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1. Interesul presei faţă de problematica de gen (statutul femeii în societate) este destul 

de scăzut – doar 499 de articole din 1.574 selectate au corespuns criteriilor analizei de 

context. În condițiile în care presa este unul dintre cei mai importanţi formatori ai 

opiniilor și percepțiilor publice, abordarea limitată a unor teme care să vizeze statutul 

femeii în societate explică, cel puțin în parte, atitudinile, valorile și comportamentele 

dominante social (stereotipuri, prejudecati, discriminare etc.). 

 

2. Media preferă să ilustreze femeile într-un context negativ – deși cele mai multe unități 

de analiză (810 din 1.574) prezintă femeia într-un context neutru, raportul context 

pozitiv (211) – context negativ (553) este, indubitabil, în favoarea ultimei categorii. În 

acest caz, presa nu face decât să reflecte realități și situații sociale defavorabile femeilor 

(este posibil ca portretizarea femeilor în contexte negative să fie expresia unui stereotip 

care nu este conştientizat şi combătut ca atare la nivelul media). 

 

3. Există și vești bune: egalitatea de gen (articole care reflectă egalitatea + articole care 

pledează pentru egalitatea de gen = 312) depășește discriminarea (articole care reflectă 

discriminarea + articole care discriminează = 187). Altfel spus, presa promovează, cu 

precădere, chiar și indirect, un mesaj favorabil egalității de gen și nediscriminării. Din 

acest punct de vedere, orientarea presei este pozitivă (chiar dacă nu este susținută 

cantitativ). Există premise favorabile. 

 

4. Presa locală este mai corectă politic/ responsabilă decât cea națională – presa locală 

promovează egalitatea de gen într-o măsură mai mare decât presa centrală. De 

asemenea, frecvenţa discriminărilor (procent articole care reflectă discriminarea + 

articole care discriminează) este mai redusă în media locale decât în cele centrale. 
 

5. Discriminarea și stereotipurile în spațiul mediatic – o constantă a spațiului mediatic 

este aceea a reprezentării femeilor ca obiecte sexuale ori în ipostaze tradiţionale 

(specifice unei societăți patriarhale); există tendința legitimării violenţei domestice, 

precum şi o viziune extrem de restrictivă în raport cu drepturile sexuale şi reproductive; 

un alt stereotip reprodus de media este reprezentat de inegalitatea salarială dintre 

femei şi bărbaţi, pentru aceeași muncă prestată; este justificat adulterul masculin, iar 

femeia este reificată; se sugerează că femeia trebuie să aibă o doză de masculinitate 

pentru a reuşi (în politică).  

 

6. Presa și egalitatea de gen – sunt promovate femei de succes, femei cu performanțe în 

carieră, femei capabile să realizeze cu succes sarcini identificabile drept „tipic” 

masculine, femei implicate în activismul legat de problematica de gen, precum și 

iniţiative pentru combaterea inegalității de gen. 
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INTRODUCERE 

 

Monitorizarea presei naţionale şi locale este unul dintre cele mai 

importante instrumente utilizate în analiza problematicii de gen. Analiza media 

poate oferi indicii cu privire la succesul politicilor de promovare a egalităţii de gen, 

a relevanţei sociale a stereotipurilor de gen, precum şi a obstacolelor cu care 

femeile se confruntă în societate. Totodată, în condiţiile în care discursul mediatic 

este unul dintre factorii constitutivi ori, cel puţin, de mare influenţă, a normelor 

sociale, analiza acestuia este esenţială pentru problematica de gen. 

Prezentul demers cuprinde metodologic atât instrumente calitative, cât şi 

instrumente cantitative. Obiectivul principal al cercetării este identificarea 

modului în care media naţionale, respectiv locale, reflectă principiile egalităţii de 

gen, precum şi măsura în care discriminarea de gen ori stereotipurile sunt 

promovate în media. Analiza este atentă totodată şi la modul în care sunt 

promovate politici sau mesaje de încurajare a egalităţii de gen. Aşa cum o arată şi 

metodologia utilizată pentru realizarea acestui studiu, obiectivele specifice ţin de  

 reflectarea evenimentelor/informaţiilor/contextelor sociale în care femeile 

sunt discriminate, sau dimpotrivă, care conţin exemple ale egalităţii de gen 

 capacitatea media de a reprezenta în sine un promotor al discriminării sau 

al egalităţii de gen. 

Monitorizarea a avut loc în perioada iulie 2014 – aprilie 20151. Aceasta a 

cuprins atât publicaţii care apar la nivel central, cât şi publicaţii cu acoperire şi 

problematică  regională, având ca scop identificarea modului în care se reflectă, la 

nivelul presei naționale și regionale, principiile egalității de gen, dar și elemente 

de discriminare în/prin media. Concret, s-au urmărit și analizat materialele de 

presă (articole, editoriale) care reflectă, pe de o parte, o atitudine discriminatorie, 

iar pe de altă parte, exemple pozitive pentru egalitatea de gen.  

                                                           
1 Menționăm că prima lună a monitorizării a fost destinată testării metodei și calibrării acesteia. 
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În acest sens, au fost utilizate drept surse publicații centrale și 

locale/regionale (Regiunea Centru, Regiunea Nord-Vest, Regiunea Sud – 

Muntenia, Regiunea Bucureşti-Ilfov), unitatea de analiză fiind articolul/ editorialul. 

Publicaţiile au fost selectate în baza tirajului raportat către Biroul Român de Audit 

al Tirajelor (BRAT)2. Astfel, publicaţiile selectate în vederea monitorizării au fost: 

Unirea, Mesagerul de Sibiu, Tribuna, Ziarul Apulum, Informaţia zilei, Actualitatea 

de Călărași, Prahova și cotidienele Evenimentul Zilei și Adevărul (generaliste, cu 

acoperire națională).  

Următorul pas a constat în selectarea articolelor supuse monitorizării, 

criteriul fiind cel al relevanţei pentru problematica egalităţii de gen și a 

discriminării. Pentru a asigura această relevanţă, au fost analizate numai 

articolele/ editorialele (denumite generic articole) care cuprind în conţinutul lor 

cuvintele „femeie”, respectiv „femei”.   

