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I. Introducere 

Politicile publice sunt acțiunile realizate de către guvern (central sau local) ca răspuns la 
problemele care apar în societate, la un moment dat. Vorbim despre politici publice atunci 
când o autoritate publică, centrală sau locală, încearcă să modifice mediul economic, social, 
cultural pentru toți actorii sociali, sau pentru grupuri specifice, pe baza unei analize atente a 
situației existente, prin definirea unei viziuni strategice și cu ajutorul unui program de 
acțiune coordonat. 

În general, există cinci elemente care dau consistență unei politici publice: 

1. Este formată dintr-un ansamblu de măsuri concrete care dau substanță politicii; 

2. Cuprinde decizii sau forme de alocare a resurselor, a căror natură este mai mult sau 
mai puțin autoritară și în care anumite forme de coerciție sunt prezente; 

3. Se înscrie într-un cadru general de acțiune (diferența între politică publică și măsuri 
izolate); 

4. Are un public clar (persoane și grupuri a căror situație este influențată de politica în 
cauză); 

5. Are obiective și scopuri clare, stabilite în funcție de norme și valori, deci de o viziune. 

Întrucât orice politică se adresează unor grupuri țintă foarte clare, este evident că dacă este 
vorba despre grupuri de populație, acestea sunt formate din femei și bărbați, iar dacă este 
vorba despre instituții/organizații diverse, și acestea, la rândul lor, sunt formate din femei și 
bărbați. Dacă politicile se referă la chestiuni ce țin de infrastructură, ceea ce ar părea că se 
referă la lucruri imateriale, în fapt, orice infrastructură trebuie, în ultimă instanță, să 
contribuie la îmbunătățirea vieții oamenilor, deci ajungem iarăși la femei și bărbați, sau, mai 
corect spus, la diferite grupuri de femei și bărbați. 

Este evident că nu toate femeile și toți bărbații sunt la fel. Vârsta, etnicitatea, apartenența 
religioasă, orientarea sexuală și abilitățile (fizice și mentale), mediul de reședință (urban vs. 
rural) precum și normele și valorile societății în care trăiesc influențează activitățile și 
responsabilitățile femeilor și bărbaților, precum și statutul lor social, oportunitățile și 
constrângerile pe care le au în viața cotidiană. Dar, fie că sunt tineri sau bătrâni, bogați sau 
săraci, educați sau nu, fie că trăiesc în orașe sau în mediul rural,”oamenii” sunt întotdeauna 
femei sau bărbați, ceea ce înseamnă că relațiile de gen sunt de neevitat. 

Întrucât genul social reprezintă o diferență structurală care influențează întrega populație, 
iar politicile publice sunt create pentru grupuri țintă/de populație sau au implicații directe 
pentru acestea, este evident că nu pot exista politici publice neutre din punct de vedere al 
genului: orice politică publică este mai mult sau mai puțin relevantă din perspectivă de gen.  

O verificare rapidă a nivelului relevanței de gen se poate face prin căutarea răspunsului la 
următoarele tipuri de întrebări: 

 Politica are legatură cu un grup țintă sau cu mai multe?  
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 Va influența în vreun fel viața cotidiană sau pe termen lung a unei părți/unor părți 
a/ale populației?  

 Există diferențe între diverse categorii de femei și bărbați în acest domeniu (în ceea 
ce privește drepturile, resursele accesibile și accesate, participarea, valorile și 
normele privitoare la relațiile de gen)? 

În contextul procesului de integrare europeană în care Republica Moldova s-a înscris, 
egalitatea de gen este o valoare fundamentală recunoscută și normată. Egalitatea de gen nu 
se reduce doar la număr egal de femei și bărbați care beneficiază de ceva, și nici nu 
înseamnă neapărat tratament egal pentru femei și bărbați. Scopul nu este ca femeile și 
bărbații să devină la fel, ci ca oportunitățile lor de viață să devină și să rămână egale. 
Egalitatea de gen cuprinde dreptul femeilor și bărbaților de a fi diferiți și înseamnă aspirația 
către o societate unde femeile și bărbații, fetele și băieții, să fie capabili să-și împlinească în 
egală măsură nevoile și aspirațiile și să contribuie în egală măsură la modelarea societății în 
care trăiesc.  

Abordarea integratoare a egalității de gen (gender mainstreaming) este o strategie de 
realizare a egalității de gen și înseamnă recunoașterea faptului că femeile și bărbații au 
adesea nevoi și priorități diferite, trebuie să facă față unor constrângeri diferite, au aspirații 
diferite și contribuie în mod diferit la dezvoltarea societății. Pentru atingerea egalității de 
gen, societatea și instituțiile/organizațiile trebuie transformate astfel încât să acomodeze în 
mod egal nevoile și aspirațiile femeilor și bărbaților. Implică includerea aspectelor de gen în 
toate politicile, programele, practicile și procesul de luare a deciziilor, astfel încât, în orice 
stadiu și la orice nivel al elaborării sau implementării acestora, să se facă o analiză a efectelor 
asupra femeilor și bărbaților și să se acționeze în consecință. 
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II. Metodologie 

Integrarea dimensiunii de gen în politicile publice este o strategie de punere în practică a 
abordării integratoare a egalității de gen și de a folosi dimensiunea de gen ca dimensiune 
transversală. Este o metodologie de planificare la nivel de domeniu societal, strategii, 
politici, programe, proiecte și implică faptul că trebuie să se realizeze o analiză a efectelor 
strategiilor, politicilor, programelor, proiectelor asupra femeilor și, respectiv, bărbaților 
înainte de luarea oricăror decizii și necesită realizarea unei planificări participative pentru 
integrarea sistematică a nevoilor și priorităților femeilor și bărbaților potențial afectați. 

Întrucât, în ciuda angajamentelor politice de realizare a egalității de șanse, nu există 
întotdeauna conștientizarea faptului că politicile publice au relevanță mai mică sau mai mare 
de gen si, probabil, nici expertiza necesară la toate nivelurile pentru integrarea dimensiunii 
de gen în politici, în rândul celor care elaborează strategiile si politicile publice ale Republicii 
Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) și-a propus să aducă în atenția publică 
acest subiect și să realizeze o analiză a integrării dimensiunii de gen în 12 dintre strategiile de 
dezvoltare și policitile publice (unele aflate încă în stadiul de proiect, altele deja adoptate în 
cursul anului 2012) ale Republicii Moldova pentru următorii ani, care adresează probleme 
din domenii diferite și unde nu întotdeauna relevanța de gen este foarte vizibilă.  

Strategiile/policile publice alese pentru această analiză și disponibile online sunt 
următoarele: 

1. Proiectul Strategiei de dezvoltare a învățămîntului vocațional/tehnic pentru anii 2013-
2020  - relevanță de gen mare 

2. Proiectul Strategiei pentru protecția copilului și familiei (2013–2020) – relevanță de gen 
mare 

3. Proiectul Strategiei de descentralizare în sectorul educaţiei – relevanță de gen mare 
4. Strategia în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020 – relevanță de 

gen medie 
5. Proiectul Programului național în domeniul securității și sănătății în muncă pe anii 2013-

2016 – relevanță de gen mare 
6. Strategia dezvoltării culturii Republicii Moldova: 2013-2020 „Cultura XXI/20” – relevanță 

de gen medie 
7. Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-

2020  - relevanță de gen mare 
8. Programul naţional de prevenire şi control HIV/SIDA şi ITS – relevanță de gen mare 
9. Strategia cu privire la e-transformare – relevanță de gen mică 
10. Moldova 2020 – relevanță de gen mare 
11. Programul de reformare a serviciilor publice – relevanță de gen mică 
12. Programul naţional de dezvoltare profesională în serviciul public pentru anii 2013-2016 

– relevanță de gen mare 

Aceasta va fi o primă analiză, întrucât CPD își propune să realizeze o astfel de analiză anual 
pentru strategiile/politicile publice propuse și/sau adoptate în anul anterior.  

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=661
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=661
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=661
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=652
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=637
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=624
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=624
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=626
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=278
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=278
http://aids.md/aids/index.php?cmd=item&id=120
../../Cristina/Desktop/CPD/1.%09http:/inovatii.gov.md/index.php/ro/proiecte/e-transformarea-guvernarii
http://www.gov.md/doc.php?l=en&id=4475&idc=427
http://www.particip.gov.md/public/documente/143/ro_397_PUBLIC-SERVICES-REFORM-Program-2012Ro.09.07.2012.pdf
http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=827
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Metodologia1 folosită pentru analiza integrării dimensiunii de gen în politicile publice 
pornește de la etapele cei mai importanți ai ciclului de planificare al strategiilor/politicilor 
publice, anume: 

1. Analiza și definirea problemei 
2. Cadrul de rezultate (elaborarea strategiei/politicii publice și rezultatele estimate) 

3. Cadrul de implementare al strategiei/politicii 

În cadrul fiecărei etape am identificat mai multe criterii de analiză și notare pe o scală de la 
0,5-4 pentru evaluarea nivelului de integrare a dimensiunii de gen în respectiva 
strategie/politică publică, astfel: 

- Nivel incipient = 0,5 puncte 

- Nivel intermediar = 1 – 1,5  puncte 

- Nivel consolidat = 2 – 2,5 puncte 

- Nivel avansat = 3 – 4 puncte 

Criteriile relevante de analiză pentru fiecare dintre cele 3 etape ale planificării pe care le 
evaluăm în această analiză sunt: 
 
1. Analiza și definirea problemei: 
a. Analiza problemei/contextului a fost realizată într-o manieră sensibilă la dimensiunea de 

gen. 
b. Datele utilizate şi generate de către minister/departament pentru această problemă 

sunt  dezagregate pe criteriul de sex.  
c. Sunt identificate nevoile/preocupările specifice de gen.  
d. Este realizată o analiză a cauzelor care determină inegalitățile de gen.  

 

2. Elaborarea strategiei/politicii publice și rezultatele estimate (cadrul de rezultate): 
a. Rezultatele finale ale politicii publice vor contribui şi la sporirea egalităţii de gen pe 

domeniul dat.  
b. Există obiectiv/e specific/e pentru realizarea egalităţii de gen. 
c. Planul de acţiuni va determina realizarea obiectivelor egalităţii de gen.  
d. Planul de acţiuni prevede măsuri speciale pentru femei care reprezintă grupuri 

vulnerabile (Roma, femei cu dizabilităţi, etc).  
 

3. Cadrul de implementare al strategiei/politicii: 
a. Există cadru de monitorizare şi evaluare sensibil la dimensiunea de gen.  
b. Există alocaţii financiare specifice pentru realizarea obiectivelor de atingere a egalităţii 

de gen, cît şi a acţiunilor speciale. 
c. Planul de acţiuni este formulat în proiecte/iniţiative specifice şi coerente de 

implementare. 
d. Există cadru instituţional de implementare capabil. 
e. Există susţinere politică pentru implementarea cu succes a obiectivului pentru egalitate 

de gen. 
 

                                                           
1 Cadrul metodologic este anexat. 
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Criteriile alese pentru fiecare etapă a procesului de planificare a strategiei/politicii permit un 
cadru general de evaluare a nivelului integrării dimensiunii de gen, relativ ușor de folosit în 
analiză, inclusiv de către cei care elaborează politicile și de cei care decid adoptarea lor, dar 
și de organizațiile societății civile care monitorizează progresul egalității de gen. Aceast cadru 
de analiză oferă un instrument util în clasificarea strategiilor/politicilor publice din punct de 
vedere al integrării dimensiunii de gen și contribuției lor la realizarea egalității de gen, și, 
bineînțeles, poate indica zonele unde se mențin inegalitățile de gen existente sau chiar se 
creează noi inegalități. Analizăm și eventualele măsuri speciale pentru femei din grupuri 
vulnerabile întrucât datele statistice și studiile arată că inegalitățile de gen sunt în continuare 
în mare parte în defavoarea femeilor, în mod special în defavoarea femeilor din grupuri 
vulnerabile (femei de etnie Roma, femei cu dizabilități, familii monoparentale cu mai mulți 
copii, în general conduse de femei, femei din mediul rural, femei vârstnice). 

