
 

1 

 

  

 

 

 

 

 

PARTICIPAREA  

FEMEILOR ȘI BĂRBAȚILOR  
DIN REPUBLICA MOLDOVA  
ÎN PROCESUL DECIZIONAL 

 

 

 

REZULTATELE SONDAJULUI DE OPINIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chișinău 2012 

 

 

 



 

2 

 

Acest raport este un studiu independent, realizat de Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing „CBS-AXA” 
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aici aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat opiniile Fundaţiei Soros-Moldova. 

Din echipa de coordonare a proiectului au făcut parte Ion Jigău, director executiv al „CBS-AXA”, Vasile Cantarji, 

coordonator al proiectului şi autorul raportului, manager de proiecte la „CBS-AXA”, Rotaru Andrei şi Bătrînescu 

Veaceslav, manageri ai reţelei de operatori din cadrul „CBS-AXA”. 



 

3 

 

 

CUPRINS  

 

  

Constatări cheie ...................................................................................................................................................... 4 

METODOLOGIE ........................................................................................................................................................ 6 

ATITUDINE ............................................................................................................................................................... 7 

PRIORITĂŢI .............................................................................................................................................................. 9 

PARTICIPARE ......................................................................................................................................................... 10 

TRANSPARENȚĂ .................................................................................................................................................... 16 

ALEGERI ................................................................................................................................................................. 17 

Lista figurilor ......................................................................................................................................................... 19 

Lista tabelelor........................................................................................................................................................ 19 



 

4 

Constatări cheie 
 

Atitudine  

Percepţiile populaţiei privind prezenţa femeilor în cercul decizional de orice nivel sunt „centrist-

masculinizate”. Circa două treimi din respondenţi se declară susţinători ai ideii că genurile contează în egală 

măsură în sensul prezenţei la luarea deciziilor, fiind în același timp pronunţat numărul celor care plasează 

poziţiile decizionale pe seama genului masculin (25%-29%). 

Se menţine acceptarea unei admisii distorsionate pe verticală a genurilor pe poziţii decizionale. Adică femeile 

sunt mai mult acceptate sau chiar preferate bărbaţilor în funcţii decizionale la nivelul de jos  (președinte al 

comitetului părintesc – 23,5% de acceptări, director de școală – 15,9%). Însă odată ce importanţa postului 

creşte, gradul de preferinţă al unei femei pentru acel post scade, în favoarea unui bărbat (de exemplu,, doar 4, 

0% dintre respondenţi ar prefera o femeie la funcţia de Președinte al ţării , în timp ce 41,1% ar prefera un 

bărbat). 

Priorităţii   

Dezvoltarea comunitară, în sensul problemelor prioritare de dezvoltat, vizează în percepţia respondenţilor în 

primul rând aspectele de infrastructură locală (drumuri și poduri, apă și canalizare) și asistenţă socială. 

Priorităţile văzute de femei nu diferă substanţial de cele văzute de bărbaţi. Totuși, unele diferenţe sunt 

suficient de pronunţate pentru ca să putem concluziona că femeile sunt mai preocupate de infrastructura 

socială, precum servicii de asistenţă socială (43,6% menţiuni în rândul femeilor faţă de 35,7% în rândul 

bărbaţilor), infrastructura educaţională (31,6% faţă de 24,6% respectiv) și servicii/instituţii de sănătate (28,6% 

și doar 23,6% respectiv). 

Participare  

Și în cazul participării de facto în procesul decizional la nivel comunitar este potrivită formula „centrist-

masculinizat”. Mai mult de jumătate (56,3%) din cei intervievaţi au percepţia că deciziile sunt luate de bărbaţi 

și femei în egală măsură. Pe de altă parte, 28,1% susţin că în mare măsură bărbaţii sunt cei care iau deciziile şi 

doar 3,3% din respondenţi sunt de părere că femeile, în mare măsură, sunt cele care iau deciziile cu privire la 

dezvoltarea și renovarea unor obiecte în localitate. 

Cercul decizional la nivel comunitar și naţional în Republica Moldova este departe de a fi numit unul colectiv. 

