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Influenţa capitalului uman şi a altor factori asupra
salariilor de bărbaţi şi femei în Republica Moldova este
analizată în hârtie dat. Estimările de ecuaţii Mincerian
câştigurilor se bazează pe reprezentative la nivel naţional
din Ancheta Forţei de Muncă din Moldova pe anul 2009.
Autorul examineze dacă discriminarea de gen este un
factor important care determină diferenţa de salarii între
bărbaţi şi femei. Factorii selectate pentru examinare sunt:
sexul, vârsta, nivelul de educaţie, experienţă de lucru,
starea civilă, numărul de copii, tipul de locuri de muncă,
statutul profesional etc.

The influence of human capital and other factors on
wages of men and women in the Republic of Moldova is
analyzed in the given paper. The estimations of Mincerian
earnings equations are based on the nationally
representative from the Moldavian Labour Force Survey
on 2009. The author examine whether gender
discrimination is an important factor determining the gap
in wages between men and women. Selected factors for
examination are: gender, age, level of education, work
experience, marital status, number of children, type of job,
professional status etc.
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Scopul acestui studiu este de a analiza şi identifica
impactul capitalului uman şi al altor factori în
vederea remunerării muncii la bărbaţi şi femei în
Republica Moldova, de a găsi o explicaţie la diferenţa de
câştiguri între femei şi bărbaţi. O deosebire a acestei
lucrări de alte studii similare este că diferenţa de salarizare
între femei şi bărbaţi, se prezintă nu doar tradiţional, ca
diferenţa între media salariului bărbaţilor şi femeilor,
dar prin prisma diverselor caracteristici ale capitalului
uman.
Încă, Adam Smith, pe acele timpuri atenţiona faptul
influenţei
potenţialului
uman
asupra
creşterii
productivităţii muncii şi ca urmare – creşterea salariului
angajatului. El scria că „…creşterea productivităţii muncii
utile depinde, în primul rând, de abilitatea şi deprinderea
de a lucra şi tocmai apoi de îmbunătăţirea echipamentului
şi a instrumentelor cu care el lucrează” [4].
Apoi neo-clasicii au atras atenţia asupra faptului că,
esenţa activităţii de muncă se face tot mai dificilă şi pentru
angajat este important de a acumula un potenţial
educaţional şi calificativ astfel, încât în viitor el să poată să
câştige un salariu mai mare. Potrivit lui Gary Stanley
Becker „…o pregătire profesională mai îndelungată
asigură angajatului, în viitor, un nivel mai ridicat al
salariului” [3].
Însăşi noţiunea de "capital uman" a fost introdusă de
Theodore Schultz şi Gary Becker pentru a extinde
metodele de analiză economică la acele aspecte ale
comportamentului uman pe piaţa muncii, care de obicei nu
erau evaluate în expresie valorică.
Theodore Schultz a dat următoarea definiţie capitalului
uman: "Toate resursele umane şi capacitatăţile sunt
congenitale sau dobândite. Fiecare om se naşte cu un set
genetic individual care defineşte potenţialul său uman
înnăscut. Calităţile valoroase dobândite de către om, care
pot fi amplificate prin investiţiile respective, noi le numim
capital uman" [2].
Astfel, neo-clasicii explică diferenţa în nivelurile
salarizării ca o diferenţă de caracteristici individuale ale
lucrătorului, atât congenitale cât şi dobândite, ce duce la
diferenţa în productivitatea muncii. Însă, G. Becker a adus
această idee la un aşa grad de concretizare, care a permis
includerea indicatorilor ce ţin de capitalul uman în
calculele econometrice.
În această lucrare se presupune că în Republica
Moldova există un decalaj în salarizare între femei şi
bărbaţi şi, respectiv, randamentul investiţiilor în capitalul
uman, de asemenea, variază în funcţie de gen.
Pentru a cerceta situaţia din Republica Moldova a fost
studiată o experienţă similară a cercetătorilor ştiinţifici din
ţările dezvoltate şi în curs de dezvoltare. Multe dintre
aceste studii în diferite ţări indică faptul că există diferenţa
de salarizare între femei şi bărbaţi.
Spre exemplu, aceste studii au fost efectuate
de cercetători din diferite ţări şi sunt prezentate în
Tabelul 1:

The purpose of the given work is revealing and
analyzing the influence of the human capital and
other socio-economic factors on a payment of men and
women in the Republic of Moldova. The basic motive for
this research is to find an explanation of distinctions in
earnings between men and women in the country.
One of the important differences of this work is that
gender pay gap is presented not only traditionally, as an
average difference in wages between men and women, but
through the prism of various characteristics of the human
capital.
Adam Smith had researched influence of human
potential on increase of labour productivity and, hence, on
increase in worker’s wages. Adam Smith wrote that “the
increase in productivity of useful work depends, first of
all, from increase of dexterity and ability of the worker,
and then from improvement of equipment and tools which
help him to work” [4].
Then neo-classics had noted that the content of labour
activity becomes more and more complicated and the
worker began to find it important to increase his
educational and qualification potential to have possibility
to receive high wages later. According to Gary Stanley
Becker, longer vocational training provides to the worker
in the future higher level of wages [3].
The concept of “the human capital” has been
introduced by Theodore Schultz and Gary Becker to
extend methods of the economic analysis to those aspects
of behaviour of the person on a labour market which
usually were not estimated in money.
Theodore Schultz has proposed the following
definition of the human capital: “All human resources and
abilities are either congenital or got. Each person is born
with the individual complex of genes defining its
congenital human potential. The valuable qualities got by
the person which can be strengthened corresponding
investments, we name the human capital” [2].
Thus, difference in payment was explained by neoclassics as distinction in personal characteristics of the
worker, both congenital and obtained, which lead to
various labour productivity. However, Gary Becker has
developed this idea to such level of concretization, which
allowed to include the indicators that characterize the
human capital in econometric calculations.
We suppose in the given work that the gender
difference in payment exists in the Republic of Moldova
and, accordingly, return from investments into the human
capital also differs depending of the gender.
The similar works of scientists from the developed and
developing countries has been studied to research the
situation in Moldova. Many similar researches conducted
in the different countries say that the inequality in a
payment does exist.
For example, such studies have been made by
researchers from different countries; we present them as
Table 1:
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Studii moderne străine cu folosirea regresiei de tipul lui Mincer
Modern foreign researches that use Mincer regression

Tabelul 1/Table 1

№

Denumirea/
Title

Autor(ii)/
Author(s)

Ţara/
Country

Anul/
Year

Editura/
Publishers

1

Occupational Gender
Composition and Wages in
Sweden

Hansen J.,
Wahlberg R.