Analiza efectivă a constat în evaluarea calitativă, sub două aspecte, a 

caracterului negativ sau pozitiv al unui articol de presă. În acest sens, au fost 

folosite două seturi de criterii care determină caracterul pozitiv sau negativ al 

unui material de presă: context şi conţinut. Dacă subiectul nu aduce în discuţie 

problematica de gen sau unul în care aceasta lipseşte, atunci contextul este 

considerat neutru. Un articol a fost identificat drept un articol pozitiv dacă 

prezintă o femeie într-o situaţie identificabilă general drept una pozitivă. De 

exemplu, articolul "Mă consider cea mai veche mobilă de la Teatrul Odeon", care 

prezintă realizările actriţei Dorina Lazăr, apărut în ziarul Adevărul, în data de 1 

august 2014, este considerat un articol pozitiv. Invers, articolul „Nora este 

resimţită de soacră ca un „atac“ la relaţia ei cu fiul”, apărut în aceeaşi publicaţie la 

data de 2 august 2014, care reîntăreşte unul dintre stereotipurile de gen (postura 

ridicolă a maternităţii mature), este considerat în sensul prezentei monitorizări un 

articol negativ.  

 

                                                           
2 Date valabile pentru perioada ianuarie – martie 2014. 
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Următorul pas în analiza de conţinut, a vizat plasarea fiecărui 

articol/editorial în una dintre următoarele categorii:  

 discriminator (articol al cărui conţinut sau titlu prezintă o situaţie de 

discriminare, realitatea ori dimensiunea socială a discriminării, relevă 

stereotipuri de gen discriminatorii, o atitudine tendenţioasă a 

autorului sau a publicaţiei faţă de această problemă),  

 articole care promovează egalitatea de gen (descriu realitatea 

socială a egalităţii de gen, promovează modele de egalitate de gen, 

prezintă statistici sau date despre egalitatea de gen),  

 indiferent (articol al cărui conţinut nu are nicio dimensiune de gen).  

Astfel, în urma perioadei de monitorizare au fost realizate 9 rapoarte de 

monitorizare, precum și 9 rapoarte de analiză cantitativă. Au fost înregistrate 

1.574 de articole. 
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ANALIZA DE CONTEXT 

 

Din cele 1.574 de articole, 211 prezintă femeia într-un context pozitiv, 553 

în context negativ și 810 în context neutru. Se remarcă ponderea majoră a 

articolelor neutre, dar și numărul materialelor de presă în care femeile apar în 

context negativ, de peste două ori mai mare decât cele care expun femeile în 

context pozitiv. 

 

O distribuție asemănătoare este specifică și presei centrale. Astfel, 

ponderea majoră aparține articolelor neutre (598 din totalul de 1.200), existând şi 

un număr mare de articole negative din perspectiva contextului (451). 
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Concret, mai mult de jumătate dintre unitățile de analiză selectate din 

cotidianul Adevărul (365 din 674) sunt neutre, în vreme ce numărul celor în care 

femeia este prezentată în context negativ este semnificativ mai mare decât cel al 

articolelor pozitive (221 faţă de 88).  
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Context pozitiv  

A doua româncă programator la Facebook. Drumul de la Politehnică în echipa lui Mark Zuckerberg (Adevărul, 8 august 

2014) 

La doar 23 de ani, Lavinia Petrache era a doua româncă în poziţia de inginer programator la Facebook, în centrul din Silicon 

Valley. Tânăra spune că oricine poate ajunge să lucreze pentru uriaşa reţea socială, dacă învaţă mai mult şi chiuleşte mai 

puţin. 

Lavinia Petrache s-a născut în Slobozia, dar lucrează deja de aproape trei ani la Facebook – cea mai mare reţea socială din 

lume – în Silicon Valley, inima inginerească a statului american California.  

La doar 25 de ani, Lavinia este a doua româncă inginer angajată la Facebook. Nu a fost vreun copil-minune, nici vreo 

olimpică recunoscută la nivel naţional, dar a muncit de mică să ajungă în oraşul care naşte tehnologii fără de care viaţa în 

secolul XXI pare de neimaginat. Lavinia este, de fapt, o fată obişnuită care demonstrează că nu doar excepţiile se pot 

căţăra pe vârfurile cele mai înalte. Fie ele şi parte dintr-o lume codată, pe care puţini o înţeleg. 
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Situaţia este similară şi pentru Evenimentul Zilei, în care se observă însă o 

pondere mai mică a articolelor neutre: din 526 de articole, 230 prezintă un 

context negativ, 233 unul neutru şi numai 63 unul pozitiv. 

Imaginea nu este radical diferită în media locale. Mai mult de jumătate 

dintre articole (212 din 394) descriu contexte neutre din perspectiva de gen, în 

timp ce numărul celor negative este mai mare decât al celor pozitive (102 faţă de 

60). Se observă însă o pondere mai redusă a articolelor cu un context negativ 

(27% faţă de 38% în media naţionale), corelată unei ponderi mai mari a articolelor 

care descriu un context favorabil (16% pe 12%), pe fondul unei ponderi mai 

ridicate a articolelor neutre în media locale. 
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Context presa locala

 Pozitiv  Negativ  Neutru

Context negativ 

Mamă de 86 de ani, lăsată în voia sorții de fiică (Tribuna, 9 octombrie 2014) 

Când sunt mici, copiii sunt ajutați de părinți să devină mari. Apoi, părinții îmbătrânesc și este datoria copiilor să se 

îngrijească de ei. Normal ar fi ca atunci când boala și necazurile îi ajung din urmă, părinții să conteze pe sprijinul 

necondiționat al copiilor. Există însă copii cărora nu le pasă de cei care le-au dat viață și îi lasă în voia sorții. În această 

ipostază se află și Rodica Muntean, o femeie de 86 de ani, din Sibiu. Femeia trece printr-o situație dificilă, are nevoie de 

ajutor, dar nu are cine să i-l ofere. 
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ANALIZA DE CONȚINUT 

 

În ceea ce privește analiza de conținut, datele cantitative reflectă 

următoarea situație: 187 de articole au conținut discriminator (146 reflectă 

discriminarea, 41 discriminează), 312 articole au conținut care se încadrează în 

categoria „egalitate de gen” (250 reflectă egalitatea de gen, 62 pledează pentru 

egalitatea de gen), iar 1075 de articole au conținut indiferent.  

