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I. INTRODUCERE 

Integrarea dimensiunii de gen se referă la o metodologie de aplicare a aspectelor de gen la nivel de strategii, 
politici, programe, proiecte. Aceasta presupune faptul că trebuie să se realizeze continuu o analiză a efectelor 
acestor strategii, politici şi programe asupra femeilor și bărbaților, înainte de luarea oricăror decizii. Integrarea 
dimensiunii de gen în politicile publice implică evaluarea sistematică a nevoilor și priorităților femeilor și 
bărbaților şi abordarea inegalităţilor existente în documentele de politici, astfel încât rezultatele să aibă un 
impact pozitiv asupra situaţiei lor. 

În Republica Moldova încă se menţine un nivel scăzut al egalităţii ȋntre femei şi bărbaţi. Centrul „Parteneriat 
pentru Dezvoltare” (CPD) a elaborat Indexul egalităţii de gen 20161, care are drept scop măsurarea nivelului 
egalităţii de gen şi a progreselor anuale pe 6 domenii cheie: (i) Piaţa Muncii, (ii) Politică, (iii) Educaţie, (iv) 
Accesul la Resurse, (v) Percepţii şi Stereotipuri, (vi) Sănătate.  Această analiză arată că ȋn comparaţie cu anii 
2009 şi 2015 valoarea indexului egalităţii de gen s-a ȋmbunătăţit, totuşi această creştere este nesemnificativă 
(de la 57 la 58 puncte din 100 maxim posibile).  

Nivelul egalității de gen nu s-a îmbunătățit semnificativ în patru domenii. O creştere modestă de un punct se 
atestă ȋn domeniile Piaţa muncii (de la 62 la 63 puncte) şi Accesul la resurse (de la 75 la 76 puncte). Pe când 
ariile ce vizează educaţia şi politica au ȋnregistrat acelaşi nivel de inegalitate ca şi ȋn anul precedent. Aceste 
rezultate ne sugerează necesitatea stabilirii dimensiunii de gen drept una dintre direcțiile prioritare ale 
politicilor sociale. 

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. Astfel,CPD și-a propus să aducă în atenția publică acest subiect și să realizeze 
periodic o analiză a integrării dimensiunii de gen în cele mai relevante strategii de dezvoltare și politici publice. 
Primul index a fost realizat în 2013 și poate fi găsit aici. Al doilea index a fost realizat în 2014 și a cuprins o 
analiză detaliată a 9 politici publice. Prezentul document este a treia ediție a Indexului Integrării Dimensiunii 
de Gen în Politicile Publice și efectuează o analiză a 13strategii de dezvoltare și politici publice adoptate pe 
parcursul anilor 2015-2016în Republica Moldova pentru următorii ani. 

Metodologia de analiză a integrării dimensiunii de gen în politicile publice abordează principalele etape ale 
ciclului de planificare al strategiilor/politicilor publice și 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 menționate mai sus am identificat mai multe criterii de analiză (a se vedea lista 
criteriilor în Anexa 1) 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: 

Nivelul de integrare a dimensiunii de gen Punctaj 

Nivel incipient 0,5 puncte 

Nivel intermediar 1 – 1,5  puncte 

Nivel consolidat 2 – 2,5 puncte 

Nivel avansat 3 – 4 puncte 

Tabel 1. Scala de evaluare a nivelului de integrare a dimensiunii de gen în politicile publice 

                                                           
1
http://progen.md/files/6369_indexul_egalitatii_de_gen_2016.pdf 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=315674&lang=1
http://progen.md/?pag=n&opa=view&id=295&tip=publicatii&start=&l=
http://progen.md/files/7374_analiza_politici_2014.pdf
http://progen.md/files/6369_indexul_egalitatii_de_gen_2016.pdf
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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 în politica publică respectivă (a se vedea punctajul acumulat 
de fiecare strategie/ politică publică în Anexa 2).  

Metodologia de estimare a relevanței politicilor publice se referă la determinarea măsurii în care politica 
publică este relevantă din punct de vedere al aspectelor de gen. Această metodologie ne permite să definim și 
să înțelegem cât de importantă este propunerea de politică din perspectiva egalității de gen și cât efort 
necesită procesul de integrare a acestei dimensiuni. 

Relevanța va fi determinată folosind conceptul de decalaj de gen, decalaj care reprezintă diferența între 
valoarea maximă a unui indicator pentru femei sau bărbați și valoarea minimă a aceluiași indicator (ipotetic 
vorbind, dacă ponderea bărbaților ce se adresează la medic ar constitui 23%, iar ponderea femeilor pentru 
același indicator – 37%, atunci decalajul de gen pentru indicatorul în cauză ar fi: 37% (valoarea maximă) - 23% 
(valoarea minimă) = 14%.  

Astfel, Relevanța politicii publice = Decalajul de gen = % valoarea maximă a indicatorului – % valoarea 
minimă a indicatorului pentru femei sau bărbați.  

Pentru a calcula cât mai obiectiv relevanța politicii publice/ strategiei, au fost selectați indicatori primari sau 
secundari pentru fiecare document legislativ în parte.  
Indicatorii primari se referă la acei indicatori care sunt direct legați de scopul și obiectivele politicii publice și, 
respectiv, vor fi măsurați în primul rând. Aceștia au fost evaluați pe o scală de la 0 – 4 puncte, după cum 
urmează:  

Decalajul de gen Punctaj Relevanța 

0% 0 puncte Nu este relevantă 

1 – 4%  0,1 – 0,5 puncte Relevanță mică 

5 – 9% 0,6 – 0,9 puncte Relevanță medie 

10 – 19% 1 – 1,9 puncte Relevanță semnificativă 

20 – 24% 2 – 2,9 puncte Relevanță mare 

25% +  3 – 4  Relevanță foarte mare 

Tabel 2. Scala de evaluare a relevanței politicilor publice prin prisma indicatorilor primari 

Indicatorii secundari influențează indirect rezultatele politicii publice, sunt indicatori pe care noi îi intuim și 
care pot fi reflectați sau nu în textul documentului. Indicatorii secundari au fost utilizați doar în cazul lipsei 
celor primari (lipsa datelor statistice pe anumiți indicatori) și au fost evaluați cu maxim 2 puncte (a se vedea 
detalii în Anexa 3): 

Decalajul de gen Punctaj Relevanța 

0% 0 puncte Nu este relevantă 

1 – 9%  0,1 – 0,9 puncte Relevanță mică 

10 – 19% 1 – 1,4 puncte Relevanță medie 

20 – 24% 1,5 – 1,9 puncte Relevanță semnificativa 

25% +  2 puncte Relevanță mare 

Tabel 3. Scala de evaluare a relevanței politicilor publice prin prisma indicatorilor secundari 
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Cadrul de analiză utilizat permite clasificarea strategiilor/politicilor publice din punct de vedere al integrării 
dimensiunii de gen și contribuției lor la realizarea egalității de gen. Utilizând această metodologie complexă , 
putem clasifica politicile publice în câteva categorii mari, după cum urmează: 

 

Figura 1. Tipurile de politici publice, în dependență de nivelul de integrare a dimensiunii de gen și inegalitățile de gen 
în domeniul politicii 

Strategiile/politicile publice din 2015-2016 alese pentru prezenta analiză și disponibile online sunt 
următoarele: 

1. Planul de Acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecția copilului pe 
anii 2014-2020 – relevanță de gen semnificativă 

2. Strategia intersectorială de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022 - 
relevanță de gen mare 

3. Strategia privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020 - relevanță de gen mare 
4. Planul de acțiuni 2015-2017 pentru implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive in RM 

pentru anii 2011-2020 - relevanță de gen foarte mare 
5. Programul național de promovare a sănătății pentru anii 2016-2020 - relevanță de gen foarte mare 
6. Strategia națională de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 - relevanță de gen foarte mare 
7. Strategia de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătății pentru anii 2016 - 2025 - relevanță de 

gen medie 
8. Planul național de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire 

și control al bolilornetransmisibile pentru anii 2012-2020 – relevanță de gen foarte mare 
9. Program de instruire a funcționarilor publici pentru anii 2016-2020 - relevanță de gen mică 
10. Planul de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă din RM pe anii 2016-2020 - relevanță de gen 

semnificativă 
11. Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 - relevanță de gen medie 
12. Strategia națională ”Diaspora-2025” - relevanță de gen mare 
13. Programul Național pentru implementarea Protocolului privind Apa și sănătatea în RM pentru anii 2016-

2025 - relevanță de gen mică 
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http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365755
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365755
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366978
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_85.pdf
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362471
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362471
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366387
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http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363576
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366749
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366749


6 
 

II. REZULTATELE ANALIZEI 

În capitolul respectiv vom prezenta un sumar al nivelului general de integrare a dimensiunii de gen în 13 
strategii și politici publice adoptate în perioada 2015-2016, precum și o analiză comparativă a politicilor 
analizate în documentele precedente (2013 și 2014). Această analiză ne va permite să evidențiem care sunt 
tendințele în ce privește ajustarea documentelor strategice la dimensiunea de gen și în ce măsură acestea 
răspund necesităților specifice femeilor și bărbaților. O analiză detaliată a fiecărui document de politică 
publică este prezentată în capitolul IV al acestui document.  

Media nivelului de integrare a dimensiunii de gen în politicile publice din 2015-2016 constituie 0.08 din 
maximum 4 puncte posibile. Luând în considerare faptul că punctajul maximal este de 4 puncte, media 0.88 
este una foarte mică și denotă un nivel redus de integrare a dimensiunii de gen în politicile publice. Conform 
rezultatelor obținute, din 13 politici evaluate – 8 se află la un nivel incipient, iar 5 – la nivel intermediar de 
integrare a dimensiunii de gen.  