Sweden

2000

IZA DP No. 217,
http://www.iza.org/

2

Occupational gender
composition and wages in
Canada: 1987-1988

Baker M.,
Fortin N.

Canada

1999

NBER Working Paper No.
7371,
http://www.nber.org/papers/w
7371

3

Gender discrimination in the
labour market

Lissenburgh S.

UK

2000

PSI Research Discussion
Paper 3, PSI Report No 873,
ISBN 0 85374 7814

4

The gender wage gap in
Bulgaria: A semiparametric
estimation of discrimination

Jolliffe D.

Bulgaria

2002

Journal of Comparative
Economics, Vol. 30, Issue 2,
June 2002, p. 275-295.

5

The men and women at the
labour market of Estonia:
evaluation of differences in
payment. (rus version)

Rîîm T.,
Kallaste E.

Estonia

2004

Анализ политики No 8/2004,
PRAXIS, ISSN 1406-7471,
ISBN 9985-9535-9-2,

6

Private Returns to Human
Capital over Transition: A
Case Study of Belarus

Pastore F.,
Verashchagina A.

Belarus

2004

IZA DP No. 1409.
http://www.iza.org/

7

The Gender Earnings
Differential in the Russian
Transition Economy

Ogloblin C.

Russia

1999

Industrial and Labor Relations
Review”. Vol. 52. No4.1999
(Jul.).

8

Gender differences in
payment: microeconomic
analysis of factors and trends
(rus version)

Roshchin S.,
Gorelkina O.

Russia

2004

Гендерное неравенство в
современной России сквозь
призму статистики. М.:
УРСС, 2004.

9

Gender differences in payment
in Russia (rus version)

Oshepkov A.

Russia

2006

Экономический журнал
ВШЭ No4, 2006, стр. 590619.

10

The discrimination in payment
at the Russian labour market
(rus version)

Stuken T.

Russia

2007

Известия ИГЭА. 2007. No 6
(56), стр. 127-130.

11

Occupational gender
composition and wages in
Romania: from planned
equality to market inequality

2007

Working papers in economics
No261, Goteborg University –
School of Business,
Economics and Law, ISSN
1403-2473

2006

IZA DP No. 1921.
http://www.iza.org/

Andren D.,
Andren Th.

Romania

Daly A.,
Australia
Kawaguchi
A.,
France
12
Meng X.,
Japan
Mumford K.
Britain
Sursa: elaborat de către autor./ Source: elaborated by the author.
The gender wage gap in four
countries

Cercetătorii din diferite ţări sunt de acord că diferenţa
de remunerare a muncii dintre bărbaţi şi femei este cauzată
de un şir de factori: vârstă, starea civilă, numărul de copii,
nivelul de educaţie, vechimea în muncă, neîntreruperi în

Researchers from different countries agree that the
difference in payment between men and women is caused
by a number of conditions: the age, the marital status,
number of children, orientation and level of educational,
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muncă, tipul de contract, durata zilei de lucru, mărimea
firmei etc. Se presupune că impactul unor factori asupra
remunerării muncii bărbaţilor şi femeilor este o ipoteză şi
ea trebuie să fie confirmată. Însă, ipoteza principală constă
în aceea că, salariul lucrătorului în cea mai mare măsură
depinde de nivelul capitalului uman propriu.
În baza conceptului capitalului uman, Jacob Mincer [1]
a introdus modelele econometrice care descriu cum
depinde remunerarea muncii lucrătorului de nivelul lui de
educaţie, vechimea în muncă şi de alţi factori caracteristici
capitalului uman acumulat al angajatorului. Mai târziu, în
ecuaţia lui Jacob Mincer au fost incluşi şi alţi indicatori:
caracteristicile socio-demografice, cum ar fi genul
angajatorului, locul de trai, starea civilă, sectorul de muncă
(public sau privat), numărul angajaţilor la întreprindere,
numărul de subordonaţi, durata săptămânii de lucru, etc.
Experienţa internaţională a demonstrat că, pentru a
analiza impactul capitalului uman asupra salariilor în mod
tradiţional este folosită ecuaţia lui J. Mincer. În general,
ecuaţia lui Mincer poate fi reprezentată ca:
n

LnW  b0   bi xi   ,
i 1

(1)
în care Ln W - variabila endogenă, care exprimă
logaritmul natural al salariului lucrătorului; bi - parametrii
de regresie, care demonstrează impactul mediu la
modificarea unei unităţi a variabilei exogene xi, care
influenţează logaritmul salariilor, i =1, …, n; xi - variabile
exogene, care influenţează schimbarea salariilor, i =1, …,
n; ε - componenta aleatoare sau stochastică.
În studiul nostru, pentru a evalua influenţa diferitor
factori asupra remunerării muncii la femei şi bărbaţi în
Republica Moldova, a fost cercetată baza de date a
Biroului Naţional de Statistică „Ancheta asupra forţei de
muncă în gospodării – chestionar individual”. Eşantionul
de date pentru anul 2009 a constituit 111 mii de observaţii
şi a fost divizat în categorii: angajaţi, lucrători pe cont
propriu, şomeri etc. Grupul de angajaţi a constituit 24 de
mii de observaţii din care au fost excluşi militarii, autlaierii
(persoane care au indicat câştigurile foarte scăzute sau
foarte ridicate), etc. Astfel, eşantionul cercetării noastre
pentru anul 2009 a constituit 21234 observaţii. Datele
cuprind angajaţii cu vârsta de 15 ani şi peste, care au
raportat mărimile salariilor la locul principal de muncă.
Un număr semnificativ de observaţii ne-a permis să
folosim un număr mare de variabile în ecuaţia
econometrică a salariilor. Prin urmare, luând în
consideraţie multitudinea factorilor de observaţii, în
calitate de model econometric a fost acceptată ecuaţia de
regresie liniară multiplă de tipul ecuaţiei lui Mincer:

