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INTRODUCERE   
 
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) este o organizație neguvernamentală, fondată în anul 1998 
cu scopul de a promova și dezvolta egalitatea efectivă dintre femei și bărbați în Republica Moldova. Pe 
parcursul 20 de ani de activitate, CPD şi-a concentrat eforturile asupra următoarelor direcții: (i) inițial 
programe de împuternicire socială, economică, juridică, proiecte educaționale de gen şi drepturile umane 
ale femeii, de capacitare în domeniul orientării profesionale, apoi programe de mandatare pentru femeile 
din zonele rurale și femeile din politică. În perioada 2000-2017 CPD a realizat programe de abilitare în circa 
240 de localități, mobilizând grupuri comunitare de femei și bărbați, (ii) realizarea cercetărilor și analizelor 
de politici – în perioada 2013-2017 CPD a realizat aproximativ 33 de a analize și cercetări în domenii precum 
piața muncii, remunerarea, reforma pensiilor, educație și sănătate, (iii) advocacy pentru aprobarea 
politicilor menite să asigure egalitatea – CPD s-a implicat activ în promovarea aprobării sistemului de cote 
minime de reprezentare, introducerea concediului paternal, precum și integrarea dimensiunii de gen în mai 
multe politici publice sectoriale.  
 
Planul Strategic 2018-2021 descrie modul în care CPD va contribui la avansarea egalității de gen pentru 
femei și bărbați în această perioadă. Planul Strategic se axează pe șase priorități, acestea sunt ilustrate în 
figura de mai jos. Prioritățile date au fost identificate atât în baza relevanței acestora, cât și a capacității 
CPD de a determina progresele reale în promovarea egalității pentru femei și bărbați. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Planul Strategic al CPD cuprinde următoarele elemente: (i) identificarea și analiza problemelor prin 
examinarea provocărilor pentru egalitatea de gen în fiecare domeniu strategic, (ii) teoria schimbării, ce 
descrie modul în care CPD va contribui la promovarea egalității de gen pentru fiecare domeniu strategic, 
(iii) cadrul de rezultate care se referă atât la realizările CPD, cât  și la cele la care organizația a contribuit în 
mod direct, (iv) cadrul de riscuri – analizează riscurile legate de rezultatele preconizate pentru fiecare 
domeniu strategic, precum și riscurile interne ale CPD.   
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I.  TENDINȚELE  CU  PRIVIRE  LA  EGALITATEA  DE  GEN  ÎN  MOLDOVA 
 
 În Republica Moldova se menţine un nivel scăzut al egalităţii  între femei şi bărbaţi. Nivelul egalităţii este 
măsurat de la 0 (inegalitate totală) până la 100 (egalitate totală) în baza Indexului Egalităţii de Gen, care 
este calculat pe 6 subdomenii. Indexul egalităţii de gen, atât pentru perioada 2009-2015, cât şi pentru anul 
2016, arată că la momentul actual ne aflăm la mijloc de drum în ceea ce priveşte egalitatea de gen (figura 
de mai jos). În anul 2016, în patru domenii, am atestat un nivel semnificativ al inegalităţii de gen (un punctaj 
mai mic de 70). Cu toate că în comparaţie cu anii 2009 şi 2015 valoarea indexului egalităţii de gen s-a 
îmbunătăţit, totuşi această creştere este nesemnificativă (de la 57 la 58 puncte). Ținând cont de valoarea 
joasă a Indexului Egalităţii de Gen pentru toţi cei trei ani evaluaţi, putem concluziona că eforturile 
Guvernului R.M. pentru a asigura un nivel mai mare al egalităţii de gen nu a avut succes. 

Figura 1: Indexul Egalităţii de Gen pe domenii pentru anii 2009, 2015 şi 2016 
Sursa: Calculele CPD 

Creşterea indexului egalităţii pentru anul 2016 se datorează în mare parte îmbunătăţirii percepţiilor faţă 
de rolul femeii în societate. Valoarea punctajului la capitolul percepțiilor și stereotipurilor de gen a crescut 
cu patru puncte, fapt care a determinat creșterea indexului la un nivel mai înalt comparativ cu anul 
precedent. Putem concluziona că de fapt, nivelul egalității de gen în Republica Moldova s-a îmbunătățit 
datorită cetățenilor și mai puțin reformelor inițiate de autorități.  

În majoritatea domeniilor importante de activitate, femeile continuă să fie subreprezentate. Piaţa muncii, 
procesul decizional, organele de drept, funcţiile de conducere sunt domenii de o importanţă majoră, dar 
tocmai aici fenomenul discriminării în bază de gen se perpetuează. În toate aceste domenii, ponderea 
femeilor este mai mică în comparaţie cu cea a bărbaţilor. Acest lucru se explică prin faptul, că majoritatea 
reformelor relevante promovării egalităţii de gen nu au fost adoptate şi implementate de către actuala clasă 
politică.  

Cadrul legal 
Deşi avem cadru legislativ menit să asigure egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în sfera politică, 
economică, socială, culturală etc., există încă lacune la acest capitol. În pofida 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. Majoritatea politicilor publice, adoptate în perioada 2013 – 2016, 
sunt insensibile la gen (gender blind), în pofida faptului că abordează domenii importante pentru 
dimensiunea de gen. Politicile elaborate în 2015-2016 au fost evaluate cu un scor mediu de 0,88 (din 
maximum 4 puncte), fiind, astfel, clasificate la nivel incipient privind sensibilizarea la dimensiunea de gen 
atât a cadrului privind analiza problemei, cât şi a celor de rezultate şi de implementare. 

Piaţa muncii 
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Pentru femei, reconcilierea vieţii profesionale şi cea de familie continuă a fi dificilă. Datele cu privire la 
rata de ocupare a femeilor şi bărbaţilor, care au cel puţin un copil de vârstă preşcolară, indică prezența unei 
inegalități semnificative – rata de ocupare a femeilor cu cel puţin un copil de vârstă preşcolară este mult 
mai mică comparativ cu rata de ocupare a bărbaților. Deși  în 2016 a crescut puțin rata de ocupare a 
femeilor, diferenţa dintre femeile ocupate cu nici un copil de vârstă preșcolară şi cele care aveau un copil 
de vârstă preșcolară era de 21,6%, una dintre cele mai semnificative deosebiri, dacă ar fi comparate în 
context european.  

Diferența dintre veniturile femeilor şi cele ale bărbaților s-a acutizat în ultimii ani. Disparitatea salarială 
(care arată diferenţa procentuală dintre salariul mediu al bărbaţilor şi cel al femeilor) și disparitatea pensiei 
(măsurată ca diferenţa procentuală dintre pensia medie a bărbaţilor şi cea a femeilor) au crescut 
semnificativ. În anul 2016, femeile au avut mai puţine venituri non salariale în medie cu 5,7%, comparativ 
cu gospodăriile conduse de bărbaţi. Diferenţa salarială, la pensii şi la venituri le face pe femei mai 
dependente de prestaţiile sociale. Astfel, în anul 2016, gospodăriile conduse de femei au primit cu 5,9% mai 
multe prestaţii sociale, comparativ cu gospodăriile conduse de bărbaţi (cu 1,7% mai mult decât în anul 
precedent).  

