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Venind în completarea studiilor, deja existente, deăistorie,ăsociologie,ăfilosofie,ăanaliz<ămedia,ăteorieăpolitic<ă

sau antropologie, referitoare la inegalitatea de gen în România, lucrareaădeăfaY<, realizat<ăînăcadrulăcursuluiă

Construcţia europeană,ăîncearc<ăs<ăraspund<ălaăîntrebareaă„Înăceăm<sur<ăinegalitateaădeăgenăreprezint< o 

problem< în România?”.ăăProblematicaădeăgenăseărefer<ălaădiferenYele care apar la nivelul tuturor aspectelor 

vieYiiăfemeilorăşiăb<rbaYilorăşiălaămodulăîn care aceste diferenYeăinfluenteaz<ăoportunit<Yile acestoraăşi accesul 

la resurse.  Cuătoateăc<, în România, condiYia femeilor s-aăîmbun<t<Yit considerabil, de-a lungul timplui, 

diferenYeleăîntre femeiăşiăb<rbatiăpersist<ăînca,ăaşa cum arat< studii precum Inegalitatea de gen: 

violenţa invizibilă (Curică&ăV<etişi,ă2005) sau Ghidul utilizatorilor de date statistice dezagregate în funcţie 

de sex (Vaileanu, Rusu, & Cantarji, 2008).  Prezentaălucrareăareăcaăscop,ădeăasemenea,ăs<ăarate,ăpeăbazaăunoră

date concrete, cum înăRomâniaăinstituYiileăsocialeăauăunărolămajorăînăreproducereaărelaYiilor inegale între 

b<rbaYiăşiăfemeiălaătoateănivelele.  

   Cuvinte – cheie:ăfemei,ăb<rbaYi,ăinegalitate, gen, politici, dezavantaj. 
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         Înăceăm<sur< inegalitateaădeăgenăreprezint<ăoăproblem<ăînăRomânia? 

Înăcalitateădeăgrupuriăsocialeăfundamentale,ăaleăc<rorărelaYiiăsuntăesenYiale pentru organizarea 

societ<Yii,ăgrupurileăsocialeăaleăb<rbaYilorăşiăaleăfemeilorăsuntăînăcompetiYieăpentruăresurseleăsociet<Yii,ăatâtă

pentru consumul lor, cât, mai ales, pentru controlul lor. 

AşaăcumăatrageăatenYia şiăCristinaăVaileanuă(Vaileanăetăal. 2008,ăp.ă11)ă„problematicaădeăgenănuă

înseamn<ăc<ăsuntăanalizateăşiădezb<tuteădoarăproblemeleăfemeilor”,ăciăesteăvorba,ămaiădegraba,ădeăoăanaliz<ă

comparativ< cu privire la statutul femeilorăşiăalăb<rbaYilorăîn toate domeniileăsociale.ăăAcestătipădeăanaliz<ăareă

înăvedereăobservareaărelaYiilorăşiădiferenYelorădintreăfemeiăşiăb<rbaYiăcuăscopulădeăă„aăcorectaădezavantajeleăşiă

inegalit<Yileăproduseădeărolurileădeăgenăşiăaăasiguraăoădezvoltareăechitabil<ăatâtăpentruăfemei,ăcâtăşiăpentruă

b<rbaYi”ă(Vaileanuăetăal.ă2008,ăp.ă11). 

 Trebuieăprecizatăc<ătermenulăde „gen”ănu coincideăcuătermenulădeă„sex” şiăniciănuăreprezint<ăună

substitut al acestuia.  Înătimpăceătermenulădeă„sex”ăseărefer<ălaădiferenYeleăbiologiceădintreăfemeiăşiăb<rbaYi,ă

termenulădeă„gen”ădefineşteărelaYiileăsocialeădintreăfemeiăşiăb<rbaYi,ăcareăpotăfiăschimbate în contextul politic, 

economicăşiăcultural,ăspreădeosebireădeădiferenYeleăbiologiceăcareăsuntăuniversaleăşiădeăneschimbat.  Deşiă

problematicaădeăgenăîşiăareăorigineaăînădiferenYeleăbiologice,ăeaăesteăaccentuat<ăde factori de mediu, 

experienYeăculturale,ătradiYii,ănormeăşiăvaloriăsociale,ăcareăvariaz<ădeălaăoăcultur<ălaăaltaăşiădeălaăoăsocietateălaă

alta.   AşaăcumăesteădescrisăînăInegalitatea de gen : violenţa invizibilă (Curică&ăV<etişi,ă2005,ăp.ă53),ă„ genul 

este un instrument conceptual cu ajutorulăc<ruiaăsuntăanalizateărolurile,ăresponsabilit<Yile,ăconstrângerile,ă

şanseleăşiănevoileăb<rbaYilorăşiăfemeilorăînăoriceăcontext”.  