work experience, ruptures in the work, contract type,
duration of the working day, the company size, etc. It is
supposed that influencing of various factors on a payment
of men and women has the character of hypotheses and
demands confirmation. The main hypothesis is that the
salary of the worker depends mainly on his human capital.
On the base of the concept of the human capital, Jacob
Mincer [1] have been constructed the econometric models
describing how the earnings of the person depend of the
level of education, the work experience, and other factors
which characterize the human capital achieved by the
worker. Other indicators and socially-demographic
characteristics included further in the equation of Jacob
Mincer are the gender, the place of residence, the marital
status, the sector of activity (state or private), the number
of employees in the enterprise, the number of subordinates,
the duration of workweek, etc. Generally, the Mincerian
equation can be presented as:
n

LnW  b0   bi xi   ,

i 1
(1)
where Ln W - the endogenous variable, which show a
natural logarithm of wages of the worker; bi - the
parameters of regression, which show the average
influence of individual fluctuation by exogenous variable
xi on the logarithm of wages, i =1, …, n; xi - the exogenous
variables influencing fluctuation of wages, i =1, …, n; ε - a
casual or stochastic component.
In our research, the National statistical database
«Labour Force Survey in household» has been investigated
for estimation of influence of various factors on a payment
of men and women in the Republic of Moldova. All
selections for 2009 have made 111 thousand of
observations and have been divided by categories:
employee
workers,
employers,
self-employeers,
unemployed, etc. The group of employee workers has
made 24 thousand of observations from which were
eliminated military men, outliers, i.e. the people who have
indicated very overestimated earnings or very
underestimated, etc. As a result, the selection of our
research for this year has made 21234 of observations.
These are the data of employee workers at the age of 15
and higher, which indicate the received wages on the main
place of work.
The significant number of observations has allowed to
use a great number of variables in the econometric wage
equation. Thus, taking into consideration a great number of
observations in the case of econometric models we use the
linear regression presented as the following Mincer’s
equation:

Ln W_M = b0 +b1×EDUC+b2×EXP+b3×AGE+b4×AGE2+b5×MARITAL_STATUS+b6×CHILDREN+
+b7×FAMILY_HEAD+b8×REGION+b9×WORKING_FULL_TIME+b10×PROFESSION+b11×PROP+
+b12×ENTERPRISE_SIZE+b13×ENTERPRISE_DOMEIN
în care Ln W_M - logaritmul natural al salariului lunar
al lucrătorului; bi - coeficienţii de regresie, calculaţi prin
metoda celor mai mici pătrate. La variabile sunt raportate
caracteristicile
individuale
ale
lucrătorilor
şi

207

(2)

where Ln W_M – the natural logarithm of month wages
of the worker; bi - the regression’s coefficients which are
calculated for the least squares method. Variables are
include the personal characteristics of the worker and
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caracteristicile locului său de muncă, cum ar fi:
-caracteristicile personale ale lucrătorului: educaţie
(EDUC), experienţă de muncă (EXP), vârsta (AGE), pătratul
vârstei (AGE2), starea civilă (MARITAL_STATUS),
prezenţa copiilor (CHILDREN), statutul în gospodărie
(FAMILY_HEAD), regiunea de reşedinţă (REGION) zonele Moldovei: Nord, Sud, Centru şi municipiul Chişinău,
în care locueşte şi lucrează angajatul;
-caracteristicile locului de muncă: ore de lucru
(WORKING_FULL_TIME), forma de proprietate a
întreprinderii
(PROP),
numărul
angajaţilor
(ENTERPRISE_SIZE) şi felul de activitate a întreprinderii
(ENTERPRISE_DOMEIN), grupa de calificare-profesională
a angajatului (PROFESSION).
Mulţi parametri sunt indicatori agregaţi, de exemplu,
nivelul de educaţie cuprinde - primară, profesională, de
specialitate (colegiu) şi universitară, iar exponentul de
activităţi a întreprinderii în care activează respondentul este
divizat pe ramuri. Mulţi exponenţi sunt binari, de exemplu au sau nu au copii.
Procesarea datelor a fost efectuată folosind pachetul
statistic Stata/SE 9.2 în contextul factorilor indicaţi mai sus,
mai întâi pe întregul eşantion, mai apoi separat - pentru
bărbaţi şi femei. Ca rezultat al studiului şi analizei efectuate a
datelor pot fi făcute următoarele concluzii.
Marea majoritate a coeficienţilor, care explică influenţa
factorilor ce caracterizează datele demografice, caracteristicile
personale şi caracterul muncii sunt previzibili şi ca date
statistice - semnificative. Astfel, conform datelor calculate pe
întregul eşantion, cei mai importanţi coeficienţi au fost
observaţi la variabilele ce ţin de educaţie şi experienţa în
muncă. Coeficienţii sunt statistic semnificativi şi au o
influenţă pozitivă la creşterea salariilor:
• Componentă discriminatorie a diferenţei salariale
dintre bărbaţi şi femei a constituit 16,5%, adică anume
apartenenţa de gen a respondentului a influenţat asupra
diferenţei de salarii;
• Cu cât este mai mare nivelul educaţional al lucrătorului,
de regulă, cu atât este mai mare salariul lui. Deci, dacă
comparăm salariile angajaţilor cu nivelul educaţional – şcoală
sau liceu (adică 11 sau 12 clase), atunci salariile lucrătorilor
cu studii superioare sunt mai mari cu 28,6%, cu studii medii
de specialitate (colegiu) – cu 14,4%, cu nivel de educaţie
secundar-profesională – cu 6%;
• Vechimea în muncă la întreprinderea unde lucrează
angajatul la momentul studiului, de asemenea, influenţează
pozitiv asupra salariilor. Aşadar, la începutul carierei, când
vechimea în muncă la întreprinderea dată era de la un an şi
până la 5 ani, comparativ cu acei lucrători care aveau
vechimea în muncă mai puţin de un an, salariile erau mai
joase în medie cu 3-4%. Aceasta se poate explica prin faptul
că, atunci când lucrătorul era atras de companie, lui i se
promitea un salariu puţin mai mare decât cel care el îl va
primi în următorii 5 ani. Însă, cu creşterea semnificativă a
vechimii în muncă – de la 21 până la 30 de ani, salariile sunt
mai mari cu 11,4%, cu vechimea în muncă de la 31 şi mai
mulţi ani – cu 16,7%, adică salariile cresc cu creşterea
vechimii în muncă;
• Salariile bărbaţilor şi femeilor cresc cu avansarea vârstei
lor, dar de la un anumit moment ritmul creşterii salariilor se