Astfel, un număr foarte mic de cetăţeni participă în luarea deciziilor. De exemplu, doar 0,8% din respondenţi 

sunt parte (membri) ai unor grupuri de iniţiativă la nivel  local iar alţii 4,4% sunt participanţi activi în asemenea 

organisme decizionale. Aparent un procent mai înalt de membri întrunesc partidele politice, 2,0% din cei 

intervievaţi având statut de membru al unui partid politic. Însă şi aici participarea este foarte mică: 2,8% nu 

sunt membri de partid, deşi sunt activi în cadrul lor. Astfel, doar 4,8% din cetăţeni participă la viaţa și 

activitatea partidelor politice, având fie statut de membru, fie  de simpatizant.  
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Din perspectiva genurilor, discrepanţele indiferent de nivel și tipul grupului decizional (autorităţi publice locale 

(APL), organizaţii non-guvernamentale (ONG), partide politice, grupuri de iniţiativă) sunt în detrimentul 

femeilor. 

Transparenţă 

Activitatea organelor oficiale de administraţie publică la nivel local rămâne în umbră, gradul de informare a 

cetăţenilor despre activitatea lor fiind foarte scăzut. Doar unul din cinci respondenţi se declară în măsură 

diferită informat despre cum se iau deciziile în primărie sau consiliul localităţii de reședinţă, cu diferenţe 

minime în funcţie de genul respondentului. Remarcăm aici că gradul scăzut de informare nu este determinat 

(cel puţin în exclusivitate) de netransparenţa administraţiei publice locale, ci și de lipsa de cultură participativ-

politică a populaţiei în întregime.  Deşi, pe de altă parte, cetăţenii declară că îşi cunosc drepturile cu privire la 

informarea despre activităţile APL și participarea la acţiunile lor. În acelaşi timp, majoritatea (peste 2/3) din 

respondenţi este informată despre dreptul său să asiste la ședinţele consiliului local, despre obligativitatea 

APL de a anunţa orarul acestor ședinţe şi că cetăţenii sunt în drept să solicite informaţii cu privire la deciziile 

APL etc. 

Alegeri 

3,5% din respondenţi au declarat că intenţionează să candideze la viitoarele alegeri locale în calitate de 

candidat la funcţia de primar, 7,3%  la funcţia de consilier local și 4,4% la cea de consilier raional. Pierderile de 

gen în alegerile la nivel local se perpetuează în timp. Intenţiile declarate de participare la alegerile la nivel local 

sau raional au un nivel de două ori mai scăzut în rândul femeilor, în comparaţie cu bărbaţii. 

Cercul social este unul din mediile care restricţionează participarea electorală a femeilor la un nivel comparabil 

cu bărbaţii. Femeile sunt mai rar încurajate să candideze decât bărbaţii. 

Neîncrederea în trăsăturile sale de caracter (21,6% femei sunt de părere că nu dispun de un caracter potrivit, 

faţă de 18,6% bărbaţi), gradul mai sporit de solicitare a femeilor în plan privat (14,5% femei intervievate 

motivează lipsa intenţiilor prin faptul că trebuie să aibă grijă de copii și familie, faţă de doar 7,0% bărbaţi), 

precum şi frica (12,1% faţă de 7,8% bărbaţi sunt motivele - specifice mai mult femeilor decât bărbaţilor - ale 

renunţării sau ale neintenţiei de a candida la alegerile locale.   
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METODOLOGIE  
 

Acest studiu a fost realizat în cadrul serviciului OMNIBUS CBS-AXA 

 

 Volumul eşantionului: 1225 de persoane cu vârstă de 18 ani şi mai mult; 

  

 Tipul eşantionului: stratificat, probabilist, bistadial; 

 

 Criterii de stratificare: 11 regiuni geografice (care coincid cu unităţile administrativ teritoriale de până 

la revenirea la raioane), municipiile Chișinău și Bălţi, mediu rezidenţial (urban-rural), mărimea 
localităţilor urbane (2 tipuri), numărul de populaţie a localităţilor rurale (3 tipuri). 

 

 Eşantionare: Volumele straturilor urbane şi ale totalului pe regiuni (fostele judeţe), cât şi  volumele 
straturilor rurale au fost calculate proporţional cu numărul populaţiei în conformitate cu datele 
comunicate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova.  

   Stadii de randomizare: 

I. Localitatea: în cadrul straturilor ajustate, localităţile (90) au fost selectate în mod aleator, în 
baza tabelelor cu numere aleatoare. 

II. Familia: numărul maximal de interviuri efectuate într-un punct de eşantionare a fost de 5. 
Familiile în care s-au realizat interviurile au fost selectate prin metoda rutei aleatoare, cu un pas 
statistic prestabilit.  