Procesul decizional 
 
Ponderea cetățenilor care se implică în procesul decizional este în scădere. Descreșterea nivelului de 
participare în cazul bărbaților este mai semnificativă, ceea ce determină o pondere mai mare a femeilor 
care se implică în procesul decizional local. În 2012 se atesta un grad de implicare a bărbaţilor mai mare 
comparativ cu cel al femeilor, iar în anul 2016 această tendinţă s-a inversat. Astfel, în 2016 deja mai multe 
femei participă la adoptarea bugetului localității, la luarea deciziilor cu privire la atragerea investițiilor, la 
elaborarea planului strategic, a proiectelor comunitare etc.  

Politica şi funcţiile de conducere 
 
Ultimele scrutine electorale locale au înregistrat creșteri, însă foarte lente, a pozițiilor ocupate de femei. 
Ponderea femeilor în rândul primarilor a depășit abia 20 la sută, în consiliile raionale femeile dețin sub 20 
la sută locuri, în cele locale au atins 30%. Actualmente, Parlamentul RM numără doar 20,8%, deși privit în 
perspectivă mai lungă tendința generală are o traiectorie relativ ascendentă. 

Organele de drept/sectorul de apărare 
 
Femeile sunt subreprezentate în principalele instituţii de aplicare a legii. Implicarea femeilor în poliţie a 
crescut de la 9,2% în 2010 la 17,4% în 2015, dar tendința pozitivă, în ceea ce privește creșterea numărului 
de femei, a rămas neschimbată. În 2017, potrivit celor mai recente date, ponderea femeilor din poliție este 
15,2%.  

Percepţii 

Circa 59% dintre respondenți susțin că în Moldova ar exista o egalitate reală în drepturi între femei și 
bărbați. Barometrul de Gen 2016, elaborat de CPD, este primul studiu comprehensiv din Moldova care 
oferă posibilitatea de a măsura modul în care au evoluat percepţiile și stereotipurile de gen în ultimul 
deceniu (2006-2016). Rezultatele acestuia arată o creștere a indicatorului respectiv față de anul 2006, când 
în opinia publică prevalau viziunile că egalitatea în drepturi ar lipsi, și doar 43,5% afirmau contrariul. 
Totodată, s-a identificat că, circa 2/3 dintre respondenți sunt de acord că responsabilitatea bărbatului este 
de a aduce bani în casă, iar a femeii de a avea grijă de familie și gospodărie, peste jumătate acceptă 
afirmația că nu este bine dacă soţul stă acasă și are grijă de copii, iar soţia lucrează. 

http://progen.md/files/8393_final_barometrul_de_gen_rom.pdf
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Intensitatea percepțiilor tradiționale de gen diferă în dependență de caracteristicile demografice. Graficul 
de mai jos contrapune percepțiile ferme (au răspuns total de acord) ale persoanelor ce cred că apanajul 
femeilor este de a avea grijă de treburile casnice și ale celor care consideră că este mai mult de datoria 
bărbaților să aducă bani acasă. Modul în care sunt poziționate diferite grupuri demografice ne oferă 
posibilitatea să tragem următoarele concluzii: (i) percepțiile cu privire la rolul tradițional de gen a bărbaților 
este aproximativ de 2 ori mai pronunțat comparativ cu percepțiile despre rolul tradițional de gen a femeilor, 
(ii) distanța dintre severitatea percepțiilor bărbaților și femeilor nu este atât de semnificativă, (iii) 
severitatea percepțiilor este determinată în modul cel mai relevant de nivelul de studii, (iv) tinerii cu vârsta 
18-29 de ani au percepții mai pronunțate cu privire la rolurile tradiționale de gen comparativ cu grupurile 
de vârstă 34-44 și 45-59. 

Figura 2: Severitatea percepțiilor asupra rolurilor tradiționale de gen pentru diferite grupuri demografice.  
Sursa: Sondaj de opinie realizat de CBS-Axa la solicitarea CPD                        
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I I.  DEFINIREA PROBLEMELOR  
 
2.1.  PIAȚA  MUNCII   

Problema: În Republica Moldova se menține un nivel scăzut al egalității de gen pe piața muncii 
 
Pentru femei, reconcilierea vieţii profesionale şi cea de familie continuă a fi dificilă. Datele cu privire la 
rata de ocupare a femeilor şi bărbaţilor, care au cel puţin un copil de vârstă preşcolară, indică prezența unei 
inegalități semnificative – rata de ocupare a femeilor din această categorie este mult mai mică comparativ 
cu rata de ocupare a bărbaților (vezi figura de mai jos). Deși  în 2016 a crescut puțin rata de ocupare a 
femeilor, diferenţa dintre femeile ocupate cu nici un copil de vârstă preșcolară şi cele care aveau un copil 
de vârstă preșcolară era de 21,6%, una dintre cele mai semnificative diferenţe, dacă ar fi comparate în 
context european.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Rata de ocupare a bărbaților și femeilor (25-49 ani) cu sau fără copil de vârsta preșcolară 
Sursa: BNS 

Majoritatea absolută a beneficiarilor concediului de îngrijire a copilului sunt mamele, tendinţă care nu s-
a schimbat semnificativ în ultimii ani. Datele statistice disponibile în ultimii 7 ani demonstrează că practic 
doar mamele utilizează concediul parţial plătit. De remarcat că, totuşi, numărul taţilor care se folosesc de 
acest concediu creşte încet, dar stabil. Printre cauzele ce influenţează negativ ca taţii să ia concediul de 
îngrijire a copilului se enumeră: (1) diferenţele salariale – bărbaţii, per general, au salarii mai mari decât 
femeile (în Moldova, în 2016, decalajul salarial a fost de 14,5%), ceea ce determină mamele să renunţe la 
locul de muncă; (2) perpetuarea stereotipurilor în societate cu privire la rolurile părinţilor; (3) teama de 
prejudecățile negative la care ar putea fi expus angajatul (tata), atunci când îşi ia concediu pentru îngrijirea 
copilului; (4) aplicarea insuficientă a politicilor de asigurare a egalităţii de şanse.  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Beneficiarii concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului, %  
Sursa: Raportul Anual Social pentru 2013, 2014 şi 2015, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familie 
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Nivelul redus al serviciilor de creşă contribuie la deteriorarea poziţiei femeilor pe piaţa muncii. Astfel, în 
ţările în care nivelul de acces la servicii de creşă este redus, rata de ocupare a femeilor de vârstă 
reproductivă este mult mai mic. În 2014, rata de acces a creșelor era de 11,8%, iar rata de ocupare a femeilor 
cu cel puțin un copil – 38,9%. 

Figura 5: Relația dintre rata ocupării femeilor cu un copil mai mic de 3 ani și rata de acces la creșe, 2014 
Sursa: OECD, BNS 

Gradul de ocupare a femeilor vârstnice în Moldova este destul de jos, inclusiv din cauza vârstei mai mici 
de pensionare. Rata de ocupare a femeilor cuprinse în grupul de vârstă 55-64 ani și ale celor de 65+ este cu 
mult mai mică decât cea a bărbaților (figura de mai jos). În ultimii ani, cu unele mici excepții, gradul de 
inegalitate privind ocuparea nu s-a îmbunătățit. Datele BNS pentru ultimii ani cu privire la motivul de 
inactivitate al bărbaților și a femeilor  arată că aproximativ 40% de femei din această cohortă sunt inactive 
pe piața muncii, din cauză că s-au pensionat, comparativ cu 20% dintre bărbați. 