În general, din perspectiva nivelului de integrare a dimensiunii de gen, există 3 tipuri de 
politici: 
- Politici insensibile la gen (gender blind policies) – ignoră rolurile, responsabilităţile şi 
capacităţile diferite ale femeilor şi bărbaţilor, determinate social. Se bazează pe informaţiile 
derivate din activităţile bărbaţilor şi/sau pleacă de la premisa că persoanele afectate de 
politică au aceleaşi nevoi şi interese. 
- Politici neutre din punctul de vedere al genului (gender neutral policies) – nu se adresează 
în mod specific nici bărbaţilor, nici femeilor şi pleacă de la premisa că au aceleaşi efecte şi 
pentru femei şi pentru bărbaţi. La o examinare mai atentă, de cele mai multe ori, acestea 
sunt politici insensibile la gen. 
- Politici sensibile la gen (gender sensitive policies) – recunosc diferențele de gen și 
adresează în mod egal nevoile și interesele femeilor și bărbaților. Politicile sensibile la gen, la 
rândul lor sunt de 2 tipuri: 
 

o Politici specifice de gen (gender specific policies) – recunosc diferenţele de gen şi 
ţintesc fie bărbaţii, fie femeile, având în vedere rolurile şi responsabilităţile existente ale 
fiecărui grup. 
o Politici redistributive din punct de vedere al genului (gender redistributive policies) – 
caută să îndrepte inegalitățile de gen (adică distribuţia de putere şi de resurse) în scopul 
atingerii egalităţii de gen. 

 
Evident, politicile publice sensibile la gen sunt cele care asigură un impact echitabil la nivelul 
întregii populații afectate de măsurile politicii, sunt cele mai eficientecăci nu produc 
decalaje, ba chiar le pot ameliora pe cele existente și, în ultimă instanță, îmbunătățesc viața 
cetățenilor în mod durabil. 

Limitările metodologiei folosite țin de aplicarea aceluiași cadru de analiză unor strategii și 
politici publice care nu sunt elaborate uniform, urmând toate unul și același cadru general de 
planificare și elaborare, care să urmărească îndeaproape o structură comună, de genul: 

- Planificare participativă 
- Analiza situației și definirea problemei/problemelor 
- Definirea scopului sau viziunii strategice 
- Obiective generale și obiective specifice 
- Rezultate așteptate și indicatori de progres 
- Planuri de acțiune și bugetele aferente 
- Monitorizare și evaluare  
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III. Rezultatele analizei: 

Din păcate, analiza nivelului de integrare a dimensiunii de gen în politicile publice analizate 
arată că, deși integrarea principiului egalităţii de gen în politicile din toate domeniile şi la 
toate nivelurile de adoptare şi aplicare a deciziilor, a fost asumat de guvernul Republicii 
Moldova ca unul dintre obiectivele generale ale Programului naţional pentru asigurarea 
egalității de gen pe perioada 2010-2015, acest lucru nu se întâmplă în mod sistematic, în 
practica elaborării strategiilor de dezvoltare și a politicilor publice.  

Dintre cele 12 politici și strategii analizate, doar Programul naţional de prevenire şi control 
HIV/SIDA şi a infecțiilor cu transmitere sexuală se află la un nivel consolidat în ceea ce 
privește integrarea dimensiunii de gen. Proiectul Strategiei pentru protecția copilului și 
familiei și Proiectul Strategiei de descentralizare în sectorul educaţiei se află la un nivel 
intermediar de integrare a dimensiunii de gen, iar toate celelalte 9 politici și strategii 
analizate se află la un nivel incipient de integrare a dimensiunii de gen, deși fiecare are 
relevanță de gen mai mare sau mai mică.  

 

Figură 1: Nivelul de integrare a dimensiunii de gen pentru politicile publice 

Estimarea în procente ne arată că 75% din politicile analizate sunt la un nivel incipient în 
ceea ce privește integrarea dimensiunii de gen, 17% la un nivel intermediar și doar 8% la un 
nivel consolidat.  

Nu știm în ce măsură aceste procentaje pot fi translatate la nivel național pe perioada unui 
an, însă procentajele sunt îngijorătoare, caci observăm încă odată că, la nivel declarativ 
Republica Moldova și-a asumat integrarea egalității de gen în toate politicile publice, însă, în 
practică, acest lucru se regăsește cu mare greutate.   

Chiar dacă egalitatea de gen, nediscriminarea și respectarea drepturilor omului sunt în 
general amintite ca principii majore de elaborare a strategiilor și politicilor publice, rareori se 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333441
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333441
http://aids.md/aids/index.php?cmd=item&id=120
http://aids.md/aids/index.php?cmd=item&id=120
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=789
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=789
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=652
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regăsesc materializate prin analize de situație sensibile la gen, analize ex-ante ale impactului 
de gen și măsuri concrete, bugetate adecvat, de satisfacere a nevoilor și intereselor diferite 
ale grupurilor diverse de femei și bărbați, astfel încât să contribuie la reducerea inegalităților 
de gen și, deci, atingerea egalității de gen.   

Atunci când există, deseori analizele de gen sunt parțiale și superficiale și nu surprind cauzele 
inegalităților, ceea ce înseamnă că nu pot oferi soluții și măsuri adecvate de reducere a 
inegalităților. De exemplu, între politicile și strategiile analizate doar în trei din doisprezece 
există prevăzute masuri specifice pentru grupuri defavorizate, în special femei, însă măsurile 
prevăzute se află la nivele diferite: în cadrul Proiectului Strategiei pentru protecția copilului 
și familiei și Proiectului Strategiei de descentralizare în sectorul educaţiei măsurile sunt la 
nivelul intermediar, iar în cadrul Programului naţional de prevenire şi control HIV/SIDA şi a 
infecțiilor cu transmitere sexuală măsurile speciale se află la un nivel consolidat. 

 

Figură 2: Media nivelului de integrare a dimensiunii de gen în politicile analizate. 

Din figura de mai sus reiese clar ca mediile individuale ale politicilor analizate, pe toate cele 3 
etape de planificare ale politicii (analiza și definirea problemei, cadrul de rezultate și cadrul 
de implemetare) se învârt în jurul punctajului de 0,5 (nivel incipient), cu cele 3 excepții deja 
menționate. Nici una dintre politicile analizate nu a ajuns la pragul de 3 puncte, adică nici 
una nu integrează dimensiunea de gen la un nivel avansat. 

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=789
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=789
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=652
http://aids.md/aids/index.php?cmd=item&id=120
http://aids.md/aids/index.php?cmd=item&id=120
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Figură 3: Media nivelul de integrare a dimensiunii de gen pe etapele planificării politicilor publice  

Dacă privim rezultatele analizei din perspectiva mediilor generale pe cele 3 etape de 
planificare a politicilor, pentru nici una dintre etape media nu sare peste 1 punct. Deși 
diferențele sunt practic insignifiante, putem observa medii ușor mai mari în ceea ce privește 
etapele de definire și analiză a problemei și în ceea ce privește elaborarea politicii și 
rezultatele estimate și o medie ceva mai mică atunci când vorbim despre implementare. 
Acest lucru poate valida încă odată observația că nivelul declarativ al valorilor se transpune 
mai greu în practică.  

 

Figură 4: Media nivelului de integrare a dimensiunii de gen în definirea şi analiza problemei.  

Pentru etapa de Definire și Analiză a Situației, în cazul politicilor de față, deși se folosesc 
date care să descrie destul de comprehensiv situația existentă, asftfel încât să poată fi 
identificate problemele de adresat prin intermediul strategiei/politicii, acestea sunt rareori și 
incomplet dezagregate în funcție de sex, și cadrul general de analiză a situației nu punctează 
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eventualele inegalități de gen din domeniile adresate sau, în cel mai bun caz, analiza este 
parțială și periferică, căci enumerarea unor date cu relevanță de gen, care nu sunt puse într-
un context mai larg și în legătură logică și/sau de dependență cu alte date, nu oferă o 
imagine suficientă pentru a observa dacă și unde există inegalități între femei și bărbați în 
contextul descris, pentru a se putea prevedea măsuri de ameliorare a lor. Din acest motiv 
nici nu putem vorbi despre identificarea cauzelor care duc la existența acestor eventuale 
inegalități de gen și adresarea lor prin măsuri speciale, în cadrul politicii respective. 

Dintre politicile analizate excepție face Programul naţional de prevenire şi control HIV/SIDA 
şi a infecțiilor cu transmitere sexuală, care în general folosește date primare și informații cu 
relevanță de gen în analiza contextului și definirea problemelor și sunt în mare parte 
dezagregate pe criteriul de sex. De asemenea, în cadrul contextului s-au identificat cele mai 
relevante nevoi de gen pentru acest domeniu. 

În alte două dintre politicile analizate (Proiectul Strategiei pentru protecția copilului și 
familiei și Proiectul Strategiei de descentralizare în sectorul educaţiei) la nivel de analiză a 
situației și definire a problemelor sunt indicate date dezagregate pe criteriul de sex, dar în 
general parțiale și nu se coroborează cu alte date relevante pentru a evidenția nevoile și 
interesele specifice de gen. Sporadic, și în unele dintre celelalte politici sunt amintite cîteva 
date dezagregate pe sexe, și mai ales în cadrul strategiei Moldova 2020 la partea care se 
referă la reforma sistemului de pensii. Aici însă, analiza de gen este relativ superficială.   

 

Figură 5: Media nivelului de integrare a dimensiunii de gen în cadrul de rezultate  

În ceea ce privește mediile de integrare a dimensiunii de gen în Cadrul de Rezultate (etapa 
de elaborare a politicilor și a rezultatelor estimate), situația este în general aceeași, deși aici 

http://aids.md/aids/index.php?cmd=item&id=120
http://aids.md/aids/index.php?cmd=item&id=120
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=789
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=789
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=652
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7 dintre cele 12 politici au o medie a punctajului puțin peste nivelul incipient, dar nu într-atât 
de ridicat încît să intre la nivelul intermediar.  

În mod surprinzător, cele mai mici medii le au două politici cu relevanță de gen mare, 
anume: Proiectul Strategiei de dezvoltare a învățămîntului vocațional/tehnic pentru anii 
2013-2020 și Strategia de dezvoltare a sectorului IMM-urilor pentru anii 2012-2020. În 
ambele strategii ar trebui să se regasească măsuri speciale de gen, deoarece există o 
segregare de gen clară pe domeniile tehnice vs umane (de specialitate) în domeniul 
educației, care apoi se reflectă pe piața muncii în domenii feminizate, respectiv 
masculinizate, iar antreprenoriatul este un domeniu mai degrabă masculinizat în acest 
moment în Republica Moldova. Prin urmare, în ceea ce privește învățământul vocațional ar 
trebuie ca strategia să reflecte măsuri speciale de încurajare a fetelor să urmeze în număr 
mai mare o educație tehnică pentru a avea o calificare cu mai multe șanse de acces pe piața 
muncii, iar în ceea ce privește sectorul IMM, ar trebui să existe la fel, măsuri speciale de 
încurajare a femeilor să urmeze calea antreprenoriatului, caci în momentul de față în 
Republica Moldova doar o treime dintre antreprenori sunt femei, precum și masuri de 
facilitare a accesului IMM-urilor conduse de femei la credite și finanțare.  

 

Figură 6: Media nivelului de integrare a dimensiunii de gen în cadrul de implementare 

Situația se prezintă în același mod atunci când analizăm mediile nivelului de integrare a 
dimensiunii de gen în etapa de planificare a implementării politicilor, ba chiar mediile sunt 
ușor mai scăzute decât în celelalte etape analizate. Aceleași trei politici se evidențiază din 
pespectiva integrării dimensiunii de gen la nivel intermediar sau consolidat: Proiectul 
Strategiei pentru protecția copilului și familiei și Proiectul Strategiei de descentralizare în 
sectorul educaţiei și, respectiv, Programul naţional de prevenire şi control HIV/SIDA şi a 
infecțiilor cu transmitere sexuală.  

În plus, notarea criteriilor din cadrul acestei etape a fost mai dificilă din cauza faptului că nu 
toate strategiile/politicile conțin sau au atașate Planuri de acțiune, inclusiv bugete pentru 

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=789
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=789
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=652
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=652
http://aids.md/aids/index.php?cmd=item&id=120
http://aids.md/aids/index.php?cmd=item&id=120
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punerea în practică a măsurilor prevăzute în cadrul lor. De asemenea, în aproape toate 
documentele de strategie/politică se discută la capitolul riscuri despre posibilitatea 
schimbării direcțiilor de politică odată cu eventuala schimbare a puterii politice.  