Din Figura 2 observăm că 10 politici nu ating nici nivelul 1 de integrare a dimensiunii de gen. Evidențiem  doar 
trei excepţii: Planul național de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale de 
prevenire și control al bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020, care a obținut cea mai mare medie 1.92 
(aproape de nivelul consolidat), Programul național de promovare a sănătății pentru anii 2016-2020 și 
Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020, ambele având media de 1.44 (nivel intermediar de 
integrare a dimensiunii de gen). Nici una dintre politici nu se află la un nivel consolidat de integrare a 
dimensiunii de gen și acest lucru este îngrijorător, ținând cont de faptul că o parte dintre acestea abordează 
domenii unde aspectele de gen au o importanță fundamentală.  

 

Figura 2. Mediile individuale de integrare a dimensiunii de gen în politicile publice analizate, 2015-2016 

Sursa: În baza calculelor CPD 

Comparativ cu anii 2013 și 2014, situația în ce privește integrarea dimensiunii de gen în politicile publice 
2015 - 2016 nu s-a modificat semnificativ. Media de integrare a dimensiunii de gen în politicile 2015 – 2016 
constituie0.88, ceea ce reprezintă o înrăutățire ușoară față de media politicilor 2014 – 0.93și o creștere 
nesemnificativă față de anul 2013 – 0.79. Acest punctaj mic este cauzat, în mare parte, de faptul că 

0.08 
0.37 

0.62 0.65 0.69 0.71 0.79 0.82 
0,88 0.94 0.97 

1.44 1.44 

1.92 

4 

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

In
stru

ire fu
n

ctio
n

ari p
u

b
l. 

R
efo

rm
a A

P
 

Ed
u

cația in
clu

ziva 

D
iasp

o
ra-2

0
2

5
 

R
U

 în
 săn

ătate 

Su
sțin

erea p
o

p
. ro

m
e 

A
p

a și săn
ătatea 

P
ro

tecția co
p

ilu
lu

i 

M
ed

ia p
o

liticilo
r 

D
ezvo

ltare regio
n

ală 

C
o

m
p

eten
te p

aren
tale 

P
ro

m
o

varea săn
ătății 

D
ezvo

ltarea p
o

liției 

C
o

n
tro

l b
o

li n
etran

sm
. 

P
u

n
ctaj m

axim
 p

o
sib

il 



7 
 

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 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 în prezenta analiză nu 
integrează dimensiunea de gen în definirea problemei, nu tratează diferențele existente și, respectiv, nu 
prezintă o analiză a cauzelor acestor diferențe. Lipsa analizei necesităților specifice de gen în definirea și 
contextul problemei determină, în final, faptul că dimensiunea de gen nu se regăsește nici în cadrul de 
implementare și, respectiv, nu se transpune nici în rezultatele politicii publice. Există politici în care lipsesc cu 
desăvârșire date dezagregate după sexe, cum ar fi Programul de instruire a funcționarilor publici pentru anii 
2016-2020, care a acumulat scorul general de 0,08, fiind urmată de Strategia privind reforma administrației 
publice pentru anii 2016-2020, cu scorul de 0,37.  

 
Figura 3. Media nivelului de integrare a dimensiunii de gen pe etapele planificării politicilor publice: 2013, 2014, 2015-

2016. 

Sursa: În baza calculelor CPD 

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 4 ilustrează 
poziționarea a 34 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 implementarea acesteia.  

Cel mai rău se poziționează Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional (2013-2020), care are o 
relevanță de gen foarte mare,însă un nivel foarte mic de integrarea dimensiunii de gen în conținutul 
documentului și a planului de acțiuni – media 0,54. O situație similară observăm și în cazul Strategiei de 
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dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (2012-2020) –aceasta vizează un domeniu în care 
dimensiunea de gen este foarte importantă pentru dezvoltarea economică, însă acest aspect nu este abordat 
în conținutul politicii – media de integrare 0,5. 

Politicile prezentate mai jos se referă la diferite domenii ale vieții sociale, care înregistrează discrepanțe de 
gen semnificative. Acestea vizează arii critice unde se atestă inegalități și necesită intervenții clare din partea 
decidenților, intervenții care ar trebui să fie reflectate în conținutul politicilor publice și rezultatele acestora. 
Graficul de mai jos, însă,demonstrează că eforturile de integrare a dimensiunii de gen în politicile extrem de 
relevante din perspectiva de gen sunt minime. Acestea nu abordează inegalitățile nici în cadrul de analiză a 
problemei, nici în cadrul de implementare și rezultate.  

 
Figura 4. Mediile nivelului de integrare a dimensiunii de gen în dependență de relevanța de gen a politicilor publice, 
2013-2016  
Sursa: În baza calculelor CPD 

Politicile publice adoptate în ultimii ani (2013 – 2016) prezintă o tendință negativă în ce privește integrarea 
dimensiunii de gen în cadrul de implementare şi cadrul de rezultate. Evaluarea a 34 de politici publice din 
perioada2013-2016,din perspectiva mediilor de integrare a dimensiunii de gen ȋn cadrul de rezultate şi de 
implementare, demonstrează că 94% dintre acestea se poziţionează ȋn cadranul III – cea mai nefavorabilă 
situație.  

Din Figura 5 reiese clar că majoritatea documentelor strategice elaborate şi ȋnaintate spre aprobare își fixează 
din start ambiții mici cu privire la asigurarea egalității între femei și bărbați pe diferite domenii și, respectiv, se 
obțin rezultate tot mici în ce privește integrarea dimensiunii de gen, în general. Şi aceasta se întâmplă în 
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pofida faptului că asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi trebuie să fie una din direcţiile prioritate 
ale oricărei politici publice.  

 
Figura 5. Mediile de integrare a dimensiunii de gen ȋn cadrul de rezultate şi cel de implementare a politicilor publice 
pentru 2013-2016 
Sursa: În baza calculelor CPD 
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III. RELEVANȚA DE GEN A POLITICILOR ANALIZATE 

În acest capitol vom evalua relevanţa de gen a13 politici adoptate în perioada 2015 – 2016. Estimarea 
relevanței politicilor publice constă în stabilirea măsurii în care politica publică este semnificativă din punct de 
vedere al aspectelor de gen. Această metodologie ne permite să definim și să înțelegem cât de importantă 
este propunerea de politică publică din perspectiva egalității de gen și cât efort necesită procesul de integrare 
a acestei dimensiuni. 

Relevanța este determinată folosind conceptul de decalaj de gen, decalaj care reprezintă diferența între 
valoarea maximă a unui indicator pentru femei sau bărbați și valoarea minimă a aceluiași indicator (a se vedea 
metodologia de calcul a relevanței în Introducere). În fiecare din domeniile analizate, vom încerca să 
identificăm decalajul de gen. Acest lucru devine dificil în condițiile când majoritatea politicilor analizate nu 
prezintă și nu utilizează date dezagregate pe gen.  

1.Planul de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 
2014-2020 are o relevanţă semnificativă de gen. Cel puţin 3 aspecte confirmă acest lucru: (1) Perpetuarea 
stereotipurilor privind rolurile ȋn viaţa casnică. 22,3% femei sunt implicate ȋn activităţi de ȋngrijire a copilului 
comparativ cu 3,0% bărbaţi2. (2) Ponderea femeilor prevalează în rândul persoanelor traficate. În anul 2015 au 
fost identificate 309 victime ale TFU, dintre care 242 sunt adulți (63% femei) şi 67-minori (82% fete)3. (3) 
Reconcilierea vieţii profesionale cu cea de familie continuă a fi dificilă. În 2015 diferenţa dintre femeile 
ocupate fără copii de vârstă preșcolară şi cele care aveau cel puțin un copil de vârstă preșcolară era de 
15,9pp4.Decalajele de gen sunt semnificative, iar abordarea acestora în noul plan strategic va contribui la 
îmbunătăţirea situaţiei.  

2. Strategia intersectorială de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022 are 
relevanţă mare pentru egalitatea de gen, dacă facem referire la următoarele aspecte: (1) mamele sunt cele 
care îndeplinesc rolul principal în îngrijirea și educarea copiilor – ele acordă de două ori mai mult timp copiilor 
comparativ cu taţii: 2,4 ore faţă de 1,3 ore; (2) zilnic, circa 41% din taţi se implică în ȋngrijirea copiilor, pe când 
ponderea femeilor care fac acelaşi lucru este de 64% din totalul mamelor. Totodată,la sate doar 60% din 
părinţi participă zilnic la îngrijirea copiilor, în comparaţie cu 70% în cazul părinţilor din oraşe5. Este important 
ca aceste decalaje de gen să fie abordate ȋn noua strategie, pentru a echilibra implicarea femeilor și bărbaților 
în îngrijirea copiilor. Acest lucru devine mai pronunțat în contextul studiului realizat ȋn 20146, cu referire la 
percepţiile cetăţenilor asupra rolurilor de gen, conform căruia 80% din respondenţi consideră că bărbaţii pot 
creşte copii la fel de bine ca şi femeile, ceea ce reprezintă o tendinţă pozitivă faţă de rezultatele din 2010 
(67%).  