Figura 6: Rata de ocupare F/B  Figura 7: Rata de ocupare a bărbaților raportată la cea a femeilor 
Sursa: BNS  Sursa: BNS 
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2.2.  EGALITATEA  ÎN  REMUNERARE   

Problema:Tendința ultimilor ani arată că inegalitatea de venituri dintre femei și bărbați, atât la nivelul 
salariilor, cât și la nivelul pensiilor, este în creștere 
 
Diferența dintre veniturile femeilor şi cele ale bărbaților a crescut în ultimii ani. Disparitatea salarială 
(arată diferenţa procentuală dintre salariul mediu al bărbaţilor şi cel al femeilor) și disparitatea pensiei 
(măsurată ca diferenţa procentuală dintre pensia medie a bărbaţilor şi cea a femeilor) au crescut 
semnificativ. În anul 2016, femeile au avut mai puţine venituri non salariale în medie cu 5,7%, comparativ 
cu gospodăriile conduse de bărbaţi. Diferenţa salarial, la pensii şi la venituri le face pe femei mai 
dependente de prestaţiile sociale. Astfel, în anul 2016, gospodăriile conduse de femei au primit cu 5,9% mai 
multe prestaţii sociale, comparativ cu cele conduse de bărbaţi (cu 1,7% mai mult decât în anul precedent).  

Figura 8: Disparitatea salarială şi disparitatea 
pensiei 
Sursa: BNS 

Figura 9: Diferenţele de venituri altele decât salariale 
 Sursa: BNS  

Cele mai semnificative discrepanțe salariale sunt concentrate în sectoarele mai bine plătite. Deşi 
discrepanţa salarială a rămas relativ neschimbată, îngrijorează faptul că în cele mai bine plătite sectoare, 
aceasta afectează considerabil femeile. De remarcat că în sectoarele cel mai prost plătite, creste 
discrepanţa salarială care afectează bărbații (cea cu valoare negativă în grafic). 
 

 
 Figura 10: Relaţia dintre salariul mediu şi discrepanţele salariale de gen  
 Sursa: BNS 
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Diferențele de gen la pensii sunt semnificative și în creștere. Diferența de gen la pensii măsoară în procente 
cu cât este mai mare pensia medie a bărbaților față de cea a femeilor. La nivel național diferențele de gen 
sunt mai mici, comparativ cu cele din municipiul Chișinău. Acest fapt se explică prin ponderea bărbaților 
pensionari din zona rurală, care primesc pensii de valoare mică, întrucât au activat în domeniul agriculturii. 
Exprimată în valoare monetară anuală, diferența de gen la pensii la nivel național a constituit 3.236 MDL, 
iar în municipiul Chișinău aceasta a fost de 7.262 MDL. 

Figura 11: % diferențe de gen la pensii 2012-2015 
Sursa: BNS 

Fig 12: Valoarea monetară anuală a diferențelor de 
gen 
Sursa: BNS 

 
2.3.  PARTICIPARE  Ș I  LEADERSHIP 

Problema:Nivelul de participare a femeilor la nivel local rămâne a fi scăzut 
 
Ponderea cetățenilor care se implică în procesul decizional este în scădere. Datele colectate pe baza 
sondajelor de opinie din 2012 și 2016 arată o scădere a nivelului participării cetățenilor la procesul 
decizional local. Aceste tendinţe reflectă mai multe cauze, printre care: (i) scăderea puternică a nivelului de 
încredere reciprocă între cetățeni1 și în guvernare per general; (ii) APL încă nu implementează procedurile 
de transparență necesare; (iii) societatea civilă locală a fost slăbită și rolul său a fost diminuat. 
 
Descreșterea nivelului de participare în cazul bărbaților este mai semnificativă, ceea ce determină o 
pondere mai mare a femeilor care se implică în procesul decizional local. În 2012 se atesta un grad de 
implicare a bărbaţilor mai înalt comparativ cu cel al femeilor, iar în anul 2016 tabloul s-a inversat. Astfel, în 
2016 deja mai multe femei participă la adoptarea bugetului localității, la luarea deciziilor cu privire la 
atragerea investițiilor, la elaborarea planului strategic, a proiectelor comunitare etc. Această situaţie este 
explicată prin mai mulţi factori, cum ar fi: (i) rata generală de participare a femeilor și bărbaţilor la luarea 
deciziilor la nivel local a scăzut în 2016 comparativ cu 2012, descreșterea nivelului de participare a bărbaţilor 
fiind mai pronunțată decât în cazul femeilor, (ii) putem presupune că gradul de implicare a femeilor nu a 
scăzut semnificativ, deoarece în această perioadă au fost implementate mai multe programe de mobilizare 
și împuternicire a femeilor la nivel local, deși această ipoteză urmează a fi documentată suplimentar. 

                                                           
1 Studiul privind percepțiile și atitudinile faţă de egalitate în Republica Moldova (OHCHR, 2015) a menționat că doar 26% dintre 

respondenți au încredere în alte persoane.  
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Figura 13: Frecvența de participare la diferite acțiuni ce vizează problemele comunitare 
 
În percepția publică rămâne valabilă tendința de a vedea rolul mai mic al femeilor în luarea deciziilor. 
Fiecare al treilea respondent al Barometrului de Gen 2016 susține că la nivel local hotărârile cu privire la 
dezvoltarea comunității sunt, în mare măsură, apanajul bărbaților. Doar 42,8% din respondenți insistă 
asupra rolului egal al genurilor în luarea deciziilor cu privire la comunitate. Altfel spus, deși în realitate 
înregistrăm o implicare mai sporită a femeilor, acest lucru nu presupune influență majoră asupra 
percepțiilor cu privire la participarea egală a femeilor și bărbaților.  

Atunci când doresc să se implice, bărbații optează pentru partide politice, iar femeile pentru ONG-uri și 
grupuri comunitare. Aproximativ 5,6% din bărbații respondenți ai Barometrului de Gen 2016 se declară 
membri sau participanți activi ai partidelor politice, comparativ cu 3,2% dintre femei. Totodată, 4,6% din 
femeile respondente se implică în activitatea ONG-urilor în comparație cu 2,4% din bărbați. 

În pofida nivelului sporit de cunoaștere despre drepturile la informare, doar 23,9% bărbați și 17,8% femei 
știu cu adevărat cum se iau deciziile în primăria din localitatea natală. Și mai scăzut este nivelul de 
informare despre procesele decizionale în consiliul local și mai cu seamă în cel raional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 14: Consultarea documentelor de bază în activitatea APL (Suma răspunsurilor „Da, permanent le 
consult” și „Da, de câteva ori am văzut”) 
Sursa: Barometrul de Gen 2016 
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Deși, în mare parte prioritățile comunitare de dezvoltare sunt similare pentru femei și bărbaţi, există și 
diferențe relevante. În topul priorităților comunitare de dezvoltare, susţinute de bărbați, se află: (i) 
repararea drumurilor și a podurilor (64%), (ii) îmbunătățirea accesului la apă și canalizare (50,1%), și (iii) 
iluminarea stradală (23,1%). În topul priorităților pentru care pledează femeile se află: (i) repararea 
drumurilor și a podurilor (60,8%), (ii) îmbunătățirea accesului la apă și canalizare (44,9%), (iii) investiții în 
școli, grădinițe, instituții extrașcolare (21%) și iluminarea stradală (21%). Existența diferențelor în ceea ce 
privește prioritățile comunitare de dezvoltare încă o dată subliniază importanța reprezentării echilibrate a 
tuturor grupurilor din societate, precum și a unui proces decizional local transparent și incluziv. 