III. Persoana: în cazurile în care în familiile selectate au existat mai multe persoane adulte, 
persoana intervievată s-a stabilit prin metoda celei mai apropiate zile de naştere. 

 

 Reprezentativitate: eşantionul este reprezentativ pentru populaţia adultă a Republicii Moldova, cu o 
eroare maximală de +3% 

 

 Perioada de culegere a datelor:  19-27 septembrie, 2012. Interviurile au fost realizate la domiciliul 
respondenţilor. Chestionarul a fost redactat în limbile română şi rusă, oferindu-se respondenţilor 
posibilitatea de a alege varianta cea mai potrivită pentru ei.  
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ATITUDINE 

Raportarea percepţiilor și convingerilor subiective la realitatea socială obiectivă a constituit Nodul Gordian ai 

știinţelor sociale, dând naștere abordărilor care recunoșteau doar una din aceste componente, cât și a 

abordărilor care au căutat să le explice printr-o relaţionare continuă. Ultimele eforturi în teoria sociologică 

urmăresc crearea unei paradigme sociologice complexe, dând naștere modelului analizei sociale pe nivele 

(Hage, 1994; Whitmeyer, 1994, Jaffu, 1998, Smelser, 1997). Această abordare reiese din concepţia continuum-

ilor realităţii sociale, precum micro-macro, dar în special obiectiv-subiectiv. Reproducem ilustrarea foarte 

reușită a principalelor nivele în analiza socială a lui George Ritzer. 

 

 Macro  

O
b

ie
ct

iv
 

I. Macro-obiectiv 
Ex. societate, lege, 

birocraţie, arhitectură, 
tehnologii, limbă 

II. Macro-subiectiv 
Ex. cultură, norme, 

valori 

Su
b

ie
ct

iv
 

III. Micro-obiectiv 
Ex. modele de 

comportament, acţiune și 

interacţiune 

IV. Micro-subiectiv 

Ex. percepţie, 
convingeri, diferite 

laturi ale construcţiei 

sociale a realităţii 

 Micro  

Analiza percepţiilor privind poziţionarea genurilor în public și privat în mod inevitabil se plasează în limitele 

continuum-ului obiectiv-subiectiv. Precum se știe, realitatea socială este un produs al omului în relaţionarea sa 

cu semenii săi și mediul natural este o reproducţie a modului cum omul percepe lucrurile, așa cum acestea 

trebuie să aibă loc. În acest sens, întrebarea referitor la care dimensiune este cauzală și care este de fapt efect 

dispare. Percepţia precum că „la conducere trebuie să fie bărbaţii” (subiectiv) le face, în prezent, pe femei să 

tindă mai puţin spre această „conducere” (obiectiv), și tot astăzi copiii văzând „la conducere” preponderent 

bărbaţi (obiectiv) capătă percepţia că „la conducere trebuie să fie bărbaţii” (subiectiv). În acest fel, 

dimensiunile obiectiv-subiectiv se reproduc continuu iar schimbările calitative, răsturnările de situaţie necesită 
perioade îndelungate.  

Datele sondajului arată persistenţa percepţiilor „centrist-masculinizate” privind gradul de prezenţă a femeilor 

la nivelul decizional atât în plan privat, cât și în cel public. Pe de o parte două treimi din respondenţi optează 

pentru participarea în egală măsură a genurilor la luarea deciziilor (de remarcat că în viaţa publică într-o 

proporţie mai mare). Pe de altă parte, raportul numeric între cei care au optat pentru ca femeile să ia deciziile 

și cei care au optat pentru ca bărbaţii să ia deciziile este puternic distorsionat în direcţia „masculină”, numărul 
celor dintâi fiind de 5-6 ori mai mic.  

Totuși, ar fi un indicator care a înregistrat o tendinţă pozitivă în ultimii ani. Barometrul de Gen, realizat în anul 

2006 înregistrează 59,2% respondenţi care optau pentru răspunsul „genul nu contează” cu referire la familie 

(faţă de 65,1% în prezent) și 60,9% au ales această opţiune cu referire la viaţa publică (faţă de 69,7% în 
prezent. 
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Figura  1. Sunteţi de părere că … 

 

O altă trăsătură specifică abordării prezenţei genurilor, care persistă în timp, este cea verticală, fie vorba de 

rangul funcţiilor cu decizie, fie de cel al prestigiului de profesii. În acest caz , avem o dovadă în plus că există o 

corelaţie puternică între rangul decizional al unor anumite funcţii de răspundere și gradul de acceptare a 

femeilor/bărbaţilor în aceste funcţii. Ordonarea funcţiilor în descreștere după ponderea respondenţilor care ar 

prefera o femeie în această funcţie coincide aproape perfect cu „greutatea” sau importanţa acestei funcţii, de 

la 23,5% respondenţi care ar prefera o femeie în poziţia de președinte al comitetului de părinţi și 15,9% în 

calitate de director de școală, până la 4,1% în calitate de președinte al consiliului raional sau deputat și 4,0% în 

calitate de președinte. 