În concluzie, la nivelul celor 12 strategii/politici publice analizate, nivelul integrării 
dimensiunii de gen este în general incipient, deși toate strategiile/politicile au relevanță de 
gen, mai mare sau mai mică, afectând direct sau indirect diferite grupuri de fete și băieți, 
femei și bărbați. După cum am observat, 75% din politicile analizate se află în stadiul 
incipient, 17% se află în stadiul intremediar și doar 8% (adică una singură dintre politicile 
analizate) se află într-un stadiu avansat de integrare a dimensiunii de gen. Pe de altă parte, 
fiind vorba despre Programul naţional de prevenire şi control HIV/SIDA şi a infecțiilor cu 
transmitere sexuală, probabil că în cazul acesta și relevanța de gen este dintre cele mai 
evidente. Nu putem translata aceste procente la nivel național, însă această analiză 
dovedește încă odată că pentru autoritățile Republicii Moldova este mai ușor să-și asume 
integrarea egalității de gen în politici la nivel declarativ, și mult mai dificil să pună acest lucru 
în practică și să schimbe cursul inegalităților de gen. 

http://aids.md/aids/index.php?cmd=item&id=120
http://aids.md/aids/index.php?cmd=item&id=120
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IV. Analiză pe strategii/politici publice 

4.1. Proiectul strategiei de dezvoltare a învățămîntului vocațional/tehnic pentru anii 2013-

20202 

                                                           
2 În varianta disponibilă la adresa: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=661 

Nr. Indicator Valoarea 
Indicatorului 

Media pe 
politici 

 
1 

Analiza problemei/ contextului a fost realizată 
într-o manieră sensibilă la dimensiunea de gen. 

0,5 0,79 

 
2 

Datele utilizate şi generate de către 
minister/departament pentru această 
problemă sunt  dezagregate pe criteriul de sex. 

1 
0,79 

3 Sunt identificate nevoile/preocupările specifice 
de gen. 

0,5 0,83 

4 Este realizată o analiză a cauzelor care 
determină inegalitățile de gen. 
 

0,5 
0,79 

Media Analiza Problemei  0,63 0,80 
 
5 

Rezultatele finale ale politicii publice vor 
contribui şi la sporirea egalităţii de gen pe 
domeniul dat. 

0,5 
 

1,04 

 
6 

Există obiectiv/e specific/e pentru realizarea 
egalităţii de gen. 

0,5 0,79 

7 Planul de acţiuni va determina realizarea 
obiectivelor egalităţii de gen. 

0,5 0,75 

 
8 

 Planul de acţiuni prevede măsuri speciale 
pentru femei care reprezintă grupuri 
vulnerabile (Roma, femei cu dizabilităţi, etc). 

0,5 
0,83 

Media Cadrul de Rezultate  0,5 0,85 
 
9 

Există cadru de monitorizare şi evaluare sensibil 
la dimensiunea de gen.  
 

0,5 
0,75 

 
10 

Există alocaţii financiare specifice pentru 
realizarea obiectivelor de atingere a egalităţii 
de gen cît şi a acţiunilor speciale. 

0,5 
0,67 

 
11 

Planul de acţiuni este formulat în 
proiecte/iniţiative specifice şi coerente de 
implementare. 

0,5 
0,75 

 
12 

Există cadru instituţional de implementare 
capabil.  
 

0,5 
0,71 

 
13 

Există susţinere politică pentru implementarea 
cu succes a obiectivului pentru egalitatea de 
gen. 

0,5 
0,75 

Media Cadrul Instituţional  0,5 0,72 

 
Media Politica Publică  

0,54 0,79 

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=661
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Constatări: 

(1) Egalitatea de gen este specificată drept unul dintre principiile de elaborare a politicii, şi sunt 
făcute doar 2 menţiuni cu privire la participarea mai mare a băieţilor în învăţământul profesional și a 
fetelor în învățământul de specialitate. 
 
(2) Nu există prevăzute obiective sau activități cu relevanță de gen care să contribuie în vreun fel la 
egalitate de gen. Iar Planul de acțiuni nu este deloc sensibil la gen 
 
(3) Politica are o relevanţa de gen mare căci ar putea contribui la micșorarea şomajul în rândul 
tinerilor, mai ales în mediul rural, la micșorarea segregării de gen pe domenii profesionale, prin 
măsuri de încurajare a fetelor să urmeze școli profesionale tehnice și a baieţilor să urmeze școli de 
specialitate, pentru ca această segregare de gen de pe piața muncii să se diminueze.  
 
(4) De asemenea, prin campanii cu mesaje de gen diferite politica ar putea să atragă mai mulți tineri, 
fete și băieți să urmeze învățământul vocational pentru a căpăta o calificare valoroasă pe piața 
muncii (odată ce calificările pe care le oferă învățământul vocational vor fi armonizate cu cererea de 
pe piața muncii și evaluate la standard calitative înalte) și astfel să le faciliteze tinerilor accesul pe 
piața muncii.Din păcate, în ciuda relevanței mari de gen, este în general o politică insensibilă la 
dimensiunea de gen.     

 

Recomandări:  

(1) Folosirea datelor dezagregate în funcție de sex și corelarea lor cu alte subcategorii de date 
(grupuri vulnerabile, rural-urban, etnie, categorie de vârstă)  poate oferi o perpectivă mai bună 
asupra situației existente la nivelul domeniului analizat. Și atunci când vorbim despre domeniu, 
trebuie analizate din perspectivă de gen atât grupurile de elevi existenți și potențiali, cât și efectivul 
de profesori existenți, căci și aici vom avea diferențe specifice de gen. O analiză de acest fel permite 
identificarea nevoilor și intereselor specifice de gen și a inegalităților de gen existente în domeniu, 
împreună cu cauzele acestora.   
 
(2) Introducerea unor măsuri speciale de încurajare a fetelor, în special a celor provenind din grupuri 
vulnerabile, să urmeze forme de învățământ tehnic pentru a le asigura calificări concrete și a le 
facilita accesul la piața muncii în domenii tehnice, de obicei mai bine plătite , dar și pentru reducerea 
segregării de gen pe domenii profesionale. 
 
(3) Accesul la dezvoltarea profesională a profesorilor trebuie prevăzut atfel încât și femeile și bărbații 
din acestă categorie să beneficieze în mod egal, iar acest lucru se poate face în mod adecvat doar 
după o analiză a nevoilor și intereselor de gen ale acestora, ceea ce lipsește în acest moment. 
 
(4) Integrarea dimensiunii de gen în Planul de acțiuni este necesară în mod special în Obiectivele 
specifice 2 (Racordarea pregătirii muncitorilor /specialiştilor în cadrul învăţămîntului 
vocaţional/tehnic la necesităţile pieţei muncii, astfel încît ponderea angajatorilor satisfăcuți de 
calitatea forței de muncă în 2015 să atingă 40% și 60% în 2020), 5 (Modernizarea şi eficientizarea 
formării profesionale iniţiale şi continuă a cadrelor didactice pentru învăţămîntul vocaţional/tehnic, 
astfel încît pînă în 2020  întregul corp profesoral să fie instruit conform Cadrului Național al 
Calificărilor) și 6 (Sporirea atractivităţii şi accesului la învăţămîntul vocaţional/tehnic, astfel încît 
numărul de elevi să crească cu 10%  pînă în 2017). 
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4.2. Proiectul strategiei pentru protecția copilului și familiei (2013–2020) 3 

 

 

                                                           
3 În varianta disponibilă la adresa: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=789 

Nr. Indicator Valoarea 
Indicatorului 

Media pe 
politici 

 
1 

Analiza problemei/ contextului a fost realizată 
într-o manieră sensibilă la dimensiunea de gen. 

1,5 0,79 

 
2 

Datele utilizate şi generate de către 
minister/departament pentru această 
problemă sunt  dezagregate pe criteriul de sex. 

1,5 
0,79 

3 Sunt identificate nevoile/preocupările specifice 
de gen. 

2 0,83 

4 Este realizată o analiză a cauzelor care 
determină inegalitățile de gen. 
 

2 
0,79 

Media Analiza Problemei  1,75 0,80 
 
5 

Rezultatele finale ale politicii publice vor 
contribui şi la sporirea egalităţii de gen pe 
domeniul dat. 

1,5 
 

1,04 

 
6 

Există obiectiv/e specific/e pentru realizarea 
egalităţii de gen. 

2 0,79 

7 Planul de acţiuni va determina realizarea 
obiectivelor egalităţii de gen. 

1,5 0,75 

 
8 

 Planul de acţiuni prevede măsuri speciale 
pentru femei care reprezintă grupuri 
vulnerabile (Roma, femei cu dizabilităţi, etc). 

1 
0,83 

Media Cadrul de Rezultate  1,5 0,85 
 
9 

Există cadru de monitorizare şi evaluare sensibil 
la dimensiunea de gen.  
 

1 
0,75 

 
10 

Există alocaţii financiare specifice pentru 
realizarea obiectivelor de atingere a egalităţii 
de gen cît şi a acţiunilor speciale. 

0,5 
0,67 

 
11 

Planul de acţiuni este formulat în 
proiecte/iniţiative specifice şi coerente de 
implementare. 

1 
0,75 

 
12 

Există cadru instituţional de implementare 
capabil.  
 

1 
0,71 

 
13 

Există susţinere politică pentru implementarea 
cu succes a obiectivului pentru egalitatea de 
gen. 

1,5 
0,75 

Media Cadrul Instituţional  1 0,72 

 
Media Politica Publică  

1,39 0,79 

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=789
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Constatări:  

(1) Nu toate datele folosite sunt dezagregate pe sexe, rolul femeii este uneori văzut mai mult 
din perspectiva reporductivă, deși se vorbește despre concilierea vieții de familie cu cea a 
vieții profesionale. Dimensiunea de gen pe aspectul de violenţă este slab evidenţiată.  
 
(2) Au fost însă identificate cele mai relevante preocupări de gen: rolurile femeilor şi 
bărbaţilor în familie sunt polarizate, femeile şi fetele sunt în mare parte victimele violenţei, 
fetele Roma se află în situaţii de risc pentru a nu fi încadrate în şcoală datorită căsătoriilor 
timpurii.   

(3) Nu există un plan de acțiune, ci doar direcții generale de acțiune pe 3 obiective. Deși în 
obiectivele strategiei este integrată dimensiunea de gen, ba chiar există și măsuri speciale 
pentru femei în ceea ce privește reconcilierea vieții de familie cu viața profesională, faptul că 
modalitatea de punere a lor în practică nu este descrisă deloc, face ca aceste lucruri să fie 
asumate din nou doar la nivel declarativ. Indicatorii de gen folosiți sunt în general cantitativi. 
 
(4) Politica are o mare relevanță de gen, care în general este evidențiată, deci este o politică 
sensibilă la gen. Cu toate acestea, faptul că trasează doar direcțiile mari de acțiune și nu 
planifică și detaliile de punere în practică ale ei, precum și faptul că nu există alocări 
bugetare, o face să fie în acest moment doar o strategie căreia îi lipsesc mecanismele de 
punere în practică. 
 

Recomandări  

(1) Datele folosite în analiza copiilor instituționalizați sau aflați în situații de vulnerabilitate, 
inclusiv a copiilor ai căror părinți sunt plecați peste hotare, trebuie dezagregate pe sexe 
pentru a putea evidenția, acolo unde este cazul, nevoi și interese specifice de gen. 

(2) Dezvoltarea planurilor de acțiune cu detalii de planificare și implementare pentru fiecare 
obiectiv general al strategiei. 

(3) Coordonarea strânsă a măsurilor de reconciliere a vieții de familie cu viața profesională 
cu măsuri  de încurajare a angajatorilor să flexibilizeze programul de muncă al angajaților cu 
copii mici și/sau să ofere suport în asigurarea facilitaților de creștere a copiilor, cu măsuri 
active de creștere a implicării taților în viața de familie. 
 
(4) Dezvoltarea planurilor de acțiune cu detalii de planificare și implementare pentru fiecare 
obiectiv general al strategiei și asigurarea alocărilor bugetare pentru implementarea politicii. 
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4.3.Proiectul strategiei de descentralizare în sectorul educaţiei 4 

 

 

                                                           
4 În varianta disponibilă la adresa: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=652 

Nr. Indicator Valoarea 
Indicatorului 

Media pe 
politici 

 
1 

Analiza problemei/ contextului a fost realizată 
într-o manieră sensibilă la dimensiunea de gen. 

