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Comitetul de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vîrstnice

 Tema : Condiţia femeii vîrstnice în Romania și în judeţul Iași

Perioada interbelica a fost o perioada in care a luat nastere emanciparea femeii  , aceasta 

trecand de la stadiul de femeie de casa la cel de doamna in societate. In acele timpuri , femeia 

castigase deja o multime de drepturi: purta pantaloni, putea avea parul tuns, facea sport 

impreuna cu sotul, se plimba cu bicicleta etc.

Alte dovezi ale emanciparii feminine sunt aparitia concursurilor de frumusete, presa feminina 

si lupta pentru drepturile femeii.

Odata cu perioada interbelica in zona publicatiilor apar si reviste dedicate exclusiv femeilor. 

Astfel, presa feminina cunoaste o popularitate tot mai mare , iar daca pana atunci discursurile 

despre aspectul feminin erau discutate intre femei sau in creatia poetilor si a romancierilor, 

aceasta epoca marcheaza o schimbare de cotitura in istoria presei feminine.

Cel mai nou tip de femeie în Romania este femeia independenta : politician sau afacerista de 

succes . 

De asemenea apar la stiri, in talk-show-uri, in emisiuni si in reviste tot mai multe nume de 

femei. Multe dintre ele sunt politicieni, consilieri, parlamentari, lideri de partid. Insa viziunea 

barbatului despre femeie nu s-a scimbat prea tare odata cu trecerea timpului.

In ziua de azi femeia este vazuta fie ca obiect sexual, fie in rol de gospodina, fie ca victima a 

violentei barbatului, fie ca o fiinta capricioasa, dar si ca simbol al armoniei si, nu in ultimul 

rand, ca o persoana mult mai cinstita si mai muncitoare decat un barbat. Stereotipul propriu 

culturii de masa se pare ca determina comportamentul femeilor active in viata politica si 

asteptarile ziaristilor din domeniul politic.

In politica actuala din Romania si de pe tot globul, femeile au ajuns in varf. Au credibilitate, dar 

o pierd la fel de usor precum au obtinut-o  sau par ca n-au avut nicio clipa increderea 

electoratului . Sunt peste tot si de toate felurile.Multi dintre barbatii din Romania sunt sceptici 

cand se pune problema sa fie condusi de o femeie, si in multe cazuri chiar si unele femei simt 

acest lucru.

Cu toate impedimentele de care ne mai lovim şi în ziua de astăzi, nu putem nega faptul că 

femeia a avut o evoluţie constantă de-a lungul timpului şi a ajuns din anumite puncte de vedere 

egală cu bărbatul. Asta nu înseamnă că în toiul unei petreceri nu vă veţi uita în jur şi nu veţi 

vedea două grupuri distincte care stau şi vorbesc. Cu toate că, probabil, vor mai trece multe 

secole până ce bărbaţii vor accepta la nivel global egalitatea dintre ei şi soţiile lor, trebuie să 

recunoaştem că, în general, în majoritatea societăţilor evoluate mentalitatea s-a schimbat 

radical.

Statistic situația femeii vîrstnice în evedențele CJP Iași se prezintă astfel :

Total Din care Femei Pensia medie

Total pensionari sector de stat 150027 73713 1150

Total limită de vîrstă 119953 67281 1283

LVV stagiu  complet 85761 45694 1373
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LVV incomplet 34192 21587 1056

Pensie anticipata 458 229 1372

Pensie anticipata partiala 3045 1540 939

Total invaliditate 11913 4659 605

Grad1 1316 436 541

Grad2 5461 1959 623

Grad3 5136 2264 603

Total IOVR 126 37 255

Total Din care Femei Pensia medie

Total agricultori 16912 14104 486

Total limită de vîrstă 15738 14093 506

LVV complet 7167 6414 571

LVV incomplet 8571 7679 451

Total invaliditate 39 11 241

Grad1 5 0 216

Grad2 34 11 245

Pensie urmas 1135 1110 213

Ponderea varstnicilor activi pe sexe- barbati versus femei:

Total pensionari care lucreaza Femei Barbati

5182 2450 2732
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