

Aceștia trebuie să găsească un echilibru între nevoia de a fi în permanentă 

activitate și odihnă, între activitățile sociale necesare într-o astfel de carieră 

și activitățile solitare, între planificarea atentă a activităților și acționarea 

sub impulsul momentului, al instinctului. De asemenea, scorul sub medie de 

la Scala neuroticism-anxietate obținut de către femeile manager arată că 

acestea au încredere în propriile capacități și sunt stăpâne pe sine. Această 

încredere în sine este importantă într-o carieră managerială de succes, 

întrucât persoanele aflate în funcții de conducere sunt nevoite să ia decizii 

importante frecvent și sunt puse în diverse situații unde să fii stăpân pe tine 

este esențial; 

 Câteva măsuri ce pot fi implementate în organizațiile sportive pentru 

promovarea egalității de gen, măsuri propuse de noi în Ghidul elaborat ca 

finalitate a prezentei teze, sunt: elaborarea unui plan de egalitate de gen,  

includerea unor prevederi în regulamentele și statutele organizațiilor 

sportive ce cuprind acțiuni pozitive în favoarea genului subreprezentat la 

nivel de decizie, organizarea de întâlniri de informare, seminarii, cursuri 

privind reglementările legislative și organizațiile naționale și internaționale 

din domeniul egalității de gen, desemnarea unei persoane din cadrul 

organizației care să fie responsabilă pentru monitorizarea respectării 

egalității de gen în cadrul companiei, angajarea sau colaborarea cu un 

expert în domeniul egalității de gen, implementarea unor cote de gen în 

organizațiile sportive, introducerea unor comitete sau comisii de femei în 

cadrul federațiilor naționale, introducerea în federațiile sportive naționale a 

doua funcții de vicepreședinte  (un vicepreședinte femeie și un 

vicepreședinte bărbat), program de lucru pentru reconcilierea vieții 

profesionale cu viața de familie;  

 În ceea ce privește feedbackul primit de la organizațiile sportive despre 

ghidul elaborat de noi, 84,21% au spus că au găsit în ghid informații pe care 

nu le cunoșteau cu privire la egalitatea de gen în sport, 94,74% consideră că 

un astfel de ghid este util, iar 89,47% dintre respondeți ar fi dispuși să 

aplice una sau mai multe măsuri propuse de noi în ghid, în organizația pe 

care o conduc. De asemenea, 94,74% consideră că un astfel de ghid poate 
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ajuta la scăderea diferențelor de gen în ceea ce privește funcțiile de 

conducere din organizațiile sportive. 

 

Întreaga cercetare proiectată și realizată, analizele efectuate, datele 

colectate, dar mai ales prelucrările și interpretările realizate constituie contribuții 

personale. 

Pe lângă chestionarele elaborate și interviurile realizate, principala 

contribuție proprie pentru domeniul nostru considerăm că este reprezentată de 

elaborarea Ghidului pentru promovarea egalității de gen în structurile și funcțiile 

de conducere din sport și diseminarea acestui ghid la peste 50 de organizații 

sportive naționale. Prin conținutul ghidului, acesta poate fi un instrument 

important de promovare a egalității de gen și de un real folos pentru organizațiile 

sportive și nu numai.  

În final, considerăm că rezultatele obținute în cadrul prezentei teze de 

doctorat, precum și concluziile desprinse prezentate mai sus, conțin informații 

folositoare pentru domeniul Educației fizice și sportului și pentru organizațiile 

sportive din țara noastră care doresc să promoveze și să aplice principiul 

egalității de gen.  

 

CAPITOLUL 17. ELEMENTE DE ORIGINALITATE, 

VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII ȘI LIMITELE 

CERCETĂRII 

 

17.1 Elemente de originalitate  

 

Elementele de originalitate ale cercetării noastre constau, în primul rând, 

în abordarea temei egalității de gen în organizațiile sportive din România, prima 

teză cu această tematică din țara noastră. De asemenea: 

 

 Prin aplicarea chestionarului privind egalitatea de gen în 

organizațiile sportive pe antrenori și instructori am putut determina percepția 

acestora asupra temei noastre de cercetare; 

 Prin aplicarea chestionarului de personalitate ZKPQ pe manageri de 

top din organizații sportive am identificat trăsăturile de personalitate ale acestora, 

diferențele dintre bărbații manageri și femeile manageri și am putut elabora un 

profil de personalitate al managerului performant din sport; 

 Prin intermediul interviurilor realizate cu femei manager din 

organizații sportive naționale am identificat dificultățile și limitele întâlnite de 

acestea în urmărirea carierei manageriale; 
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  Nu în ultimul rând, am elaborat un Ghid pentru promovarea 

egalității de gen în structurile și funcțiile de conducere din sport. Ghidul cuprinde 

o serie de măsuri care pot fi implementate în organizațiile sportive și considerăm 

că este un instrument util pentru sport și pentru România.  