1 0,79 

 
2 

Datele utilizate şi generate de către 
minister/departament pentru această 
problemă sunt  dezagregate pe criteriul de sex. 

1 
0,79 

3 Sunt identificate nevoile/preocupările specifice 
de gen. 

1 0,83 

4 Este realizată o analiză a cauzelor care 
determină inegalitățile de gen. 
 

1 
0,79 

Media Analiza Problemei  1 0,80 
 
5 

Rezultatele finale ale politicii publice vor 
contribui şi la sporirea egalităţii de gen pe 
domeniul dat. 

1 
 

1,04 

 
6 

Există obiectiv/e specific/e pentru realizarea 
egalităţii de gen. 

0,5 0,79 

7 Planul de acţiuni va determina realizarea 
obiectivelor egalităţii de gen. 

1 0,75 

 
8 

 Planul de acţiuni prevede măsuri speciale 
pentru femei care reprezintă grupuri 
vulnerabile (Roma, femei cu dizabilităţi, etc). 

1,5 
0,83 

Media Cadrul de Rezultate  1 0,85 
 
9 

Există cadru de monitorizare şi evaluare sensibil 
la dimensiunea de gen.  
 

1 
0,75 

 
10 

Există alocaţii financiare specifice pentru 
realizarea obiectivelor de atingere a egalităţii 
de gen cît şi a acţiunilor speciale. 

0,5 
0,67 

 
11 

Planul de acţiuni este formulat în 
proiecte/iniţiative specifice şi coerente de 
implementare. 

1 
0,75 

 
12 

Există cadru instituţional de implementare 
capabil.  
 

1 
0,71 

 
13 

Există susţinere politică pentru implementarea 
cu succes a obiectivului pentru egalitatea de 
gen. 

1,5 
0,75 

Media Cadrul Instituţional  1 0,72 

 
Media Politica Publică  

1 0,79 

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=652
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Constatări:  

(1) Egalitatea de gen este enunțată ca principiu de elaborare a politicii, însă integrarea dimensiunii 
drepturilor omului este evidențiată mai mult (persoanele de etnie Roma, familii sărace, copii cu 
dizabilităţi), în vreme ce dimensiunea de gen nu se prea vede, iar la nivel strategic este practic omisă. 
De asemenea, nu toate datele folosite sunt dezagregate pe sexe. 
 
(2) Au fost însă identificate cele mai relevante preocupări din perspectivă de gen, precum: 
insuficiența creşelor, serviciile limitate pentru educaţia preşcolară, ratele de abandon școlar în rândul 
fetelor și băieților. 
 
(3) Politica prevede reconceptualizarea educației prin introducerea unor aspectelor  de educaţia 
incluzivă, respectarea drepturilor omului, egalizarea şanselor, promovarea egalităţii de gen, 
susţinerea copiilor aflaţi în situaţii dificile și prevede ca obiectiv consolidarea drepturilor omului pe 
parcursul procesului de descentralizare, sub care se poate subsuma conceptual și egalitatea de gen. 
 
(4) Planul de acțiune nu este bugetat. Deși există activități descrise cu responsabilități și termene 
limtă, nu există specificați indicatori de progres, iar dimensiunea de gen nu este deloc vizibilă în 
planul de acțiuni, deși din corpul politicii  mai străbate. 

(5) Deși este o politică cu relevanță mare de gen, integrarea dimensiunii de gen este la nivel 
intermediar, căci în efortul de a concentra politica pe crearea unui cadru de descentralizare 
funcțional, cu norme și regulamente bine stabilite, ratează totuși intervențiile strategice în 
îmbunătățirea calității vieții cotidiene a grupurilor țintă, fete și băieți ca beneficiari direcți ai 
sectorului educațional și femei și bărbați, părinți și cadre didactice . Este totuși o politică sesnsibilă la 
gen. 

Recomandări:  

(1) Utilizarea tuturor datelor dezagregate pe sexe și corelarea lor cu datele existente despre grupurile 
vulnerabile, permit o analiză mai amplă a cauzelor inegalităților de gen și pot evidenția în grupurile 
vulnerabile posibile discriminări multiple. De asemenea, în analiză nu este evidențiată segregarea pe 
domenii de educație a fetelor şi băieţilor, succesul academic al băieţilor în scădere, feminizarea 
învăţământului. Toate aceste lucruri pot conduce către includerea de măsuri de ameliorare a 
situației. 

(2) Prevederea de măsuri speciale de incldudere în ciclurile educaționale a copiilor provenind din 
grupurile vulnerabile, în special fetele de etnie Roma și de prevenire a abandonului școlar al acestora. 
În realizarea componentei locale a curiculumului, identificarea nevoilor locale de educație trebuie să 
se facă în mod participativ și să se asigure contribuția egală a femeilor și bărbaților în consultări.  
 

(3) Integrarea dimensiunii de gen în mod special în Obiectivul sistemic al politicii  (Asigurarea 
accesului la educaţie şi a calităţii educaţiei). 
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4.4. Strategia în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020 5 

 

 

                                                           
5 În varianta disponibilă la adresa: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=637 

Nr. Indicator Valoarea 
Indicatorului 

Media pe 
politici 

 
1 

Analiza problemei/ contextului a fost realizată 
într-o manieră sensibilă la dimensiunea de gen. 

0,5 0,79 

 
2 

Datele utilizate şi generate de către 
minister/departament pentru această 
problemă sunt  dezagregate pe criteriul de sex. 

0,5 
0,79 

3 Sunt identificate nevoile/preocupările specifice 
de gen. 

0,5 0,83 

4 Este realizată o analiză a cauzelor care 
determină inegalitățile de gen. 
 

0,5 
0,79 

Media Analiza Problemei  0,5 0,80 
 
5 

Rezultatele finale ale politicii publice vor 
contribui şi la sporirea egalităţii de gen pe 
domeniul dat. 

1 
 

1,04 

 
6 

Există obiectiv/e specific/e pentru realizarea 
egalităţii de gen. 

0,5 0,79 

7 Planul de acţiuni va determina realizarea 
obiectivelor egalităţii de gen. 

0,5 0,75 

 
8 

 Planul de acţiuni prevede măsuri speciale 
pentru femei care reprezintă grupuri 
vulnerabile (Roma, femei cu dizabilităţi, etc). 

0,5 
0,83 

Media Cadrul de Rezultate  0,63 0,85 

 
9 

Există cadru de monitorizare şi evaluare sensibil 
la dimensiunea de gen.  
 

0,5 
0,75 

 
10 

Există alocaţii financiare specifice pentru 
realizarea obiectivelor de atingere a egalităţii 
de gen cît şi a acţiunilor speciale. 

0,5 
0,67 

 
11 

Planul de acţiuni este formulat în 
proiecte/iniţiative specifice şi coerente de 
implementare. 

0,5 
0,75 

 
12 

Există cadru instituţional de implementare 
capabil.  
 

0,5 
0,71 

 
13 

Există susţinere politică pentru implementarea 
cu succes a obiectivului pentru egalitatea de 
gen. 

0,5 
0,75 

Media Cadrul Instituţional  0,5 0,72 

 
Media Politica Publică  

0,54 0,79 

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=637
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Constatări:  

(1) Analiza situației este realizată într-o manieră insensibilă la dimensiunea de gen. 

(2) Integrarea dimensiunii de gen lipsește cu desăvârșire, iar impactul de gen poate fi doar 

intuit pentru cazul în care crește siguranța și calitatea produselor și serviciilor. 

(3) Integrarea dimensiunii de gen lipsește, punctele acordate la acest nivel de analiză provin 

mai degrabă din structura coerentă a politicii și planului de acțiuni. 

(4) Este o politică cu relevanță de gen medie, căci atunci când vorbim despre consumatori 

vorbim în fapt și despre diferite grupuri de femei și bărbați cu nevoi și interese diferite. Deși 

politica este în general bine elaborată, este total insensibilă la gen. 

Recomandări:  

(1) În măsura în care există date, ar fi relevant din punct de vedere al integrării dimensiunii 
de gen să existe o analiză a eventualelor modele diferite de cumpărare a produselor și 
serviciilor pentru femei şi bărbaţi, ce grupuri de populație (dezagregate pe sexe, grupe de 
vârstă, nivel de educație, urban-rural) sunt mai expuşi riscului de a li se încăla drepturile de 
consumatori, și nu este clar ce grup de consumatori (din nou dezagregat pe aceleași criterii 
de mai sus) tinde să reclame calitatea scăzută a unui produs sau serviciu. Toate aceste date 
ar oferi o imagine mai clară asupra măsurilor de acțiune specifice de gen pe care ar trebui să 
le prevadă o astfel de politică. 

(2) Integrarea dimensiunii de gen în campaniile de informare consumatorilor asupra 
drepturilor pe care le au și în facilitarea modalităților de reclamare a calității slabe a 
produselor/serviciilor, precum și facilitarea recuperării prejudiciilor. 

(3) Integrarea dimensiunii de gen în campaniile de informare a consumatorilor asupra 
drepturilor pe care le au și în facilitarea modalităților de reclamare a calității slabe a 
produselor/serviciilor, precum și facilitarea recuperării prejudiciilor. 



 22 

4.5. Proiectul programului național în domeniul securității și sănătății în muncă pe anii 

2013-20166 

 

 

                                                           
6 În varianta disponibilă la adresa: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=624 

Nr. Indicator Valoarea 
Indicatorului 

Media pe 
politici 

 
1 

Analiza problemei/ contextului a fost realizată 
într-o manieră sensibilă la dimensiunea de gen. 

0,5 0,79 

 
2 

Datele utilizate şi generate de către 
minister/departament pentru această 
problemă sunt  dezagregate pe criteriul de sex. 

0,5 
0,79 

3 Sunt identificate nevoile/preocupările specifice 
de gen. 

0,5 0,83 

4 Este realizată o analiză a cauzelor care 
determină inegalitățile de gen. 
 

0,5 
0,79 

Media Analiza Problemei  0,5 0,80 
 
5 

Rezultatele finale ale politicii publice vor 
contribui şi la sporirea egalităţii de gen pe 
domeniul dat. 

1 
 

1,04 

 
6 

Există obiectiv/e specific/e pentru realizarea 
egalităţii de gen. 

0,5 0,79 

7 Planul de acţiuni va determina realizarea 
obiectivelor egalităţii de gen. 

0,5 0,75 

 
8 

 Planul de acţiuni prevede măsuri speciale 
pentru femei care reprezintă grupuri 
vulnerabile (Roma, femei cu dizabilităţi, etc). 

0,5 
0,83 

Media Cadrul de Rezultate  0,63 0,85 
 
9 

Există cadru de monitorizare şi evaluare sensibil 
la dimensiunea de gen.  
 

0,5 
0,75 

 
10 

Există alocaţii financiare specifice pentru 
realizarea obiectivelor de atingere a egalităţii 
de gen cît şi a acţiunilor speciale. 

0,5 
0,67 

 
11 

Planul de acţiuni este formulat în 
proiecte/iniţiative specifice şi coerente de 
implementare. 

0,5 
0,75 

 
12 

Există cadru instituţional de implementare 
capabil.  
 

0,5 
0,71 

 
13 

Există susţinere politică pentru implementarea 
cu succes a obiectivului pentru egalitatea de 
gen. 

0,5 
0,75 

Media Cadrul Instituţional  0,50 0,72 

 
Media Politica Publică  

0,54 0,79 

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=624
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Constatări:  

(1) Dimensiunea de gen nu este deloc integrată la nivelul analizei și definirii problemei. 

(2) Dimensiune de gen nu este integrată nici în elaborarea politicii și a rezultatelor estimate. 
Impactul de gen se poate doar intui, în sensul că probabil bărbații sunt cei mai afectați de 
accidentele de muncă, în ceea ce privește bolile profesionale și condițiile nefavorabile de 
muncă, probabil că atât femeile cât și bărbașii sunt afectați. 

(3) Din nou dimensiunea de gen nu este integrată. Politica nu dispune de alocări bugetare 
clare 

(4) Deși este o politică cu relevanță de gen mare, modul în care este elaborată este total 
insensibil la gen, deși, probabil că date dezagregate pe sexe referitoare la sănătatea și 
securitatea muncii există la nivelul Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova. 

Recomandări:  

(1) Folosirea datelor despre accidentele de muncă și bolile profesionale dezagregate pe sexe, 
pe cauze, pe profesii pentru a vedea domeniile unde sunt mai afectate femeile, respectiv 
domeniile unde sunt mai afectați bărbații. De asemenea, datele dezagregate pe sexe sunt 
importante și în ceea ce privește condițiile de muncă necorespunzătoare. 
 