 

Tabelul  1. Dvs. aţi prefera o femeie sau un bărbat pentru funcţia de… 

 
O femeie Un bărbat 

Genul nu 

contează 
NŞ/NR 

Preşedinte al comitetului de părinţi 23,5% 13,0% 62,7% ,8% 

Director de şcoală 15,9% 19,4% 64,6% ,2% 

Membru al consiliului local 5,6% 20,0% 73,8% ,6% 

Primar 5,4% 33,2% 61,0% ,4% 

Membru al consiliului raional/municipal 5,0% 20,8% 73,2% 1,0% 

Preşedinte al consiliului raional 4,1% 24,9% 70,2% ,8% 

Deputat 4,1% 27,9% 67,4% ,6% 

Preşedinte al ţării  4,0% 41,1% 54,1% ,9% 
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PRIORITĂŢI  

 

Priorităţile de dezvoltare la nivel comunitar sunt în linii generale abordate în mod similar de bărbaţi și femei. 

Și totuși, specificul de gen, care semnalează o vulnerabilitate mai sporită a femeilor, le impune să opteze 

pentru probleme de ordin social într-o măsură mai mare decât bărbaţii. Problema infrastructurii de drumuri și 

poduri în mod tradiţional este recunoscută ca şi prioritate de toată populaţia (56,0%) indiferent de gen. 

Urmează infrastructura aprovizionării cu apă, asistenţa socială, educaţie și ocrotirea sănătăţii. Însă, urmărind 

diferenţele înregistrate în funcţie de genul respondentului deducem cu claritate că pachetul social este 

preferat de femei într-o măsură mai mare, pe când bărbaţii optează în proporţie mai pronunţată pentru 
infrastructura de drumuri. 
 

Tabelul  2. Care consideraţi că sunt trei cele mai stringente probleme la momentul de faţă în comunitatea Dvs. ? Ce 
trebuie făcut acum în primul rând, în al doilea şi în al treilea rând pentru comunitate?  

  Total Masculin Feminin 

drumuri şi poduri 56.0% 59.0% 53.6% 

sisteme de apă şi canalizare 41.9% 42.4% 41.5% 

servicii de asistenţă socială 40.0% 35.7% 43.6% 

şcoli, grădiniţe, instituţii extraşcolare  28.4% 24.6% 31.6% 

oficiul medicului de familie/centrul medicilor de familie/centrul de sănătate 26.4% 23.6% 28.6% 

programe de ocrotire a sănătăţii  23.6% 23.6% 23.6% 

mediul ambiant 19.4% 21.8% 17.4% 

sisteme gaz 16.4% 17.5% 15.6% 

centre comunitare/ case de cultură 14.7% 16.5% 13.2% 

programe educaţionale  11.2% 11.1% 11.4% 

Alte probleme 10.3% 11.5% 9.5% 
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PARTICIPARE 

 

Distribuţia răspunsurilor la întrebarea prezentată mai jos ne readuce în memorie informaţia  despre 
continuum-ul obiectiv-subiectiv, pentru că acest indicator are ca scop reflectarea planului obiectiv 

(materializat) al participării genurilor la luarea deciziilor. Vom observa din tabelul de mai jos că distribuţia 
răspunsurilor privind cine de obicei ia deciziile în comunitate este foarte apropiată celei privind genul care este 
de preferat să ia deciziile.  

    

Tabelul  3. În comunitatea Dvs. cine de obicei i-au decizii cu privire la dezvoltarea sau renovarea unor obiecte în 
localitate? 

Bărbaţii în mare măsură 28,1% 

Bărbaţii şi femeile în egală măsură 56,3% 

Femeile în mare măsură 3,3% 

Nimeni 3,5% 

altcineva ,5% 

NŞ/NR 8,3% 

 

Gradul de participare a cetăţenilor în cadrul structurilor administrative sau asociative este unul foarte scăzut. 