 

Considerăm că cercetarea de față privind egalitatea de gen în structurile 

și funcțiile de conducere în sport este una originală, utilă domeniului nostru, 

cercetare ce aduce un plus de informații nivelului actual existent în țară privind 

problematica abordată. 

În urma cercetării realizate și ținând cont de rezultatele obținute am 

conceput și elaborat Ghidul de promovare a egalității de gen în structurile și 

funcțiile de conducere în sport din România, ca livrabil important al acestui 

proiect, a cărui utilitate este susținută de studiul realizat în partea a-III-a a tezei. 

 

17.2 Valorificarea rezultatelor cercetării 

 

Valorificarea rezultatelor cercetării s-a realizat prin participarea la 

congrese și conferințe naționale și internationale, prin elaborarea și prezentarea 

de lucrări științifice și prin publicarea de articole. Preocuparea pentru 

valorificarea cercetării noastre a fost una permanentă. Am elaborat și prezentat 

un număr de 9 lucrări științifice la congrese, conferințe și sesiuni de comunicări 

științifice. Dintre acestea, 5 au fost publicate. Menționăm faptul că elaborarea 

acestor lucrări științifice s-a realizat pe întreg parcursul studiilor doctorale, în 

perioada 2016-2020. 

 

 LUCRĂRI PUBLICATE 

 

 Articole in extenso 

 

 Albu Sonia, Grigore Vasilica, 2020, The difficulties encountered by 

women in pursuing a managerial career in sports, Supplementary Issue of 

Discobolul - Physical Education, Sport and Kinetotherapy Journal; 

 Albu Sonia, Grigore Vasilica, 2019, Study regarding sport managers 

personality profile, Proceedings of ICPESK 2019, Supplementary Issue of 

Discobolul - Physical Education, Sport and Kinetotherapy Journal, 

pag. 1-5, DOI: 10.35189/iphm.icpesk.2019.1; 

 Albu Sonia, Grigore Vasilica, 2019, Gender equality in sport 

organizations, Ovidius University Annals, Series Physical Education 
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And Sport Science, Movement And Health, Issue 2 - VOLUME XIX, pag. 

81-89; 

 Albu Sonia, Fediuc Alin-Dorin, 2019, Women’s representation in 

management positions in ten Romanian sports federations, Future 

Academy, The European Proceedings of Social & Behavioural 

Sciences, Volum LV - ICPESK 2018, EpSBS e-ISSN: 2357-1330, pag. 

432-437, DOI:10.15405/epsbs.2019.02.54; 

 Albu Sonia, 2017, General issues regarding gender equality in Romania, 

PROCEEDINGS VIIth International Scientific Conference of 

Students and Young Scientists "University Sport: Health and Prosperity 

of the Nation"  Editura Discobolul, ISBN 978-606-798-009-7, pag. 173-

176. 

 

 Doar abstractul 

 

 Albu Sonia, Grigore Vasilica, 2019, Gender equality in sport 

organizations, Proceedings of the 19th International Scientific Conference 

“Perspectives In Physical Education And Sport” Constanta, Romania, 

ISSN 2393-5723, pag. 33. 

 

 PREZENTĂRI LUCRĂRI LA CONGRESE / CONFERINȚE  

 

 Albu Sonia, Grigore Vasilica, 2020, The difficulties encountered by 

women in pursuing a managerial career in sports, ICPESK 2020 - 10th 

International Congress of Physical Education, Sports and 

Kinetotherapy; 

 Albu Sonia, Grigore Vasilica, 2019, Study regarding sport managers 

personality profile, ICPESK 2019 – 9th International Congress of 

Physical Education, Sports and Kinetotherapy; 

 Albu Sonia, Grigore Vasilica, 2019, Gender equality in sport 

organizations, 19th International Scientific Conference “Perspectives 

In Physical Education And Sport” Constanta, Romania, ISSN 2393-

5723; 

 Fediuc Alin-Dorin, Danciu Răzvan Constantin, Albu Sonia, 2018, The 

factors contributing to sport volunteer satisfaction, ICPESK 2018 – 8th 

International Congress of Physical Education, Sports and 

Kinetotherapy; 
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 Albu Sonia, Fediuc Alin-Dorin, 2018, Women’s representation in 

management positions in ten Romanian sports federations, ICPESK 2018 

– 8th International Congress of Physical Education, Sports and 

Kinetotherapy; 

 Albu Sonia, 2017, Gender equality throughout the history of the Modern 

Olympic Games, ICPESK 2017 – 7th International Congress of 

Physical Education, Sports and Kinetotherapy; 

 Albu Sonia, 2017, General issues regarding gender equality in Romania, 

7th International Scientific Conference of Students and Young 

Scientist; 

 Albu Sonia, 2016, Studiu privind statutul femeii manager în sport, 

ICPESK 2016 – 6th International Congress of Physical Education, 

Sports and Kinetotherapy. 