(2) În funcție de o analiză din perspectivă de gen a cazurilor de accidente de muncă, boli 
profesionale și condiții de muncă nefavorabile sănătății și securității, s-ar putea prevedea 
eventuale măsuri de prevenire  concentrate în anumite domenii pentru femei, respectiv 
pentru bărbați. 

(3) Integrarea dimensiunii de gen în obiectivul general referitor la perfecţionarea sistemului 
de înregistrare, evidenţă şi analiză a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale prin 
culegerea datelor dezagregate în funcție de sex, precum și în obiectivele specifice legate de 
îndrumarea metodologică a angajatorilor, în vederea realizării activităţilor de prevenire si 
protecţie in domeniul securităţii si sănătăţii în muncă și de conştientizare a actorilor implicaţi 
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 
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4.6. Strategia dezvoltării culturii Republicii Moldova: 2013-2020 „Cultura XXI/20”7 

 

 

                                                           
7 În varianta disponibilă la adresa: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=626 

Nr. Indicator Valoarea 
Indicatorului 

Media pe 
politici 

 
1 

Analiza problemei/ contextului a fost realizată 
într-o manieră sensibilă la dimensiunea de gen. 

0,5 0,79 

 
2 

Datele utilizate şi generate de către 
minister/departament pentru această 
problemă sunt  dezagregate pe criteriul de sex. 

0,5 
0,79 

3 Sunt identificate nevoile/preocupările specifice 
de gen. 

0,5 0,83 

4 Este realizată o analiză a cauzelor care 
determină inegalitățile de gen. 
 

0,5 
0,79 

Media Analiza Problemei  0,5 0,80 
 
5 

Rezultatele finale ale politicii publice vor 
contribui şi la sporirea egalităţii de gen pe 
domeniul dat. 

1 
 

1,04 

 
6 

Există obiectiv/e specific/e pentru realizarea 
egalităţii de gen. 

0,5 0,79 

7 Planul de acţiuni va determina realizarea 
obiectivelor egalităţii de gen. 

0,5 0,75 

 
8 

 Planul de acţiuni prevede măsuri speciale 
pentru femei care reprezintă grupuri 
vulnerabile (Roma, femei cu dizabilităţi, etc). 

0,5 
0,83 

Media Cadrul de Rezultate  0,63 0,85 
 
9 

Există cadru de monitorizare şi evaluare sensibil 
la dimensiunea de gen.  
 

0,5 
0,75 

 
10 

Există alocaţii financiare specifice pentru 
realizarea obiectivelor de atingere a egalităţii 
de gen cît şi a acţiunilor speciale. 

0,5 
0,67 

 
11 

Planul de acţiuni este formulat în 
proiecte/iniţiative specifice şi coerente de 
implementare. 

0,5 
0,75 

 
12 

Există cadru instituţional de implementare 
capabil.  
 

0,5 
0,71 

 
13 

Există susţinere politică pentru implementarea 
cu succes a obiectivului pentru egalitatea de 
gen. 

0,5 
0,75 

Media Cadrul Instituţional  0,50 0,72 

 
Media Politica Publică  

0,54 0,79 

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=626
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Constatări:  

(1) Datele utilizate în analiza situației și definirea problemelor nu sunt dezagregate pe sexe 
nici în ceea ce privește consumatorii de cultură și utilizatorii instituțiilor culturale, nici în ceea 
ce privește personalul din instituțiile culturale și artiștii/producătorii din industriile creative. 

(2) Dimensiunea de gen lipsește cu desăvârșire din zona elaborării politicii și a rezultatelor ei 
estimate. Impactul de gen poate fi doar intuit, deoarece cultura este în general un domeniu 
feminizat (mai ales muzeele și bibliotecile), iar, pe de altă parte, principalii utilizatori ai 
muzeelor și bibliotecilor sunt copiii, care adesea sunt însoțiți de mame sau bunici sau de 
profesori și educatori (în mare lor majoritate tot femei). 

(3) Dimensiune de gen nu se regăsește nici în cadrul de implementare al politicii. De 
asemenea, nu există alocări bugetare pentru realizarea Planului de acțiuni. 

(4) Deși este o politică cu relevanță de gen medie spre mare, politica este insensibilă la gen. 
Integrarea dimensiunii de gen este necesară în toate etapele, mai ales că instituțiile culturale 
sunt, în general, un domeniu feminizat. 

Recomandări:  

(1) Utilizarea datelor dezagregate pe sexe corelate cu date dezagregate pe grupe de vârstă, 
nivel de educație, mediu rural-urban, grupuri vulnerabile, pentru a avea o imagine clară a 
accesului la și a modelelor de folosire a instituțiilor și serviciilor culturale. De asemenea, ar fi 
necesară o analiză de gen a eventualelor facilități pentru creșterea vizibilității 
artiștilor/producătorilor din industriile creative pentru a determina nevoile și interesele 
specifice de gen ale acestora. 

(2) Planul de acțiuni poate încorpora măsuri de încurajare a unui număr mai mare de bărbați 
să profeseze în domeniul instituțiilor culturale, precum și măsuri de sprijin ale instituțiilor 
culturale de a dezvolta servicii mai aproape de nevoile specifice de gen ale comunităților pe 
care le servesc. 
 
(3) În ceea ce privește măsurile de promovare pentru artiști/producătorii de conținut 
cultural, pot fi introduse măsuri speciale pentru femei de a le ajuta să devină mai vizibile în 
peisajul artistic național și internațional. De asemenea, integrarea dimensiunii de gen trebuie 
introdusă și în promovarea antreprenoriatul în zona industriilor creative.   

(4) Introducerea unor indicatori de gen, în special în privința măsurării creșterii utilizării 
instituțiilor culturale, pentru a determina în ce măsură serviciile oferite de acestea 
îndeplinesc nevoile și interesele specifice de gen.  

(5) De asemenea, dat fiind că în rolul strategic prevăzut pentru bibliotecile publice de 
politică, acestea vor asigura instruirea utilizatorilor în folosirea tehnologiilor informaționale 
moderne, trebuie prevăzuți indicatori de progres în micșorarea diviziunii digitale dintre 
femei și bărbați și mediul rural-urban. 
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4.7. Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-

2020 8 

 

 

                                                           
8 În varianta disponibilă la adresa: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=278 

Nr. Indicator Valoarea 
Indicatorului 

Media pe 
politici 

 
1 

Analiza problemei/ contextului a fost realizată 
într-o manieră sensibilă la dimensiunea de gen. 

0,5 0,79 

 
2 

Datele utilizate şi generate de către 
minister/departament pentru această 
problemă sunt  dezagregate pe criteriul de sex. 

0,5 

0,79 

3 Sunt identificate nevoile/preocupările specifice 
de gen. 

0,5 0,83 

4 Este realizată o analiză a cauzelor care 
determină inegalitățile de gen. 
 

0,5 

0,79 

Media Analiza Problemei  0,5 0,80 

 
5 

Rezultatele finale ale politicii publice vor 
contribui şi la sporirea egalităţii de gen pe 
domeniul dat. 

0,5 

 
1,04 

 
6 

Există obiectiv/e specific/e pentru realizarea 
egalităţii de gen. 

0,5 0,79 

7 Planul de acţiuni va determina realizarea 
obiectivelor egalităţii de gen. 

0,5 0,75 

 
8 

 Planul de acţiuni prevede măsuri speciale 
pentru femei care reprezintă grupuri 
vulnerabile (Roma, femei cu dizabilităţi, etc). 

0,5 

0,83 

Media Cadrul de Rezultate  0,5 0,85 

 
9 

Există cadru de monitorizare şi evaluare sensibil 
la dimensiunea de gen.  
 

0,5 
0,75 

 
10 

Există alocaţii financiare specifice pentru 
realizarea obiectivelor de atingere a egalităţii 
de gen cît şi a acţiunilor speciale. 

0,5 
0,67 

 
11 

Planul de acţiuni este formulat în 
proiecte/iniţiative specifice şi coerente de 
implementare. 

0,5 
0,75 

 
12 

Există cadru instituţional de implementare 
capabil.  
 

0,5 
0,71 

 
13 

Există susţinere politică pentru implementarea 
cu succes a obiectivului pentru egalitatea de 
gen. 

0,5 
0,75 

Media Cadrul Instituţional  0,5 0,72 

 
Media Politica Publică  

0,5 0,79 

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=278
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Constatări:  

(1) Dimensiunea de gen lipsește din analiza situației și definirea problemelor. 

(2) Și etapa de elaborare a politicii și estimare a rezultatelor este insensibilă la dimensiunea 
de gen. 

(3) Nici în etapa de implementare a politicii nu este integrată dimensiunea de gen. Nu există 
plan de acțiuni detaliat și alocări bugetare. 

(4) Politica are o relevanță mare de gen, însă este elaborată într-un mod cu totul insensibil la 
dimensiunea de gen. S-a ratat o bună oportunitate de a prevedea măsuri speciale de 
încurajare a antreprenoriatului feminin și de adoptare a unor măsuri de facilitare a accesului 
acestora la credite și finanțări și la instruire și consiliere pentru un management eficient și 
durabilitatea afacerii. 

Recomandări:  

(1) Datele utilizate în analiza situației, atât la nivelul situației IMM-urilor cât și a angajaților 
acestora trebuie evidențiate, cu atât mai mult cu cât cunoaștem că atreprenoriatul feminin 
este estimat a fi de trei ori mai mic decât cel masculin, accesul antreprenoarelor la credite și 
finanțări este minim, și că întreprinderile femeilor sunt mai vulnerabile. De asemenea, este 
important să  existe o analiză de gen pentru a vedea exact în ce măsură există segregare de 
gen pe domenii de antreprenoriat mai puţin profitabile. 

(2) Introducerea unor măsuri specifice de încurajare a femeilor să-și deschidă IMM-uri, 
precum și de facilitare a accesului lor la training și consiliere pentru un management eficient 
al afacerii, și nu în ultimul rând de încurajare a accesului la credite și finanțări pentru 
asigurarea durabilității afacerii. 

(3) Integrarea unei dimensiuni clare de gen și a unui set de indicatori coerenți pentru 
monitorizarea progresului în mod special în direcțiile prioritare referitoare la îmbunătăţirea 
accesului IMM-urilor la finanţare și la dezvoltarea capitalului uman prin promovarea  
competenţelor şi culturii antreprenoriale. 
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4.8. Programul naţional de prevenire şi control HIV/SIDA şi ITS 9 

 

 

                                                           
9 În varianta disponibilă la adresa: http://aids.md/aids/index.php?cmd=item&id=120 

Nr. Indicator Valoarea 
Indicatorului 

Media pe 
politici 

 
1 

Analiza problemei/ contextului a fost realizată 
într-o manieră sensibilă la dimensiunea de gen. 

2,5 0,79 

 
2 

Datele utilizate şi generate de către 
minister/departament pentru această 
problemă sunt  dezagregate pe criteriul de sex. 

2 

0,79 

3 Sunt identificate nevoile/preocupările specifice 
de gen. 

2,5 0,83 

4 Este realizată o analiză a cauzelor care 
determină inegalitățile de gen. 
 

2 

0,79 

Media Analiza Problemei  2,25 0,80 

 
5 

Rezultatele finale ale politicii publice vor 
contribui şi la sporirea egalităţii de gen pe 
domeniul dat. 

2 

 
1,04 

 
6 

Există obiectiv/e specific/e pentru realizarea 
egalităţii de gen. 

2,5 0,79 

7 Planul de acţiuni va determina realizarea 
obiectivelor egalităţii de gen. 

2 0,75 

 
8 

 Planul de acţiuni prevede măsuri speciale 
pentru femei care reprezintă grupuri 
vulnerabile (Roma, femei cu dizabilităţi, etc). 

3 

0,83 

Media Cadrul de Rezultate  2,38 0,85 

 
9 

Există cadru de monitorizare şi evaluare sensibil 
la dimensiunea de gen.  
 

2,5 
0,75 

 
10 

Există alocaţii financiare specifice pentru 
realizarea obiectivelor de atingere a egalităţii 
de gen cît şi a acţiunilor speciale. 

2,5 
0,67 

 
11 

Planul de acţiuni este formulat în 
proiecte/iniţiative specifice şi coerente de 
implementare. 