Doar 2,6% din respondenţi declară cu participă activ în activitatea administraţiei publice raionale și 4,2% a 

celei locale, mai puţin de 1% sunt membri ai ONG-urior și doar 3,7% participă activ în activitatea lor. Din 

partide politice fac parte doar 2,0% respondenţi, iar alţii 2,8% participă activ în activitatea acestora. Nici 

asocierile de moment, cum ar fi grupurile de iniţiativă nu antrenează mase largi de populaţie. Doar 0,8% din 

respondenţi făceau parte din asemenea grupuri în perioada intervievării, iar 4,4% participau în cadrul acestor 

iniţiative. 

În ce priveşte dimensiunea de gen - indiferent de structuri - prezenţa femeilor fie formală, (membri) fie 

participare fără statut formal este mai mică decât prezenţa bărbaţilor. De remarcat că discrepanţa cea mai 

mare se înregistrează în cazul partidelor politice, nivelul de participare a bărbaţilor, fiind unul dublu faţă de cel 
al femeilor.  
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Figura  2. Gradul de participare la nivel comunitar 

 

 

Participarea la acţiuni concrete care vizează decizii la nivel comunitar este și ea destul de scăzută. Acţiunile 

care antrenează un număr sporit de cetăţeni sunt, evident, adunările populaţiei din comunitate, deși și la 

aceste adunări au participat doar unul din cinci cetăţeni. Restul acţiunilor antrenează mai puţin de zece la sută 

din locuitori. Discrepanţa între genuri este una mică, deși, la majoritatea formelor de acţiuni, nivelul de 

participare a femeilor este sub cel al bărbaţilor.  
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Tabelul  4. Dvs. personal aţi participat vreodată la următoarele acţiuni în cadrul comunităţii Dvs.? (Da, de câteva 
ori+Da, de multe ori) 

  Bărbaţi Femei 

Adunări comunitare 18.7% 21.7% 

Consultarea bugetului localităţii 8.6% 7.1% 

Atragerea investiţiilor 8.0% 5.5% 

Repartizarea bugetului localităţii 7.4% 5.3% 

Elaborarea (pregătirea) proiectelor comunitare 7.3% 5.9% 

Câştigarea de granturi pentru localitate 6.0% 6.5% 

Elaborarea planului strategic al comunităţii 5.9% 5.2% 

Crearea condiţiilor pentru business 5.0% 4.5% 

 

Evident, participarea la evenimentele unde sunt luate decizii nu înseamnă automat că vocea participantului a 

contat la adoptarea lor. Fiind întrebaţi cât de des participă nemijlocit la luarea deciziilor în cadrul acţiunilor 

respective, maximum 5% din respondenţi afirmă că des sau foarte des, iar majoritatea respondenţilor afirmă 
că deloc nu participă la luarea deciziilor.  

 

Tabelul  5. Cât de des Dvs. participaţi la luarea următoarelor decizii referitoare la comunitate? 

    
Foarte 

des/Des Periodic 
Foarte 
rar/Rar Deloc 

Consultări publice 
Bărbaţi 3.2% 6.1% 23.4% 67.2% 

Femei 2.7% 5.4% 19.9% 72.1% 

Adunări ale locuitorilor din comunitate 
Bărbaţi 5.2% 12.3% 29.1% 53.5% 

Femei 4.4% 11.3% 27.6% 56.8% 

Dezbateri comunitare 
Bărbaţi 3.9% 7.3% 22.3% 66.5% 

Femei 2.4% 4.6% 22.2% 70.7% 

Participarea  la şedinţele comisiilor de 
specialitate 

Bărbaţi 2.2% 2.8% 17.0% 78.0% 

Femei 2.1% 3.0% 11.7% 83.2% 

Participarea  la şedinţele consiliului local 
Bărbaţi 1.8% 4.9% 14.5% 78.8% 

Femei 2.6% 2.3% 11.4% 83.7% 

 

Opt din zece respondenţi afirmă că niciodată nu au studiat documentele de bază în activitatea administraţiei 

publice locale, iar unul din zece nici nu știe că există asemenea documente precum bugetul comunităţii, planul 
strategic sau rapoartele de activitate. 