Există o mică diferență în forma de participare. Astfel, femeile mai des se implică prin donații bănești 
(18,5% față de 14,1% în cazul bărbaților). În schimb bărbații preferă mai mult participarea prin muncă 
(13,0% comparativ cu 10,4% în cazul femeilor).  

Figura 15: Nivelul și formele de implicare în rezolvarea problemelor comunitare 
 
Femeile mai frecvent recurg la forme cu caracter protestatar în scopul de a-și impune/ apăra viziunile. 
Femeile de două ori mai des, comparativ cu bărbații, apelează la semnarea de petiții sau organizarea unor 
presiuni publice asupra APL. Una din explicații ar fi că prezența mai scăzută a femeilor în poziții decizionale 
în APL le fac mai puțin auzite vocile la platformele uzuale de dezbateri, precum ședințe de lucru, adunări 
publice etc. 

Cetățenii din localitățile unde în fruntea APL se află o femeie, sunt semnificativ mai satisfăcuți de 
activitatea acesteia. În cazul comunităților cu femeie primară, nivelul încrederii (ai celor care au foarte 
multă încredere) este de 34%, comparativ cu 6% în cazul comunităților în care primarul este bărbat. Aceeași 
tendință este atestată și atunci când este măsurat nivelul în care cetățenii sunt mulțumiți de activitatea 
primarului/primarei: 27% sunt absolut mulțumiți în cazul primarelor și 6% sunt absolut mulțumiți în cazul 
în care primăria este condusă de un bărbat (a se vedea figura de mai jos). 

Cetăţenii din localităţile unde în fruntea APL se află o femeie sunt mult mai implicaţi în procesul decizional 
comunitar. Rata de implicare a cetăţenilor în elaborarea proiectelor comunitare în localităţile conduse de 
bărbaţi a fost de 4,6%, pe când cea în comunităţile conduse de femei era de 9,6%. Acest fapt se explică prin 
doi factori: (i) femeile se află la conducerea localităţilor mai mici comparativ cu bărbaţii, astfel, într-o 
localitate mai mică este mai ușor să mobilizezi mai mulţi cetăţeni; (ii) femeile alese la conducerea APL recurg 
mult mai des la atragerea proiectelor de dezvoltare comparativ cu primarii bărbaţi. Acest proces este unul 
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mult mai participativ, determinând faptul că mai mulţi cetăţeni din localităţile conduse de femei se implică 
în procesul decizional local. 

Figura 16: Nivelul de încredere și mulțumire de activitatea primarilor în funcție de genul acestora 
Sursa: Barometrul de gen 2016, CPD 
 

2.4.  FEMEI  PACEA Ș I  SEC U R ITATEA  

Problema:Securitatea și asigurarea ordinii publice sunt percepute ca fiind sectoare masculinizate 
 
Femeile sunt subreprezentate în principalele instituţii de aplicare a legii. Implicarea femeilor în poliţie a 
crescut de la 9,2% în 2010 la 17,4% în 2015, dar tendința pozitivă, în ceea ce privește creșterea numărului 
de femei, a rămas neschimbată. În 2017, potrivit celor mai recente date, ponderea femeilor din poliție este 
15,2%. 
 
Sectorul de apărare şi cel de asigurare a ordinii publice nu sunt percepute a fi locuri de muncă potrivite 
pentru femei. Acest lucru poate fi măsurat prin intermediul ponderii celor care cred că funcțiile în patru 
structuri de securitate și asigurare a ordinii publice (figura 17) sunt mai degrabă pentru bărbați sau pentru 
ambele genuri în mod egal. Figura respectivă ilustrează diferența dintre aceste opțiuni în rândul 
respondenților unui sondaj național reprezentativ din anul 2017. Aproximativ 20% din cetățeni consideră 
că funcțiile din sectorul de securitate sunt mai potrivite pentru bărbați. Observăm că în cazul armatei, 
ponderea celor care consideră că acesta este un sector doar pentru bărbați este mai mare comparativ cu 
ponderea celor care optează pentru ca reprezentarea femeilor și bărbaților să fie egală.  
 

Fig. 17: Preferințe de gen în ceea ce privește  
angajarea/activitatea genurilor în sectoarele de 
securitate  
Sursa: Sondaj Național Reprezentativ 2017 

 

Fig. 18:Beneficiile pentru sectorul de securitate în urma 
reprezentării sporite a femeilor  
Sursa: Sondaj Național Reprezentativ 2017 
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Cu toate acestea, cetățenii consideră că mai multe femei în sectorul de securitate va aduce o valoare 
adăugată acestuia. Cele mai evidente beneficii sunt legate de combaterea corupției și păstrarea ordinii 
publice. Aproximativ o treime din respondenți consideră că mai multe femei în sectorul de securitate va 
spori încrederea populației și va îmbunătăți lucrul operativ (figura 18).  

Sectorul organelor de drept nu este încă prietenos în ceea ce privește angajarea, menţinerea și 
promovarea femeilor. Dovezile anecdotice indică faptul că instituţiile de aplicare a legii au politici și 
proceduri interne ineficiente privind Resursele Umane. Nu există inițiative eficace de consiliere a vieții 
profesionale și a vieții private, lipsesc politici care să abordeze în mod eficient discriminarea, urmărirea și 
hărțuirea și doar recent au fost întreprinse câteva încercări de a atrage femeile într-o manieră mai proactivă. 
 

2.5.  ORGANIZAȚII,  POLITICI  Ș I  INIȚIATIVE  PUBLICE  CARE  ASIGURĂ  EGALITATEA 

 
Problema: Politicile publice integrează la un nivel incipient dimensiunea de gen 
 
Deşi avem cadru legislativ menit să asigure egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în sfera politică, 
economică, socială, culturală etc., există încă lacune la acest capitol. În pofida 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.  

Nivelul de sensibilizare a documentelor publice la aspectul gender este reflectat în Indexul integrării 
dimensiunii de gen în politicile publice 2013-2016, elaborat de CPD în 2017. Indexul măsoară la ce nivel 34 
de politici publice, elaborate în perioada 2013-2016, respectă principiul egalităţii de gen la etapa de analiză 
şi definire a problemei, la cea de planificare a rezultatelor şi la cea de monitorizare şi evaluare a 
implementării politicilor. Rezultatele obţinute sunt reflectate în mod comparativ pentru a reuşi să fie 
evidenţiată tendinţa decidenţilor de a sensibiliza actele normative la necesităţile femeilor şi bărbaţilor. 
Astfel, indexul politicilor publice elaborate în 2015-2016 a fost analizat comparativ cu punctajele indexului 
politicilor publice din 2014 şi respectiv 2013.  