2,5 
0,75 

 
12 

Există cadru instituţional de implementare 
capabil.  
 

2 
0,71 

 
13 

Există susţinere politică pentru implementarea 
cu succes a obiectivului pentru egalitatea de 
gen. 

1,5 
0,75 

Media Cadrul Instituţional  2,13 0,72 

 
Media Politica Publică  

2,27 0,79 

http://aids.md/aids/index.php?cmd=item&id=120
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Constatări:  

(1) Principiul egalității de gen se numără printre pincipiile care stau la baza dezvoltării 
politicii.Datele utilizate în analiză sunt în cea mai mare parte dezagregate pe sexe. S-au 
indetificat cele mai relevante nevoi și interese de gen pentru a putea fi adresate prin măsuri 
specifice. 
 
(2) Integrarea dimensiunii de gen s-a realizat la un nivel consolidat spre avansat. 
 
(3) Integrarea dimensiunii de gen s-a realizat la un nivel consolidat în ceea ce privește 
elaborarea cadrului de implementare al politicii. 
 
(4) Programul are o relevanță mare de gen, care este foarte clar vizibilă. În elaborarea ei s-a 
ținut cont de acest lucru, dezvoltându-se o politică clar sensibilă la gen, unde nivelul integrării 
dimensiunii de gen este unul consolidat. O analiză mai clară a relației de cauzalitate între 
violență, abuz și infectarea cu HIV/SIDA în rândul femeilor tinere poate oferi pe viitor soluții 
pentru contracarea acestei situații, care pot fi încorporate în politicile din domeniu viitoare. 
 

Recomandări:  

(1) Evidențierea cauzelor creşterii ratei infectării în rândul femeilor și a relaţiei dintre 

violenţă, abuz şi infectarea cu HIV/SIDA și/sau ITS. Utilizarea datelor dezagregate pe sexe și 

alte criterii și în cazul ITS pentru determinarea unor eventuale paternuri specifice de gen. 

(2) În măsura în care sunt evidențiate cauzele creşterii ratei infectării în rândul femeilor și a 

relaţiei dintre violenţă, abuz şi infectarea cu HIV/SIDA și/sau ITS, politica poate cuprinde 

măsuri de speciale de contracarare. 

(3) Identificarea unui mecanism / unor modalități sustenabil/e de finanțare pe termen lung a 
politicilor de prevenire și control al infecției cu HIV/SIDA și ITS. 
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4.9.Strategia cu privire la e-transformare 10 

 

                                                           
10 În varianta disponibilă la adresa: http://inovatii.gov.md/index.php/ro/proiecte/e-transformarea-

guvernarii  

Nr. Indicator Valoarea 
Indicatorului 

Media pe 
politici 

 
1 

Analiza problemei/ contextului a fost realizată 
într-o manieră sensibilă la dimensiunea de gen. 

0,5 0,79 

 
2 

Datele utilizate şi generate de către 
minister/departament pentru această 
problemă sunt  dezagregate pe criteriul de sex. 

0,5 
0,79 

3 Sunt identificate nevoile/preocupările specifice 
de gen. 

0,5 0,83 

4 Este realizată o analiză a cauzelor care 
determină inegalitățile de gen. 
 

0,5 
0,79 

Media Analiza Problemei  0,5 0,80 
 
5 

Rezultatele finale ale politicii publice vor 
contribui şi la sporirea egalităţii de gen pe 
domeniul dat. 

1 
 

1,04 

 
6 

Există obiectiv/e specific/e pentru realizarea 
egalităţii de gen. 

0,5 0,79 

7 Planul de acţiuni va determina realizarea 
obiectivelor egalităţii de gen. 

0,5 0,75 

 
8 

 Planul de acţiuni prevede măsuri speciale 
pentru femei care reprezintă grupuri 
vulnerabile (Roma, femei cu dizabilităţi, etc). 

0,5 
0,83 

Media Cadrul de Rezultate  0,63 0,85 
 
9 

Există cadru de monitorizare şi evaluare sensibil 
la dimensiunea de gen.  
 

0,5 
0,75 

 
10 

Există alocaţii financiare specifice pentru 
realizarea obiectivelor de atingere a egalităţii 
de gen cît şi a acţiunilor speciale. 

0,5 
0,67 

 
11 

Planul de acţiuni este formulat în 
proiecte/iniţiative specifice şi coerente de 
implementare. 

0,5 
0,75 

 
12 

Există cadru instituţional de implementare 
capabil.  
 

0,5 
0,71 

 
13 

Există susţinere politică pentru implementarea 
cu succes a obiectivului pentru egalitatea de 
gen. 

0,5 
0,75 

Media Cadrul Instituţional  0,50 0,72 

 
Media Politica Publică  

0,53 0,79 

http://inovatii.gov.md/index.php/ro/proiecte/e-transformarea-guvernarii
http://inovatii.gov.md/index.php/ro/proiecte/e-transformarea-guvernarii
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Constatări:  

(1) Dimensiunea de gen lipsește cu desăvîrșire din analiza situației și definirea problemei. 

Datele folosite nu sunt dezagregate pe sexe și/sau alte criterii. De asemenea, majoritatetea 

funcționarilor publici, la multe dintre nivelele unde politica are efecte sunt femei și acest 

lucru nu este evidențiat și analizat deloc 

(2) Elaborarea politicii și estimarea rezultatelor a fost realizată într-o manieră total 
insensibilă la dimensiunea de gen. 
(3) Dimensiune de gen lipsește în totalitate și din etapa planificării cadrului de implementare 

a politicii. Nu există alocări bugetare. 

(4) Politica are o relevanță de gen relativ redusă și nu foarte vizibilă, iar elaborarea politicii s-

a făcut într-un mod total insensibil la gen. 

Recomandări:  

(1) Folosirea datelor dezgregate pe sexe în analiza accesibilității și utilizării Internetului și a 
serviciilor online, pentru a avea o imagine adecvată aspra eventualelor inegalități în acces și 
utilizare între femei și bărbați în general și apoi pe diferite grupe de vârstă, nivel de educație, 
mediu urban-rural, etc. De asemenea, o analiză din perspectivă de gen a canalelor de 
accesare a serviciilor publice ar evidenția eventuale paternuri diferite de accesare a 
serviciilor, precum și tipurile de servicii mai accesate și/sau considerate relevante de către 
femei, respectiv de către bărbați. Analiza de gen a situației existente la nivelul funcționarilor 
publici pentru care politica va avea cele mai importante efecte. 

(2) Introducerea unor măsuri speciale de facilitare a accesului femeilor din grupurile 
vulnerabile la canalele moderne de acces la serviciile publice, precum și a unor măsuri de 
încurajare a femeilor să urmeze cariere în domeniul TI. 
 

(3) Integrarea dimensiunii de gen în toate cercetările de opinie planificate pentru a reliefa 
eventualele nevoi și interese diferite ale femeilor și bărbaților. Asigurarea integrării 
dimensiunii de gen în obiectivele care țin de reingineria serviciilor publice şi a proceselor 
operaţionale, astfel încât să țină cont de eventualele nevoi și interese diferite ale variatelor 
grupuri de femei și bărbați, precum și în obiectivele care țin de asigurarea canalelor moderne 
de acces la serviciile publice și dezvoltarea capacităţii TI în sectorul public, ai cărui angajați 
sunt în mare parte femei. 
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4.10. Strategia de dezvoltare Moldova 202011 

 

 

                                                           
11 În varianta disponibilă la adresa: http://www.gov.md/doc.php?l=en&id=4475&idc=427 

Nr. Indicator Valoarea 
Indicatorului 

Media pe 
politici 

 
1 

Analiza problemei/ contextului a fost realizată 
într-o manieră sensibilă la dimensiunea de gen. 

0,5 0,79 

 
2 

Datele utilizate şi generate de către 
minister/departament pentru această 
problemă sunt  dezagregate pe criteriul de sex. 

0,5 
0,79 

3 Sunt identificate nevoile/preocupările specifice 
de gen. 

0,5 0,83 

4 Este realizată o analiză a cauzelor care 
determină inegalitățile de gen. 
 

0,5 
0,79 

Media Analiza Problemei  0,5 0,80 
 
5 

Rezultatele finale ale politicii publice vor 
contribui şi la sporirea egalităţii de gen pe 
domeniul dat. 

1 
1,04 

 
6 

Există obiectiv/e specific/e pentru realizarea 
egalităţii de gen. 

0,5 0,79 

7 Planul de acţiuni va determina realizarea 
obiectivelor egalităţii de gen. 

0,5 0,75 

 
8 

 Planul de acţiuni prevede măsuri speciale 
pentru femei care reprezintă grupuri 
vulnerabile (Roma, femei cu dizabilităţi, etc). 

0,5 
0,83 

Media Cadrul de Rezultate  0,63 0,85 
 
9 

Există cadru de monitorizare şi evaluare sensibil 
la dimensiunea de gen.  
 

0,5 
0,75 

 
10 

Există alocaţii financiare specifice pentru 
realizarea obiectivelor de atingere a egalităţii 
de gen cît şi a acţiunilor speciale. 

0,5 
0,67 

 
11 

Planul de acţiuni este formulat în 
proiecte/iniţiative specifice şi coerente de 
implementare. 

0,5 
0,75 

 
12 

Există cadru instituţional de implementare 
capabil.  
 

0,5 
0,71 

 
13 

Există susţinere politică pentru implementarea 
cu succes a obiectivului pentru egalitatea de 
gen. 

0,5 
0,75 

Media Cadrul Instituţional  0,5 0,72 

 
Media Politica Publică  

0,54 0,79 

http://www.gov.md/doc.php?l=en&id=4475&idc=427
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Constatări:  

(1) Datele utilizate în analiză nu sunt dezagregate pe sexe și/sau pe alte criterii relevante. 
Analiza situației se realizează pe 7 priorități de dezvoltare rezultate din identificarea a tot 
atâtea probleme critice. Deși cel puțin 2 dintre ele au o relevanță mare de gen (Racordarea 
sistemului educațional la cerințele pieței forței de muncă în scopul sporirii productivității 
forței de muncă şi majorării ratei de ocupare în economie și Sustenabilitatea financiară a 
sistemului de pensii întru asigurarea unei rate adecvate de înlocuire a salariilor), nici în 
aceste cazuri nu au fost folosite date dezagregate pe sexe, cu excepția specificării 
diferențelor de gen existente între durata stagiului mediu de cotizare și, respectiv, 
cuantumul pensiei medii și a diferenței de 5 ani între vârsta de pensionare pentru femei și 
pentru bărbați. 

(2) Integrarea dimensiunii de gen este realizată la un nivel ultra minimal, în doar una dintre 
cele 7 priorități de dezvoltare, anume în ceea ce privește egalizarea vârstei de pensionare 
pentru femei și bărbați. 
 

(3) Nu există planuri de acțiune detaliate pentru nici una din cele 7 priorități de dezvoltare, 
așa cum nu există nici alocări bugetare. Putem presupune că dat fiind că Moldova 2020 se 
dorește a fi un document cadru, urmează elaborarea de politici publice specifice pentru 
fiecare dintre prioritățile descrise.   

(4) Deși este o strategie cu relevanță de gen majoră, modul în care a fost elaborată este 
insensibil la gen. Prin urmare este necesară integrarea unei dimensiuni de gen solide cu 
precădere în prioritățile care țin de racordarea educației cu cererea existentă pe piața 
muncii, facilitarea accesului la credite și finanțări avantajoase  pentru antreprenori și în 
reformarea sistemului de pensii publice. În cazul privatizării parțiale a sistemului public de 
pensii, dacă nu va exista o evaluare ex-ante a impactului de gen al acestei reforme, mai mult 
ca sigur impactul va fi negativ asupra femeilor, acestea riscând să aibă venituri și mai mici în 
perioada de viață în care sunt cele mai vulnerabile. 

Recomandări:  

(1) În cazul priorității care ține de racordarea educaţiei la cerințele pieței muncii, relevanța 
de gen este evidentă. Discutăm aici despre analiza de gen a situației în ceea ce privește 
înrolarea tinerilor, fete și băieți, în diverse domenii de educație vocațională și universitară, și 
evidențierea ratelor de succes, respectiv abandon pe sexe și alte criterii relvante. Analiza de 
gen a accesului absolvenților pe piața muncii, în domenii profitabile sau mai puțin 
profitabile. Analiza de gen a șomajului în rândul tinerilor, luând în considerare  și alte criterii 
relevante de genul mediului rural-urban, grupului vulnerabil din care fac parte, etc.  
 