 

Tabelul  6. Aţi studiat vreodată următoarele documente ale satului/oraşului Dvs.… 

 Da, 

permanent îi 

consult 

Da, de 

câteva ori 

le-am văzut 

Nu 

Nici nu ştiam că 

asemenea 

documente există 

NȘ/N

R 

Bugetul  1,6% 7,5% 81,0% 8,5% 1,3% 
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Planul strategic  1,1% 8,1% 77,6% 12,1% 1,1% 

Rapoartele anuale de activitate a primăriei 1,6% 8,5% 77,0% 10,9% 1,9% 

Raportul anual de transparenţă 1,4% 5,5% 77,6% 13,6% 1,9% 

 

Fiecare al doilea respondent (18,8%) a purtat discuţii cu reprezentanţii APL cu privire la problemele 

comunitare. Femeile manifestă în acest sens un activism mai sporit (20,4% faţă de 16,8% în cazul bărbaţilor). 
 

Figura  3. În ultimele 12 luni au discutat cu angajaţi ai primăriei despre soluţionarea problemelor comunitare 

 
 

Formele de comunicare sunt diferite, evident, de la audienţe până la proteste. Cele mai des utilizate modalităţi 

de comunicare cu APL sunt audienţele și adunările publice, prin al căror intermediu au discutat probleme 

comunitare cu reprezentanţii APL 57,1% și 45,4% din respondenţii, care anterior au afirmat că au avut 

asemenea discuţii pe parcursul ultimelor 12 luni. Fiecare al patrulea respondent a participat la elaborarea 

propunerilor de proiect, iar unul din zece și-a asigurat comunicarea cu APL despre problemele comunitare prin 

acţiuni de presiune publică precum greve sau mitinguri.  

 

Tabelul  7. Prin ce modalităţi v-aţi adresat la APL pentru a rezolva problemele comunităţii? 

 Da Nu NŞ/NR 

audienţe 57,1% 40,7% 2,2% 

participarea la adunările publice 45,4% 51,9% 2,7% 

petiţii 35,7% 62,0% 2,4% 

şedinţe de lucru 28,3% 69,0% 2,7% 

elaborarea propunerilor de proiect 25,4% 71,9% 2,7% 

presiune publică (miting, grevă) 10,6% 86,5% 2,9% 

 

Fiecare al zecelea respondent (din numărul total de respondenţi) se declară disponibil pentru acţiuni de 
presiune publică. Cel mai înalt grad de disponibilitate pentru participare înregistrăm pentru adunările publice 

(circa 25%) și audienţe (22,9%).  
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Tabelul  8. În ce măsură aţi fi dispus(ă) să participaţi la următoarele acţiuni în vederea rezolvării unor probleme 
comunitare? 

 În foarte mare 

măsură 

În mare 

măsură 

audienţe 5,8% 17,1% 

petiţii 3,5% 13,0% 

şedinţe de lucru 4,7% 13,7% 

presiune publică (miting, grevă) 3,8% 6,2% 

elaborarea propunerilor de proiect 6,6% 11,4% 

participarea la adunările publice 7,4% 17,7% 

 

Gradul scăzut de participare la luarea deciziilor este determinat de mai multe cauze, care ţin atât de percepţii 

eronate, cât și de bariere obiective. Pe primul loc se plasează percepţia, de altfel eronată, că luarea deciziilor 

poate fi pusă pe seama unei persoane cu o pregătire specială (menţionat de circa o treime de respondenţi la 

toate nivelele decizionale despre care au fost întrebaţi). 

Printre barierele de natură obiectivă  este menţionată lipsa de timp (20-25%) sau de resurse financiare (18-
23%).  Faptul că de opinia lui nu este interesat nimeni, invocă fiecare al cincilea respondent.  

Lipsa de interes este și ea una dintre cauzele principale ale participării scăzute a cetăţenilor la luarea deciziilor, 
în special în politică (27,8%). 

O cauză oarecum racordată la specificul genurilor este interdicţia din partea partenerului de cuplu. Per total, 

această cauză a fost foarte rar invocată, și nici nu înregistrăm diferenţe în funcţie de genul respondentului.  

Tabelul  9. Care după părerea dvs. sunt trei cele mai mari bariere care ar împiedica participarea mai eficientă a Dvs. în 
…? 