 ÎnăceeaăceăpriveşteăRomânia,ăunăpasăimportantăînădiminuareaăinegalit<Yiiădeăgen,ăl-a constituit aderarea 

la Uniunea European<.ăăDeşiăsocietateaăcivil<ăîmpreun<ăcuăasociaYiileăcareăap<rauădrepturileăfemeiloră

semnalaser<,ăcuămult<ăvremeăînainte,ăinegalit<Yileădintreăfemeiăşiăb<rbaYiăcareăexistauăînăfaptăînăRomânia,ă

procesulădeănegociereăînăvedereaăader<riiălaăUniuneaăEuropean< a reprezentat factorul care a stimulat 

instituYiileăpubliceăs<ăabordezeăproblematicaăegalit<Yiiădeăgen,ăînăspecial,ăpentruăc<ăîndeplinireaăstandardeloră

în acest domeniu constituia unul dintre criteriile de aderare.  
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 Potrivit Ministerului Muncii, Familiei şiăProtecYieiăSociale (LegislaYieă- Egalitateaădeăşanse,ă2011), în 

România,ălegislaYiaăreferitoareălaăproblematicaăegalit<Yiiădeăgenăcuprinde: 

 Hot<râreaănr.ă237/24.03.2010 privindăaprobareaăStrategieiănaYionaleăpentruăegalitateaădeăşanseăîntreă

femeiăşiăb<rbaYiăpentru perioada 2010 - 2012ăşiăaăPlanuluiăgeneralădeăacYiuniăpentruăimplementareaă

StrategieiănaYionaleăpentruăegalitateaădeăşanseăîntreăfemeiăşiăb<rbaYiăpentruăperioadaă2010ă– 

2012  (M.O. nr. 242/15.04.2010) 

 Legea nr. 62/01.04.2009 pentruăaprobareaăOrdonanYeiădeăurgenY<ăaăGuvernului nr. 61/2008 privind 

implementareaăprincipiuluiăegalit<Yiiădeătratamentăîntreăfemeiăşiăb<rbaYiăînăceeaăceăpriveşteăaccesulălaă

bunuriăşiăserviciiăşiăfurnizareaădeăbunuriăşiăserviciiă(M.O. nr. 229/08.04.2009) 

 Legea nr. 44/19.03.2008 pentruăaprobareaăOrdonanYeiădeăurgenY<ăaăGuvernuluiănr.ă67/2007ăprivindă

aplicareaăprincipiuluiăegalit<Yiiădeătratamentăîntreăb<rbaYiăşiăfemeiăînăcadrulăschemelorăprofesionaleădeă

securitateăsocial< (M.O. nr. 227/25.03.2008) 

 Legea nr. 202 dină19ăaprilieă2002ăprivindăegalitateaădeăşanseăîntreăfemeiăşiăb<rbaYi (M.O. nr. 150 din 1 

martie 2007***Republicată) 

 Hot<râreaănr.ă537ădin  7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilorăOrdonanYeiădeăurgenY<ăaăGuvernuluiănr.ă96/2003ăprivind protecYiaămaternit<Yiiălaălocurileă

deămunc< (M.O. nr. 378 din 29 aprilie 2004) 

 Hot<rârea nr. 285 din 04.martie.2004 privind aplicarea PlanuluiănaYionalădeăacYiuneăpentruăegalitateaă

deăşanseăîntreăfemeiăşiăb<rbaYi 

 Hot<râreaănr.ă266ădină26ăfebruarieă2004 privind participareaăechilibrat<ăaăfemeilorăşiăaăb<rbaYilorăînă

cadrulăechipelorădeăexperYiătrimiseăînămisiuneălaăComisiaăEuropean< (M.O. nr. 228 din 16 martie 

2004) 

 Lege nr. 25 din  5 martie 2004 pentruăaprobareaăOrdonanYeiădeăurgenY<ăaăGuvernuluiănr.ă96/2003ă

privindăprotecYiaămaternit<Yiiălaălocurileădeămunc< (M.O. nr. 214 din 11 martie 2004) 

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG237-2010.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG237-2010.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG237-2010.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG237-2010.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG237-2010.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG237-2010.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L62-2009.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L62-2009.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L62-2009.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L62-2009.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L62-2009.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L44-2008.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L44-2008.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L44-2008.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L44-2008.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L202-2002_rep.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L202-2002_rep.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L202-2002_rep.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/hg537-2004.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/hg537-2004.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/hg537-2004.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/hg537-2004.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG285-2004.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG285-2004.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG285-2004.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/hg266-2004.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/hg266-2004.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/hg266-2004.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/hg266-2004.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L25-2004.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L25-2004.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L25-2004.pdf
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 Hot<rârea de Guvern nr. 1273 din 07.decembrie.2000 privindăaprobareaăPlanuluiănaYionalădeăacYiune 

pentruăegalitateaădeăşanseăîntreăfemeiăşiăb<rbaYi 

 Legea nr. 210 din 31 decembrie 1999 Legea concediului paternal (M.O. nr. 654 din 31 decembrie 

1999) 

 Hot<rârea de Guvern nr. 484 din 23 mai 2007 privindăaprobareaăStatutuluiăAgenYieiăNaYionaleăpentruă