În ansamblu, în publicaţiile naţionale 

monitorizate, cea mai mare parte a 

articolelor au un conţinut indiferent 

(791), fiind urmate de cele care 

reflectă egalitatea de gen (200). 

Numeroase sunt şi articolele care 

reflectă discriminarea (133). 

Articolele care discriminează şi cele 

care promovează egalitatea de gen 

sunt cele mai reduse ca frecvență – 

36, respectiv 42.  
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La nivelul de publicațiilor (cele naționale), situaţia se prezintă în modul 

următor. În Adevărul, cea mai mare pondere o au articolele indiferente faţă de 

problematica de gen din punct de vedere al conţinutului (413). Articolele care 

reflectă egalitatea sunt şi ele numeroase (129). O pondere redusă o au articolele 

care reflectă discriminarea (78), precum şi cele care discriminează direct (25), sau 

cele care pledează pentru egalitatea de gen (30).  

 

 

 

 

 

Reflectă discriminarea 

Cadou pentru amanți și soții: piersicile cu chiloți (Adevarul, 5 august 2014) 

Un comerciant chinez a găsit o metodă inedită de a face o mulțime de bani din 

vânzarea piersicilor. Lui Yao Yuan, din Nanjing, i-a venit ideea să „îmbrace” fructele în 

chiloți minusculi de dantelă observând cât de bine seamănă posteriorul unei femei cu 

o piersică bombată, inițiativă care a dus la creșterea semnificativă a vânzărilor. 

 

Pledează pentru egalitatea de gen 

Prima femeie-doctor din România, școlită peste hotare și respinsă în țară (Tribuna, 2 

martie 2015) 

Și dacă ieri tocmai ce am sărbătorit Ziua Femeii, în cele ce urmează am ales să vă 

prezentăm o doamnă-model. Pe Maria Cutzarida-Crățunescu, prima femeie medic și 

prima care a obținut titlul de doctor în medicină, în România. Când vorbim de ea, ne 

referim și la faptul că datorită ei s-a trasat prima linie a mișcării feministe din țara 

noastră, dar s-au conturat și primii pași în domeniul asistenței sociale, ea înființând 

primele creșe din România. 
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Situaţia este similară şi în ceea ce priveşte cea de a doua publicaţie centrală 

avută în vedere în cadrul procesului de monitorizare – Evenimentul Zilei. Cel mai 

mare număr de articole au un conţinut indiferent faţă de problematica de gen 

(378), fiind urmate de cele care reflectă favorabil egalitatea de gen (71). În 

ierarhie, mai reduse ca număr sunt articolele care reflectă discriminarea (55), cele 

care pledează în favoarea egalităţii de gen (12) şi cele care discriminează (11), 

ultimele având cea mai redusă pondere în totalul articolelor.  

 

 

Discriminează 

Comisar european. Corina Crețu țintește Dezvoltarea Regională (Evenimentul Zilei, 1 septembrie 

2014) 

Sub pretextul că i s-a cerut să nominalizeze o femeie pentru viitorul Executiv de la Bruxelles, 

premierul Victor Ponta a propus-o pe Corina Crețu, o apropiată a fostului președinte Iliescu.  

În locul unui tehnocrat, Dacian Cioloș, premierul Victor Ponta vrea să trimită în Comisia Europeană 

un membru PSD, pe Corina Crețu, care nu are nici un alt merit în afară de a-i fi fost fidelă lui Ion 

Iliescu și, ulterior, apropiată de Daciana Sârbu, a cărei confidentă a devenit. Crețu nu are nici o 

competență în domeniul politicilor regionale, având profilul unui politruc. (...) 

În 2013, presa a publicat mai multe e-mailuri cu un conținut foarte personal ale Corinei Crețu către 

fostul secretar de stat al SUA, Colin Powell. El nu a negat autenticitatea mesajelor, dar a spus că nu 

a avut o relație cu europarlamentarul român. 
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 Prin opoziţie, deşi în presa locală ierarhia rămâne similară, se observă o 

pondere mai mare a articolelor indiferente faţă de problematica de gen (284, 76% 

din total, faţă de 66% în media naţionale), dar mai mică a celor care reflectă 

egalitatea de gen (50 din total, reprezentând 13% faţă de ponderea de 16.5% în 

media naţionale). Şi ponderea articolelor care discriminează este uşor mai mică 

(2% faţă de 3% în media naţionale), existând însă o proporţie mai mare a 

articolelor care pledează pentru egalitatea de gen (5% în publicaţiile locale faţă de 

3% în cele naţionale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflectă egalitatea de gen 

Și-a pierdut unul dintre picioare, dar a ajuns dansatoare (Adevărul, 2 octombrie 2014) 

Femeia, mamă a patru copii, a suferit un accident de mașină în 2007 și medicii i-au 

amputat membrul inferior drept de la nivelul genunchiului. Lisa a reușit să treacă peste 

traumă cu ajutorul lecțiilor de dans la bară, activitate care a acționat asupra ei ca o 

terapie. În prezent, britanica face senzație la competițiile de dans la bară din Marea 

Britanie, ajutată de proteza montată în locul piciorului. 
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ANALIZĂ MIXTĂ 

 

Scopul prezentei secţiuni este de a arăta modul în care cele două categorii 

de analiză urmărite, contextul, respectiv conţinutul, se intersectează. Astfel, 

analiza a încercat să sublinieze maniera în care conţinutul articolelor 

(discriminator, în favoarea egalităţii de gen sau indiferent din perspectiva 

problematicii de gen) se suprapune peste contextul relatărilor mediatice, 

rezultând o imagine mai complexă, dar totodată mai clară, a modului în care 

media tind să reflecte problematica de gen. Practic, în această secţiune vor fi 

analizate toate cele 15 posibilităţi de articole existente în media, conform grilei de 

monitorizare:  

 articole cu conţinut discriminator în context pozitiv,  

 articole cu conţinut discriminator în context negativ,  

 articole cu conţinut discriminator în context neutru,  

 articole care reflectă discriminarea în context pozitiv,  

 articole care reflectă discriminarea în context negativ,  

 articole care reflectă discriminarea în context neutru,  

 articole care reflectă egalitatea de gen în context pozitiv,  

 articole care reflectă egalitatea de gen în context negativ,  

 articole care reflectă egalitatea de gen în context neutru,  

 articole care pledează pentru egalitatea de gen în context pozitiv,  

 articole care pledează pentru egalitatea de gen în context negativ,  

 articole care pledează pentru egalitatea de gen în context neutru,  

 articole indiferente în context pozitiv,  

 indiferente în context negativ 

 indiferente în context neutru  

Frecvenţa fiecărei categorii va fi discutată în această secţiune (urmată, la 

finele lucrării, de o anexă care prezintă articole „tipice” pentru fiecare dintre cele 