characteristics of his workstation, such as:
- personal characteristics of the worker: level of
education (EDUC), work experience (EXP), age (AGE),
age square (AGE2), marital status (MARITAL_STATUS),
number of children (CHILDREN), status in household
(FAMILY_HEAD), region of the residence (REGION) Moldova’s zone: North, South, Centre and municipality of
Kishinev in which lives and works the worker;
- characteristics of the workstation: duration of the
working day (WORKING_FULL_TIME), the form of
property of enterprise (PROP), number of employees
(ENTERPRISE_SIZE) and economic activity of the
enterprise
(ENTERPRISE_DOMEIN),
qualificationprofessional level of the worker (PROFESSION).
Many parameters are the aggregated indexes: for
example, level of education includes school or lyceum,
professional school, college and higher education. Some
indexes like the type of activity of the enterprises on which
the respondent works were divided by branches. Many
indexes are binary, for example, if there are children or no.
Data processing was performed using the statistical
program Stata/SE 9.2, at first for all selections, and then
separately for men and women. As a result of the research
and analysis of the data the following conclusions can be
made:
The majority of the coefficients explaining influence of
the factors characterizing demography, personal
characteristics, and the kind of work, are expected and
statistically significant. Thus, the calculation dates of all
selections produced the level of education and the work
experience as the most significant coefficients. They were
statistically significant and made strong enough positive
influence on wages growth.
• The discrimination component of a wages gap
between men and women constituted 16,5%, i.e. the
gender factor of the respondent did influence wage
differentials.
• The higher educational level of the worker, as a rule,
correlates with his higher wage. Thus, if we compare
wages of workers which school or lyceum (i.e. 11 or 12
classes), wages of workers with higher education are
higher on 28,6%, workers with college – on 14,4%, with
professional school – on 6%.
• The work experience on enterprises where
the worker works at the moment of research, positively
influences on wages. Thus, in the beginning of the
career, when the work experience on this enterprises from
1 to 5 years, in comparison with those workers who
have work experience at the given enterprise less than 1
year, the wages decrease on the average on 3-4%. It is
possible to explain this by that when the worker takes the
job the employer offer him salary a little higher, than that
he will receive in the following of 5 years. But, with the
considerable increase of the work experience – from 21
till 30 years, the wages are increased by 11,4%, but
with the experience 31 year and more – on 16,7%, i.e. the
growth rate of wages with experience growth is
increased.
• With the growth of ages of men and women the
wages demonstrate the growth too, but the rate of the
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reduce. Coeficienţii de elasticitate pentru variabila „pătratul
vârstei” au fost negativi pe tot eşantionul, atât pentru bărbaţi
precum şi pentru femei. Aceasta vorbeşte despre faptul că,
când angajatul atinge o anumită vârstă, salariul încetează să
crească, ba chiar începe să scadă;
• Starea civilă, de asemenea, influenţează asupra
salariului angajatului, dar influenţa aceasta nu e atât de mare.
Astfel, lucrătorii necăsătoriţi câştigă cu 4,9% mai mult
comparativ cu lucrătorii căsătoriţi;
• Statutul în gospodăria casnică are un efect slab asupra
câştigurilor. Capul familiei, care este principalul "susţinător"
în familie câştigă în medie cu 2,2% mai mult decât soţul
(soţia). Pentru toţi membrii gospodăriei, în comparaţie cu
capul gospodăriei, coeficienţii de regresie sunt statistic
nesemnificativi;
• Locul de muncă cu zi completă are un impact pozitiv
asupra salariilor. Astfel, lucrătorii angajaţi cu zi întreagă de
muncă primesc cu 62,7% mai mult decât cei care lucrează
parţial;
• În sectorul privat salariile sunt mai mari cu 20,8%
decât în sectorul public;
• Salariile depind de mărimea întreprinderii. Deci, cu
cât sunt mai mulţi lucrători în întreprindere, cu atât mai mare
este salariul mediu. Comparativ cu firmele mici (cu 20
angajaţi) la întreprinderile mijlocii (cu 20-200 de angajaţi)
salariul mediu este mai mare cu 11%, iar la întreprinderile
mari (peste 200 de angajaţi) – cu 21,1%;
 În activităţile economice (profesii), unde lucrează în
principal femeile, salariile sunt mai mici decât în acele
activităţi economice unde predomină bărbaţii. De exemplu, în
aşa sector "femeiesc" cum ar fi sfera educaţiei, lucrătorii
primeau cu 13,6% mai mult decât în agricultură (unde
salariile sunt mai joase), iar în sectorul "masculin", cum sunt
construcţiile, comparativ cu agricultura - cu 49,9% mai mult;
 Mărimea salariului depinde de funcţia care o deţine. Ce
ţine de compararea salariilor muncitorilor necalificaţi cu alţi
salariaţi – salariile la alte funcţii au fost mai mari. Astfel,
putem concluziona că divizarea activităţilor economice
(profesii) la "masculin" şi "feminin", adică segregarea pe gen
în activităţi economice (profesii) conduce la o diferenţă de
gen semnificativă în salarii;
 Locul de reşedinţă şi de muncă al respondentului are
un impact semnificativ asupra salariului lui. De menţionat
faptul că, coeficienţii tuturor variabilelor de regiuni au fost
semnificative. Rezultatul ecuaţiei de regresie a arătat că, în
comparaţie cu nivelul salariilor din Chişinău, oamenii care
locuiesc şi lucrează în toate celelalte regiuni ale Moldovei –
Nord, Sud şi Centru – primeau în anul 2009 salarii mult mai
mici. Deci, în condiţii egale, salariul din Sudul Moldovei a
fost mai mic cu 73,8% decât cel din Chişinău, la Nord – cu
59% şi în Centru – cu 57,2%. Astfel, salariile angajaţilor care
lucrează într-un oraş mare sunt mai mari faţă de salariile din
oraşele mai mici.
Pe lângă regresia, care se bazează pe tot eşantionul s-a
evaluat şi regresia pentru fiecare gen, adică separat pentru
bărbaţi şi femei. De obicei, parametrii în ceea ce priveşte
femeile şi bărbaţii sunt foarte apropiaţi unul de altul în
vederea estimării regresiei pe tot eşantionul, dar sunt şi unele
deosebiri semnificative, care influenţează diferenţele de salarii
dintre bărbaţi şi femei:
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wages decreases for elder workers. Elasticity’s coefficients