EgalitateaădeăŞanseăîntreăFemeiăşiăB<rbaYi 

 Ordin nr. 157/14.09.2007ăalăpreşedinteluiăAgenYieiăNaYionaleăpentruăEgalitateaădeăŞanseăîntreăFemeiă

şiăB<rbaYi privindăaprobareaăRegulamentuluiădeăorganizareăşiăfuncYionareăaăComisieiănaYionaleăînă

domeniulăegalit<Yiiădeăşanseăîntreăfemeiăşiăb<rbaYiă(CONES) (M.O. nr. 113/13.02.2008) 

DeşiălegislaYiaănaYional<ăafirm<ăegalitateaăîntreăcet<Yeniiăs<i,ăf<r<ădeosebireădeăsex,ăşi,ăîn principiu, nu 

conYineănormeădiscriminatoriiădup<ăacestăcriteriu,ăînăfapt,ăseăpoateăconstata,ăaşaăcumăvaăfiăaratatăulterior,ăc<,ă

înăciudaăfaptuluiăc<ăesteălegiferat,ăprincipiulăegalit<Yiiăîntreăfemeiăşiăb<rbaYi,ănuăesteăpeăîntruătotul respectat.  

 Înăprimulărând,ăinegalitateaădeăgenăseămanifest<ăcaăo consecinY<ăaămentalit<Yilorăşiăaăculturiiăromâneşti.ăă

Fiecareăcultur<ăareăpropriileăreguliăşiănormeăreferitoareălaăcomportamentele,ăatitudinileăşiăcredinYeleă

considerateăadecvateăpentruăb<rbaYiăşiăfemei.ă Înăacestăcontext,ăculturaătrebuieăprivit<ădinăperspectiva 

stereotipurilorăşiăprejudec<Yilorăadâncăînr<d<cinateăînăsubconştientulăcolectiv care, conform Inei Curic (Curic 

&ăV<etişi,ă2005, p. 77), neăinfluenYeaz<ăvalorileăşiămodulădeăaătr<i,ăprinăfaptulăc<,ădeăceleămaiămulteăori,ădeăeleă

depindăalegerileănoastreăcuăprivireălaăloculădeămunc<,ălaămodulăînăcareăinteracYion<măcuăoameniiădinăjurulă

nostru,ăneăcreştemăşiăneăeduc<măcopiii.ăăPeădeăalt<ăparte, cultura are un rol cu atât mai important, cu cât 

înglobeaz<ădomeniiăprecumă„religie,ăideologie,ălimb<,ăart<,ăştiinY<,ămass-media” (Curică&ăV<etişi,ă2005,ăp.ă

77) careălegitimeaz<ăinegalitatea de gen. 

 Oăprim<ăinegalitateăînăraportulăfemeieă– b<rbatăpoateăfiăsemnalat<ălaănivelulălimbiiăromâneăcare,ă

conformăDicYionaruluiădeăSinonimeă(apud. Curică&ăV<etişi,ă2005, p.88) ap<rutăînă1998,ăatribuieăurm<toareleă

echivalenteăcelorădou<ăsexe:ă 

B<rbatăm.ăom,ăins,ăindivid,ăsoYăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăFemeieăf.ă1.ăsoYie,ănevast<,ă2.ămuiere,ăprieten<ă 

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG1273-2000.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG1273-2000.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG1273-2000.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L210-1999.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L210-1999.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L210-1999.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG484-2007.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG484-2007.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDINE/O157-2007.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDINE/O157-2007.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDINE/O157-2007.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDINE/O157-2007.pdf
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DiferenYaădintreăsinonimeleăcareăsuntăatribuiteătermenilorădeă „b<rbat”ăşi „femeie”ăsunt,ăînămodă

evident, înădefavoareaăfemeilor.ăăDeăasemenea,ădinăcauzaăfaptuluiăc<ăfemeileăsuntăorientateădoarăspreăanumiteă

domeniiădeăactivitate,ă„înănomenclatorulămeseriilor,ăcvasi-majoritatea profesiilor sunt formulate la genul 

masculin,ăceleăcareăauăform<ăexclusivăfeminin<ăfiind peiorative şiăreflectândăunăstatutăsocialăsc<zută

(sp<l<toreas<,ălenjereas<,ăprostituat<)” (Curică&ăV<etişi,ă2005,ăp.ă88). 