(2) În privința accesului la finanţare avantajasă este necesară o analiză de gen care să 
evidențieze barierele existente în accesarea finațărilor de către femeile antreprenoare și 
cauzele acestora. 
 
(3) În domeniul reformării sistemului de pensii, analiza menționează diferențele de gen 
datorate diferenței de 5 ani existente în vârsta de pensionare, dar nu evidențiază că acest 
lucru se perpetuează și din perioada de salarizare, căci femeile primesc în medie un salariu 
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mai mic cu 20% decât bărbații, ceea ce, cumulat cu un stagiul de cotizație mai  mic conduce 
la un nivel mai mare de sărăcie în rândul  femeilor pensionare. 

(4) Este necesară integrarea dimeniunii de gen în prioritatea de racordare a educaţiei la 
cerințele pieței muncii pentru a contribui la diminuarea șomajului în rândul tinerilor și a 
tinerelor din grupurile vulnerabile, pentru a reduce segregarea de gen pe piața muncii prin 
adoptarea de mpsuri specifice pentru fete de a urma cariere tehnice și în TI și pentru băieți 
de a urma cariere în educație și sănătate, etc. 
 
(5) În ceea ce privește accesul la credite și finanțări avantajoase sunt necesare măsuri 
speciale de încurajare a femeilor antreprenoare să le acceseze. 
  
(6) Referitor la reforma pensiilor, odată cu trecerea spre un sistem cumulativ de pensii, este 
necesară realizarea unei analize ex-ante a impactului de gen al reformei, astfel încât să existe 
siguranța că vor exista compensații din bugetul de stat pentru femeile aflate în concediu de 
maternitate și parental pe pilonul de pensii private obligatorii, precum și că asigurătorii vor 
folosi tabele biometrice unisex în calculul anuităților, pentru reducerea impactului negativ al 
privatizării parțiale a sistemului public de pensii asupra femeilor.12  
 
(7) De asemenea, va fi oportună identificarea unor reglementări (norme şi indicatori de gen 
specifici) pentru diminuarea discriminărilor de gen şi a celor de vârstă de pe piaţa muncii și 
care să permită menţinerea pe piaţa muncii pentru o perioadă cât mai lungă. 
 
(8) Integrarea sistematică a dimensiunii de gen în implementarea măsurilor care țin de cele 3 
priorități deja amintite, precum și identificarea și folosirea unui set de indicatori de progres 
sensibili la gen. Implementarea privatizării parțiale a pensiilor publice trebuie coordonată 
foarte strâns cu politici și măsuri de  diminuare a discriminărilor de gen şi a celor de vârstă de 
pe piaţa muncii (inclusiv în ceea ce privește salarizarea), precum și a unor măsuri care să 
permită menţinerea pe piaţa muncii pentru o perioadă cât mai lungă. 

                                                           
12 În cadrul pilonului de pensii private obligatorii, dacă beneficiile de pensie depind de contribuţii şi contribuţiile 
depind de salarii, tipul de muncă şi numărul de ani de muncă, femeile primesc beneficii de pensie mai mici 
decât bărbații. În plus, dacă beneficiile de pensie vor fi calculate pe baza speranței de viață (diferită pentru 
femei și barbați), se estimează că o femeie cu aceleaşi câştiguri medii de-a lungul vieţii active şi cu acelaşi 
număr de ani de muncă ca un bărbat va primi beneficii cu aproximativ 20% mai mici decât cele ale bărbatului. 
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4.11. Programul de reformare a serviciilor publice 13 

 

                                                           
13 În varianta disponibilă la adresa: http://www.particip.gov.md/public/documente/143/ro_397_PUBLIC-
SERVICES-REFORM-Program-2012Ro.09.07.2012.pdf 

Nr. Indicator Valoarea 
Indicatorului 

Media pe 
politici 

 
1 

Analiza problemei/ contextului a fost realizată 
într-o manieră sensibilă la dimensiunea de gen. 

0,5 0,79 

 
2 

Datele utilizate şi generate de către 
minister/departament pentru această 
problemă sunt  dezagregate pe criteriul de sex. 

0,5 
0,79 

3 Sunt identificate nevoile/preocupările specifice 
de gen. 

0,5 0,83 

4 Este realizată o analiză a cauzelor care 
determină inegalitățile de gen. 
 

0,5 
0,79 

Media Analiza Problemei  0,50 0,80 
 
5 

Rezultatele finale ale politicii publice vor 
contribui şi la sporirea egalităţii de gen pe 
domeniul dat. 

1 
1,04 

 
6 

Există obiectiv/e specific/e pentru realizarea 
egalităţii de gen. 

0,5 0,79 

7 Planul de acţiuni va determina realizarea 
obiectivelor egalităţii de gen. 

0,5 0,75 

 
8 

 Planul de acţiuni prevede măsuri speciale 
pentru femei care reprezintă grupuri 
vulnerabile (Roma, femei cu dizabilităţi, etc). 

0,5 
0,83 

Media Cadrul de Rezultate  0,63 0,85 
 
9 

Există cadru de monitorizare şi evaluare sensibil 
la dimensiunea de gen.  
 

0,5 
0,75 

 
10 

Există alocaţii financiare specifice pentru 
realizarea obiectivelor de atingere a egalităţii 
de gen cît şi a acţiunilor speciale. 

0,5 
0,67 

 
11 

Planul de acţiuni este formulat în 
proiecte/iniţiative specifice şi coerente de 
implementare. 

0,5 
0,75 

 
12 

Există cadru instituţional de implementare 
capabil.  
 

0,5 
0,71 

 
13 

Există susţinere politică pentru implementarea 
cu succes a obiectivului pentru egalitatea de 
gen. 

0,5 
0,75 

Media Cadrul Instituţional  0,5 0,72 

 
Media Politica Publică  

0,54 0,79 

http://www.particip.gov.md/public/documente/143/ro_397_PUBLIC-SERVICES-REFORM-Program-2012Ro.09.07.2012.pdf
http://www.particip.gov.md/public/documente/143/ro_397_PUBLIC-SERVICES-REFORM-Program-2012Ro.09.07.2012.pdf
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Constatări:  

(1)Pentru etapa de analiză a situației și definire a problemei nu se folosesc deloc date 
dezagregate pe sexe sau pe alte criterii. În fapt, nu se folosesc decît date impersonale, 
despre accesibilitatea, canalele de acordare a serviciilor, mecanismele de stabilire a tarifelor, 
existenţa standardelor de calitate şi aplicarea TIC în prestarea serviciilor. Deși funcționarii 
publici care furnizează cea mai mare parte a acestor servicii publice sunt probabil, în marea 
majoritate femei, nu există nici o analiză a situației acestora.   

(2)Dimensiunea de gen lipsește total din etapa de elaborare a politicii și estimarea 
rezultatelor. 

(3)Planul de acțiuni este destul de neclar și nu există alocări bugetare. Dimensiunea de gen 
lipsește și din cadrul de implementare al politicii. 
 
(4) Politica are o relevanță de gen mică, ca atare integrarea dimensiunii de gen a fost total 
omisă în toate stadiile elaborării și planificării politicii, astfel că a rezultat o politică 
insensibilă la gen. 

 

Recomandări:  

(1) Introducerea datelor dezagregate pe sexe și pe alte criterii relevante în ceea ce privește 
utilizatorii serviciilor publice pentru descoperirea eventualelor diferențe de gen în accesarea, 
și canalele de accesare a unor servicii publice de către femei şi bărbaţi.  De asemenea, este 
necesară o analiză de gen a situației funcționarilor publici care oferă aceste servicii publice. 

(2) Integrarea dimensiunii de gen în Obiectivul 3:  Sporirea nivelului de calitate şi 
responsabilitate susţinută de capacitatea tehnică adecvată a personalului şi asigurarea cost-
eficienţei serviciilor publice acordate. 

(3) Integrarea dimensiunii de gen, respectiv a cerinței de culegere de date dezagregate pe 
sexe atunci când se evaluează gradul de satisfacție al cetățenilor în legătură cu un anumit 
serviciu public. Asigurarea mai multor canale de accesibilitate a serviciilor publice astfel încât 
toate grupurile de cetățeni (diverse grupuri  de femei și bărbați, inclusiv din grupurile 
vulnerabile) să poate accede cu ușurință la serviciile publice cele mai relevante pentru 
nevoile și interesele lor specifice. 
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4.12. Programul naţional de dezvoltare profesională în serviciul public pentru anii 2013-

2016  14 

 

                                                           
14 În varianta disponibilă la adresa: http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=827   

Nr. Indicator Valoarea 
Indicatorului 

Media pe 
politici 

 
1 

Analiza problemei/ contextului a fost realizată 
într-o manieră sensibilă la dimensiunea de gen. 

0,5 0,79 

 
2 

Datele utilizate şi generate de către 
minister/departament pentru această 
problemă sunt  dezagregate pe criteriul de sex. 

0,5 
0,79 

3 Sunt identificate nevoile/preocupările specifice 
de gen. 

0,5 0,83 

4 Este realizată o analiză a cauzelor care 
determină inegalitățile de gen. 
 

0,5 
0,79 

Media Analiza Problemei  0,50 0,80 
 
5 

Rezultatele finale ale politicii publice vor 
contribui şi la sporirea egalităţii de gen pe 
domeniul dat. 

1 
1,04 

 
6 

Există obiectiv/e specific/e pentru realizarea 
egalităţii de gen. 

0,5 0,79 

7 Planul de acţiuni va determina realizarea 
obiectivelor egalităţii de gen. 

0,5 0,75 

 
8 

 Planul de acţiuni prevede măsuri speciale 
pentru femei care reprezintă grupuri 
vulnerabile (Roma, femei cu dizabilităţi, etc). 

0,5 
0,83 

Media Cadrul de Rezultate  0,63 0,85 
 
9 

Există cadru de monitorizare şi evaluare sensibil 
la dimensiunea de gen.  
 

0,5 
0,75 

 
10 

Există alocaţii financiare specifice pentru 
realizarea obiectivelor de atingere a egalităţii 
de gen cît şi a acţiunilor speciale. 

0,5 
0,67 

 
11 

Planul de acţiuni este formulat în 
proiecte/iniţiative specifice şi coerente de 
implementare. 

0,5 
0,75 

 
12 

Există cadru instituţional de implementare 
capabil.  
 

0,5 
0,71 

 
13 

Există susţinere politică pentru implementarea 
cu succes a obiectivului pentru egalitatea de 
gen. 

0,5 
0,75 

Media Cadrul Instituţional  0,5 0,72 

 
Media Politica Publică  

0,54 0,79 

http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=827
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Constatări:  

(1) Deși este vorba despre dezvoltare profesională în domeniul serviciilor publice prestate în 
general de funcționari publici, domeniu despre care cunoaștem că este în general unul 
feminizat la bază, pentru analiza situației și definirea problemei nu s-au folosit deloc date 
dezagregate pe sexe. În fapt, dimensiunea de gen este omisă în totalitate. 

(2)Dimensiunea de gen este inexistentă și la nivelul elaborării politicii și estimării 
rezultatelor. Impactul de gen poate fi doar intuit în sensul în care majoritatea funcționarilor 
publici de la bază sunt femei, în vreme ce la funcționarii publici de la vîrful procesului 
decizional sunt mai degrabă bărbați. Insensibilitatea la gen ne poate duce cu ușurință spre 
presupunerea că politica, în forma sa curentă,  nu va contribui la reducerea inegalităților de 
gen existente în domeniu.    

(3)Nici în cadrul de implementare nu se regăsește dimensiunea de gen. Planul de acțiuni nu 
este foarte clar structurat și deocamdată nu există alocări bugetare. 

(4)Politica are o relevanță mare de gen, ceea ce este destul de ușor de observat, de vreme ce 
se cunoaște că la nivelul funcționarilor publici de bază vorbim despre un domeniu practic 
feminizat, în vreme ce pe măsură ce ne îndreptăm spre zona funcționarilor publici cu putere 
de decizie și administrativă, asistăm la o segregare de gen pe verticală. În pofida acestui fapt, 
politica de față este una total insensibilă la gen în modul în care a fost elaborată și 
planificată.Prin urmare, impactul de gen al acestei politici nu va contribui nicicum la 
reducerea inegaltăților de gen din domeniu. 
 