15 posibile combinaţii).  
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Deși au fost identificate 553 de articole în care femeia este prezentată într-

un context negativ, doar 154 dintre acestea au putut fi încadrate într-una dintre 

primele două categorii ale analizei de conţinut („discriminare”, respectiv 

„egalitate de gen”). Celelalte unități de analiză (399 de articole) au fost 

contabilizate separat: „conţinut indiferent”. Tot în categoria articolelor cu 

conţinut indiferent se află şi cele 628 din cele 810 articole încadrate la capitolul 

„context neutru”. Similar, 46 articole din cele 211 încadrate la „context pozitiv”, 

nu conțin elemente suficiente pentru a fi introduse într-una dintre categoriile 

analizei de conținut, fiind, în consecinţă, considerate „indiferente”.  

Tabelul de mai jos descrie modul în care cele două categorii ale analizei, 

contextul şi conţinutul, se suprapun.  

 Discriminează Reflectă 
discriminarea 

Reflectă 
egalitatea 

de gen 

Pledează 
pentru 

egalitate 
de gen 

Indiferent Total 

Pozitiv 0 9 127 29 46 211 

Negativ 29 85 28 10 401 553 
Neutru 12 52 95 23 628 810 

Total 41 146 250 62 1075 1574 

 

Se poate remarca faptul că niciunul dintre articolele în care femeile sunt 

prezentate într-un context pozitiv nu are un conţinut discriminatoriu, numai un 

număr redus (9), reflectând discriminarea. Majoritatea consistentă a articolelor în 

care femeile sunt prezentate într-un context pozitiv reflectă sau pledează pentru 

egalitatea de gen.  

 În ceea ce priveşte articolele cu un context negativ, în mod surprinzător, 

cea mai mare parte a articolelor au un conţinut indiferent. Articolele care 

discriminează sau reflectă discriminarea sunt următoarele ca pondere în această 

categorie – este important de notat faptul că nu există nici un caz de articol care  

pledează pentru egalitatea de gen, în presa locală, în care contextul reprezentării 

femeilor să fie unul pozitiv.  
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Cea mai numeroasă categorie dintre cele 15 posibile, fiecare exemplificată 

în Anexa 1 printr-un articol relevant, este cea cu conţinut indiferent şi context 

neutru (628 de articole, cele mai numeroase din întregul studiu).  

Trebuie remarcat şi numărul semnificativ mai mare al articolelor cu 

conţinut ce reflectă sau pledează pentru egalitatea de gen, în raport cu cele care 

reflectă discriminarea sau discriminează, în rândul aceste categorii, a articolelor în 

care femeile sunt prezentate într-un context neutru. 

 Este important de semnalat totodată că analiza conţinutului articolelor 

relevă prezenţa mai multor tipologii şi stereotipuri extrem de relevante pentru 

maniera în care media abordează problematica de gen. Astfel, de regulă, 

articolele care reflectă discriminarea, ilustrează femeile, ca victime ale deciziilor 

arbitrare ale instituţiilor publice. O constantă a spațiului mediatic este aceea a 

reprezentării femeilor ca obiecte sexuale ori în ipostaze tradiţionale (specifice 

unei societăți patriarhale). Totodată, se remarcă în continuare prevalenţa 

legitimărilor violenţei domestice, precum şi o viziune extrem de restrictivă în 

raport cu drepturile sexuale şi reproductive. Un alt stereotip reprodus de 

articolele al căror conţinut reflectă discriminarea este reprezentat de inegalitatea 

salarială dintre femei şi bărbaţi, pentru aceeași muncă prestată. 

Articolele care discriminează tind să abordeze într-o manieră directă 

justificarea adulterului masculin, reificarea femeii. Apar totodată articole care 

sugerează că femeia trebuie să aibă o doză de masculinitate pentru a reuşi în 

politică. Insistenţa asupra femeii ca „obiect sexual” sau ca “bun” aflat în 

proprietatea unui bărbat sau a unei familii este în continuare prezentă.  

În ceea ce priveşte articolele care pledează pentru egalitatea de gen, 

acestea se concentrează asupra femeilor de succes, femei cu performanțe în 

carieră. Tot în această categorie întâlnim materiale care descriu femei capabile să 

realizeze cu succes sarcini identificabile drept „tipic” masculine, precum şi situaţii 

sau eforturi pentru materializarea egalităţii în drepturi între femei și bărbați ori 

iniţiative pentru combaterea inegalității de gen. 
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4%

60%
14%

22%

Context Pozitiv VS Continut

 Reflecta discriminarea

 Discrimineaza

 Reflecta egalitatea de gen

 Pledeaza pentru egalitatea de gen

 Indiferent

 

Totodată, articolele care reflectă egalitatea de gen insistă tot asupra femeii 

de carieră, care performează în meserii asociate în general bărbaților. Se insistă 

asupra profesionalismului femeilor în aceste poziţii, un tip aparte de materiale 

fiind cele care descriu femei implicate în activismul legat de problematica de gen. 

 
 

Mai jos prezentăm câteva exemple din Anexa 1: 

Context pozitiv - Reflectă egalitatea de gen 

 „Îmi place uniforma. Nu am glumit când am spus că am o pasiuna a uniformelor”, își 

începe povestea, despre ceea ce înseamnă patrimoniu și bunuri de patrimoniu, Margareta 

Arsenescu, comisar-șef de Poliție, Direcția de Investigații Criminale, Biroul pentru 

Protejarea Patrimoniului Cultural. Când o vezi așa mică de înălțime, nu ai zice că are 

renumele ca fiind „necruțătoare” cu cei care fură din patrimoniu.  (Evenimentul Zilei, 4 

aprilie 2015: Femeia-comisar care a recuperat ouăle de dinozaur de 500.000 de euro) 

Articolul prezintă femeia de carieră, profesionistă, competentă într-o profesie asociată 

cu bărbații.  