 Proverbeleăsuntăunăelementăfoarteăimportantăînăculturaăuneiăsociet<Yi,ădeoareceă„concentreaz<ă

adev<ruriăpentruădiferiteăcomunit<Yiăconfirmândănormeleăşiăvalorileăsociale, darăservindăşiălaăperpetuareaăunoră

stereotipuri”ă(Curică&ăV<etişi,ă2005,ăp.ă80).  Referitorălaăculturaăpopular<ăromâneasc<,ăexist<ănumeroaseă

proverbeăcareăsugereaz<ăinferioritateaăfemeiiăşiălegitimeaz<ăabuzul împotriva acesteia.  Prima categorie, cea a 

proverbelorăcareăatest<ăinferioritateaăfemeii,ăareădreptăconsecinY<ăminimizareaăfemeiiădinăpunctădeăvedereă

cultural,ădeoareceăsugereaz<ăc<ăfemeiiăîiăesteădeăajunsăs<ăaib<ăunăaspectăfizicăpl<cut,ăînătimpăceăvaloarea sa 

intelectual<ănuăesteărecunoscut<.  „FrumuseYeaăîYiăgr<ieşteăt<când”ăsauă„T<cereaăeăceaămaiăfrumoas<ăpodoab<ă

a femeii”ăsuntădoarăcâtevaăexempleăcareăilustreaz<ăînYelepciuneaăpopular<ăromâneasc< cu privire la rolul 

femeii (Curică&ăV<etişi,ă2005,ăp. 81).ăăLucrurileăsunt,ăîns<,ămaiăgraveăatunciăcândăvineăvorbaădeăceaăde-a 

douaăcategorieădeăproverbeăcareăinstig<ăb<rbaYiiălaăacteădeăviolenY<ăfizic<ăîmpotrivaăfemeii.ăăAstfel,ă„Femeia 

trebuieăb<tut<ăc<ăştieăeaădeăce,ăchiarădac<ătuănuăştii”,ă„Moaraătrebuie b<tut<ădeătreiăoriăpeăzi,ăiar femeia de 

şase”ăsauă„Muiereaăd-aia-iămuiere,ăs<ăsufere” (Curică&ăV<etişi,ă2005,ăp.ă80) suntădoarăcâtevaădintreăcuget<rileă

românilorăcareăsugereaz<ăc<ăb<rbatulăesteăsuperiorăfemeiiăşiăareădreptulădeăaăoătrataădup<ăcumădoreşte.   

 Îngrijor<torăeste,ăîns<,ăfaptulăc<ăacesteăideiănuăseăreg<sescădoarăînăculturaăpopular<,ăciăsuntăpromovateă

şiădeăoameniădeăcultur<ăaiăsecolelorăXXăşi XXI, precum Emil Cioran (apud. Curică&ăV<etişi,ă2005,ăp.ă81), 

care spuneaăc<ă„femeileăsuntănişteănulit<Yiăsimpatice“ăsauăCristianăTudorăPopescuăcareăscriaăînăarticolulăs<uă

numită„Femeiaănuăeăom”,ăurm<toareleăcuvinte:ă„Femeileădeăfaptănuăgândesc.ăCuăexcepYiileădeărigoare, la fel 

deădeseăcaăpinguiniiăalbaştri,ăeleămimeazaăgândireaăomeneasc<“ă(Popescu, 1998).  

 Sistemulăcareăcontribuie,ăpoate,ăcelămaiămultălaăperpetuareaăstereotipurilorăşiăaăinegalit<Yiiădeăgenăeste,ă

îns<,ăsistemulăeducaYional.ăăÎn acest sens, Pierre Bourdieu (apud. Curică&ăV<etişi,ă2005,ăp.ă61) afirm<ăc<ă
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„şcoalaăesteăunulădinăfactoriiăcareăcontribuieălaămenYinereaăvalorilorămasculine”.ăăAcest lucru este ilustrat de 

faptulăc<,ăînăşcoal<,ăfeteleăsuntăpreg<titeăs<ăseăorientezeăşiăs<ăaspireăspreăoăcarier<ăînădomeniiămaiăpuYină

prestigioaseăşi,ămaiădegrab<,ătradiYionale,ăînătimpăceăb<ieYiiăsuntăîncurajaYiăs<ăseăîndrepteăspreădomeniiăprecumă

celătehnicăşiădeăafaceri,ăînăfuncYiiădeăconducere,ăcareăauăunăanumeăprestigiuăsocial,ădarăşiăcareăsuntăremunerateă

într-oămanier<ăsatisf<c<toare.ăăSpreăexemplu,ămanualeleăşcolareădin ciclul primar prezint<ăfemeiăavândăslujbeă

precum:ăînv<Y<toare,ăprofesoare,ăvânz<toareădeăfloriăsauăfructeăsau,ăchiar,ăcasnice.ăăÎnăcontrastăcuăacestea,ă

b<rbaYiiăsuntăînf<YişaYiăcaăfiindăpoliYişti,ădoctoriăsauăconduc<tori,ăfaptăcareăperpetueaz<ăinegalit<Yileădintreăăceleă

dou<ăsexeălaănivelulăvieYiiăpubliceăşiădeformeaz<ăpercepYiaătinerilorăînăleg<tur<ăcuărolurileăpeăcareăleăauăînă

societateăşiăînăfamilieă(Curică&ăV<etişi,ă2005,ăp.ă61).  Unăaltăexempluăînăacestăsensăesteăfaptulăc<ălaăAcademiaă

deăPoliYieăexist<ăunănum<rădeălocuri,ărezervatăfetelor,ămaiămicădecâtăcelăatribuităb<ieYilor,ăceeaăceăfaceăca,ă

pentruălocurileăfetelor,ăcompetiYiaăs<ăfieămultămaiădur<.ă În schimb, nici b<rbaYiiănuăsuntăîncurajaYiăs<ăocupeă

posturiăconsiderateăprinătradiYieăocupate de femei, cum ar fi: educatoare, baby-sitter,ăasistent<ămedical<, 

femeie de serviciu,ăsecretar< limitându-seăastfelăaccesulălorăpeăpiaYaămuncii. 