3. Strategia privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020 are o relevanţă mare de gen. 
Strategia respectivă își propune să realizeze reforma AP prin investirea în personal, prin evaluarea 
reprezentării femeilor pe nivele ierarhice ale puterii centrale. Aceasta evidenţiază decalaje de gen atât pe 
verticală, cât şi pe orizontală: (1) decalaj pe verticală - ȋn 2015 femeile au constituit 24% dintre funcționarii de 
rangul III, 22,6% de rangul II și doar 20,2% de rangul I; (2) decalaj pe orizontală - exprimată prin proporția 
totală de 22,3% a femeilor în forul reprezentativ al puterii centrale7. Astfel, dacă la nivel decizional şi 

                                                           
2
http://progen.md/files/8393_final_barometrul_de_gen_rom.pdf 

3
http://antitrafic.gov.md/public/files/Raport-CCTP-2015.pdf 

4
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/AFM_2016_rom.pdf 

5
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Utilizarea_timpului_RM/Note_analitice_rom/01_brosur_R
OM.pdf 

6
https://www.soros.md/files/publications/documents/Raport%20Nediscriminare%20analiza%20comparata.pdf 

7
http://www.statistica.md/public/files/Cooperare_internationala/PNUD/10_tablouri_femei_RM/prof_8_pozitii_alese.pdf 

http://progen.md/files/8393_final_barometrul_de_gen_rom.pdf
http://antitrafic.gov.md/public/files/Raport-CCTP-2015.pdf
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/AFM_2016_rom.pdf
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Utilizarea_timpului_RM/Note_analitice_rom/01_brosur_ROM.pdf
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Utilizarea_timpului_RM/Note_analitice_rom/01_brosur_ROM.pdf
https://www.soros.md/files/publications/documents/Raport%20Nediscriminare%20analiza%20comparata.pdf
http://www.statistica.md/public/files/Cooperare_internationala/PNUD/10_tablouri_femei_RM/prof_8_pozitii_alese.pdf
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administrativ nu se va conştientiza importanţa integrării dimensiunii de gen, ȋndeplinirea angajamentelor 
asumate cu referire la asigurarea oportunităţilor egale pentru femei şi bărbaţi va fi dificilă.  

4.Planul de acțiuni pe anii 2015-2017 pentru implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive 
în Republica Moldova are o relevanţă foarte mare de gen, dacă ne referim la: (1) părinții implicați ȋn ȋngrijirea 
şi educarea copiilor cu CES şi (2) personalul didactic ce lucrează zilnic cu copii cu necesităţi speciale. Conform 
datelor oficiale, numărul copiilor cu nevoi speciale incluși în sistemul de educație în Republica Moldova este în 
creștere, ȋn 2015 aceștia constituind 7700. La momentul actual lipsesc date dezagregate pe gen în ce privește 
numărul femeilor și bărbaților ce îngrijesc de un copil cu CES. Totuși, statisticile oficiale demonstrează 
prezența unor roluri de gen stereotipizate, care determină femeile să fie implicate, într-o proporție mai mare, 
în îngrijirea și educarea copiilor (64% dintre mame și 41% dintre tați).  Datele obţinute ȋn rezultatul 
Barometrului de gen 20168 arată că femeile merg mai des cu copii la doctor –22,3%, comparativ cu 3% dintre 
taţi. În ce privește personalul didactic, în 2015,ȋn sectorul educaţional erau angajaţi 76,17% femei şi 23,83% 
bărbaţi.  

5. Programul național de promovare a sănătății pentru anii 2016-2020 are o relevanță foarte mare pentru 
dimensiunea de gen. Rezultatele studiului Organizației Mondiale a Sănătății (STEPS, Moldova 2013) denotă că 
mai mult de 10% din populația adultă (de vârsta 18-69 ani) nu practică activitatea fizică zilnic, iar 56% din 
populație este supraponderală, atât bărbații, cât și femeile; 23% de persoane sunt obeze, dintre care 18% sunt 
bărbați și 28,5% sunt femei. 

Conform altui studiu al OMS, consumul de alcool este una dintre problemele în top ale Republicii Moldova. 
Prevalența consumului de alcool episodic în exces (prevalence of heavy episodic drinking) la categoria 15+ ani 
constituia 49,4% în rândul bărbaților și 17,1% în rândul femeilor, decalajul de gen constituind 32,3 p.p9. 

6. Strategia națională de dezvoltare regională 2016-2020are o relevanță de gen foarte mare, întrucât 
abordează subiecte cu efecte directe asupra femeilor și bărbaților. Domeniul economic înregistrează 
inegalități de gen semnificative: ponderea întreprinderilor conduse de femei constituie 26%, în timp ce în 
cazul bărbaților această cifră se ridică la 74%, decalajul de gen constituind 48p.p. Există discrepanțe și la 
nivelul ratei de ocupare: în 2015 la bărbaţi ea a fost mai înaltă (41,1%) în comparaţie cu femeile – 37,5%. În 
sectorul agricol această diferență este mai simțită - ponderea femeilor ocupate constituie 27,3%, iar a 
bărbaților – 36,2%. Din acest motiv se creează și disparitate salarială, care în 2015 a atins valoarea de 13,2%10. 

Infrastructura reprezintă alt element important pentru dezvoltarea regională. Accesul la apă, apeduct, 
canalizare devine esențial, în special, pentru femeile care sunt preponderent implicate în activități casnice. 
Astfel, conform BNS, pentru activități de îngrijire a gospodăriei și familiei, o femeie acordă zilnic 4h 50 min, în 
timp ce un bărbat – doar 3h 10 min ( de aproape 2 ori mai puțin)11. Ce ține de utilizarea apeductului, 
discrepanța este mai pronunțată în mediul rural, unde se recurge mai des la sistem propriu de canalizare. Cel 
mai răspândit tip de canalizare întâlnit în mediul rural constă într-un spațiu săpat special (59,9%), de acest tip 
utilizându-se 59.5% din gospodăriile conduse de bărbați și doar 48,9% din gospodăriile conduse de femei12. 

                                                           
8
http://progen.md/files/8393_final_barometrul_de_gen_rom.pdf 

9
 Organizația Mondială a Sănătății, Global Alcohol Report, Moldova, 2010, 15+ ani, 

http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/profiles/mda.pdf 
10

Biroul Național de Statistică, Structura populației ocupate pe sectoare economice si sexe.  
11

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Utilizarea_timpului_RM/Note_analitice_rom/01_brosur_R
OM.pdf 
12

http://www.serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=48&id=746&t=/Publicatii-i-resurse/Apa-si-sanitatie/Studiu-asupra-
disponibilitatii-i-capacitatilor-de-plata-pentru-servicii-de-aprovizionare-cu-apa-imbunatatite-Rezultate-ale-studiului-
sociologic-in-r-Ricani 

http://progen.md/files/8393_final_barometrul_de_gen_rom.pdf
http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/profiles/mda.pdf
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Utilizarea_timpului_RM/Note_analitice_rom/01_brosur_ROM.pdf
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Utilizarea_timpului_RM/Note_analitice_rom/01_brosur_ROM.pdf
http://www.serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=48&id=746&t=/Publicatii-i-resurse/Apa-si-sanitatie/Studiu-asupra-disponibilitatii-i-capacitatilor-de-plata-pentru-servicii-de-aprovizionare-cu-apa-imbunatatite-Rezultate-ale-studiului-sociologic-in-r-Ricani
http://www.serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=48&id=746&t=/Publicatii-i-resurse/Apa-si-sanitatie/Studiu-asupra-disponibilitatii-i-capacitatilor-de-plata-pentru-servicii-de-aprovizionare-cu-apa-imbunatatite-Rezultate-ale-studiului-sociologic-in-r-Ricani
http://www.serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=48&id=746&t=/Publicatii-i-resurse/Apa-si-sanitatie/Studiu-asupra-disponibilitatii-i-capacitatilor-de-plata-pentru-servicii-de-aprovizionare-cu-apa-imbunatatite-Rezultate-ale-studiului-sociologic-in-r-Ricani
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7. Strategia de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătății pentru anii 2016 – 2025 are o relevanță 
de gen medie. La momentul actual, în sistemul medical din RM se înregistrează inegalități de gen în ce 
privește resursele umane angajate și salariile acestora. Conform datelor BNS, în anul 2015 disparitatea 
salarială de gen în sistemul de sănătate și asistență socială a constituit 13,5%.  

Inegalități se înregistrează și la capitolul distribuției de gen a resurselor umane în domeniul sănătății. Conform 
datelor înregistrate în sistemul SIERUSS ( Sistem informatic de evidență a resurselor umane din sistemul 
sănătății în RM), 80,9% dintre medicii de familie sunt femei și doar 19,1% bărbați, raportul fiind de 4,2/1, iar 
decalajul de gen – 61,8p.p. În cazul asistenților medicilor de familie, decalajul de gen este foarte mare – 
98,8pp (99,4% dintre asistenții medicilor de familie sunt femei și 0,6% - bărbați)13. Mai multe diferențe pot fi 
observate în graficul următor14: 

 
Figura 6. Distribuţia pe sexe a personalului medical, conform SIERUSS, 01.02.2016 
Sursa: CNMS 

Un alt aspect important ține și de funcțiile ocupate de femei și bărbați în cadrul sistemului de sănătate. Astfel, 
din 411 manageri de instituții medicale, 258 constituie bărbați și doar 153 sunt femei.  