 

Context pozitiv – Reflectă discriminarea 

Un grup de nouă actrițe porno din Japonia a reușit să strângă 40.000 de dolari în numai 12 

ore, în cadrul unei campanii de ajutorare a persoanelor bolnave de SIDA. Pe parcursul a 

două zile, fetele s-au lăsat pipăite și strânse de piept în schimbul unei mici donații. 

(Adevărul, 3 septembrie 2014: Piepturi „palpabile” în scopuri caritabile) 

Tipologie/ stereotip: Femeia este prezentată drept obiect sexual 
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În cadrul articolelor care prezintă femeile într-un context pozitiv, 60% 

dintre acestea reflectă egalitatea de gen. Sunt urmate la mare distanță de 

articolele ce se încadrează la „conținut indiferent” (22%) și de cele încadrate la 

conținut care pledează pentru egalitatea de gen (14%). În schimb, nu identificăm 

articole care să aibă un context pozitiv și un conținut discriminatoriu. Mai mult, 

numai 4% dintre articole au un conținut ce reflectă discriminarea și expun femeia 

într-un context pozitiv. 

 
Câteva exemple din Anexa 1: 

Context negativ – conținut neutru 

 „O femeie de 70 de ani din localitatea Ciochiuţa a fost muşcată de un şarpe în timp ce se 

afla la cules de mure pe un deal din apropierea casei. Femeia a fost dusă la Spitalul de 

Urgenţă din Drobeta Turnu Severin, iar viaţa ei nu este în pericol” (Evenimentul Zilei, 18 

august 2014) 

 

Context negativ – conținut care reflectă discriminarea 

 „O femeie din Sebeş a avut nevoie de ajutorul jandarmilor pentru a scăpa de furia soţului 

gelos. […]Un echipaj de jandarmerie a preluat cazul şi în urma verificărilor a reieşit faptul 

că reacţia violentă a bărbatului a survenit pe fondul bănuielilor acestuia că soţia nu-I este 

fidelă” (Unirea, 2 aprilie 2015) 

Tipologie: femeile ca victime “legitime” ale violenţei domestice 

 

16%

5%

5%
2%

72%

Context Negativ VS Continut

 Reflecta discriminarea

 Discrimineaza

 Reflecta egalitatea de gen

 Pledeaza pentru egalitatea de gen

 Indiferent
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6%

1%

12%
3%

78%

Context Neutru VS Continut

 Reflecta discriminarea

 Discrimineaza

 Reflecta egalitatea de gen

 Pledeaza pentru egalitatea de gen

 Indiferent

 

Observăm că articolele ce prezintă femeile într-un context negativ au de 

regulă un conținut indiferent problematicii de gen (72%). Urmează, cu 16%, cele 

care reflectă discriminarea, iar spre final, cu 5%, articolele ce vizează 

discriminarea și cele ce reflectă egalitatea de gen. Totuși, identificăm articole ce 

se încadrează în context negativ, dar pledează pentru egalitatea de gen (2%). 

În ceea ce privește contextul neutru avem următoarea situație din punct de 

vedere al conținutului: 78% dintre articole sunt indiferente; 12% reflectă 

egalitatea de gen; 6% reflectă discriminarea; 3% pledează pentru egalitate de gen; 

1% discriminează.   

 

 

 

 

 

 

 

Câteva exemple din Anexa 1: 

Context neutru – conținut neutru 

„Gone Girl”, cu Ben Affleck și Rosamund Pike, în regia lui David Fincher, vine cu un subiect 

ce amintește de celebrul caz „Elodia”: dispariția unei femei la cea de-a cincea aniversare a 

căsătoriei sale. (Evenimentul Zilei, 11 octombrie 2014: Premiere in cinematografe). 

 

Context neutru – conținut ce reflectă egalitatea de gen 

FIFA a anunțat cei trei candidați pentru premiul Ferenc Puskas oferit celui mai spectaculos 

gol al anului: James Rodriguez, Robin van Persie și Stephanie Roche.  

Stephanie Roche joacă pentru naționala de fete a Irlandei și în prima divizie din Franța. 

(Prahova, 4 decembrie 2014: O femeie candidează la "golul anului") 

Este prezentată femeia de carieră, care performează în meserii asociate în general 

bărbaților.  
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CONCLUZII 

 

Monitorizarea a avut în vedere 1.574 de articolele/ editorialele, selectate în 

intervalul iulie 2014 – aprilie 2014, din presa locală şi cea centrală. La nivelul 

presei generaliste, cu acoperire națională, au fost identificate 1.200 de articole 

după cum urmează: Adevărul - 674, Evenimentul Zilei - 526. La nivelul presei 

regionale au fost identificate 374 de articole.  

Articolele/ editorialele care cuprind în conţinutul lor cuvintele „femeie”, 

respectiv „femei” au o relevanță mult mai mare în presa centrală (1.200 știri), față 

de presa locală (374 de știri). Cu toate acestea, doar 499 de unități au prezentat 

elementele necesare pentru a fi încadrate în categoriile analizei de conținut, 

restul (1.075), cu toate că au fost selectate după indicatorul „femei/femeie”, au 

fost cuprinse în capitolul denumit generic „indiferent”. Astfel, interesul presei faţă 

de această problematica ce ține de statutul femeii în societate este destul de 

scăzut. 

Se observă că articolele/ editorialele reflectă într-o măsură mai mare 

egalitatea de gen (312), în raport cu discriminarea (prezentă, într-o formă sau 

alta, în doar 187 de articole). În ceea ce privește contextul, articolele pozitive 

reflectă într-o manieră categorică egalitatea de gen (156 de știri vizând egalitatea 

de gen, față de numai 9 care conțin elemente de discriminare). Pe de altă parte, 

cele negative reflectă discriminarea într-o măsură destul de importantă (116 știri 

care înglobează discriminarea față de 38 care vizează egalitatea de gen).  

În schimb, în ceea ce privește contextul „neutru”, știrile încadrate în 

secțiunea „egalitatea de gen” (118) sunt net superioare cantitativ celor încadrate 

în secțiunea „discriminează” (64). Cu toate că interesul mass-media pentru 

problematica ce ține de statutul femeii în societate este destul de scăzut, 

egalitatea de gen este mai pregnantă față de stereotipuri de gen, în speță 

discriminarea.      