Recomandări:  
 
(1) Folosirea datelor dezagregate pe sexe în analiza situației și definirea problemelor pot 
evidenția eventuale nevoi și interese diferite ale femeilor și bărbaților din cadrul grupurilor 
de funcționari publici adresate de politică. De asemenea, ar fi nevoie de o analiză a segregării 
de gen pe verticală (majoritatea funcționarilor publici de la bază sunt femei, în vreme ce 
majoritatea funcționarilor publici aflați în poziții de decizie și putere politică și administrativă 
sunt bărbați). 
 
(2)Integrarea dimensiunii de gen în planul de acțiuni al politicii la nivelul tuturor activităților 
care vizează dezvoltarea profesională a diverselor grupuri de funcționari publici care 
constituie grupurile țintă ale politicii. 
 
(3)Integrarea analizei de gen și a evaluării impactului de gen, pe lângă un modul de 
sensibilizare la problematica de gen, în cadrul tematicilor de instruire care vor fi dezvoltate 
pentru diversele programe de instruire adresate funcționarilor publici, în mod special pentru 
cei aflați în poziții de conducere și pentru cei din managementul de mijloc. 
 
(4)Prevederea unor măsuri speciale de încurajare a femeilor din grupurile țintă să participe la 
instruirile de leadership, precum și pentru încurajarea tinerelor să participe în programele de 
dezvoltare profesională prevăzute pentru viitorii lideri în domeniu.Integrarea clară a 
dimensiunii de gen în Programul național de instruire pentru 2013-2016 precum și în 
evaluarea și analiza Programului de instruire. 
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ANEXA 1. Cadrul general de analiză folosit 

Analiză de Integrare a Dimensiunii de Gen în Politicile Publice  

Standard  Nivel de Integrare  

Incipient 
(0,5) 

Intermediar  
(1) (1,5) 

Consolidat  
(2) (2,5) 

Avansat  
(3) (4) 

 

I. Definirea şi analiza problemei 
 

(1) Analiza problemei/ 
contextului a fost 
realizată într-o 
manieră sensibilă la 
dimensiunea de gen. 
  

Autoritatea a 
realizat doar o 
analiză generală a 
domeniului pe 
care a 
fundamentat 
obiectivele din 
politica publică.   

Autoritatea 
defineşte situaţia 
femeilor şi 
bărbaţilor în mod 
indirect, intuitiv şi 
informal. Această 
înţelegere stă la 
baza definirii 
priorităţilor din 
politica publică.  

Autoritatea 
utilizează date 
primare, informaţii 
relevante despre 
situaţia bărbaţilor şi 
a femeilor obţinute 
de la organizaţii 
partenere.  

Autoritatea 
demarează 
analize, sondaje, 
cercetări în mod 
constant pentru a 
analiza şi defini 
situaţia femeilor şi 
bărbaţilor. 
Analizele realizate 
constituie baza 
priorităţilor din 
politica publică.   

(2) Datele utilizate şi 
generate de către 
minister/departament 
pentru această 
problemă sunt  
dezagregate pe 
criteriul de sex.  
 

Datele utilizate nu 
sunt dezagregate 
pe criteriul de 
sex.  

Mai puţin de 50% 
din datele generate 
şi utilizate sunt 
dezagregate pe 
criteriul de sex.  

Datele 
generate/utilizate de 
către minister 
pentru această 
problemă sunt în 
mare parte 
dezagregate pe sexe 
şi sensibile la 
dimensiunea de gen.  

Datele 
generate/utilizate 
sunt dezagregate 
pe criteriul de sex 
şi alte criterii 
relevante: 
teritoriu, etnie, 
dizabilitate, etc.  

(3) Sunt identificate 
nevoile/preocupările 
specifice de gen.  
 

Nevoile/preocupă
rile specifice de 
gen nu au fost 
identificate.  

Au fost identificate 
cele mai relevante 
nevoi de gen însă 
au fost abordate 
cele mai marginale.  

Au fost identificate  
cele mai relevante 
nevoi/preocupări de 
gen.  

Au fost 
identificate şi 
acceptate nevoi 
speciale de gen 
inclusiv pe 
subgrupuri: 
rural/urban, 
dizabilitate, nivel 
de educaţie, etc.  

(4) Este realizată o 
analiză a cauzelor care 
determină 
inegalitățile de gen.  
  

Analiza cauzelor 
care generează 
inegalitățile de 
gen nu a fost 
realizată.  

A fost realizată 
analiza cauzelor 
însă acestea nu au 
fost integrate în 
documentul de 
politici.  

A fost identificată 
cauza majoră care 
determină 
inegalitățile de gen 
în domeniu. Aceasta 
a fost selectată în 
cadrul obiectivului 
pentru egalitatea de 
gen.  

Au fost 
identificate 
principalele cauze 
structurale care 
determină 
inegalitățile de 
gen în acest 
domeniu.  

Constatări:  
 

Recomandări: 
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Standard  Nivel de Integrare  
 

Incipient 
(0,5) 

Intermediar  
(1) (1,5) 

Consolidat  
(2) (2,5) 

Avansat  
(3) (4) 

 

II. Cadrul de Rezultate (elaborarea politicii și rezultatele estimate) 
 

(6) Rezultatele 
finale ale politicii 
publice vor 
contribui şi la 
sporirea egalităţii 
de gen în 
domeniul dat.  

Nu este clar dacă 
implementarea 
politicii publice va 
spori egalitatea de 
gen în domeniu.  

Impactul pentru 
egalitatea de gen 
poate fi doar intuit.  

Politica publică va 
contribui pozitiv la 
realizarea egalităţii 
de gen în 
domeniu.  

Politica publică este 
transformaţională din 
perspectivă de gen.  

(7) Există 
obiectiv/e 
specific/e pentru 
realizarea 
egalităţii de gen. 

Nu există obiective 
specifice pentru 
realizarea egalităţii 
de gen.   

Integrarea 
dimensiunii de gen 
a fost făcută 
superficial la nivel 
de obiective.  

În obiectivele 
relevante a fost 
integrată 
dimensiunea 
egalităţii de gen. 

Toate obiectivele din 
cadrul politicii publice 
integrează 
dimensiunea de gen 
inclusiv din 
perspectiva de 
vulnerabilitate.  

(8) Planul de 
acţiuni va 
determina 
realizarea 
obiectivelor 
egalităţii de gen.  
 

Planul de acţiuni nu 
prevede acţiuni 
care ar determina 
asigurarea egalităţii 
de gen în domeniu.  

Planul prevede un 
set minim de acţiuni 
cu relevanţă 
marginală pentru 
realizarea 
obiectivului 
egalităţii de gen.  

Realizarea 
obiectivului pentru 
egalitate de gen a 
fost transpusă în 
mare parte în 
planul de acţiuni.  
 

Planul de acţiuni 
reflectă analiza 
cauzelor din 
perspectivă de gen.  

(9) Planul de 
acţiuni prevede 
măsuri speciale 
pentru femei care 
reprezintă 
grupuri 
vulnerabile 
(Roma, femei cu 
dizabilităţi, etc).  

Planul de acţiuni nu 
prevede măsuri 
speciale.  

Planul de acţiuni 
prevede parţial 
anumite acţiuni 
speciale pentru 
femei.  

Planul de acţiuni 
prevede măsuri 
speciale pentru 
femei şi pentru cel 
mai vulnerabil 
grup de femei.  

Planul de acţiuni 
prevede acţiuni 
speciale pentru mai 
multe grupuri 
vulnerabile de femei.  

Constatări:  
 

Recomandări: 
 

 

Standard  Nivel de Integrare  
 

Incipient 
(0,5) 

Intermediar  
(1) (1,5) 

Consolidat  
(2) (2,5) 

Avansat  
(3) (4) 

III. Cadrul de Implementare  
 

(11) Există cadru de 
monitorizare şi 
evaluare sensibil la 
dimensiunea de 
gen.  
 

Indicatorii de 
performanţă ai 

politicii publice nu 
vor măsura 
realizarea 

obiectivului 
egalităţii de gen.  

Există o dezagregare 
generală a indicatorilor 
de produs (echivalentă 

cu numărarea X femei şi 
Y bărbaţi care au 

beneficiat de..) fără a 
atribui o importanţă 

strategică acestui 

Există un set definit 
de indicatori sensibili 

la dimensiunea de 
gen care sunt pliaţi pe 
obiectivul de egalitate 

de gen. Există 
obligaţiunea de a 

raporta asupra 

Toţi indicatorii, 
indiferent de obiectiv 

sunt sensibili la 
dimensiunea de gen.  
Astfel înţelegem cum 

realizarea fiecărui 
obiectiv contribuie la 

asigurarea egalităţii de 
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indicator.  
    

progreselor pentru 
obiectivul  egalităţii 

de gen.  

gen. Există 
obligativitatea de a 
raporta progresele 

pentru egalitatea de 
gen a politicii publice.  

(12) Există alocaţii 
financiare specifice 
pentru realizarea 
obiectivelor de 
atingere a egalităţii 
de gen cît şi a 
acţiunilor speciale.  
 

Politica publică a 
fost adoptată fără 
alocaţii financiare. 

Există alocaţii financiare 
pentru anumite 

componente ale politicii 
publice. Nu există 

certitudinea pentru 
bugetarea/asigurarea 

resurselor financiare pe 
termen mediu şi lung.  

Realizarea obiectivul 
pentru egalitatea de 
gen este acoperită 

financiar într-o 
proporţie mai mare 

de 60%.  

Există un mecanism 
eficient de finanţare a 
implementării politicii 

publice, inclusiv a 
componentelor ce ţin 
de egalitatea de gen.  

(13) Planul de 
acţiuni este 
formulat în 
proiecte/iniţiative 
specifice şi coerente 
de implementare.  
 

Planul de acţiuni 
este elaborat într-

o manieră 
generală şi 

cuprinde acţiuni 
cu caracter 

neuniform15.  

Există o ierarhizare a 
acţiunilor din planul de 
implementare: acţiuni 

pe termen scurt, acţiuni 
pe terme mediu, etc. 

inclusiv pentru acţiunile 
cu relevanţă pentru 

asigurarea egalităţii de 
gen.   

Există componente 
conectate logic la 

cadrul de rezultate 
inclusiv pentru 

obiectivul de realizare 
a egalităţii de gen.  

Planul de 
implementare este 

compus sub forma unui 
portofoliu de proiecte 

tematice definite în 
mod specific şi coerent, 

sensibile la 
dimensiunea de gen.    

(14) Există cadru 
instituţional de 
implementare 
capabil.  
 

Cadrul 
instituţional este 

definit în mod 
generic fără a ţine 

cont de 
constrîngeri, 
deficienţe de 
capacităţi şi 

priorităţi 
divergente.  

Este creat un cadru 
instituţional de 

implementare difuz 
(comisie, consiliu, grup 
de lucru) fără atribuţii 

ca: sancţionare, 
ordonator de credite.  

Este creată funcţie 
nouă (specialist 

pentru egalitatea de 
gen) cu mandat de 

avizare şi intervenţie 
în cadrul procesului 
de implementare.  

Asigurarea egalităţii de 
gen este atribuită în 

sarcina unui 
departament care are 

mandat de: 
sancţionare, ordonator 

de credite.  
 

(15) Există susţinere 
politică pentru 
implementarea cu 
succes a 
obiectivului pentru 
egalitatea de gen.  

Există puţină 
înţelegere faţă de 
importanţa 
realizării efortului 
pentru asigurarea 
egalităţii de gen în 
cadrul politicii 
publice din partea 
autorității. 
  

Există susţinere parţială 
sau datorată 
intervenţiilor externe 
(parteneri de 
dezvoltare, ONG-uri, 
etc.).   

Asigurarea egalităţii 
de gen se află în 
primele 5 priorităţi 
ale 
ministrului/ministrei 
responsabil/e.  

Există un angajament 
public ferm din partea 
conducerii 
ministerului/guvernului 
pentru asigurarea 
egalităţii de gen în 
cadrul acestei politici 
publice. Acestea este 
periodic reiterat.  
 

Constatări:  

Recomandări: 

Concluzii generale 
 

 

                                                           
15 Sunt planificate modificări legislative alături de realizarea unor schimbări pe termen mediu şi lung (de 
exemplu: elaborarea de regulamente de organizare și funcționare sunt puse la un loc cu implementarea 
schimbarilor la nivel de autorități locale)  
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