at a variable of age squared were negatively for all
selections, and for men and women separately. It means
that at reaching of a certain amount of years of the worker,
the growth rate of his salary ceases to grow, and on the
average starts to decrease.
• The marital status of the worker also influences his
wages, but its influence is very small. Thus, workers that
are not married earned more on 4,9% in comparison
workers that are married.
• The status in household has made weak impact on
earnings. The head of a household who is main
“breadwinner” in the family earns on the average on 2,2%
more than his wives (spouse). For another members of
household in comparison with the head of a household, the
regression coefficient was statistically insignificant.
• The full work time influence on wages positively.
Thus, the workers which were occupied full-time, received
on 62,7% more than those who worked part-time.
• In a private sector wages on the average are on
20,8% above than in public sector.
• The wages depend from the size of the enterprise.
So, the more workers at the enterprise, the higher are
medial wages at this enterprise. In comparison with small
firms (before 20 workers) on medium enterprises (from 20
to 200 workers) wages on the average more on 11% and
on the large-size enterprises (more than 200 workers) –
more on 21,1%.
 In branches of economy (occupations) where
women work mainly wages are low than there where men
predominate. For example, in such “female” branch as
education workers received more on 13,6% in comparison
with such branch as agriculture (where earnings are the
least), and in the “male” branch construction in
comparison with agriculture is more on 49,9%. Thus, it is
possible to conclude that separation on “male” and
“female” occupation, i.e., the gender interbranch
(professional) segregation leads to essential gender wage
differentials.
 Salaries depend on workers' posts. As to
comparison with salary of simple unskilled workers the
wages on other posts were above.
 The place of the living and work of the respondent,
influence essentially on his wages. It is necessary to mark
that coefficients at all variables of regions were significant.
The result of the regressions equation has shown that in
comparison with payment level which is characterize for
Chisinau, people who living and working in all another
regions of Moldova – the North, the South and Centre –
received in a surveyed year much less. So with the other
things being equal, i.e., with the influence of all identical
factors and comparison of two respondents from
municipality of Chisinau and from the South of Moldova,
the salary in the South was more low, than in Chisinau on
73,8%, in the North - on 59% and in Central – on 57,2%.
Thus, the wages are much higher in a big city.
Besides regression that was based on all selection, we
evaluated also regression separately for men and women.
As a rule, parameters regarding women and men are very
similar in the regard of all selected regression, but some
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• Impactul nivelului de educaţie asupra salariilor femeilor
este mai puternic decât la bărbaţi. Dacă salariile bărbaţilor cu
studii medii de specialitate (colegiu) sunt mai mari cu 11,8%
comparativ cu salariile bărbaţilor cu studii medii (adică cu 11
sau 12 clase), atunci la femei diferenţa constituie 14,3%,
decalajul constituind 2,5 p.p. Iar dacă facem o comparaţie
analogică luând în calcul nivelul superior de educaţie, atunci
acest decalaj este şi mai mare – cu 10 p.p. Astfel, nivelul
sporit de educaţie dă femeilor mai multe avantaje decât
bărbaţilor. Disponibilitatea educaţiei profesionale nici de cum
nu a influenţat asupra salariilor bărbaţilor pe parcursul anului
(situaţie similară din ultimii 4 ani) şi a avut un impact foarte
slab asupra salariilor femeilor. Adică, în anul 2009,
coeficientul de elasticitate al acestui indicator la femei a
constituit 9,2%, iar la bărbaţi a fost nesemnificativ din punct
de vedere statistic;
• Impactul legat de vechimea în muncă la femei a fost
mai mare decât la bărbaţi. Astfel, la bărbaţii cu vechime în
muncă la aceeaşi întreprindere de la 21 până la 30 de ani,
salariul a fost mai mare cu 6,8% faţă de lucrătorii cu vechime
de mai puţin de un an. La femei, acest decalaj a constituit
13,4%. La bărbaţii cu experienţă de la 31 ani şi mai mult la
întreprinderea dată, în comparaţie cu lucrătorii cu experienţa
de mai puţin de un an, salariul a fost mai mare cu 9,6%, iar la
femei – cu 19,4%. Şi, deşi impactul legat de nivelul de
educaţie şi de vechime în muncă la femei este mai mare decât
la bărbaţi, salariile femeilor sunt mai joase decât ale
bărbaţilor.
Din cele menţionate mai sus concluzionăm că, femeile
care au un nivel ridicat al capitalului uman, ocupă locuri de
muncă mai rău plătite în comparaţia cu bărbaţii;
• În circumstanţe egale salariile la bărbaţii căsătoriţi şi
necăsătoriţi (celibatar, văduv, divorţat etc.) nu au avut devieri
statistice semnificative, reeşind că, starea civilă pentru
bărbaţi nu are nici o influenţa asupra salariilor lor. Din
eşantionul femeilor putem releva faptul, că femeile
necăsătorite au primit salarii cu 4,4% mai mari decât femeile
căsătorite.
• Prezenţa copiilor în familie a influenţat foarte slab
asupra salariilor în anul de cercetare. Rezultatele cercetării
arată că prezenţa copiilor nu are influenţă asupra salariilor
bărbaţilor. Aşadar, la femeile care nu aveau copii - salariile au
fost mai mari cu 6,1% comparativ cu femeile care la
momentul anchetării aveau copii. Cercetătorii străini explică
acest fapt prin preferinţele subiective ale angajatorului, care
consideră că femeile cu copii, adică cu responsabilităţi mari
de familie, lucrează mai rău şi fac un volum de muncă mai
mic din cauza sarcinii duble.
• Ocuparea cu zi completă are un impact pozitiv asupra
salariilor bărbaţilor. Astfel, lucrătorii-bărbaţi, care lucrau cu
program complet câştigau cu 69,4% mai mult decât bărbaţii
care lucrau cu program redus. La femei această diferenţă a
constituit 58,1% comparativ cu femeile care lucrau cu
program redus. Astfel, munca cu program complet este mult
mai benefică la bărbaţi decât la femei. Aici trebuie de spus că,
muncă cu program redus preferă mai mult femeile decât
bărbaţii, din cauză că naşterea şi creşterea copiilor este o
povară dublă anume pentru femei şi în timpul acesta ele pierd
58,1% din câştiguri;
• Salariile angajaţilor-bărbaţi din sectorul privat sunt cu