8. Planul național de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire 
și control al bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020 are o relevanță de gen foarte mare. Există un decalaj 
semnificativ privind speranţa de viaţă la femei şi bărbaţi. În 2015 aceasta constituia 67,5 ani pentru bărbați și 
75,5 ani pentru femei15. Speranţa de viaţă este influenţată de o serie de factori: condiţii de mediu, boli, 
consumul de substanţe adictive etc. Consumul de tutun este o practică foarte răspândită în RM, în special în 

                                                           
13

http://www.cnms.md/sites/default/files/Asigurarea%20Asisten%C5%A3ei%20Medicale%20Primare%20cu%20personal
%20medical.pdf 

14
 Centrul Național de Management în Sănătate, Răspuns la solicitarea de informație nr. 01-8/200 din 22.12.2016 

15
 Biroul Național de Statistică, Speranța de viață la naștere pe ani, medii și sexe 
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rândul bărbaţilor. În 2015, prevalența consumului de tutun în rândul bărbaților de 15+ ani a constituit 45,7%, 
iar în rândul femeilor de 5.4%, decalajul de gen fiind unul foarte mare - 40,3pp16. O situaţie similară se atestă 
şi în cazul consumului de alcool: un bărbat consumă 25,9l de alcool pur/an, iar o femeie de 3 ori mai puţin – 
8,9l17. Aceste diferențe de gen sunt foarte importante și necesită a fi analizate și abordate atent în cadrul 
Strategiei și planului de acțiuni. Planul de acțiuni trebuie să fie racordat la aceste necesități specifice ale 
femeilor și bărbaților. 

9. Programul de instruire a funcţionarilor publici pentru anii 2016-2020 are o relevanţă de gen mică. La 
moment nu sunt disponibile date statistice sistematizate privind participarea funcționarilor publici la sesiuni 
de instruire, însă aspectul de gen nu este esențial în acest caz, întrucât accesul la instruiri este egal atât pentru 
femei, cât și bărbați. 

10. Planul de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pe anii 2016-2020 
are o relevanţă de gen semnificativă pentru, cel puţin, două aspecte: (1) rata de alfabetizare a fetelor şi 
băieţilor de etnie romă şi (2) rata de angajare în câmpul muncii. Date dezagregate pe gen sunt puțin reflectate 
în statistica naţională, în special din cauza nedeclarării apartenenţei la etnia romă a persoanelor intervievate 
în perioada recensământului. Totuşi, studiile realizate18 au evidenţiat: (1) un decalaj de gen de 14 p.p. în ce 
priveşte rata de alfabetizare în rândul persoanelor rome de vârsta de 16+ ani (63% femei şi 77% bărbați de 
etnie romă) şi de 12 p.p. în ce priveşte persoanele rome fără studii formale (45% femei rome, comparativ cu 
33% bărbaţi romi şi 2% femei non-rome); (2) decalaje de gen la rata de ocupare în câmpul muncii a 
persoanelor rome de 15-64 ani (16% femei şi 28% bărbaţi) şi rata şomajului persoanelor rome de 15-24 ani 
(52,4% femei și 42% bărbaţi).  

11. Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 are o relevanță medie pentru aspectul egalităţii 
de gen. Această strategie abordează aspecte ce țin de dezvoltarea și instruirea personalului, creșterea 
încrederii populației în organele de poliție etc. Conform unui studiu ce vizează activitatea poliției19, 24,8% 
bărbați și 19,7%femei sunt satisfăcuți de activitatea poliției. Totodată, observăm discrepanțe în ce privește 
nivelul perceput al siguranței în stradă: 35,16% dintre femei au declarat că nu se simt în siguranță în stradă, 
comparativ cu 23,96% dintre bărbați. Aceste aspecte trebuie luate în considerare atunci când se planifică 
activitățile în cadrul Strategiei.  

12. Strategia naţională „Diaspora-2025” are o relevanţă mare pentru dimensiunea de gen, deoarece vizează 
direct mai multe decalaje de gen, care pot fi clasificate astfel:  

(1) după tipul relaţiilor de muncă la locul de serviciu peste hotare, 77% bărbaţi lucrează fără contract de 
muncă pe perioadă limitată, comparativ cu 23% femei. Acest decalaj se explică, în mare parte, prin faptul că 
majoritatea bărbaţilor migrează la muncă sezonieră (în 2012 - din numărul total al persoanelor fără contract 
de muncă, 76,4% au fost înregistrate în Rusia)20;  

(2) după nivelul veniturilor medii lunare - bărbaţii primesc în medie cu 28% mai mult decât femeile21. Acest 
decalaj este determinat de faptul că femeile sunt preponderent angajate în munci casnice (57,2% comparativ 

                                                           
16

WHO, Prevalența consumului de tutun în rândul persoanelor de 15+ ani, 
http://apps.who.int/gho/data/node.main.SDG3A?lang=en 

17
WHO, Consumul de alcool per capita, 15+ ani, litri de alcool pur, 2010, 
http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/profiles/mda.pdf?ua=1 

18
Sondaj Regional PNUD/BM/CE privind situaţia romilor din Moldova, 2011 (nota analitică “Profilul femeilor şi fetelor 
rome”, BNS, PNUD şi UN Women, Chişinău 2016) 

19
http://www.ipp.md/public/files/Evenimente/Raport_-_Activitatea_Politieneasca_in_Moldova_ro.pdf 

20
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/migratia/Sinteza_MFM_2012.pdf 

21
Inovație în migrația circulară. Migrație și dezvoltare în Moldova, Nexus, 2013 

http://apps.who.int/gho/data/node.main.SDG3A?lang=en
http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/profiles/mda.pdf?ua=1
http://www.ipp.md/public/files/Evenimente/Raport_-_Activitatea_Politieneasca_in_Moldova_ro.pdf
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/migratia/Sinteza_MFM_2012.pdf
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cu 2,1%), care sunt mai puţin plătite în raport cu domeniul construcţiilor,unde predomină bărbaţii – 76,1% 
comparativ cu 16,1%);  

(3) după valoarea remitențelor 22 – în 2012 femeile au remis cu 13% mai puţin decât bărbații (4760 Euro 
comparativ cu 5400 Euro). 

Aceste decalaje sunt semnificative şi chiar dacă strategia reflectă datele generale dezagregate pe gen, totuşi 
matricea de acţiuni strategice este mai puţin sensibilă la dimensiunea de gen şi nici un obiectiv nu este axat pe 
înlăturarea inegalităților de gen. 

13. Programul Național pentru implementarea Protocolului privind Apa și sănătatea în RM pentru anii 
2016-2025 are o relevanță de gen mică. Programul are drept scop îmbunătățirea calității vieții populației și 
accesul la apă potabilă sigură și sanitație îmbunătățită. Apă și canalizare în fiecare gospodărie înseamnă mai 
puțin timp petrecut de femei la spălarea hainelor (conectarea unei mașini de spălat auto), încălzirea și 
spălarea veselei, utilizarea apei de la fântână, scăldatul copiilor etc. Femeile rămân a fi principalii consumatori 
de apă - utilizează apa într-o proporție mai mare, cel mai mult cu scopuri conexe alimentației: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Consumul de apă de către femei și bărbați, după destinație și tipul de aprovizionare cu apă, r. Râșcani, 2013 
Sursa: „CBS-AXA” 

Diferențe se înregistrează și în ce privește capacitatea de plată pentru apă potabilă, calitativă: dacă un bărbat 
este disponibil să plătească 50 lei/ tonă apă, atunci capacitatea unei femei de a plăti pentru apă 
calitativăconstituie maxim 30 lei23. Din aceste considerente, este necesar ca Programul să abordeze aceste 
aspecte pentru a asigura acces egal la surse de apă, pentru toate categoriile de beneficiari.  

  

                                                           
22

În conformitate cu datele prezentate de World Bank, în 2015 remitenţele au constituit 23,45% din PIB, ceea ce 
reprezintă 1,7 mln USD. 

23
http://www.serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=48&id=746&t=/Publicatii-i-resurse/Apa-si-sanitatie/Studiu-asupra-
disponibilitatii-i-capacitatilor-de-plata-pentru-servicii-de-aprovizionare-cu-apa-imbunatatite-Rezultate-ale-studiului-
sociologic-in-r-Ricani 

42.8% 

33.3% 36.5% 
31.1% 

54.8% 
50.6% 

57.1% 
65.0% 63.5% 

67.8% 

44.4% 48.3% 

Barbati Femei Barbati Femei Barbati Femei 

Apa de baut Apa pentru gatit Apa pentru spalare 

Prin conductă 

Fântână 

http://www.serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=48&id=746&t=/Publicatii-i-resurse/Apa-si-sanitatie/Studiu-asupra-disponibilitatii-i-capacitatilor-de-plata-pentru-servicii-de-aprovizionare-cu-apa-imbunatatite-Rezultate-ale-studiului-sociologic-in-r-Ricani
http://www.serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=48&id=746&t=/Publicatii-i-resurse/Apa-si-sanitatie/Studiu-asupra-disponibilitatii-i-capacitatilor-de-plata-pentru-servicii-de-aprovizionare-cu-apa-imbunatatite-Rezultate-ale-studiului-sociologic-in-r-Ricani
http://www.serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=48&id=746&t=/Publicatii-i-resurse/Apa-si-sanitatie/Studiu-asupra-disponibilitatii-i-capacitatilor-de-plata-pentru-servicii-de-aprovizionare-cu-apa-imbunatatite-Rezultate-ale-studiului-sociologic-in-r-Ricani
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IV. ANALIZA PE STRATEGII/ POLITICI 

În capitolul ce urmează vom prezenta o analiză individuală detaliată a 13 strategii/ politici publice adoptate în 
perioada 2015 – 2016, din perspectiva indicatorilor utilizaţi la fiecare etapă de elaborare a documentului de 
politici. Acest cadru ne permite să evidenţiem zonele unde se mențin inegalități de gen sau chiar se creează 
noi inegalități, precum şi să identificăm principalele arii de intervenţie.  
 

