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COMUNICAT DE PRESĂ  

”Timpul Femeilor” 

Ce este timpul pentru femeile din România? Cum își împart ele această resursă în viața de zi cu 
zi? Statisticile ne arată că există diferențe considerabile între femeile și bărbații din România din 
punct de vedere al modului în care își petrec aceștia timpul , mai ales în ceea ce privește modul 
în care își împart activitățile din spațiul privat. Bărbații au mai mult timp liber, în medie cu peste 1 
oră/zi, conform Institutului Național de Statistică, iar femeile alocă considerabil mai mult timp 
îngrijirii gospodăriei și familiei (femeile - în medie 4:24 de ore/zi; bărbații - în medie 2:05 ore pe 
zi). Această distribuire inegală a timpului este consecința mentalităților tradiționale din România 
față de rolurile de gen în familie. Un studiu al Consiliului Național pentru Combaterea 
Discriminării (CNCD) din 2012 arata că 63% dintre români sunt de acord cu expresia ”bărbatul e 
capul familiei” iar peste jumătate dintre ei consideră că treburile casei sunt sarcina exclusivă a 
femeilor, la fel și educația și îngrijirea copiilor. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.968848746466165.1073741860.169962753021439

&type=3 

Coaliția pentru Egalitate de Gen, alcătuită din cinci organizații neguvernamentale active în 
domeniul drepturilor femeilor, anume: CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asociația 
pentru Libertate si Egalitate de Gen (A.L.E.G.), AnA – Societatea de Analize Feministe, 
Asociația E-Romnja și Asociația Front desfășoară pe parcursul lunii martie o campanie despre 
timpului femeilor, în cadrul căreia se va lansa o expoziție de fotografie în diverse spații publice 

din București, Călărași, Ploiești și Sibiu.  

Expoziția de fotografie ”Timpul femeilor” invită vizitatorii să reflecteze la diversitatea și 
complexitatea vieților femeilor din România de azi și la ce înseamnă resursa ”timp” pentru 
acestea.  Organizată în colaborare cu fotografii Ioana Moldovan și Gabriel George, expoziția 
cuprinde imagini cu femei aflate la locul de muncă, pe stradă, la piață, acasă sau în alte locuri și 
redă fragmente din discuțiile despre modul în care își împart timpul zi de zi. 

În perioada 6 - 8 martie fotografiile vor fi expuse în incinta Shopping City Sibiu. 

_______________ 
Pentru detalii suplimentare:  
Website: www.ongen.ro  
Sursa datelor statistice: 

 Institutul Național de Statistică, Utilizarea timpului în România. Cercetarea statistică privind 
utilizarea timpului (TUS) realizată în gospodăriile populaţiei, în perioada septembrie 2011- 
septembrie 2012 
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/util_timpul/utilizarea_timpului_r13.
pdf 

 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Percepţii şi atitudini privind 
discriminarea în România, 2012, pg. 56, 
http://www.cncd.org.ro/files/file/Raport%20de%20cercetare%20CNCD_Discriminare.pdf  
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