essential differences also exist that influence the gender
pay gap:
• Influence of education on wages for women is
stronger. If the wages of men with the college are more on
11,8% than wages of men with secondary education, for
women this index has made 14,3%. As to higher
education, the return from it for women is more on 10
percentage points. than for men. Thus, the additional
education gives to women more advantages than for men.
The availability of professional education was not
reflected in wages of men in surveyed year (it is seen and
from previous 4 years) and influence very weakly on
women’s wages. Thus, in 2009, the elasticity coefficient at
this index, for women constituted 9,2%, and for men was
statistically insignificant.
• The returns from the work experience for women are
more than for men. Thus, for men with the work
experience from 21 till 30 years on the given enterprise in
comparison with workers with the work experience less
than one year constituted 6,8%. For women this index
constituted 13,4%. For men with the work experience from
31 years and more at the given enterprise in comparison
with workers with the experience less than one year
constituted 9,6%. For women this index constituted 19,4%.
And though the returns from the level of education and
work experience for women more than for men,
nevertheless, wages of women is less than for men.
Consequently, women having higher level of the human
capital occupy less paid work places.
• At other equal factors the wages of married and
unmarried men (single, divorced, widowers, etc.) were
statistically insignificant from what it is possible to
suppose that the marital status of men does not influence
on their wages. But in the women’s selection was carried
out that unmarried women received wages more on 4,4%
than married.
• The availability of children in the family influence
very weak on wages in researched year. The results of the
researches have shown that the availability of children
does not influence on men’s wages. However for women
who haven’t children - the wages were above on 6,1% in
comparison with women who had the children. Foreign
researches explain this fact subjective preference of the
employer, which seems that women with children, i.e. with
big family responsibilities, work worse and execute
smaller amount of works due of double burden.
• Full time employment influencing larger positive
impact on wages of men. Thus, those workers-men who
worked a full time - received on 69,4% more than those
men who worked part-time. Among workers-women, this
index was 58,1% in comparison with women who worked
part-time. Thus, employment in the full-time returns major
advantage for men, than for women. It is necessary to
mention here that part-time need to work in the majority
the woman due to the birth and upbringing of children lays
down of double burden on them and thus they lose 58,1%
of the earnings.
• Wages of men working in a private sector on 11,3%
above, than for working in public sector. Wages of women
working in a private sector on 28,6% more than for women