În comparație cu anii 2013 și 2014, situația în ce privește integrarea dimensiunii de gen în politicile publice 
2015 - 2016 nu s-a modificat semnificativ. Indexul arată că media de integrare a dimensiunii de gen în 
politicile 2015 – 2016 constituie 0,88 (din maximum 4 puncte posibile), ceea ce reprezintă o înrăutățire 
ușoară față de media politicilor 2014 – 0,93 și o creștere nesemnificativă față de anul 2013 – 0,79. Acest 
punctaj mic este cauzat, în mare parte, de faptul că dimensiunea de gen nu este abordată nici în analiza 
problemei, nici în cadrul de implementare (planul de acțiuni) ale documentelor strategice.  

Analiza rezultatelor din perspectiva mediilor generale pe toate 3 etape de planificare a politicilor publice 
(definirea și analiza problemei, cadrul de rezultate și cadrul de implementare) evidențiază o ușoară 
îmbunătățire în 2015-2016 față de 2014 și 2013 la două capitole: la cadrul de implementare și cadrul de 
rezultate. Totuși, aceste rezultate nu sunt promițătoare din 2 motive: (1) atestăm o majorare foarte 
modestă la aceste 2 etape și (2) înregistrăm o scădere semnificativă la capitolul ”definirea și analiza 
problemei”, de la 1,21 în 2014 ( nivel intermediar) la 0,68 în 2016 (nivel incipient). Această scădere se explică 
prin faptul că majoritatea politicilor publice evaluate nu integrează dimensiunea de gen în definirea 
problemei, nu tratează diferențele existente și, respectiv, nu prezintă o analiză a cauzelor acestor diferențe.  

 

 

 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=315674&lang=1
http://progen.md/files/3229_index__dimensiunea_de_gen_in_politici_2013-2016.pdf
http://progen.md/files/3229_index__dimensiunea_de_gen_in_politici_2013-2016.pdf
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Figura 19: Media nivelului de integrare a dimensiunii de gen pe etapele planificării politicilor publice 

Majoritatea politicilor publice adoptate în perioada 2013 – 2016 sunt insensibile la gen (gender blind), în 
pofida faptului că abordează domenii importante pentru dimensiunea de gen. Figura de mai jos ilustrează 
poziționarea a 34 de politici publice adoptate în perioada 2013-2016, în dependență de gradul de relevanță 
și nivelul de integrare a dimensiunii de gen. Observăm că o mare parte a politicilor publice se poziționează 
în cadranul IV – acestea sunt politici care înregistrează mari inegalități de gen, însă care abordează puțin 
sau deloc dimensiunea de gen în conținutul politicii și în procesul de implementare a acesteia. Eforturile 
decidenţilor de a integra dimensiunea de gen în politicile extrem de relevante din perspectiva gender, sunt 
minime.  

Figura 20: Mediile nivelului de integrare a dimensiunii de gen în dependență de relevanța de gen a politicilor 
publice, 2013-2016  

Implementarea noii Strategii pentru Asigurarea Egalităţii de Gen 2017-2021 este la etapa incipientă. 
Strategia în cauză este un act normativ de o importanţă majoră ce vine să contribuie la promovarea şi 
sporirea şanselor egale pentru femei şi bărbaţi în mai multe sfere de activitate (sănătate, educaţie, piaţa 
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muncii, securitate etc.). După un an de la aprobarea acesteia, putem menţiona că realizarea activităţilor 
stabilite pentru 2017 este la faza inițială, iar majoritatea acţiunilor desfăşurate le putem cataloga a fi de o 
relevanţă mică (instruiri, conferinţe, proiecte etc.). Stagnarea implementării strategiei se explică prin: (1) 
reformele guvernamentale, în special amalgamarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care 
este responsabil de implementarea strategiei, cu Ministerul Sănătăţii şi (2) restructurarea  cadrelor, în 
special reducerile de personal, specifice anului 2017 pentru Moldova. 
 

2.6.  PARTICIPAREA  FEMEILOR  Ș I  BĂBRAȚILOR  ÎN  POLITICĂ  

 
Problema: Femeile continuă a fi subreprezentate în funcții elective, chiar dacă sunt înregistrate tendințe 
pozitive la capitolul percepțiilor vizavi de participarea politică a genurilor  
 
Ultimele scrutine electorale locale au înregistrat creșteri, însă foarte lente, a pozițiilor ocupate de femei. 
Ponderea femeilor în rândul primarilor a depășit abia 20 la sută, în consiliile raionale femeile dețin sub 20 
la sută locuri, în cele locale au atins 30%. Actualmente, Parlamentul RM numără doar 20,8%, deși privit în 
perspectivă mai lungă tendința generală are o traiectorie relativ ascendentă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21: Ponderea femeilor în poziții elective în administrația publică 
Sursa: Comisia Electorală Centrală 

Comparativ cu anul 2006, sunt înregistrate tendințe pozitive în ceea ce privește percepțiile cu privire la 
participarea în politică a genurilor. Barometrul de gen  arată că în 2016, ponderea respondenților care au 
preferat opțiunea „genul nu contează” a sporit cu peste 10 la sută atât cu privire la deciziile în familie, cât 
și în domeniul public. Se remarcă, totodată, că majorarea opțiunilor „egalitariste” se realizează pe contul 
persoanelor care consideră că puterea decizională trebuie să aparțină bărbaților. Astfel, ponderea 
persoanelor care consideră că în familie este mai bine să decidă bărbatul s-a redus cu circa 7% și cu 11%, 
respectiv, pentru domeniul public. 

http://progen.md/files/8393_final_barometrul_de_gen_rom.pdf
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Figura 22: Percepţii asupra puterii decizionale a genurilor 
 
S-a constatat că aspiraţiile femeilor de a candida pentru funcții locale elective sunt mai mici comparativ 
cu cele ale bărbaților. Acelaşi studiu arată că intenția de a candida pentru funcția de primar sau consilier 
raional este de două ori mai mare în rândul bărbaților (5,1%), comparativ cu al femeilor (2,3%). În cazul 
grupurilor comunitare de inițiativă, dorinţa de implicare a femeilor și a bărbaţilor este aproximativ aceeași 
(6,9% femei și 6,5% bărbați). Aproape fiecare a cincea femeie (18,7%) și doar 10,9% bărbați candidați au 
afirmat că la momentul luării deciziei de a candida nu se simțeau pregătiți pentru funcția la care urmau să-
și propună candidatura. 

Cu cât funcția politică este mai importantă, cu atât crește preferința respondenților pentru un bărbat. 
Aproximativ 10,8% din respondenți afirmă că pentru funcția de președinte al Comitetului de părinți la școală 
ar prefera un bărbat (31,6% ar opta pentru o femeie). În funcția de director de școală, 17,8% respondenţi 
ar da întâietate unui bărbat, iar 23,5% – unei femei. Funcția de primar este asociată preponderent cu genul 
masculin (33,2% optează pentru un bărbat și doar 11,7% ar accepta o femeie). Cel mai mare decalaj a 
înregistrat opţiunea pentru funcţia de președinte al țării – 40,5% din respondenţi ar prefera un bărbat în 
fruntea statului și doar 7,6% – o femeie. 

În timpul campaniei electorale transpare un specific în ceea ce privește tipul de sprijin, pe care candidații 
l-au resimțit ca fiind insuficient în campania electorală. Deși topul problemelor în acest sens este unul 
similar, bărbații au remarcat neajunsul de sprijin financiar (31,7% față de doar 23,6% în cazul femeilor). 
Femeile, în schimb, s-ar bucura să dispună de mai multă susținere morală (emoțională și psihologică) din 
partea membrilor de partid, a membrilor familiei și a rudelor. 
 