 Oăalt<ăinstituYieăcare,ădoctrinar,ăsusYineătratamentulănediscriminatoriuăîntreăfemeiăşiăb<rbaYi,ădar,ăînă

realitate, propuneăpractici,ămaiădegrab<,ămisogine,ăesteăBiserica.ăăÎnc<ădinăcadrulăceremonieiădeăc<s<torie,ă

BisericaătransmiteăideeaădeăinferioritateăaăfemeiiăînăfaYaăb<rbatului,ărecomandând,ăprin intermediul unor 

principiiăprecumă„Femeiaătrebuieăs<ăasculteădeăb<rbat!”ă(apud. Pasti, 2003, p. 144 ),ăviitoareiăfamilii,ăoărelaYieă

deăputereăîntreămembriiăcuplului,ăînăfavoareaăb<rbatului.ăăDeăasemenea,ătotăprinăslujbaădeăc<s<torie,ăfemeileă

primesc mesajulăc<ă«eleăsuntă„trup”,ăiarăb<rbaYiiă„cap”,ăc<ăeleătrebuieăsaăseăsupun<ăb<rbatuluiăşiăs<-l asculte» 

(Pasti, 2003, p. 144).  

 Mass – mediaăesteăunăaltăfactorăprinăcareăinegalitateaădeăgenăesteăalimentat<ăşi,ăchiar,ăpromovat<ăînă

societateaăromâneasc<.ăăÎnăultimiiăani,ăseăobserv<ătendinYa,ăatâtăaăziarelor,ăcâtăşiăaăemisiunilorădeăteleviziuneă

deăaăevidenYiaăoăimagineăsimplificatoareăaăfemeii,ăaceeaădeă„accesoriu”ădeăcareădispuneăoriceăb<rbatădeă

afaceri de succes.  Acest nou ideal de femeie este prezentat, adesea,ăcaăfiindătân<r<,ăslab<ăşiăfrumoas<,ălucruă

încurajatăşiădeărubricileădeămod<,ădeăreYeteăculinare,ădeăîntreYinereăcorporal<ăcareăreducăfemeileăla 
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dimensiuneaălorăestetic<ăşiăfuncYional<,ăneglijându-leălaturaăintelectual<.  Mai mult, realiz<rileăfemeilor sunt 

adesea minimalizate, presa stimulând nerecunoaştereaăautorit<YiiăfemeiiăînăprofesieăşiăînăviaYaăprivat<.ăăCeleă

mai mediatizateăocupaYiiăintr<ăînăcategoriaăderizoriuluiăprecumăprostituYiaăşiăstreap-tease-ul, iar în cazul 

femeilor angajate în viaYaăsocial<ăşiăpolitic<,ăaccentulăeste întotdeauna pus pe detaliiăprivindăviaYaăpersonal<ă

(Curică&ăV<etişi,ă2005,ăp.ă58).  Un exemplu careăevidenYiaz<ăatitudineaăpreseiăînăacestăsensăesteăprezentatăînă

Inegalitatea de gen: violenţa invizibilă (Curică&ăV<etişi,ă2005, p. 58),ăcareăarat<ăcumă„oămonitorizare a 

preseiăscriseăînă1997ăaăconstatatăc<ăarticolele scrise despre femei se refereauălaăactriYe,ăcânt<reYe,ăsportive, 

manechine,ăaceasteaăfiindăînsoYiteădeăimagini cu ele mai mult sau maiăpuYinădezbr<cate,ăînăpoziYiiămai mult 

sauămaiăpuYinăprovocatoare, în timp ce femeile implicate înăacYiuniăsociale,ăpoliticeănuăaparăînăpres<ăfiindă

considerate neinteresante”.  Lucrurile s-auăperpetuatăînăaceast<ămanier<ăpân<ăînăzileleănoastre f<r<ăs<ăseă

înregistrezeăîmbun<t<Yiriăconsiderabile referitoare la acest subiect, fapt care are efecte dezastroase asupra 

moduluiăînăcareăfemeileăseăpercepăpeăele,ăînsele,ădarăşiăasupraămoduluiăînăcareăacesteaăsuntătratateăînăsocietate. 