Nr. 1 / 2011

ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE / ECONOMY AND SOCIOLOGY
11,3% mai mari decât al celor ce lucrează în sectorul public.
Salariile femeilor care lucrează în sectorul privat sunt cu
28,6% mai mari decât al femeilor, care lucrează în sectorul
public. În general, în condiţii egale, munca în sectorul privat a
avut un impact benefic mai mare asupra salariului femeilor
decât al bărbaţilor;
• În sectoarele economiei unde predomină bărbaţii,
salariile sunt mai mari. Astfel, sectoarele: industria
prelucrătoare, construcţiile, comerţul cu ridicata şi cu
amănuntul, hoteluri şi restaurante, transport, activităţi
comerciale, operaţii imobiliare, sănătate - salariile femeilor
sunt mai mici decât ale bărbaţilor. Totodată, salariile femeilor
în sfera educaţiei sunt mai mari cu 7% decât ale bărbaţilor,
printre angajaţii în gospodării (dădacă, grădinari, etc.) salariile
femeilor, de asemenea, sunt cu 23,7% mai mari, iar în aşa
sector ca «alte activităţi» – cu 6,6%, mai mari. În sectorul
«Electroenergie, gaze, apă» salariile sunt aproape egale, doar
că la bărbaţi sunt puţin mai mari decât la femei. Astfel,
decalaj în câştigurile bărbaţilor şi femeilor există aproape în
toate sectoarele economiei;
• Un alt factor important care influenţează diferenţa în
salarii este aspectul regional. Astfel, la Sudul Moldovei
bărbaţii câştigau cu 78,9% mai puţin decât bărbaţii din
Chişinău, iar femeile – cu 68,1% mai puţin. La Nordul ţării –
bărbaţii şi femeile câştigau aproximativ cu 58% mai puţin
decât bărbaţii şi femeile din Chişinău. Din toate cele spuse,
concluzionăm, că salariile angajaţilor care lucrează într-un
oraş mare sunt mai mari faţă de salariile celor din oraşele şi
satele mai mici, iar la bărbaţi decalajul este mai mare decât la
femei;
• Deşi, femei lucrătoare în calitate de manageri sunt relativ
mai puţine decât bărbaţi, avantajul lor ca manageri este mai
semnificativ decât la bărbaţi. Astfel, femeile-conducătoare, în
anul de studiu, câştigau mai mult cu 61,4%, decât femeilemuncitoare necalificate, pe când bărbaţii-conducători primeau
cu 58,6% mai mult faţă de bărbaţii-muncitori necalificati.
Rezumând, trebuie de spus că toate calculele de mai sus şi
analiza ulterioară a datelor confirmă că problema echităţii în
salarizare în Republica Moldova există şi are o semnificaţie
diferită pentru angajaţii din diverse grupuri de gen. Astfel, se
poate constata faptul că, salariile femeilor rămîn în urmă
comparativ cu salariile bărbaţilor şi aceasta depinde de mai
mulţi factori. Unii factori influenţează mai puternic asupra
salariilor femeilor, iar alţii - asupra salariilor bărbaţilor.
La începutul articolului a fost inaintată ipoteza că salariile
depind de valoarea capitalului uman a persoanei. Am ajuns la
concluzia, că impactul cel mai semnificativ asupra salariilor
femeilor îl are nivelul şi valoarea capitalului uman (nivelul de
educaţie şi vechimea în muncă) al acestora.
Alţi factori influenţează asupra salariilor femeilor într-o
măsură mai mică. Menţionăm, că toate caracteristicile
personale ale respondenţilor, inclusiv şi capitalul uman, au o
influenţă mai mică asupra salariilor în comparaţie cu locul de
trai şi de muncă. Aceşti factori predomină asupra
caracteristicilor
personale
în
formarea
salariilor
respondenţilor. Având în vedere faptul că, în mai multe cazuri
capitalul uman al bărbaţilor este mai mic decât cel al femeilor
şi nu toţi locuiesc şi lucrează în locuri avantajoase, nu se poate
de spus că salariile mai mari ale bărbaţilor este rezultatul
reuşitei lor sau este un fenomen întâmplător. E firesc, că
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working in public sector. As a whole, with other things
being equal work in a private sector had a major returns
for women, than for men.
• And, at last, in economy branches where men
predominate, wages of men were above. In such
branches as: the manufacturing industry, constructing,
wholesale and retail trade, hotels and restaurants,
commerce, real estate, public health services, the wages
of women are less than for men. Wages of women in
education much more, than for men – on 7%,
in employment in household (nurses, gardeners, etc.) –
more on 23,7%, in «other activities» – more on 6,6%.
Wages were approximately equal in such branch as
«The electric power, gas, water» and even men’s wages
are small big then for women. Thus, a disbalance in
earnings of men and women is almost in all branches of a
national economy.
• Regional differences are one more important
factor influencing on a gender pay gap. Thus, in the South
of Moldova men earned on 78,9% less, than men in
Kishinev, and the woman – on 68,1% less than women
from capital. In the North – men and women earned
approximately on 58% less, than men and women in
Kishinev. Thus, with enlargement of inhabited locality –
the wages grow, and in a greater degree it happens for
men, than for women.
• Despite the fact that women-managers are less than
men, the payment of managers-women is higher for
women than for men. Thus, women-managers, in surveyed
year, received more on 61,4% than women-unskilled
workers, and men-managers – more on 58,6% in
comparison with men-unskilled workers.
Finally, it is necessary to say that obtained calculations
and the subsequent analysis of the data, carried out that the
gender inequality in a payment in Moldova really exists
and has various significance for workers of different
gender groups. Thus, it is possible to establish that fact that
the wages of women were behind from the wages of men
depending on various factors. It is significant that one
factors influencing more on a salary of women, and others
on a salary of men. In the beginning of this paper we set up
a hypothesis that the wages of the worker depend from the
value of his human capital. We have come to a conclusion
that major returns on women’s wages influence the high
level of their human capital (education and working
experience).
The other factors influence on wages of women less,
than for the wages of men. At the same time, it is possible
to mark that all personal characteristics of respondents
including the human capital influence smaller on wages
than the characteristics of work place and place of
residence. These factors predominate in determining the
earnings of respondents over their personal characteristics,
and first of all, over human capital. Considering that the
men’s human capital less than for women and not all of
them live and work in more favourable place, it is
impossible to say that higher wages of men were only
result their good luck and success. It is impossible to say
however that the Moldavian women live and work
separately from men – in other places and at other