5.1. Planul de Acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecția copilului pe 
anii 2014-202024 

Nr. Indicator Valoarea 
Indicatorului 

Media pe 
politici 

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

0.5 1.06 

 
2 

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

0 0.80 

3 Sunt identificate nevoile/preocupările specifice de gen. 1.5 0.59 

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

0.3 0.28 

Media Analiza Problemei  0.58 0.68 

5 Rezultatele finale ale politicii publice vor contribui şi la 
sporirea egalităţii de gen pe domeniul dat. 1.5 1.32 

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

1.0 1.08 

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

0.8 0.95 

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

1.2 0.50 

Media Cadrul de Rezultate  1.13 0.96 

 
9 

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

0.5 0.51 

 
10 

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

0.5 1.17 

 
11 

Planul de acţiuni este formulat în proiecte/iniţiative 
specifice şi coerente de implementare. 0.5 0.93 

 
12 

Există cadru instituţional de implementare capabil.  
1.0 1.07 

 
13 

Există susţinere politică pentru implementarea cu succes a 
obiectivului pentru egalitatea de gen. 1.0 1.12 

Media Cadrul Instituţional  0.75 0.99 

Media Politica Publică  0.82 0.88 

                                                           
24

Î n varianta disponibilă la adresa: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365755 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365755
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Constatări:  
 
1. Planul de Acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecția copilului pe anii 
2014-2020abordează aspectul de gen al problemei prin două obiective generale și câteva obiective specifice. 
Totuși, întrucât Strategia este mai mult declarativă, conține constatări fără suport factologic și nu se bazează 
pe formulări specifice, la fel și Planul de Acțiuni nu este foarte bine structurat în acest sens.  

2. În Strategie este indicat: ”Pe lângă elaborarea structurii cadru a Planului de acţiuni, perioada iniţială va fi 
dedicată realizării unui şir de activităţi în scopul colectării datelor statistice relevante în vederea stabilirii 
nivelului de bază pentru determinarea indicatorilor specifici de progres în implementarea acţiunilor stabilite în 
Planul de acţiuni”. Din acest motiv, Planul de Acțiuni  este foarte detaliat, având structura unui plan de lucru 
trimestrial. 

3. Planul de Acțiuni are relevanță de gen evidențiată, însă acesta nu prezintă o consecutivitate în acțiuni, nu 
sunt planificate detaliile de aplicare în practică, nu sunt identificați indicatorii de impact, nu sunt fixate alocări 
bugetare, ceea ce va face dificilă implementarea Planului. De asemenea, Planul conține  acțiuni deja realizate 
de alte instituții, iar unele acțiuni propuse în Strategie au fost omise. 

4. Nu sunt indicate costurile aferente, utilizându-se formula ”Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul 
public naţional”. Această formulă induce temerea unei abordări superficiale. 

5. Indicatorii din Planul de Acțiuni nu sunt SMART. Nu pot fi verificați, nu sunt măsurabili, nu sunt relevanți.  
Indicatorii de progres şi performanţă nu sunt dezagregaţi pe vârstă, sex, regiune etc.  

6. Dimensiunea de gen pe aspectul de violenţă este slab evidenţiată. 

 

Recomandări:  

1. Planul de acțiuni trebuie să cuprindă acțiuni complexe, structurale, care ar determina rezultate și finalități 
măsurabile. Spre exemplu, dacă ne referim la obiectivul specific 3.1. Redimensionarea semnificației sociale a 
maternității și paternității și a rolului ambilor părinți în creșterea și educarea copiilor, acțiunile trebuie să fie 
orientate spre realizarea acestui deziderat - să fie clar explicat cum această acțiune va contribui la realizarea 
obiectivului respectiv .  

2. Racordarea acțiunilor din Plan cu actorii implicați pentru a evita repetările, pentru a exclude prevederi deja 
realizate sau în curs de realizare. 

3. Acțiunile de reconciliere a vieții de familie cu viața profesională să fie susținute cu măsuri  de încurajare a 
angajatorilor pentru a flexibiliza programul de muncă al angajaților cu copii mici. 

4. Să fie incluse acțiuni de creștere a implicării taților în viața de familie. 
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5.2.Strategia intersectorială de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-202225 
 

Nr. Indicator Valoarea 
Indicatorului 

Media pe 
politici 

 
1 

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

1.5 1.06 

 
2 

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

0.5 0.80 

3 Sunt identificate nevoile/preocupările specifice de gen. 
0.6 0.59 

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

0.9 0.28 

Media Analiza Problemei  0.88 0.68 

 
5 

Rezultatele finale ale politicii publice vor contribui şi la 
sporirea egalităţii de gen pe domeniul dat. 1.9 1.32 

 
6 

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

1.5 1.08 

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

1 0.95 

 
8 

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

0.5 0.50 

Media Cadrul de Rezultate  1.23 0.96 

 
9 

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

0.3 0.51 

 
10 

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

0.5 1.17 

 
11 

Planul de acţiuni este formulat în proiecte/iniţiative 
specifice şi coerente de implementare. 1 0.93 

 
12 

Există cadru instituţional de implementare capabil.  
1.4 1.07 

 
13 

Există susţinere politică pentru implementarea cu succes 
a obiectivului pentru egalitatea de gen. 1 1.12 

Media Cadrul Instituţional  0.84 0.99 

Media Politica Publică  0.97 0.88 

  

                                                           
25

În varianta disponibilă la adresa: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366978 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366978
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Constatări: 

1. Strategia nu prevede obiective specifice care să contribuie la asigurarea egalităţii de gen. Însă, modul în care 
este descrisă situația și problemele de bază, în care este făcută analiza SWOT indică asupra faptului că 
percepția rolului femeii și a bărbatului în educația parentală sunt tratate echitabil. 

2. Datele statistice prezentate în contextul şi argumentarea problemei nu sunt dezagregate după criteriul sex. 
În general, sunt prezentate mai mult date despre sănătatea copiilor/adolescenților sub aspectul consumului 
de alcool, droguri, boli sexual-transmisibile. Or, în contextul acestei strategii ar fi relevante date statistice 
comparative cu privire la implicarea mamelor și taților în creșterea și educarea copiilor la diferite vârste, cât 
timp alocă mamele și tații propriilor copii, ocupațiile în care se implică unii și alții. Acest aspect este menționat 
o singură dată în p. 15 al Capitolului I. Descrierea situației. 

3. În Strategie observăm un exemplu unic de dezagregare a datelor: ”Conform Studiului de indicatori multipli 
în cuiburi, 47% din copiii cu vârsta de 3-4 ani (36-59 luni) au fost implicaţi în activităţi de învăţare împreună cu 
tatăl lor. Copiii din familiile sărace (29%) şi cei din mediul rural (40%) au mai puţine şanse să înveţe şi să se 
pregătească de şcoală împreună cu tatăl lor”. 

4. Acțiunile prioritare, rezultatele scontate, indicatorii de progres și de impact nu vizează direct aspectele de 
gen. Dar acestea pot fi ușor presupuse, deoarece este vorba despre părinți și copii, deci despre ambele sexe. 
Totuși, modalitățile de formulare, limbajul sunt departe de a ține cont de nevoile speciale ale femeilor și 
bărbaților, fetelor și băieților din grupurile de referință.  

 
Recomandări:  

1. Folosirea datelor dezagregate în funcție de sex cu privire la gradul de implicare a femeilor și bărbaților în 
educarea și creșterea copiilor, timpul pe care îl alocă copiilor la pregătirea lecțiilor, la sport, muncă etc., 
corelate cu alte subcategorii (cum ar fi, mediu urban-rural, statut social al familiei), ne-ar oferi o imagine 
integrată a situaţiei în domeniu.  

2. Educația de gen a copiilor începe în familie. Aici se cultivă atitudinea față de șanse egale, echitate, paritate 
etc. Astfel, unul din aspectele esențiale ale educației parentale trebuie să fie spiritul parteneriatului de gen, 
care trebuie să fie foarte vizibil și distinct în Strategie. 

3. În planul de acțiuni trebuie incluse activități de fortificare a implicării taților în creșterea, dezvoltarea și 
educația copilului.  

4. Includerea dimensiunii de gen în obiectivele specifice. Aici ar putea fi aprofundată componenta de gen, 
(tata și mama să se implice, în egală măsură,  în viața copilului).  

5. De eliminat expresii insensibile la gen, care diminuează eforturile de eliminare a stereotipurilor (de 
exemplu, în Strategie se utilizează sintagma ”copii și tineri”, unde copii presupune fete și băieți, iar tineri doar 
băieți). 