Faptul că femeile au resimțit într-o măsură mai mică deficitul de suport financiar presupune că campaniile 
electorale ale acestora sunt mai ieftine. În ceea ce privește costul campaniei, majoritatea respondenților 
(circa 60%), atât bărbați cât și femei, au menționat costuri relativ modeste (aprecieri „puțin” sau „foarte 
puțin”). 
 
Totodată, costul campaniei electorale diferă, în special în funcție de genul candidatului. Astfel, 15,8% 
dintre femeile candidate au afirmat că în propria campanie electorală din 2015 nu au fost operate cheltuieli 
financiare, comparativ cu 11,7% bărbați. Majoritatea candidaților (62% femei și 68% bărbați) nu cunosc 
volumul cheltuielilor realizate. Judecând după răspunsurile celorlalți respondenți, cheltuielile efectuate 
pentru campania electorală de către o femeie candidată sunt cu mult mai mici decât ale unui bărbat 
candidat. Per total, pentru o femeie candidată au fost operate cheltuieli de 2,5 ori mai mici (2,3 mii lei față 
de 5,4 mii lei pentru un bărbat). Costul campaniei bărbaților variază foarte puțin, în funcție de poziția pentru 

28.1%
21.5%

31.5%
20.2%

5.6%
5.6%

4.0%

6.9%

59.2% 71.3% 60.9% 71.7%

2006 2016 2006 2016

Sunteţi de părere că în familii ca a
Dvs.

În administraţie. politică. la locul de 
muncă etc. …?

NŞ/NR

genul nu contează

este de preferat să
conducă femeile

este de preferat să
conducă bărbaţii
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care au concurat. Cheltuielile maxime în cazul femeilor sunt înregistrate pentru candidatele la consiliile 
raionale (3,1 mii lei) și cele mai mici pentru consiliile locale (1,4 mii lei). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23: Costul campaniei electorale după gen și funcție (valoare medie per candidat) 
Sursa: CPD  

 
Structura cheltuielilor operate în campania electorală diferă după surse. Marea parte a banilor cheltuiți 
pentru campania electorală a bărbaților provin din resursele financiare proprii ale candidatului (57,4% din 
totalul cheltuielilor față de 34,7% în cazul femeilor). Femeile, la rândul lor, s-au bazat într-o măsură mai 
mare pe suportul financiar din bugetul formațiunilor politice care le-au înaintat (56,8% comparativ cu 32,3% 
în cazul bărbaților). Cu toate acestea, cheltuielile medii operate din bugetul partidului pentru campania 
electorală a unei femei, sunt considerabil mai mici (1207 lei) față de cele operate pentru campania unui 
bărbat (1749 lei). 
 
* valoare în lei, calculată în baza cheltuielilor medii raportate și structura după surs 

Figura 24: Sursele de finanțare ale campaniei electorale 
Sursa: CPD  

5369 5514 5342 5413

2287

1393

3059

2124

Primar Consilier local Consilier raional Total

Bărbați Femei
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I I I.  TEORIA  SCHIMBĂRII  2018-2021  
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IV.  CADRUL  DE  REZULTATE  2018-2021 
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4.1.  P IAȚ A MUNCI I   

 

Rezultatele pe termen 
mediu realizate prin 

contribuția CPD 
 

Indicator Indicator de 
referință 2017 

Țintă 2018 Țintă 2019 Țintă 2020 Țintă 2021 

1. Schimbări legislative 
și alocații financiare ale 
autorităților pentru a 
spori anual accesul la 
servicii de creșă.  
 

CPD contribuie la 
adoptarea/schimbarea cadrului 
legal și financiar pentru a crește 
accesul la servicii de creșă.  

Nu există o 
intenție clară din 
partea 
autorităților de a 
schimba cadrul 
legal.  

Proiect de 
modificare (2-7 
ani) a Codului 
Educației sunt 
supuse 
dezbaterilor. 

Proiect de 
modificare a 
Codului Educației 
aprobat de 
Guvern. 
 

Proiect de 
modificare a 
Codului Educației 
aprobat de 
Parlament.  
 

Guvernul 
elaborează 
Programul 
de extindere 
a creșelor  
0-2 ani. 
 

2. Reforma concediului 
de îngrijire a copilului 
este aprobată.  
 

CPD contribuie la reforma 
concediului de îngrijire a 
copilului în special prin 
introducerea flexibilității și a 
prevederilor de atragere a 
taților. 

Intenții informale 
ale autorităților 
de reformă.  

Intenții informale 
ale autorităților de 
reformă. 

MSMPS publică 
proiect pentru 
reforma 
concediului de 
îngrijire a copilului.  
 

Proiect de 
reformă 
înregistrat în 
Guvern/Parlament 

Reforma 
concediului 
de îngrijire a 
copilului este 
adoptată.  

3. Legislația muncii 
oferă de jure și de facto 
un regim mai flexibil de 
lucru.  
 

CPD alături de alte organizații ale 
societății civile impune pe 
agenda de politici publice 
necesitatea și modele de 
flexibilizare a programului de 
muncă.  

Subiectul 
programului 
flexibil de muncă 
nu se află pe 
agenda de politici 
publice.  

Analiza realizată de 
CPD a gradului de 
flexibilitate a 
programului de 
muncă în Moldova 
(legal + de facto).  

Set de propuneri 
legislative 
promovate de 
către societatea 
civilă.  
 

Inițiativă 
legislativă cu 
măsuri de 
program flexibil 
de muncă 
(Parlament sau 
Guvern)  

Cel puțin 2-3 
măsuri de 
flexibilizare a 
programului 
de lucru 
adoptate.  
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4.2.  EGALIT ATE  Î N REMU NER A RE  

 

Rezultatele pe termen 
mediu realizate prin 

contribuția CPD 
 

Indicator Indicator de 
referință 2017 

Țintă 2018 Țintă 2019 Țintă 2020 Țintă 2021 

1. Planul legislativ 
pentru reducerea 
diferențelor de gen este 
adoptat și pus în 
practică.  
 

Majoritatea prevederilor din 
cadrul planului legislativ pentru 
reducerea diferențelor de gen în 
remunerare este adoptat, în 
special prevederile cu privire la 
transparența în remunerare.  

Există 
angajament a 
autorităților 
prin intermediul 
Strategiei 
pentru 
Asigurarea 
Egalității de Gen  

Guvernul introduce 
noțiuni de equal pay 
in legislația 
națională. 
 

Parlamentul 
aprobă noțiuni de 
equal pay in 
legislație.  
 

Guvernul 
introduce 
măsuri de 
transparență a 
sistemelor de 
salarizare  
 

Parlamentul 
aprobă 
măsuri de 
transparență 
a sistemelor 
de salarizare.  
 

2. Legea cu privire la 
pensii este îmbunătățită 
cu prevederi ce reduc 
diferența de gen la 
pensii.  
 

Parlamentul modifică prevederile 
legale prin intermediul cărora 
perioada concediului de îngrijire a 
copilului este asimilată stagiului 
de cotizare de la salariul minim la 
salariul efectiv a beneficiarei sau 
a beneficiarului.  

Nu există 
înțelegere și 
voință politică 
de a realiza 
această 
schimbare 
legislativă.  