Nr. 1 / 2011

212

Revistă teoretico-științifică / Theoretical and scientifical journal

femeile şi bărbaţii din Moldova nu lucrează separat unii de
alţii. De unde putem face concluzia că, diferenţa între salariile
bărbaţilor şi femeilor într-o mai mare măsură depinde de aşa
factori, cum ar fi sfera ocupării, statutul profesional şi, mai
ales, de preferinţele angajatorului şi atitudinea lui stereotipă
faţă de femei etc.
Discrepanţa salarială în dependenţă de gen, care există în
prezent, este într-o oarecare măsură rezultatul asimetriei
dintre femei şi bărbaţi. În majoritatea activităţilor economice
cercetate, salariile femeilor sunt mai joase decât ale bărbaţilor
şi acest fapt este un rezultat al segregării orizontale. În cazul
profesiilor şi posturilor de muncă de cel mai înalt nivel –
salariile femeilor sunt mai mici decât salariile bărbaţilor cu
aproximativ 3%, şi este rezultatul segregării pe verticală în
ocuparea forţei de muncă.
Având în vedere componenta diferenţei de salarii de
16,5% dintre bărbaţi şi femei, aceasta poate fi calificată ca o
discriminare. După cum se ştie există două tipuri de
discriminări: discriminarea de ordin preferenţial şi
discriminarea statistică. În primul caz, angajatorul în mod
tradiţional, preferă să angajeze bărbaţi, luând în consideraţie
că, femeile sunt mai puţin profitabile şi forţa de muncă a
femeilor este mai cheltuitoare. În al doilea caz, discriminarea
poate fi explicată prin faptul că, în societate există păreri
preconcepute cu privire la existenţa profesiilor "masculine" şi
"feminine", care şi provoacă segregarea de gen în sfera
ocupării forţei de muncă. În ambele cazuri, dacă femeile şi
sunt angajate, salariile lor sunt mai joase decât salariile
bărbaţilor, ignorând faptul că capitalul uman al femeilor poate
fi mai înalt decât al bărbaţilor. Acest fapt poate fi explicat prin
rezultatul obţinut în cadrul cercetării, când randamentul
capitalului uman al femeilor este mai mare, iar salariile lor
sunt mai mici decât ale bărbaţilor.
Reieşind din studiul dat, factorii negativi care influenţează
salariile femeilor sunt cei de gen, stare civilă, prezenţa
copiilor, munca cu regim redus. Toate acestea vorbesc despre
o atitudine preconcepută faţă de femei, despre discriminarea
lor. Astfel, analiza situaţiei a arătat că femeile continuă să
activeze în condiţii de segregare şi discriminare pe piaţa
muncii, ocupă locuri de muncă mai puţin prestigioase şi mai
rău plătite, având de pierdut în lupta concurenţială pentru
salarii cu bărbaţii.
Astfel, analiza echităţii de gen a divulgat poziţii inegale
ale bărbaţilor şi femeilor pe piaţa forţei de muncă şi prezenţa
unei atitudini tradiţionale stereotip faţă de femei. Identificarea
acestor cazuri dă posibilitatea de a face legătura dintre
cercetările în domeniul remunerării muncii cu practica
existenţă şi, ca urmare, să se promoveze o abordare mai
complexă şi mai flexibilă la formarea politicii de genuri în
sfera ocupării forţei de muncă, a implicării pe piaţa muncii,
precum şi la evaluarea rezultatelor acesteia. Suntem siguri că,
politica guvernamentală competentă în ceea ce priveşte
principiul „plată egală pentru muncă egală”, ar putea ridica
nivelul veniturilor femeilor şi ar asigura eliminarea completă
a inegalităţii în salarizare în dependenţă de gen. O atare
politică ar ajuta să se încadreze în economie mai mulţi
specialişti de calificare înaltă şi să contribuie la ameliorarea
situaţiei din economia Republicii Moldova.

enterprises. Consequently, that retention of women from
men in a payment in a big degree is influence such factors,
as sphere of employment, the official status, and also
preferences of the employer and his stereotypic attitude to
the woman and etc.
The gender pay gap which existing nowadays is a
consequence of gender asymmetry. In the majority of
researched economy branches, the wages of women were
behind from the wages of men, and it is a result of a
horizontal segregation. In occupations and posts at the
highest level – wages of women were less then for men
approximately on 3% that show the vertical segregation in
employment.
Considering a discrimination component – at a rate of
16,5%, the gender pay gap can be explained by
discrimination. As is well known, the discrimination is
made in two types: discrimination of preferences and
statistical discrimination. In the first case, the employer
traditionally prefers to take on work of men, consider the
women less favorable and more outlay labour force.
In second case, the discrimination can be explain
to that in society exist preconceived sopinions about
existence of "males" and "females" occupations
(professions) which, by the way, provoke the
gender segregation in the sphere of employment. In both
cases if employer also take the women on enterprises
then he pay them less then for man, and not taking into
account that women’s human capital is bigger than for
men. This circumstance it is possible to explain the
fact received in the research, that returns from the
human capital for women is more, and wages is less, than
for men.
This research show that reduce factors in wages of
women is the gender, the marital status, existence of
children, part-time employment. All these factors say
about the prejudiced view (attitude) to the woman, about
their discrimination. Thus, the analysis of the working
women showed that women continue to work in the
conditions of a segregation and discrimination on a labour
market, occupy less prestigious and less paid work places,
they lose competition for wages to men.
Thus, the analysis of a gender inequality has shown
an unequal position of men and women on a labour
market and saved the traditional stereotypic attitude to the
woman.
The knowledge of the given facts allow to co-ordinate
researches in the field of a payment to practice and, as
consequence, is more complex and flexibly to approach to
forming of a gender policy of employment, its operation
on a labour market, and also to an estimate of its results.
Existing assurance that the competent state policy in
observance of the principle - equal payment for an equal
work, will allow to increase level of incomes of women
and to achieve an inequality complete liquidation in a
payment to a gender characteristic. Such policy will help
to attract a larger amount of the useful specialists in
economy and, thereby, will ensure improving of
Moldova’s economy.
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