 

19 
 

  

În ansamblu, se poate observa că din perspectiva contextului şi conţinutului 

articolelor, cea mai mare pondere o au relatările neutre şi indiferente ceea ce 

poate servi drept indicaţie pentru faptul că agenda mediatică nu este foarte 

interesată de problematica de gen. În egală măsură, este relevant, din perspectiva 

contextului, faptul că, exceptând relatările neutre, media preferă să ilustreze 

femeile într-un context negativ. Interesant este faptul că proporţia relatărilor 

neutre ori pozitive, din perspectiva contextului, este mai mare în media regionale.  

 Faptul că din perspectiva conţinutului, marea majoritate a articolelor sunt 

neutre este consonant analizei de context. Totodată, numărul ridicat al 

materialelor de presă care reflectă egalitatea de gen nu arată un paradox – este 

foarte probabil ca portretizarea femeilor în contexte negative să fie expresia unui 

stereotip care nu este conştientizat şi combătut ca atare la nivelul media. 

Altminteri, faptul că, în afară de articolele neutre, cele care reflectă egalitatea de 

gen sunt cele mai numeroase arată că, deşi limitată, problematica de gen îşi 

găseşte totuşi locul în discursul mediatic, aşa cum, din păcate, îşi găsesc locul şi 

relatările care reflectă discriminarea sau care discriminează direct.  

 O altă constatare importantă este aceea că, deşi media naţionale reflectă 

mai puternic egalitatea de gen (200 de astfel de articole în presa centrală, față de 

50 în media locale), presa locală promovează egalitatea de gen într-o proporţie 

mai mare (5% din totalul articolelor din presa locală, faţă 3% din totalul articolelor 

din media naţionale), frecvenţa discriminărilor fiind totodată mai redusă în media 

locale (6% în local, în raport cu 14% la nivelul presei centrale).  
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Anexa 1 – Articole tipice pentru categoriile de context-conţinut subliniate de 

mediatizare 

CONTEXT Reflectă 

discriminarea 

Discriminează Reflectă egalitatea 

de gen 

Pledează pentru 

egalitatea de gen 

Neutru 

Pozitiv Adevărul, 3 

septembrie 2014: 

Piepturi „palpabile” 

în scopuri caritabile 

Un grup de nouă 

actrițe porno din 

Japonia a reușit să 

strângă 40.000 de 

dolari în numai 12 

ore, în cadrul unei 

campanii de 

ajutorare a 

persoanelor bolnave 

de SIDA. Pe 

parcursul a două 

zile, fetele s-au lăsat 

pipăite și strânse de 

piept în schimbul 

unei mici donații. 

0 Evenimentul Zilei, 

4 aprilie 2015: 

Femeia-comisar 

care a recuperat 

ouăle de dinozaur 

de 500.000 de euro 

„Îmi place 

uniforma. Nu am 

glumit când am 

spus că am o 

pasiune a 

uniformelor”, își 

începe povestea, 

despre ceea ce 

înseamnă 

patrimoniu și 

bunuri de 

patrimoniu, 

Margareta 

Arsenescu, 

comisar-șef de 

Poliție, Direcția de 

Investigații 

Criminale, Biroul 

pentru Protejarea 

Patrimoniului 

Cultural. Când o 

vezi așa mică de 

înălțime, nu ai zice 

că are renumele ca 

fiind 

„necruțătoare” cu 

cei care fură din 

patrimoniu.   

Adevărul, 15 august 

2014: Succesul 

fetelor în sport: 

ambiția și motivația 

Sportul din România 

scoate la rampă tot 

mai des fete 

valoroase, care 

obțin performanțe 

pe bandă rulantă, în 

vreme ce băieții n-

au mai realizat nimic 

notabil de ani buni. 

(...) performanța 

românească a 

depășit noi limite în 

ultimii ani, datorită 

sportivelor din 

România. 

 

 

Adevărul, 3 

decembrie 2014: 

Ajutor pentru 

bătrâna cu pensie 

de șapte lei 

Povestea bătrânei 

din Bărăgan care 

încearcă să 

supraviețuiască 

dintr-o pensie de 

șapte lei a 

impresionat zeci de 

români. Mulți dintre 

ei s-au oferit s-o 

ajute cu alimente, 

lemne foc, 

medicamente, bani 

și chiar s-o 

transporte la spital. 
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Prahova, 7 martie 

2015: Descoperind 

universul feminin 

(editorial – autor 

femeie) 

„… ar mai fi ceva ce 

ar trebui să vadă 

bărbatul în femeia 

din viața lui. 

Echilibrul. Echilibrul 

pe care nu-l poate 

aduce decât o 

femeie, oriunde s-ar 

afla ea. Și asta 

deoarece, dincolo 

de toate, doar ea 

știe cum să facă față 

la toată casa – 

curățenie, mâncare, 

copii și câte și mai 

câte! (...) Nu e lucru 

care să nu poarte, 

măcar un pic, din 

amprenta sufletului 

femeii. Doar așa 

reușește să aibă, nu 

de puține ori, zece 

mâini și tot atâtea 

picioare, fiind cu un 

ochi la copil, cu unul 

al oala care fierbe 

pe aragaz și cu un... 

altul la mașina de 

spălat.  

0 Prahova, 28 aprilie 

2015: 32 la sută 

dintre angajații 

Dacia sunt femei 

La Automobile 

Dacia Pitești 

lucrează 5.300 de 

femei, 

reprezentând 32 la 

sută dintre 

angajații 

companiei, față de 

o medie de 18 la 

sută în industria 

auto la nivel 

mondial, potrivit 

directorului 

general Nicolas 

Maure. „Femeile 

joacă un rol 

important în viața 

noastră (...). 

femeile joacă un 

rol deosebit și în 

business, iar multe 

studii au 

demonstrat că 

echipele mixte sunt 

mai creative, mai 

eficiente și mai 

echilibrate”, a 

adăugat acesta. 

 

 

Unirea, 7 august 

2014: Promovarea 

egalității de șanse 

pentru femeile din 

Cugir 

La sediul unității 

„Baia Socială” din 

Cugir se află în stare 

avansată de 

pregătire lansarea 

proiectului 

Promovarea 

principiului 

„Egalitate de 

Șanse”, un demers 

ce se va derula prin 

FSE-POSDRU 2007-

2013. 