6. A se include un nou indicator: genul specialiștilor implicați în educația parentală.  

7. Acțiunea care prevede dezvoltarea unui curriculum şi a suporturilor de curs pentru formarea abilităţilor 
parentale ale tinerilor (ca viitori părinţi) şi introducerea disciplinei opţionale „Educaţie parentală” în planul de 
studii (la nivelul claselor liceale, colegii, şcoli profesionale, universităţi) recomandăm să fie modificată: ar fi 
oportun ca acest curs să fie obligatoriu. 
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5.3.Strategia privind reforma administrației publice pentru anii 2016-202026 
 

Nr. Indicator Valoarea 
Indicatorului 

Media pe 
politici 

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

0.3 1.06 

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

0.1 0.80 

3 Sunt identificate nevoile/preocupările specifice de gen. 0.0 0.59 

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

0.0 0.28 

Media Analiza Problemei 0.10 0.68 

 
5 

Rezultatele finale ale politicii publice vor contribui şi la 
sporirea egalităţii de gen pe domeniul dat. 1.0 1.32 

 
6 

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

0.5 1.08 

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

0.3 0.95 

 
8 

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

0.0 0.50 

Media Cadrul de Rezultate 0.45 0.96 

 
9 

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

0.2 0.51 

 
10 

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

0.5 1.17 

 
11 

Planul de acţiuni este formulat în proiecte/iniţiative 
specifice şi coerente de implementare. 0.5 0.93 

 
12 

Există cadru instituţional de implementare capabil.  
1.0 1.07 

 
13 

Există susţinere politică pentru implementarea cu succes 
a obiectivului pentru egalitatea de gen. 0.5 1.12 

Media Cadrul Instituţional  0.54 0.99 

Media Politica Publică  0.37 0.88 

  

                                                           
26

În varianta disponibilă la adresa: http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_85.pdf 

http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_85.pdf
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Constatări:  
 
1. Strategia privind reforma administrației publice pentru anii 2016 – 2020 nu abordează în nici un mod 
aspectul egalității de gen. Este un document general, nu abordează categorii de persoane concrete, cu nevoi 
concrete, considerate în mod specific de politica respectivă. În acest document de politici nu se regăsesc 
cetățeni concreți: femei, bărbați, funcționari, persoane cu dizabilități etc.  

2. Descrierea problemei a fost realizată într-o manieră academică, teoretică, axată pe instituții și nu pe 
oameni. Practic, nu sunt utilizate statistici, deși descrierea problemelor, analiza soluțiilor ar fi mai 
convingătoare dacă ar fi ilustrată cu date statistice.  

3. Obiectivul general și cele specifice ale Strategiei nu abordează aspectele de gen ale problemelor luate în 
dezbatere. Vom remarca Obiectivul specific 2, formulat în felul următor: ”Consolidarea capacităților 
instituționale și profesionale la nivelul autorităților publice centrale și locale în ceea ce privește aplicarea 
principiilor și criteriilor specifice unei descentralizări eficiente și eficace, sensibile și la dimensiunea de gen”, 
aceasta fiind unica referință specifică, dar nesusținută de activități concrete.   

4. Planul de acțiuni este foarte general, fără implicații în probleme sensibile la gen. Există un singur indicator 
de monitorizare, parțial sensibil la dimensiunea de gen, care se referă la ”instruiri ale personalului la nivelul 
autorităților publice centrale și locale în ceea ce privește aplicarea principiilor și criteriilor specifice unei 
descentralizări eficiente și eficace, sensibile și la dimensiunea de gen”.     

5. Politica are o mare relevanță de gen, căci ar putea soluționa diverse probleme în contextul activității 
administrației publice centrale și locale, a managementului resurselor umane, a construirii relațiilor cu 
contribuabilii, la asigurarea accesului bărbaților și femeilor la servicii, informații etc. O politică sensibilă la 
dimensiunea de gen ar putea contribui la reducerea decalajului de gen în angajarea funcționarilor publici; în 
asigurarea echilibrului de gen în procesele participatorii, în accesul la informații. De asemenea, ar putea 
contribui mai energic la bugetarea sensibilă la gen și altele.   

 

Recomandări:  

1. Strategia ia în dezbatere 5 componente ale administrației publice, care vor fi supuse reformei: (i) 
responsabilizarea administraţiei publice; (ii) elaborarea şi coordonarea politicilor publice; (iii) modernizarea 
serviciilor publice; (iv) managementul finanţelor publice; (v) serviciul public şi managementul resurselor 
umane. În fiecare din aceste componente este important de integrat dimensiunea de gen. 

2. Folosirea datelor statistice dezagregate în funcție de sex va ajuta la formularea obiectivelor cu referire la 
dimensiunea de gen. 

3. Planul de acțiuni trebuie să fie complex, pentru a determina schimbări reale și a nu rămâne doar la nivel de 
declarații. Spre exemplu, atunci când se vorbește despre proceduri transparente privind formarea și 
administrarea bugetului public, trebuie să fie indicat clar și explicit necesitatea bugetării sensibile la gen. Sau 
când este vorba despre managementul resurselor umane, este important să fie indicată necesitatea 
respectării unui echilibru de gen de 40%:60%.  
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5.4.Planul de acțiuni 2015-2017 pentru implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive in 
RM pentru anii 2011-202027 
 

Nr. Indicator Valoarea 
Indicatorului 

Media pe 
politici 

 
1 

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

0.8 1.06 

 
2 

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

0. 0.80 

3 Sunt identificate nevoile/preocupările specifice de gen. 0.8 0.59 

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

0 0.28 

Media Analiza Problemei  0.40 0.68 

 
5 

Rezultatele finale ale politicii publice vor contribui şi la 
sporirea egalităţii de gen pe domeniul dat. 0.8 1.32 

 
6 

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

0.5 1.08 

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

1.0 0.95 

 
8 

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

1.0 0.50 

Media Cadrul de Rezultate  0.83 0.96 

 
9 

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

0.2 0.51 

 
10 

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

0.2 1.17 

 
11 

Planul de acţiuni este formulat în proiecte/iniţiative 
specifice şi coerente de implementare. 1.0 0.93 

 
12 

Există cadru instituţional de implementare capabil.  
1.0 1.07 

 
13 

Există susţinere politică pentru implementarea cu succes 
a obiectivului pentru egalitatea de gen. 0.7 1.12 

Media Cadrul Instituţional  0.62 0.99 

Media Politica Publică  0.62 0.88 

 

  

                                                           
27

În varianta disponibilă la adresa: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362471 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362471
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Constatări:  
 
1. Planul de Acțiuni pentru implementarea Programului de Dezvoltare a Educației incluzive în Republica 
Moldova, deși nu include unitățile lexicale ”egalitate de gen, dimensiune de gen” presupune șanse și 
oportunități egale pentru toți copii, indiferent de etnie, sex,  dizabilitate, origine socială etc., fapt ce conferă 
politicii publice o manieră sensibilă la dimensiunea de gen. 

2. Planul de acțiuni este doar parțial sensibil la dimensiunea de gen, deoarece nu conține acțiuni axate direct 
pe problematica de gen sau pe categorii concrete: fete, băieți. Problema poate fi doar intuită.  

3. Planul de Acțiuni nu abordează decalajele de gen care există în rândul copiilor cu nevoi speciale de 
incluziune. Acțiunile sunt foarte generale. O politică sensibilă la dimensiunea de gen trebuie să țină cont de 
specificul grupurilor de copii care au nevoie de incluziune, de nevoile lor în dependență de genul copilului, 
starea lui fizică, mentală etc., de viitorul acestora pe piața muncii.  

4. Indicatorii nu sunt divizați în indicatori de progres, performanţă, impact. De asemenea, nu sunt 
dezagregaţi pe vârstă, sex, reședință etc. 

 
 

Recomandări:  

1. Planul de Acțiuni trebuie să aibă o abordare concretă, să se bazeze pe date statistice, dezagregate în 
funcție de sex și corelate cu alte subcategorii de date (rural-urban, categorii de vârstă). Doar în acest caz 
planul poate oferi o perspectivă mai bună asupra situației existente și încredere că va fi realizat.  

2. Planul trebuie să fie mai specific în ce privește resursele oferite de bugetul național și local. Pentru o mai 
mare credibilitate, ar fi bine să fie indicat ce reprezintă sursele externe. 

3. Reformularea indicatorilor din Planul de Acțiuni astfel încât să fie sensibili la gen și SMART. 
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3.5. Programul naţional de promovare a sănătății pentru anii 2016-202028 
 

Nr. Indicator Valoarea 
Indicatorului 

Media pe 
politici 

 
1 

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

3.0 1.06 

 
2 

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

3.0 0.80 

3 Sunt identificate nevoile/preocupările specifice de gen. 1.0 0.59 

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

1.0 0.28 

Media Analiza Problemei  2.0 0.68 

 
5 

Rezultatele finale ale politicii publice vor contribui şi la 
sporirea egalității de gen pe domeniul dat. 1.0 1.32 

 
6 

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

1.0 1.08 

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

0.8 0.95 

 
8 

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

0.5 0.50 

Media Cadrul de Rezultate  0.83 0.96 

 
9 

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

0.5 0.51 

 
10 

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

2.5 1.17 

 
11 

Planul de acţiuni este formulat în proiecte/iniţiative 
specifice şi coerente de implementare. 0.7 0.93 

 
12 

Există cadru instituţional de implementare capabil.  
1.0 1.07 

 
13 

Există susţinere politică pentru implementarea cu succes a 
obiectivului pentru egalitatea de gen. 2.5 1.12 

Media Cadrul Instituţional  1.68 0.99 

Media Politica Publică  1.44 0.88 

 
  

                                                           
28

În varianta disponibilă la adresa: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366387 
 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366387
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Constatări:  
 
1. În analiza problemei, se face referire şi la aspectele egalităţii de gen.  Este menționată Strategia în 
domeniul activității fizice pentru Regiunea Europeană a OMS pentru perioada 2016-2025 (EUR RC65/9), care 
prevede inclusiv asigurarea de șanse egale pentru activitatea fizică, indiferent de sex, vârstă, venit, educație, 
etnie sau de invaliditate; 

2. În contextul problemei sunt prezentate date statistice dezagregate pe criteriul sex şi vârstă (consumul de 
fructe/legume, consumul de tutun, alcool, substanțe adictive, prevalenta anumitor boli, etc.) 

3. Obiectivele Programului sunt parțial adaptate la dimensiunea de gen: unul din obiective prevede 
îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul promovării sănătății la tineri, ceea ce indirect indică faptul că de 
informare vor beneficia atât băieții, cât și fetele. Un alt obiectiv prevede reducerea prevalenței inactivității 
fizice a populației și încurajarea activității fizice zilnice la toate etapele vieții, evitând inechitățile. 