 
1.Procesul de luare 

a deciziilor ce ţin 
de comunitate 

2.Procesul de 
dezvoltare 
comunitară 

3.În 
politică 

nu-mi permite soţul /soţia 5,3% 2,1% 2,4% 

îmi este incomod faţă de rude, vecini, consăteni 6,9% 4,7% 4,6% 

deciziile trebuie să fie luate de persoane bine instruite 37,3% 29,3% 31,5% 

nu am suficiente resurse financiare ca să mă pot 
implica 

20,6% 22,9% 18,1% 

nimeni nu se interesează de opiniile mele 21,7% 23,3% 22,3% 

nu sunt suficient de informat 27,7% 26,1% 25,4% 

nu am timp ca să mă implic 22,8% 25,2% 19,5% 

este suficient că soţul/soţia participă 2,0% 5,4% 3,4% 

trebuie să am grijă de copii şi gospodărie 7,7% 9,3% 11,0% 

nu am interes, am lucruri mai importante de realizat 18,3% 17,5% 27,8% 

altceva 7,3% 5,8% 6,1% 

NŞ/NR 4,6% 6,0% 6,4% 

 

Ca și specific de gen, remarcăm că în cazul femeilor, în comparaţie cu bărbaţii, în implicarea în procesul de 

luare a deciziilor ce ţin de comunitate sunt mai des bariere precum interdicţia din partea partenerului de cuplu 
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(6,5% femei faţă de 3,9% bărbaţi) și jena din cauza nivelului de instruire, de aici vine și motivul că deciziile 

trebuie luate de persoane bine instruite (42,3% femei și 31,3% bărbaţi). Nevoia de a avea grija de copii ca și 

barieră de implicare la fel este una mai mult specifică femeilor decât bărbaţilor(9,8% faţă de 5,2% în cazul 

bărbaţilor). Acesta din urmă este unicul motiv care se distinge prin diferenţa frecvenţei invocărilor și cu 

referire la participarea la luarea deciziilor ce ţin de dezvoltarea comunitară, invocată de 11,9% femei faţă de 

6,1% bărbaţi. 

 

În ce ţine de implicarea în politică este de remarcat faptul că femeile mai rar invocă lipsa de resurse financiare 

drept barieră (15,7%) decât bărbaţii (21,1%). Pe de altă parte, femeile renunţă mai des la implicarea în politică 

din cauză că partenerul deja este implicat (5,0%) decât bărbaţii (1,6%). Și aici grija de copii și gospodărie este 

într-o măsură mai mare un impediment pentru femei (12,7%), decât pentru bărbaţi (8,9%). (vezi anexa, 

tabelele 31-36) 



 

16 

TRANSPARENȚĂ 

 

Gradul scăzut de participare implică în mod inevitabil și un grad scăzut de informare despre ceea ce se 
întâmplă în organele APL. Doar unul din cinci respondenţi se declară în măsură diferită informat despre cum se 

iau deciziile în primărie sau consiliul localităţii de reședinţă, cu diferenţe minime în funcţie de genul 
respondentului.   

Tabelul  10. În ce măsură Dvs. personal cunoaşteţi (sunteţi informat) despre cum se iau deciziile în … 

 
Foarte 

informat 

Mai 
degrabă 
informat 

Mai 
degrabă nu 

sunt 
informat 

Deloc nu 
sunt 

informat 
NȘ/NR 

1. Primăria din satul/oraşul Dvs. 2,1% 18,8% 34,4% 43,7% 1,1% 

2. În consiliul local din satul/oraşul Dvs. 1,7% 18,0% 33,4% 45,6% 1,2% 

 

Paradoxal, cetăţenii par a fi informaţi despre drepturile cu referire la transparenţa decizională și participarea 

cetăţenească de care dispun. Mai mult de o treime din cei intervievaţi se declară siguri, iar alţii o treime au 

optat pentru răspunsul „probabil da” referitor la aceea că au dreptul să participe la ședinţele consiliului local, 

să solicite informaţii despre deciziile de interes public, adoptate de primărie, sau că APL este obligată să 

anunţe despre ședinţele planificate și să răspundă la solicitările de informaţii publice parvenite de la cetăţeni.   

Tabelul  11. După părerea Dvs.  … ? 