 DinăcauzaătuturorăacestorăfactoriăprezentaYi,ăRomâniaăseăconfrunt<,ăast<zi,ăcuăoăserieădeăinegalit<Yiă

întreăfemeiăşiăb<rbaYiăcareăseămanifest<ăinătoateădomeniile:ăpolitic,ăsocial,ăeconomic.ă  

 Dinăpunctădeăvedereăeconomic,ădateleăstatisticeăanualeăconfirm<ădiferenYeăîngrijor<toareăîntreă

veniturileăfemeilorăşiăceleăaleăb<rbaYilor,ăceiădinăurm<ăfiindăvizibilăavantajaYi.ăăDeşiăegalitateaăînădrepturiăaă

tuturorăcet<Yenilor,ăindiferentădeăsex,ăesteăprevazut<ăatâtăînăConstituYieăcâtăşiăînăCodulăMuncii,ăînărealitate,ăînă

România,ăsalariileăfemeilorănuăseam<n<ădelocăcuăceleăaleăb<rbaYilor,ăfiind,ăînămodăconstant,ămaiămici.  

Potrivit European Industrial Relations Observatory (apud. Diaconu, 2005) diferenYaădintreăsalariulămediuăală

femeilorăşiăcelăalăb<rbaYilorăera, în 2005, de aproximativ 18%.  Anuarul Statistic pe anul 2000 (apud. Coica, 

ConYescu,ăDimitriu,ăIlinca,ă&ăNegruYiu,ă2002) ofer<,ăîns<,ădateăexacteăcuăprivireălaădiferenYaădintreăsalariulă

mediuăbrutăalăfemeilorăşiăcelăalăb<rbaYilor (înăfavoareaăb<rbaYilor) din diferite domenii de activitate precum: 

 S<n<tateăşiăasistenY<ăsocial<ă– 9,2% 

 Activit<Yiăfinanciare,ăbancareăşiădeăasigur<riă– 9% 

 Înv<Y<mântă– 8,8% 
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 ComerYă– 8% 

 Agricultur<ă– 9,5% 

 Industrie – 7,2% 

Cumăesteăevident,ăacesteădiferenYeăinfluenYeaz<ăşiăraportulădintreăpensiileăalocateăfemeilorăşiă

b<rbaYilor.ăăUnăaltăaspectălegatădeăocupareaăforYeiădeămunc<ăseărefer<ălaăfaptulăc<,ăaşaăcumăilustreaz<ăVladimiră

Pasti (Pasti, 2003, p. 139),ădinătotalulăpopulaYiei,ăavândăvârsteădeăpesteă15ăani,ă66,8%ădintreăb<rbaYiăauăunălocă

deămunc<,ăînătimpăce,ăînăcazulăfemeilor,ă52,9%ădintreăacesteaăocup<ăunălocădeămunc<.ăăInteresantăeste,ădeă

asemenea,ăfaptulăc<ăoămareăparte,ămaiăexactă53,9%,ădinălucr<torii part – time din România sunt femei, 

procentulăfemeilorăcareăocup<ăunălocădeămunc<ăcuănorm<ăîntreag<ăfiindădeă42%. 

Totuşi,ăinegalitateaăcuăprivireălaăcâştigurileăsalarialeăpareăs<ăaib<ăunătraseuădescendent,ăînă2008,ă

diferenYaădintreăsalariileăb<rbaYilorăşiăceleăaleăfemeilorădinăRomâniaăfiind,ăpotrivităestim<rilorăEurostată

(Eurostat, 2008) de  9%.  

Referitorălaăraportulăprivindăimplicareaăfemeilorăşiăaăb<rbaYilorăînăstructuriăpolitice,ăsituaYiaăeste,ădină

nou,ăînăfavoareaăb<rbaYilor.ăăConform RaportulăNaYionalăprivindăEgalitateaădeăŞanseăîntreăFemeiăşiăB<rbaYi,ă

2002 (apud. Curică&ăV<etişi,ă2005, p. 57),ăexist<ăoădiferenY<ădeăgenăîntreănivelulădeăaccesibilitateălaă„sferele 

decizionale politice de nivel înalt, structurile de partid sauăinstituYiileăadministraYieiăpublice”.ăăFemeile 

românceăseăreg<sescăînăParlamentăşiăGuvernăînăproporYiiăfoarteămici,ăcareăînregistreaz<, totuşi, oătendinY<ădeă

creştereădeălaăoălegislatur<ălaăalta.ăăPonderea în Parlament a femeilor era de 4% în 1995, 5,3%ăînă1996ăşiă1997ă

şiă5,6ă%ăînă1998-99.  Ponderea femeilorăînăguverneleădeădup<ă1989ăesteăilustrat<ădeătabelulăurm<toră(Curic & 

V<etişi,ă2005,ăp.ă56): 
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  Fig. 1 – Pondereaăfemeilorăînăguverneleădeădup<ă1989 
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 ÎnăceeaăceăpriveşteăParlamentulăRomâniei,ădinămandateăatribuiteăSenatului României, la alegerile din 

2004, doar 9,4%ăauăfostăocupateădeăfemei.ăăÎnăCameraăDeputaYilor,ăînăacelaşi an, doar 10,5% au fost atribuite 

femeilor (Lincu, 2011).  Totusi, potrivit lui Ovidiu Manea (Manea, 2009),ăînăceeaăceăpriveşteăParlamentulă

European, observ<măfaptulăc<ăYara noastr<ăesteăreprezentat<ăînăproporYieădeă34,3%ădeăfemeiă(faY<ădeă31,2% 

câtăesteămediaăeuropean<)ăşiăfaY<ădeă31%ădinămandatulăprecedent. 