4. Planul de acțiuni este puţin sensibil la dimensiunea de gen; unele activități sunt orientate spre categoria 
tineri/ adolescenţi (de exemplu, ajustarea curriculei şcolare pe sexe şi vârste, în vederea promovării modului 
sănătos de viaţă, informarea şi consilierea tinerilor privind comportamentele sănătoase); se prevăd acţiuni 
destinate grupurilor-ţintă, printre care femei însărcinate, părinţi.  

5. Indicatorii de progres şi performanţă sunt dezagregaţi pe vârstă, sex, reședință, nivel de educație etc. 

 
 

Recomandări:  

1. Ajustarea obiectivelor Programului, astfel încât acestea să asigure ca finalitate şanse egale în accesul la 
servicii de sănătate, informare şi instruire în domeniul modului sănătos de viaţă.  

2. Integrarea dimensiunii de gen în Planul de acțiuni, în special în activităţile de promovare a modului 
sănătos de viaţă şi reducerea incidenţei bolilor şi deprinderilor dăunătoare. Actualmente se înregistrează 
decalaje de gen în aceste aspecte.  

3. Includerea în planul de Acțiuni a unor activități specifice adresate femeilor din diferite categorii 
vulnerabile.  

4. Este important ca rezultatele finale să fie abordate din perspectiva de gen. În acest mod va fi posibilă 
estimarea şi analiza tendinţelor în domeniul sănătăţii, în dependentă de criteriul sex.  
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5.6. Strategia naţională de dezvoltare regională 2016-202029 

Nr. Indicator Valoarea 
Indicatorului 

Media pe 
politici 

 
1 

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

0.5 1.06 

 
2 

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

0.8 0.80 

3 Sunt identificate nevoile/preocupările specifice de gen. 
0.0 0.59 

4 Este realizată o analiză a cauzelor care determină 
inegalitățile de gen. 0.0 0.28 

Media Analiza Problemei  0.33 0.68 

 
5 

Rezultatele finale ale politicii publice vor contribui şi la 
sporirea egalității de gen pe domeniul dat. 1.5 1.32 

 
6 

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

1.5 1.08 

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

0.5 0.95 

 
8 

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

0.0 0.50 

Media Cadrul de Rezultate  0.88 0.96 

 
9 

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

0.5 0.51 

 
10 

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

3.0 1.17 

 
11 

Planul de acţiuni este formulat în proiecte/iniţiative 
specifice şi coerente de implementare. 0.7 0.93 

 
12 

Există cadru instituţional de implementare capabil.  
1.5 1.07 

 
13 

Există susţinere politică pentru implementarea cu succes a 
obiectivului pentru egalitatea de gen. 1.5 1.12 

Media Cadrul Instituţional  1.63 0.99 

Media Politica Publică  0.94 0.88 

 

 

 

                                                           
29

În varianta disponibilă la adresa: http://adrnord.md/public/files/strategii/SNDR_2016-2020_draft.pdf 

http://adrnord.md/public/files/strategii/SNDR_2016-2020_draft.pdf
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Constatări: 

1. Strategia nu prevede obiective care să contribuie la asigurarea egalităţii de gen. Planul de acţiuni este 
foarte vag formulat şi practic nu este sensibil la dimensiunea de gen.  

2. Datele statistice prezentate în contextul şi argumentarea problemei nu sunt dezagregate după criteriul 
sex. Întâlnim un singur caz de dezagregare:structura populației după sexe, însă acestea sunt cele mai generale 
date care pot fi oferite în contextul problemei date.  

3. Indicatorii stabiliţi în Strategie sunt foarte generali şi nu au relevanţă de gen. Este menţionat un singur 
indicator care ar putea fi tratat ca indicator sensibil la dimensiunea de gen ( 1.3. Construirea/ reabilitarea a 
900 km de drumuri regionale și locale; de aceste drumuri , ipotetic, ar putea beneficia şi  femeile şi bărbaţii, în 
egală măsură). Totuşi, modalitatea de formulare denotă faptul că autorităţile nu conştientizează importanţa 
integrării dimensiunii de gen în acest aspect. 

4. Obiectivele Strategiei nu sunt sensibile la dimensiunea de gen, deşi vizează în mod direct atât femeile, cât 
şi bărbaţii.  

 

Recomandări:  

1. Folosirea datelor dezagregate în funcție de sex și corelarea lor cu alte subcategorii de date (rural-urban, 
categorie de vârstă, acces la servicii şi utilităţi publice, capacitate de plată, participarea în activităţi economice 
etc. ) pentru a putea prezenta o imagine integrată a situaţiei în domeniu.  

2. Integrarea dimensiunii de gen în Planul de Acţiuni, în mod special pentru obiectivele (1) Acces asigurat la 
servicii și utilități publice calitative şi (2) Creștere economică sustenabilă asigurată în regiuni. Egalitatea de 
şanse în aceste aspecte este foarte importantă pentru o dezvoltare regională echilibrată. 

3. Este necesară integrarea dimensiunii de gen în măsurile de atingere a obiectivelor propuse. Acestea 
trebuie să asigure ca finalitate acces egal la servicii şi utilităţi publice, oportunităţi de dezvoltare economică 
pentru femei şi bărbaţi, un număr echilibrat de finanțări ale proiectelor înaintate de femei şi bărbaţi.  
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5.7. Strategia de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătății pentru anii 2016 – 202030 

Nr. Indicator Valoarea 
Indicatorului 

Media pe 
politici 

 
1 

Analiza problemei/ contextului a fost realizată într-o 
manieră sensibilă la dimensiunea de gen. 0.5 

1.06 

 
2 

Datele utilizate şi generate de către minister/departament 
pentru această problemă sunt dezagregate pe criteriul de 
sex. 0.0 

0.80 

3 Sunt identificate nevoile/preocupările specifice de gen. 
1.0 

0.59 

4 Este realizată o analiză a cauzelor care determină 
inegalitățile de gen. 0.0 

0.28 

Media Analiza Problemei  0.38 0.68 

 
5 

Rezultatele finale ale politicii publice vor contribui şi la 
sporirea egalității de gen pe domeniul dat. 1.5 

1.32 

 
6 

Există obiectiv/e specific/e pentru realizarea egalităţii de 
gen. 1.0 

1.08 

7 Planul de acţiuni va determina realizarea obiectivelor 
egalităţii de gen. 0.5 

0.95 

 
8 

Planul de acţiuni prevede măsuri speciale pentru femei 
care reprezintă grupuri vulnerabile (Roma, femei cu 
dizabilități, etc). 0.0 

0.50 

Media Cadrul de Rezultate  0.75 0.96 

 
9 

Există cadru de monitorizare şi evaluare sensibil la 
dimensiunea de gen.  0.0 

0.51 

 
10 

Există alocaţii financiare specifice pentru realizarea 
obiectivelor de atingere a egalităţii de gen, cât şi a 
acţiunilor speciale. 1.5 

1.17 

 
11 

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

1.0 
0.93 

 
12 

Există cadru instituţional de implementare capabil.  
1.0 

1.07 

 
13 

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

1.0 
1.12 

Media Cadrul Instituţional  0.90 0.99 

Media Politica Publică  0.69 0.88 

 

 

 

 

                                                           
30

În varianta disponibilă la adresa: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364384 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364384
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Constatări:  
1. Documentul Strategiei de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătății pentru anii 2016 – 2020 nu 
abordează pe deplin aspectul de gen. Lipsesc cu desăvârșire careva date ce ar prezenta situația la moment în 
domeniul resurselor umane, dezagregate pe criteriul gen. 

2. Descrierea problemei a fost realizată într-o manieră superficială. Nu sunt deloc utilizate statistici care ar 
prezenta ponderea femeilor și bărbaților în sistemul sănătății, precum și dezagregarea acestora pe criteriu 
vârstă. Sunt indicate doar date generale cu privire la numărul de medici și specializarea acestora, ceea ce este 
insuficient pentru a înțelege complexitatea problemei. 

3. Obiectivele Strategiei nu sunt adaptate la dimensiunea de gen. Strategia prevede 4 obiective generale, care 
se referă la îmbunătățirea procesului de gestionare a resurselor umane, generarea calitativă și cantitativă a 
personalului medical, implementarea managementului resurselor umane și elaborarea și dezvoltarea 
mecanismelor eficiente de retenție. Nici unul din aceste 4 obiective nu abordează dimensiunea de gen. Doar 
primul obiectiv general - îmbunătățirea procesului de gestionare a resurselor umane – are drept obiectiv 
specific Îmbunătățirea mecanismului de colectare, prelucrare, analiză și diseminare a datelor cu privire la 
resursele umane din sănătate, care presupune ajustarea sistemului actual de colectare a datelor la sistemele 
OECD, OMS, Eurostat, care includ statistici dezagregate pe criteriul gen și vârstă.  

4. Planul de acțiuni nu este structurat pe criteriul: pe termen scurt, mediu, lung. În cazul unor obiective sunt 
propuse măsuri clare, concrete, coerente (în special pentru îmbunătățirea procesului de gestionare a 
resurselor umane). În alte cazuri, marea parte a măsurilor propuse au un caracter general, fără a indica careva 
intervenții majore, structurale.  

5. Planul de acțiuni vine în concordanță cu obiectivele propuse. Ținând cont de obiective, planul de acțiuni 
este puţin sensibil la dimensiunea de gen. 