CPD va lansa 
inițiativă legislativă și 
analiză de politici 
comparativă cu alte 
țări UE.  

Inițiativă 
legislativă: reforma  
concediului de 
îngrijire a copilului 
asimilat stagiului 
de cotizare este 
dezbătută 
Guvern/Parlament. 
 

Litigare 
strategică în 
cadrul Curții 
Constituționale 
cu privire la 
concediul de 
îngrijire a 
copilului 
asimilat 
stagiului de 
cotizare. 

Reforma 
concediului 
de îngrijire a 
copilului 
asimilat 
stagiului de 
cotizare 
aprobată în 
Parlament.  
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4.3.  PARTI CIP ARE  Ș I  LE AD ERSHIP   
  

Rezultatele pe termen 
mediu realizate prin 

contribuția CPD 
 

Indicator Indicator de 
referință 2017 

Țintă 2018 Țintă 2019 Țintă 2020 Țintă 2021 

1. CPD a mobilizat și 
împuternicit femei și 
bărbați în 70-80 de 
localități rurale.  
 

Un grup de femei și bărbați este 
mobilizat și împuternicit dacă 
aceștia implementează cel puțin 
un proiect comunitar și 
influențează cel puțin 2-3 decizii 
locale.  

N/A N/A Femei și bărbați 
împuterniciți în 30 
de comunități  
 

Femei și bărbați 
împuterniciți în 
15-20 de 
comunități  
 

Femei și 
bărbați 
împuterniciți 
în 20-25 de 
comunități  

2. 30-35 APL sporesc 
transparența 
decizională. 

APL abordate consultă mai multe 
decizii cu femeile și bărbații 
din comunitate.  

N/A 3 APL sporesc nivelul 
de transparență.  
 

N/A 25 APL sporesc 
nivelul de 
transparență.  

5 APL 
sporesc 
nivelul de 
transparență. 

 
 
4.4.  FE MEI  P ACE ȘI  SEC U RITATE   
  

Rezultatele pe termen 
mediu realizate prin 

contribuția CPD 
 

Indicator Indicator de 
referință 2017 

Țintă 2018 Țintă 2019 Țintă 2020 Țintă 2021 

1. Este implementat cu 
succes Programul 1325.  
 

Programele 3, 5 și 7 au un grad de 
realizare mai înalt prin contribuția 
CPD.  

N/A Suport pentru 
implementarea 
programului 3  
 

Suport pentru 
implementarea 
programului 7  
 

Suport pentru 
implementarea 
programului 5  
 

N/A 

2. Este implementat cu 
succes  Programul cu 
privire la creșterea 
ponderii rolului femeilor 
în poliție. 

În circumscripțiile abordate de 
CPD va crește vizibilitatea și 
proporția femeilor în poliție în 
mediu cu 3%-5%.  
 

0 circumscripții 
abordate de 
CPD 

0  0  8 8 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374810
http://politia.md/ro/content/planul-de-actiuni-privind-cresterea-ponderii-si-rolului-femeilor-politie-pentru-anii-2018
http://politia.md/ro/content/planul-de-actiuni-privind-cresterea-ponderii-si-rolului-femeilor-politie-pentru-anii-2018
http://politia.md/ro/content/planul-de-actiuni-privind-cresterea-ponderii-si-rolului-femeilor-politie-pentru-anii-2018
http://politia.md/ro/content/planul-de-actiuni-privind-cresterea-ponderii-si-rolului-femeilor-politie-pentru-anii-2018
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4.5.  OR GANI ZAȚ I I ,  POL IT I C I  ȘI  I NIȚ IAT IVE  C ARE  AS IG U RĂ EG AL IT ATEA  
  

Rezultatele pe termen 
mediu realizate prin 

contribuția CPD 
 

Indicator Indicator de 
referință 2017 

Țintă 2018 Țintă 2019 Țintă 2020 Țintă 2021 

1. Cel puțin 20 de politici 
mai sensibile la gen 
 
 

Prin contribuția CPD (cercetare, 
analiză și advocacy) politicile 
abordate devin mai sensibile la 
dimensiunea egalității de gen.  

5 politici 
integrează 
dimensiunea de 
gen.  

8 politici publice 
integrează 
dimensiunea de 
gen 
 

8 politici publice 
integrează 
dimensiunea de 
gen 
+ procedură GM 
formalizată  

8 politici publice 
integrează 
dimensiunea de 
gen 
 

8 politici 
publice 
integrează 
dimensiunea 
de gen 
 

2. Cel puțin 2-3 unități 
de gen operaționale.  
 

Unitatea de gen realizează analiza 
de gen și elaborează recomandări 
pentru cel puțin 2 politici publice 
fără suportul direct al CPD.  

0 5 ministere 
pilotează 
integrarea 
dimensiunii de gen 
in politici.  

4 ministere 
pilotează 
integrarea 
dimensiunii de gen 
in politici. 

1 unitate de gen 
capabilă să 
promoveze EG 
 

+ 2 noi 
unități 
capabile să 
promoveze 
EG 

3. Mai multe ONG-uri 
capabile să promoveze 
principiul egalității și 
principiul egalității de 
gen. 

ONG-urile partenere își dezvoltă 
capacitatea de analiză a politicilor 
și sau integrare a dimensiunii 
egalității în programe.  

4  5 ONG-uri capabile 
să promoveze 
egalitatea  
 

+5 ONG-uri 
capabile să 
promoveze 
egalitatea  
 

+ 5 ONG-uri  
capabile să 
promoveze 
egalitatea 

+ 5 ONG-uri 
capabile să 
promoveze 
egalitate. 

4.6.PARTIC IP AREA ECHIT ABI LĂ A FEME ILOR ȘI  B ĂR B AȚILOR ÎN  POL IT IC Ă   

 

Rezultatele pe termen 
mediu realizate prin 

contribuția CPD 
 

Indicator Indicator de 
referință 2017 

Țintă 2018 Țintă 2019 Țintă 2020 Țintă 2021 

1. Este reformat sistemul 
de finanțare a partidelor 
și campaniilor electorale 
în baza propunerilor 
CPD.  

Reforma sistemului de finanțare 
presupune : (i) finanțare publică 
pentru promovarea tinerilor și a 
femeilor, (ii) micșorarea 

Prevederi în 
Codul Electoral cu 
privire la 
stimularea 
financiară a 

Reforma finanțării 
publice a partidelor 
care ține cont de 
egalitatea de gen și 
tineri aprobată. 

CEC monitorizează 
alocațiile pentru 
participarea 
femeilor și a 
tinerilor.  

Inițiativă 
legislativă de a 
micșora 
plafonul 
donațiilor.  

Plafonul 
donațiilor 
micșorat prin 
lege. 
 

http://progen.md/files/9435_reformafinantelorpolicypaper.pdf
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 plafonului de donații conform 
recomandărilor CPD.  

partidelor care 
asigură cota de 
40% în 
circumscripțiile 
majoritare.  

   

2.Este adoptat sistem de 
plasament pe listele de 
candidați.  
 

Cadrul legal modificat ce 
presupune obligația partidelor 
politice a de a respecta o ordine 
de plasament pe listele de 
candidați.  

Propunerile de 
plasament nu au 
fost adoptate în 
2016. 