 Referitor la implicarea femeilor şiăaăb<rbaYilorăînăprocesulădecizionalălaănivelulăadministraYiilor locale 

pentru perioada 2008 – 2012,ăinegalitateaădeăgenăseămanifest<ăînămodăîngrijor<tor.ăăSpreăexemplu,ălaănivelulă

consiliilorăjudeYene,ăfemeileăocup<ă12,6%ăpoziYiiădinănum<rulătotal,ăceleămaiăslabeăreprezent<riăînregistrându-

seăînăjudeYele:ăNeamYă– 0%,ăBraşovă– 2,8%ăşiăCaraş–Severin – 3,3%, iar la nivelul consiliilor locale, femeile 

ocup<ă10,8%ăînă37ădinătotalulăjudeYelor,ăceleămaiăslabeăreprezent<riăfiind în BistriYa–N<s<udă– 6,5%ăşiă

Suceava – 6,9%.  De asemenea, la nivelul prefecturii, din totalul de 47 de pozitii de prefect, doar 2 sunt 

ocupateădeăfemei,ăadic<ă4,7%,ăiarădinătotalulădeă84ădeăfuncYiiădeăsubprefect,ădoară9ăfemeiădeYinăaceast<ă

poziYie,ă10,7% (Lincu, 2011). 

 NiciăînăviaYaădeăfamilieăfemeileăşiăb<rbaYiiănuăseăafl<ăpeăpoziYiiădeăegalitate.ăăOăprim<ădiferenY<ăcareăareă

graveăconsecinYeăasupraăfemeilorăesteăînscris<ătocmaiăînăCodulăfamiliei, actul normativ care instituie reguli 

fundamentale în acest domeniu.ăăAceastaăconst<ăînăvârstaăminim<ălegal<ălaăcareăseăpotăc<s<toriăfeteleăşiă

b<ieYii.ăăDac<ăpentruăb<iat,ăaceastaăesteădeă18ăani,ăfeteleăîşiăpotăasumaăresponsabilitateaăconstituiriiăuneiă

familii începând cu vârsta de 16 ani, iar cuăavizămedicalăşiăădeăălaăă15ăăani.ăăDup<ăcumăaăfostăprecizat,ăaceast<ă

diferenY<ăareăefecteănegativeăasupraăfemeilor, deoarece poate duce la o inegalitate de statut social între 

parteneri,ăpentruăc<,ăimplicându-seăînăviaYaădeăfamilieălaăvârstaădeă16ăani,ăseăîntâmpl<ăadeseaăcaăfeteleăs<ă

renunYeălaăstudiiăpentruăaăseăputeaăîngrijiădeăsarcinileăfamiliale.ăăTotodat<,ăcalitateaădeăsoYieălaăoăvârst<ăatâtădeă

fraged<ăpoateăaveaăconsecinYeănegativeăşiăasupraăst<riiămedicaleăaăfetelor.ă 

          Concluzii 

 Inegalitateaădeăgen,ăînăRomânia,ăeste,ădinăp<cate,ăoăproblem< care, de-aălungulătimpului,ăaăafectatăşiă

continu<ăs<ăoăfac<, atâtăb<rbaYii,ădar,ămaiăalesăfemeile.ăăDeşiăYaraănoastr<ăconsacr<ăegalitateaăîntreăcet<Yeniălaă
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nivelălegislativ,ăînăpractic<ădiferenYeleăsuntăvizibile.ăăTotuşi,ădup<ăperioadaăsocialist<,ăRomâniaăaăcunoscută

progreseăcuăprivireălaăreducereaăinegalit<Yiiădeăgen. 

 AşaăcumăaăfostăanunYatăînc<ădeălaăînceput,ălucrareaădeăfaY<ăcuprindeăoăanaliz<ăaăstatutuluiăfemeilorăşiăală

b<rbaYilorăînădiferiteădomenii,ăpunândăaccentăpeădiferenYeleăcareăaparăînăraportulădintreăaceştiaăatunciăcândă

avem de-aăfaceăcuăcircumstanYeăasem<n<toare,ădac<ănu,ăchiarăidentice.ăăÎnăegal<ăm<sur<,ăseăîncearc<ă

evidenYiereaăcauzelorăcareăducălaăapariYiaăşiăperpetuareaăinegalit<Yiiădintreădou<ăsexe,ăcumăarăfi:ăstereotipurile,ă

mentalit<Yile,ăculturaăcareăînglobeaz<ămass-media, religia, limbajul, educaYia.ăăEgalitateaădeăgenăr<mâne,ăînc<,ă

oătem<ăatentămonitorizat<ăpe agenda de lucru a UniuniiăEuropeaneăşiăunăobiectivăimportantăalăpoliticiloră

comunitareăaleăY<riiănoastre. 