 

 PREZENTĂRI LUCRĂRI LA SESIUNI DE COMUNICĂRI 

ȘTIINȚIFICE 

 

 Albu Sonia, 2018, Percepția asupra egalității de gen în randul angajaților 

din 8 organizații sportive naționale, Sesiunea de comunicări științifice 

“Etică și deontologie academică în cercetarea din Știința Sportului și 

educației fizice”, derulată în cadrul proiectului “Dezvoltarea cadrului 

instituțional de implimentare a normelor de etică și deontologie academică 

în UNEFS-Ethics CNFIS-FDI-2018-0209”, Universitatea Națională de 

Educație Fizică și Sport București. 

 

17.3 Limitele cercetării și direcții viitoare de cercetare 
 

Având în vedere complexitatea temei abordate, apariția unor limite a fost 

inevitabilă. Deși lucrarea de față are o serie de merite și considerăm faptul că 

aceasta contribuie la îmbogățirea cunoștințelor referitoare la egalitatate de gen în 

structurile și funcțiile de conducere în sport, cercetarea noastră are, de asemenea, 

și limite. 

Principala limită considerăm că este reprezentată de numărul mic al 

participanților: chestionarul folosit în cadrul studiului preliminar a fost aplicat pe 

doar 50 de antrenori și instructori sportivi, chestionarul de personalitate ZKPQ a 

fost aplicat pe 50 de manageri sportivi, iar 13 femei manager au fost intervievate. 

Nu în ultimul rând, Ghidul elaborat de noi privind promovarea egalității de gen a 

fost trimis la peste 50 de organizații sportive (45 dintre acestea fiind federații 

sportive naționale), însă doar 19 dintre acestea ne-au oferit un feed-back. 
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Menționăm faptul că toate chestionarele folosite au fost trimise la un număr mult 

mai mare de persoane, însă doar cele menționate mai sus au răspuns.  

Există și o serie de direcții viitoare de cercetare deschise de această teză. 

În primul rând, o direcție viitoare de cercetare constă în aplicarea și 

implementarea într-o organizație sportivă a măsurilor propuse de noi în Ghid. 

Prin aceast demers ar fi posibilă demonstrarea impactului măsurilor din ghid 

asupra scăderii diferențelor de gen în funcțiile de conducere. De asemenea, 

ulterior implementării măsurilor, se poate urmări evoluția organizației sportive și 

a performanțelor acesteia. Menționăm faptul că, deși ne-am dorit să putem derula 

chiar noi aceast demers, lucrul acesta a fost dificil de realizat întrucât nu am avut 

acces într-o federație sportivă națională / organizație sportivă importantă în care 

să ni se permită să aplicăm anumite măsuri pentru promovarea egalității de gen. 

De asemenea, pentru a putea sesiza eventualele efecte ale măsurilor 

implementate asupra evoluției și performanțelor organizației, aceasta ar trebui 

urmărită timp îndelungat (minimum un an de zile). 

O a doua direcție de cercetare vizează investigarea posibilității de 

aplicare a măsurilor propuse de noi pentru promovarea egalității de gen și într-un 

alt domeniu, nu doar în cel sportiv. Considerăm că o parte din măsurile propuse 

în ghid au un caracter general și pot fi aplicate în alte domenii (adaptate sau nu). 

Astfel, prin aplicarea măsurilor în diverse organizații, se pot testa valabilitatea și 

utilitatea acestor măsuri în domenii diferite de cel sportiv.   

Nu în ultimul rând, în perspectiva dezvoltării cercetării, considerăm că se 

pot utiliza și alte metode și tehnici de cercetare în abordarea problematicii 

egalității de gen, iar eșantioanele de studiu se pot mări. Se pot face studii 

comparative între mediul privat și public sau studii comparative între zonele 

geografice din țară. 
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229. Recomandarea 9/1991 privind măsurile de urgență în domeniul familiei;  

230. Recomandarea 90/1951 privind remunerarea egală;  

231. Recomandarea 165/1981 privind lucrătorii care au responsabilități 

familiale; 

232. Recomandarea 1229/1994 privind egalitatea drepturilor între femei și 

bărbați; 

233. Recomandarea 1261/1995 privind situația femeilor imigrante în Europa;  

234. Recomandarea 1269/ 1995 privind atingerea unor progrese reale în ceea 

ce priveste drepturile femeii începand cu 1995; 

235. Recomandarea 1321/1997 privind îmbunătățirea situației femeii în 

societatea rurala; 

236. Recomandarea 1413/1999 privind reprezentarea egală în viața politică; 

237. Rezolutia 23/2000 privind inițiativele și acțiunile viitoare pentru 

implementarea Declarației de la Beijing și a Platformei de acțiune; 
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238. Rezolutia Parlamentului European 2057/2006 privind femeile în politica 

internațională; 

239. Tratatul de la Amsterdam (1997) – principiul nediscriminării pe criteriu 

de sex; 

240. Tratatul de la Roma (1957) – principiul remunerării egale pentru muncă 

egală. 
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