MSMPS propune 
spre consultare 
proiect de lege 
privind mecanismul 
de plasament 
 

 Mecanism de 
plasament 
aprobat de 
Guvern.  
 

Mecanism de 
plasament 
aprobat de 
Parlament.  
 

3.În 40 de circumscripții 
abordate de CPD crește 
% de femei candidate.  

În circumscripțiile abordate de 
CPD % femeilor candidate va 
crește în mediul cu 3%-5%.  
 

0% 20 de circumscripții 
 

20 de circumscripții 
 

N/A N/A 
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V.  MODELUL DE MONITORIZARE ȘI  EVALUARE A STRATEGIEI   
 
Progresele de implementare a Strategiei vor fi evaluate anual. Acest lucru se va realiza prin examinarea 
de către Board-ul CPD a raportului anual de implementare. Raportul va fi elaborat de către echipa executivă 
a CPD și prezentat spre examinare nu mai târziu de luna februarie a anului imediat următor anului de 
referință.  
 
Procesul de monitorizare și evaluare a Strategiei este bazat pe Cadrul de Rezultate. În fiecare an, echipa 
CPD va raporta progresele realizate/eșecurile înregistrate în baza rezultatelor anuale preconizate pentru 
fiecare arie strategică (vezi Cadrul de Rezultate, pag 19).  
 
Procesul de analiză presupune aprecierea gradului de realizare a fiecărui rezultat în baza a două criterii. 
Primul criteriu este cel al efortului depus. Acesta presupune aprecierea modului în care echipa CPD a 
realizat toate acțiunile planificate pentru a asigura obținerea rezultatului. Al doilea criteriu de analiză se 
referă la impactul realizat conform cadrului de rezultate și modul în care activitățile CPD au determinat 
atingerea acestuia. Aprecierea gradului de implementare se va face în baza ambelor criterii concomitent. 
Pentru a ilustra mai eficient progresul anual, raportul va conține un heat map2 în conformitate cu descrierea 
de mai jos. 
 

Tipul aprecierii Descriere Punctaj Maxim 

 
Progres  

 

CPD a implementat toate acțiunile și inițiativele planificate,  
rezultatele specificate în Cadrul de Rezultate au fost 
obținute. CPD poate arăta contribuția sa directă în realizarea 
respectivelor rezultatelor.  

 
4 

 
Progres relativ 

 

CPD a implementat toate acțiunile și inițiativele planificate, 
rezultatele specificate în Cadrul de Rezultate au fost 
obținute. CPD poate arata contribuția sa alături de 
efortul/contribuția altor părți interesate.  

 
 

3 

 
Progres timpuriu 

CPD a implementat toate acțiunile și inițiativele planificate, 
rezultatul preconizat încă nu a fost atins, dar au fost 
obținute rezultatele de ordin mai inferior ce indică un 
progres timpuriu.   

 
2 

 
Progres limitat 

CPD a inițiat mai multe activități și inițiative, însă rezultatul 
preconizat nu a fost atins în perioada specificată în Cadrul 
de Rezultate.   

 
1 

 
Lipsă de progres 

 

CPD nu a demarat inițiative sau acțiuni pentru a obține 
rezultatul specificat în Cadrul de Rezultate. Rezultatul 
preconizat nu a fost atins.  

 
0 

 
 
 
 
 
 

                                                           
2 O reflectare a rezultatelor sub forma unei hărți/diagrame în care valoarea este reprezentată în culori. 
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VI.  MATRICEA  RISCURILOR   
 

 Aria strategică  Risc  Probabili
tatea  

Răspuns de mitigare din partea CPD  
 

Piața muncii  
Mai multe creșe.  
Concediu de îngrijire a copilului reformat.  

Autoritățile vor amâna reformele cu privire la creșe și 
concediul de îngrijire a copilului, invocând lipsa resurselor 
financiare și opoziția beneficiarilor de a se bucura de un 
concediu de îngrijire mai redus.  

 
 

Mare  

Mobilizarea părinților. 
Poziționarea serviciilor și reforma concediului de 
îngrijire a copilului ca și subiecte electorale relevante în 
contextul campaniilor electorale din 2019. 

Egalitate în remunerare 
Legislația equal pay e adoptată și prevederile 
discriminatorii din legislația pensiilor sunt 
eliminate.  

Autoritățile vor adopta prevederi legislative superficiale. 
Elemente ce țin de transparența sistemelor de plată nu vor 
fi adoptate.  
Prevederile discriminatorii nu vor fi eliminate, invocând-se 
lipsa de resurse financiare.  

 
 

Mare 

Identificarea promotorilor equal pay în viitorul 
Parlament.  
Identificarea posibilităților de litigare strategică în 
vederea  eliminării prevederilor discriminatorii cu 
referire la sistemul de pensii.  

Participare și leadership  
Grupuri de femei active în 70-80 de comunități.  

30-35 de APL mai transparente.  

CPD nu reușește să asigure o finanțare adecvată a 
programelor planificate pentru perioada 2018-2021.  

 
 

Mediu  

CPD va identifica donatori strategici care vor susține 
această arie de mare importantă după 2019.  

Femei pace și securitate 
Planul Național 1325 și Planul de Creștere a 
ponderii și numărului de femei în domeniul păcii şi 
securităţii sunt implementate cu succes.  

Intervențiile CPD nu sunt suficiente pentru a genera 
schimbarea instituțională în sectorul de securitate și 
poliție.  

 
 

Mediu  

Orice intervenție a CPD va fi analizată din perspectiva 
maximizării șanselor de implementare și 
instituționalizare. Efortul va fi axat mai mult pe 
schimbarea instituțională, decât pe realizarea de studii, 
instruiri etc.  

Mai multe organizații, inițiative și 
politici care asigură egalitatea. 
20 de politici mai sensibile la gen, 25 ONG au mai 
multe capacități pentru a asigura egalitatea, 2-3 
unități de gen funcționale. 

Majoritatea propunerilor de politici a CPD sunt ignorate de 
ministere și autorități.  
Fluctuația personalului reduce din efortul de consolidare 
instituțională a unităților de gen din ministere.  
 

 
 

Mediu  

CPD va consolida efortul de advocacy pentru fiecare 
propunere de politică.  
CPD va pleda pentru instituționalizarea unităților de 
gen la nivel de ministere (fișe de post, regulamente de 
activitate). 

Participarea echitabilă în politică.  
Este reformat sistemul de finanțare a partidelor, 
este introdus sistemul de plasament, în 40 de 
circumscripții sunt alese mai multe femei datorită 
programelor CPD.  

Beneficiarele CPD sunt marginalizate în campania 
electorală sau sunt descurajate de a participa în alegerile 
locale.  

 
Mediu  

CPD va încerca strategic să susțină beneficiarele 
programelor de leadership electoral pentru ca acestea 
să aibă mai multe șanse să candideze cu succes în 
cadrul alegerilor locale din 2019. 

 
Riscuri interne ale CPD  
 

Planul Strategic nu va avea acoperire financiară deplină.  
 
Echipa CPD va avea o fluctuație majoră a membrilor 
echipei.   

Mediu 
 

Mediu  

Managementul CPD va identifica cel puțin un finanțator 
strategic pentru perioada 2020-2021. 
Managementul CPD va asigura o politică salarială 
competitivă și un efort major de dezvoltare a 
capacităților membrilor juniori ai echipei.  

 