 
Da, 

sigur 

Probabil 

da  

Probabil 

nu 

Sigur 

nu 
NŞ/NR 

a) Dvs. în calitate de cetăţean aveţi dreptul să 
participaţi/asistaţi la orice şedinţă a consiliului local 

33,6% 36,5% 14,0% 6,1% 9,7% 

b) Administraţia publică locală este obligată să facă 
publică informaţia despre timpul şi ora când au loc 
şedinţele publice 

39,2% 35,3% 12,7% 4,4% 8,4% 

c) Dvs. în calitate de cetăţean aveţi dreptul să solicitaţi de 
la primărie informaţii despre orice decizie de interes 
public 

38,2% 36,1% 12,0% 4,9% 8,8% 

d) Administraţia publică locală este obligată să răspundă 
solicitărilor de informaţie publică venite din partea 
cetăţenilor de rând  

39,7% 35,2% 12,0% 4,9% 8,2% 
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ALEGERI 

 

Discrepanţa între femei și bărbaţi în organele elective la nivel local se va menţine în timp. Datele referitor la 

intenţiile de a candida la următoarele alegeri arată că sunt de două ori mai puţine femei decât bărbaţi, 

indiferent de funcţie. Astfel, 5,0% din respondenţii de gen masculin afirmă că este probabil (și foarte probabil) 

că vor candida la funcţia de primar, și doar 2,2% femei. La funcţia de consilier în consiliul local numărul 

potenţialilor candidaţi este mai mare, însă discrepanţa se menţine: 10,2% bărbaţi și doar 5,0% femei. În 

consiliul raional cifrele sunt 6,8% și respectiv 2,5%. 

Figura  4. Ponderea respondenţilor care declară că probabil sau foarte probabil vor participa la următoarele alegeri în 

calitate de candidaţi la funcţiile de … 

 

Bărbaţii sunt mai des încurajaţi de cercul său social să candideze pentru funcţii elective. Este interesantă 

comparaţia între ponderea celor care intenţionează să candideze și cei care sunt încurajaţi de cineva. În cazul 

femeilor, diferenţa dintre ponderea celor care sunt încurajate să candideze și cele care intenţionează să o facă 

este mai mare decât în cazul bărbaţilor. De exemplu, sunt încurajate să candideze pentru funcţia de primar 

4,9% din femeile intervievate, mai mult decât dublu faţă de ponderea celor care intenţionează să o facă. În 

cazul bărbaţilor, discrepanţa este mai mică – 8,45 încurajaţi și 5,0% intenţionează.  
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Figura  5. V-a sugerat/v-a încurajat vreodată cineva să candidaţi la funcţia de …? (% răspunsuri pozitive) 

 

Datele din aceste grafice ne arată aceleași cauze ca și în cazul participării la luarea deciziilor. 

Bariere subiective: insuficienţă de instruire (47,3%), insuficienţă de informare (34,3%) sau lipsă de caracter 
(20,3%)  

Bariere obiective: insuficienţă de resurse financiare (31,5%) și timp (19,7%)  

Deși lipsa de susţinere din partea partenerului de viaţă este invocată mai rar, modul specific prin care femeilor 

le este îngrădit accesul la funcţii elective ţine de responsabilităţile lor de îngrijire a familiei. Din totalul 

respondenţilor 11,2% au invocat nevoia de a avea grijă de copii și gospodărie, însă în cazul bărbaţilor doar 

7,0%, deci de două ori mai puţin decât în cazul femeilor (14,5%). La fel, femeile vorbesc în acest context 

despre frică (12,1%) și lipsa unor anumite trăsături de caracter (21,6%) ca impedimente în a-şi înainta 
candidatura la funcţiile de primar sau consilier. 

Tabelul  12. De ce Dvs. nu aţi candida la funcţia de primar sau consilier?  

  Total Bărbaţi Femei 

nu sunt suficient de bine instruit 47.3% 45.9% 48.4% 

în comunitate sunt suficiente persoane care merită mai mult ca mine ca să 
ocupe aceste funcţii 42.5% 43.0% 42.2% 

nu sunt suficient de informat 34.3% 34.2% 34.4% 

nu am suficiente resurse financiare 31.5% 36.5% 27.7% 

nu am un caracter potrivit pentru aceasta 20.3% 18.6% 21.6% 

nu am timp ca să mă implic 19.7% 20.9% 18.9% 

nu am interes, am lucruri mai importante de realizat 12.6% 12.4% 12.8% 

trebuie să am grijă de copii şi gospodărie 11.2% 7.0% 14.5% 

îmi este frică 10.2% 7.8% 12.1% 

vârsta nu-mi permite 8.7% 7.9% 9.3% 
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nu mă vor susţine rudele 8.0% 8.8% 7.3% 

nu mă va susţine soţul /soţia 4.0% 3.1% 4.7% 

familia ar avea de suferit 3.5% 2.8% 4.0% 

altceva 4.9% 5.7% 4.1% 

NŞ/NR 2.8% 2.4% 3.1% 
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