 

 

Tribuna, 5 

septembrie 2014: 

Fetele de la croitorie 

s-au reîntâlnit după 

50 de ani 

Promoția 1964 a 

Secției de Croitorie 

din cadrul Școlii de 

Meserii a fost 

renumită pentru 

componența ei: 30 

de fete și niciun 

băiat. Pe lângă 

croitorie, tinerele 

erau desăvârșite și 

în ale sportului. (...) 

La 50 de ani de la 

terminarea școlii, 

elevele promoției 

`64 se comportă ca 

și cum s-ar afla la 

început de an școlar. 

Rămân câteva ore 

una în compania 

celeilalte, 

rememorând 

amintiri din timpul 

școlii. 

Negativ Evenimentul Zilei, 

12 august 2014: 

„Deși rămasă cu 

hemipareză în urma 

unui accident 

vascular cerebral, o 

femeie de 80 de ani 

Adevărul, 4 

noiembrie 2014: 

Femeile trecute 

de 40 de ani ar 

trebui să îşi facă 

operaţii estetice, 

dacă vor să-şi ţină 

Evenimentul Zilei, 

21 aprilie 2015: 

„Avocatul Loredana 

Muscalu spune că a 

avut cazuri de 

hărțuire sexuală la 

locul de muncă, dar 

Evenimentul Zilei, 

13 octombrie 2014: 

„O femeie conduce 

atacurile luptătorilor 

kurzi în 

confruntarea cu 

jihadiştii organizaţiei 

Eveninmentul Zilei, 

18 august 2014: „O 

femeie de 70 de ani 

din localitatea 

Ciochiuţa a fost 

muşcată de un şarpe 

în timp ce se afla la 
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din Suceava nu și-a 

putut obține pensie 

de handicap dintr-o 

eroare de 

interpretare 

legislativă. Ca ea, 

mai sunt și alții. 

Motivele sunt 

halucinante. 

În mai 2014, 

Ministerul Muncii și 

Ministerul Sănătății 

au promovat un 

ordin comun potrivit 

căruia și sechelele în 

urma afecțiunilor 

neurologice sunt în 

lista bolilor pentru 

care se acordă 

diferite grade de 

handicap. Aplicarea 

în practică a acestui 

ordin a făcut ravagii 

însă la comisiile 

județene de 

evaluare, unele 

dintre acestea 

considerând că 

parezele (pierdere 

ușoară medie a 

forței musculare, 

slăbiciune 

musculară) 

accentuate, alături 

de plegii (afectarea 

gravă a capacităților 

motorii) pot fi 

considerate sechele, 

pe când alții au 

preferat să se țină 

strict de litera legii 

soţul acasă. 

Recomandă 

Louise van der 

Welde, un sexolog 

din Marea 

Britanie. Femeia 

[…] crede că un 

bărbat are tot 

dreptul să calce 

strâmb atâta 

vreme cât femeia 

îşi neglijează 

aspectul fizic şi că 

ea este de fapt 

principalul vinovat 

pentru adulterul 

soţului.  

 

 

victimele nu au 

avut curajul să 

meargă mai 

departe. Rușinea 

față de familie și de 

prieteni le face pe 

femeile hărțuite 

sexual la locul de 

muncă să nu facă 

plângere la 

instanță. Hărțuirea 

la locul de muncă 

este o realitate 

incontestabilă a 

vremurilor noastre, 

însă foarte puține 

cazuri ajung în 

instanță, spune 

avocat dr. 

Loredana Muscalu, 

membru al 

Baroului București. 

În 2012, avocatul a 

fost coraportor al 

României la 

Congresul Mondial 

al Muncii și 

Securității Sociale, 

iar anul trecut a 

susținut o teză de 

doctorat la 

Universitatea 

București despre 

principiul 

nediscriminării în 

dreptul social.” 

 

 

Statul Islamic (SI) 

care ameninţă să 

cucerească oraşul 

kurd Kobane, din 

apropierea graniţei 

Siriei cu Turcia, 

potrivit 

Observatorului 

Sirian pentru 

Drepturile Omului. 

«Mayssa Abdo, 

cunoscută sub 

numele de război 

Narine Afrine, se 

află la comanda YPG 

(principala miliţie 

kurdă siriană) la 

Kobane, alături de 

Mahmoud 

Barkhodan», a 

declarat pentru AFP 

Rami Abdel 

Rahmane, directorul 

OSDO” 

 

 

cules de mure pe un 

deal din apropierea 

casei. Femeia a fost 

dusă la Spitalul de 

Urgenţă din Drobeta 

Turnu Severin, iar 

viaţa ei nu este în 

pericol” 
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care detaliază pe 

larg doar plegiile. În 

urma interpretării 

diferite a actului 

normativ s-a ajuns 

în situația în care 

unii bolnavi cu 

pareze din unele 

județe au primit 

grad de handicap, 

pe când alții, din 

alte județe, nu.” 

Unirea, 2 aprilie 

2015: „O femeie din 

Sebeş a avut nevoie 

de ajutorul 

jandarmilor pentru a 

scăpa de furia 

soţului gelos. […]Un 

echipaj de 

jandarmerie a 

preluat cazul şi în 

urma verificărilor a 

reieşit faptul că 

reacţia violentă a 

bărbatului a 

survenit pe fondul 

bănuielilor acestuia 

că soţia nu-i este 

fidelă” 

 

 

Prahova, 3 

septembrie 2014: 

„În acest context, 

istoria 

contemporană a 

României 

consemnează o 

premieră: două 

candidate femei 

vor să-şi măsoare 

forţele în cursa 

pentru cea mai 

înaltă funcţie în 

stat. Acum este de 

văzut cum şi în ce 

fel se vor împărţi 

şi voturile celor 

care spun că vor 

vota un candidat 

femeie. Nu de 

alta, dar cele două 

provin din 

«trunchiul PDL» şi 

au fost destui 

aceia care cu ceva 

vreme în urmă le 

susţineau când pe 

una, când pe 

cealaltă, după 

Tribuna, 18 martie 

2015: Politiştii au 

efectuat 93 de 

percheziţii 

domiciliare pentru 

destructurarea a 

patru grupări 

infracţionale 

bănuite de 

evaziune fiscală şi 

spălare de bani, în 

domeniul prestării 

de servicii de tip 

„video chat”. 