 PrezentulăstudiuăpoateăcontribuiălaăînYelegerea,ădintr-oăperspectiv<ăteoretic<, a realit<Yiiăcuăprivireălaă

statutulăb<rbatuluiăşiăcelăalăfemeiiăînăsocietateaăromâneasc<,ădarăpoateăfi,ădeăasemenea,ăşiăunăpunctădeăplecareă

înădiscuYiileăreferitoareălaăstrategiileăceăurm<rescăîndeplinireaăstandardelorăcuăprivireălaăegalitateaădeăgen.ăăDe 

asemenea, contribuieălaăliteraturaădeăspecialitateădatorit<ăfaptuluiăc<ăofer<ădateăconcreteăcuăprivireălaă

problemaăinegalit<Yiiădeăgen,ăaşaăcumăapareăeaăînăsocietateaăautohton<,ăînădomeniiădiverse,ăprecum:ă

economic, politic, social. 

 Cercetarea a avut la baz<ăstudiiăimportanteăînăliteraturaădeăspecialitateăcuăprivireălaăaceast<ăproblem< 

(Curică&ăV<etişi,ă2005;ăPasti,ă2003;ăVaileanăetăal.,ă2008),ălegislaYiaăînăvigoareăaăRomâniei,ărapoarteăoficialeă

ceăconYinăstatisticiăpeătemaăinegalit<Yiiădeăgen,ădarăşiădiverse articole deăpres< careăînf<Yişeaz<ăaceast<ă

problem<ăcuăcareăseăconfrunt<ăsocietateaăromâneasc<.ă Cel mai important aspect cu privire la subiectul 

abordatăîlăconstituieădiferenYeleăclare,ăînădefavoareaăfemeilorăînăviaYaăeconomic<,ăpolitic<ăşiăadministrativ<.ăă

Amădemonstratăc<ăfemeileăprimescăoăremuneraYieămaiămic<ădecâtăb<rbaYii,ăchiarăatunciăcândăîntreprindăoă

munc<ăegal<ăcuăceaăaăb<rbaYilorăşiăc<ăsalariulămediuăbrutăăesteămaiămicăînăcazulăfemeilorădecâtăcelăală

b<rbaYilorăînădiferiteădomeniiădeăactivitate.ăăÎnăceeaăceăpriveşteăsferaăpolitic<,ădateleăprezentateăarat<ăcumă

nivelulădeăaccesibilitateălaăpoziYiiăînalteăşiădeăconducereănuăesteăacelaşiăpentruăfemei,ăînăcomparaYieăcuă

b<rbaYii.ăăTotuşi,ăînăaceast<ăprivinY<ăseăînregistreaz<ăunăprogres,ăfaptădemonstratăşiădeăprocentulăde 34,3% 
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reprezentândăposturileăocupateădeăfemeiăînăParlamentulăEuropean.ăăÎnăschimb,ăamăar<tat,ăîns<,ăc<ăbalanYaă

inegalit<Yiiăseăînclin<,ăînămodăîngrijor<tor,ăînădefavoareaăfemeilorăatunciăcândăvineăvorbaădeăimplicareaăceloră

dou<ăsexeăînăprocesulădecizionalălaănivelulăadministraYiilorălocale.ă 

 PentruăaăajungeălaăevidenYiereaăacestorăfapteărealeăînăsocietateaăromâneasc<,ăauăfostăanalizaYiăfactoriiă

careăducălaăacesteăanomalii.ăConsiderăc<ăefecteleăceleămaiăd<un<toareăşiădeădurat<ăleăauămentalit<Yileăşiăculturaă

româneasc<,ădeoareceăalimenteaz<ăinegalitateaădeăgenăprinăintermediulăstereotipurilorăşiăprejudec<Yileăgreuădeă

schimbatălaănivelulăsubconştientuluiăcolectiv.ăăToateăacesteaăducălaăperpetuarea,ăde-a lungul a numeroase 

generaYii,ăaăunorăroluriăşiămodele,ăatâtăpentruăfemei,ăcâtăşiăpentruăb<rbaYi,ăînăgeneral,ăînădefavoareaăfemeiiăşiă

careăajungăs<ădescurajezeădinăpuntădeăvedereăintelectualăfemeileăşiăcareăpotăduceălaăanihilareaăacesteiaăînăsferaă

privat<ăsauăpublic<.ă 

 Deşiăesteănecesarăoăanaliz<ămaiăam<nunYit<ăasupra cauzelorăşiăaămoduluiăînăcareăseămanifest<ă

inegalitateaădeăgenăînăRomânia,ăprezentulăstudiuădemonstreaz<ăc<ăinegalitateaădeăgenăexist<ăînăYaraănoastr<ă

avândăproporYii,ăadesea,ăîngrijor<toareăşiăc<ăschimbareaănuăpoateăîncepeădecâtăcuăr<sturnareaăstereotipurilorăşiă

a atitudinii pe care cet<YeniiăoăauăfaY<ădeăaceast<ăproblem<,ăaădiferenYelorădintreăfemeiăşiăb<rbaYi. 
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