Potrivit unui 

comunicat al 

Biroului de 

Informare Publică 

şi Relaţii cu Presa 

din cadrul 

Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi 

Justiţie, este vorba 

de patru dosare 

deschise în cauză. 

Percheziţiile au 

avut loc în 

Bucureşti, dar şi în 

 Tribuna, 11 august 

2014: „O fetiţă de 7 

ani şi o femeie de 46 

de ani au ajuns la 

spital în urma unui 

accident care a avut 

loc sâmbătă după-

amiază la intrarea în 

Cisnădie. Un bărbat 

de 43 de ani care 

conducea 

autoturismul spre 

Cisnădie, pe fondul 

neadaptării vitezei 

într-o curbă ușoară 

la stânga, a pierdut 

controlul asupra 

direcţiei de 

deplasare şi a ieşit în 

afara părţii 

carosabile.” 
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modelul «Zoe, fii 

bărbată»” 

Sibiu, Buzău, 

Bacău, Timiş şi 

Ilfov, fiind vizată 

destructurarea a 

patru grupări 

infracţionale 

bănuite de 

evaziune fiscală şi 

spălare de bani, în 

domeniul prestării 

de servicii de tip 

„video chat”. 

Neutru Evenimentul zilei, 

26 februarie 2015: 

„Medicii timișoreni 

nu mai fac avorturi 

în Postul Paștelui. 

Cadrele medicale 

refuză întreruperile 

de sarcină, spunând 

că «nu e 

creștinește». 

Majoritatea 

adepților acestui 

principiu sunt la 

Clinica de 

Obstetrică-

Ginecologie „Dr. 

Dumitru Popescu”, 

dar și la Clinica 

Bega.” 

Adevărul, 27 

august 2014: 

„Sofia Vergara 

dezlănțuită la 

Premiile Emmy 

Sofia Vergara și-a 

etalat cu mândrie 

și fără rețineri 

trupul în fața 

tuturor. Mai mult, 

actrița și-a 

mângâiat 

provocator 

formele 

voluptoase, 

scoase în evidență 

de o rochie albă și 

foarte mulată.” 

 

 

Evenimentul Zilei, 

5 sept 2015: 

„Portofoliul 

României, la mâna 

lui Jean-Claude 

Juncker 

La finalul audierii, 

purtătorul de 

cuvânt al Comisiei, 

Natasha Bertaud, a 

anunțat pe Twitter 

că numărul 

candidaților femei 

a ajuns la nouă, 

ceea ce înseamnă 

că Juncker a 

acceptat 

europarlamentarul 

PSD. După 

discuțiile bilaterale, 

Juncker va decide 

ce sarcini va primi 

fiecare.” 

 

Evenimentul Zilei, 7 

martie 2015: 

„Gingașul 8 martie 

este mânjit cu 

sânge! 

Suntem pe 8 martie 

1857, la New York. 

Orașul foșgăie de 

trecători, vânzători 

ambulanți, căruțe, 

biciclete, 

automobile. Din 

depărtare se aude 

un vuiet nelămurit 

care tot crește. Se 

apropie. Este o 

coloană de câteva 

mii de muncitoare 

textiliste. 

Nemulțumite de 

condițiile de muncă 

și viață, ele au 

declanșat greva și 

acum își strigă 

revendicările în 

stradă.” 

Evenimentul Zilei, 

11 octombrie 2014: 

Premiere în 

cinematografe 

„Gone Girl”, cu Ben 

Affleck și Rosamund 

Pike, în regia lui 

David Fincher, vine 

cu un subiect ce 

amintește de 

celebrul caz 

„Elodia”: dispariția 

unei femei la cea 

de-a cincea 

aniversare a 

căsătoriei sale. 

Prahova, 6 martie 

2015: „România 

înregistrează a 

Tribuna, 22 sept. 

2014: „Ce și cât 

îndură femeile 

Prahova, 4 dec. 

2014: „O femeie 

candidează la 

Prahova, 16 dec. 

2014: „Atelier pe 

tema egalității de 

Tribuna, 16 noi. 

2014: „Parfumul 

merilor 
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cincea cea mai 

scăzută rată de 

angajare în rândul 

femeilor din UE 

Datele Eurostat 

arată că diferența 

dintre salariile 

primite de bărbați și 

femei în România a 

crescut de la 8,5% în 

2008 la 9,1% în 

2013, în condițiile în 

care media UE a 

scăzut de la 17,3% la 

16,4% în perioada 

analizată.”  

 

 

durerile naşterii, 

în diferite culturi 

Nasc în gradjuri de 

animale, sunt 

legate cu sfori, 

izolate mai bine 

de o săptămână, 

mănâncă numai 

unt, miere şi 

alimente uşoare, 

îşi pierd 

identitatea […] 

Vorbim despre 

femeile din 

diferite culturi, 

care devin mame, 

şi care trebuie să 

urmeze ritualuri 

bine întocmite de 

poporul lor şi -

unele - chiar 

nesănătoase. Cele 

mai multe naşteri 

nu au loc în spital, 

ci acasă. Cu soacra 

"pe cap". 

"golul anului" 

FIFA a anunțat cei 

trei candidați 

pentru premiul 

Ferenc Puskas 

oferit celui mai 

spectaculos gol al 

anului: James 

Rodriguez, Robin 

van Persie și 

Stephanie Roche.  

Stephanie Roche 

joacă pentru 

naționala de fete a 

Irlandei și în prima 

divizie din Franța.”  

 

 

șanse, la Câmpina 

Fundaţia pentru o 

societate deschisă şi 

Centrul Parteneriat 

pentru Egalitate au 

organizat recent, la 

Câmpina, atelierul 

,,Stereotipurile de 

gen în cultura 

românească” - 

primul eveniment 

dintr-o campanie de 

conştientizare cu 

privire la 

combaterea 

stereotipurilor de 

gen şi promovarea 

egalităţii de şanse.” 

 

 

Mulţi dintre colegii 

mei de clasă erau 

din satele apropiate. 

Se deosebeau mult 

de noi, orăşenii, mai 

ales prin buna lor 

cuviinţă, cinste şi 

solidaritate. Patru 

ani coleg de bancă 

mi-a fost Ion Florea, 

iar de clasă şi vărul 

lui - Oprea, ambii 

din Cacova.” 

 

 