6. Indicatorii de progres şi performanţă nu sunt dezagregaţi pe vârstă, sex, regiune.  

 

Recomandări:  

1. Ajustarea obiectivelor Programului, astfel încât acestea să asigure ca finalitate o distribuție relativ uniformă 
a femeilor și bărbaților în sistemul de sănătate. Aceasta presupune distribuția uniformă în ce privește 
specializările, top management, distribuția geografică etc. 

2. Integrarea dimensiunii de gen în Planul de acțiuni, în special în activităţile de generare a personalului 
medical (promovarea atractivității profesiei medicale, fortificarea capacităților didactice, promovarea 
schimbului academic), în activitățile de asigurare a unei finanțări durabile (modificarea mecanismului de 
finanțare, reducerea diferențelor salariale etc).   

3. Planul de acțiuni trebuie să cuprindă acțiuni complexe, structurale, care ar determina modificări în sistemul 
actual. Spre exemplu, atunci când se vorbește despre modificarea sistemului de salarizare a personalului 
medical, trebuie să fie indicat clar și explicit care va fi noul sistem de salarizare, ce va presupune acesta, cum 
va fi implementat etc. La fel și pentru obiectivul Dezvoltarea mecanismelor eficiente de retenție este necesar 
de indicat foarte clar care vor fi măsurile de motivare a personalului.  
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5.8. Planul național de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale de 
prevenire și control al bolilor netransmisibile pe anii 2012-202031 

Nr. Indicator Valoarea 
Indicatorului 

Media pe 
politici 

 
1 

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

2.5 1.06 

 
2 

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

2.5 0.80 

3 Sunt identificate nevoile/preocupările specifice de gen. 
0.5 0.59 

4 Este realizată o analiză a cauzelor care determină 
inegalitățile de gen. 1.0 0.28 

Media Analiza Problemei  1.63 0.68 

 
5 

Rezultatele finale ale politicii publice vor contribui şi la 
sporirea egalității de gen pe domeniul dat. 3.0 1.32 

 
6 

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

3.0 1.08 

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

3.0 0.95 

 
8 

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

1.0 0.50 

Media Cadrul de Rezultate  2.5 0.96 

 
9 

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

1.5 0.51 

 
10 

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

2.0 1.17 

 
11 

Planul de acţiuni este formulat în proiecte/iniţiative 
specifice şi coerente de implementare. 2.0 0.93 

 
12 

Există cadru instituţional de implementare capabil.  
1.0 1.07 

 
13 

Există susţinere politică pentru implementarea cu succes  
obiectivului pentru egalitatea de gen. 1.5 1.12 

Media Cadrul Instituţional  1.63 0.99 

Media Politica Publică  1.92 0.88 
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În varianta disponibilă la adresa: http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr52_3.pdf 

http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr52_3.pdf
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Constatări:  

1. Documentul propriu-zis al Planului de acțiuni nu cuprinde o analiză a situației actuale, nu prezintă careva 
date statistice ce ar argumenta problema în cauză,  ci doar lista acțiunilor ce urmează a fi implementate în 
vederea realizării obiectivelor propuse. Totuși, problema este analizată în documentul inițial al Strategiei 
naționale de prevenire și control al bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020, unde sunt utilizate date 
statistice dezagregate pe sexe, grupe de vârstă, medii.  

2. În textul Strategiei este prezentată analiza SWAT, care indică cauzele ce determină situația actuală și 
riscurile existente.  Aceasta permite o înțelegere mai clară și de ansamblu a situației la moment.  

3. Deși Planul de acțiuni nu prevede careva obiective specifice pentru realizarea egalității de gen, există totuși 
obiective care indirect vor determina o creștere a nivelului egalității pe acest domeniu. În acest sens, ne 
referim la Obiectivul 2.1.: Reducerea nivelului de expunere a populaţiei la factorii de risc modificabili comuni 
pentru bolile netransmisibile prioritare, care se referă la categorii specifice de factori de risc (boli) ce 
afectează, în anumite cazuri, mai mult bărbații, în altele – mai mult femeile. Abordarea individuală a fiecărui 
tip de factor de risc denotă un grad de „maturitate” al acestui plan în ce privește realizarea egalității de gen.  

4. Acțiunile prevăzute în cadrul Planului 2016-2020 prezintă și perspectiva egalității de gen prin analiza 
individuală a tipurilor de factori de risc. Planul conține activități ce țin de implementarea Programelor 
naționale privind controlul alcoolului, tutunului, diabetului zaharat, cancerului, cirozelor (care au o incidență 
mai mare asupra bărbaților), precum și de prevenire a bolilor cardiovasculare, reducere a cancerului de col 
uterin, cancerului mamar, a alimentației nesănătoase (dietă, subnutriţie, deficienţe nutriţionale), care 
afectează femeile.  

5. Planul de acțiuni cuprinde un set de ținte naționale pentru prevenirea și controlul bolilor netransmisibile, 
care constituie indicatori clari, măsurabili ce urmează a fi atinși până în 2020. 

 

Recomandări:  

1. La fiecare dintre obiectivele stabilite, să fie analizată situația femeilor și bărbaților, în dependență de 
factorul de risc analizat. 

2. Indicatorii propuși trebuie să fie sensibili la dimensiunea de gen. Toți indicatorii se referă la populația 
generală, însă într-un cadru legal trebuie utilizat limbaj specific, conform nevoilor identificate.  

3. Planul de acțiuni trebuie să fie mai coerent formulat. O parte dintre activitățile propuse fac referire la 
implementarea altor Programe naționale specifice fiecărui tip de boală netransmisibilă. Din acest motiv, 
planul devine puțin confuz.  
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5.9.Program de instruire a funcționarilor publici pentru anii 2016-202032 

Nr. Indicator Valoarea 
Indicatorului 

Media pe 
politici 

 
1 

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

0 1.06 

 
2 

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

0 0.80 

3 Sunt identificate nevoile/preocupările specifice de gen. 
0 0.59 

4 Este realizată o analiză a cauzelor care determină 
inegalitățile de gen. 0 0.28 

Media Analiza Problemei  0 0.68 

 
5 

Rezultatele finale ale politicii publice vor contribui şi la 
sporirea egalității de gen pe domeniul dat. 0 1.32 

 
6 

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

0 1.08 

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

0 0.95 

 
8 

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

0 0.50 

Media Cadrul de Rezultate  0 0.96 

 
9 

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

0 0.51 

 
10 

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

0 1.17 

 
11 

Planul de acţiuni este formulat în proiecte/iniţiative 
specifice şi coerente de implementare. 0 0.93 

 
12 

Există cadru instituţional de implementare capabil.  
1 1.07 

 
13 

Există susţinere politică pentru implementarea cu succes  
obiectivului pentru egalitatea de gen. 0 1.12 

Media Cadrul Instituţional  0.20 0.99 

Media Politica Publică  0.08 0.88 
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În varianta disponibilă la adresa:http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr26_27.pdf 

http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr26_27.pdf
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Constatări  

1. Obiectivele propuse a fi atinse prin intermediul acestui program nu reflectă dimensiunea de gen. Această 
constatare se atribuie atât acţiunilor specifice incluse, cât şi criteriilor de evaluare indicate ȋn anexa 
documentului analizat. Aspectele de gen nu sunt fundamentale pentru această Strategie, întrucât  putem intui 
că de instruire vor beneficia, în egală măsură, atât bărbații, cât și femeile-accesul la instruiri, studii este egal, 
indiferent de sex. 

2. Cu toate că documentul reflectă acţiunile şi criteriile ce vor fi aplicate în procesul de evaluare, programul 
nu are un plan de acţiuni structurat, în care să se reflecte indicatorii pentru fiecare acţiune, sursele de 
finanţare şi responsabilii de executarea acestora. 

 

Recomandări: 

1. Întrucât unul din grupurile țină ce vor fi implicaţi ȋn programul de instruire sunt funcţionarii responsabili de 
planificarea strategică, elaborarea şi coordonarea politicilor publice (pct. 8e al programului aprobat), 
recomandăm  sensibilizarea curriculei de instruire a Academiei de Administrare Publică  la dimensiunea de 
gen. Această recomandare se propune şi la cursurile disponibile pe platforma e-learning a Academiei. 

2. Elaborarea unui plan de acţiuni structurat şi relativ sensibil la dimensiunea de gen. 

3. Sistemul informaţional automatizat “Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”, utilizat pentru 
colectarea informaţiei privind programele de instruire, să ofere posibilitate de a fi colectate date dezagregate  
pe vârstă, nivel educaţional, etc. 
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5.10.Planul de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă din RM pe anii 2016-202033 

Nr. Indicator Valoarea 
Indicatorului 

Media pe 
politici 

 
1 

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

0.5 1.06 

 
2 

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

0.5 0.80 

3 Sunt identificate nevoile/preocupările specifice de gen. 
0 0.59 

4 Este realizată o analiză a cauzelor care determină 
inegalitățile de gen. 0 0.28 

Media Analiza Problemei  0.25 0.68 

 
5 

Rezultatele finale ale politicii publice vor contribui şi la 
sporirea egalității de gen pe domeniul dat. 0.75 1.32 

 
6 

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

1 1.08 

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

1 0.95 

 
8 

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

1 0.50 

Media Cadrul de Rezultate  0.94 0.96 

 
9 

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

0.5 0.51 

 
10 

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

0.75 1.17 

 
11 

Planul de acţiuni este formulat în proiecte/iniţiative 
specifice şi coerente de implementare. 0.75 0.93 

 
12 

Există cadru instituţional de implementare capabil.  
1 1.07 

 
13 

Există susţinere politică pentru implementarea cu succes  
obiectivului pentru egalitatea de gen. 1.5 1.12 

Media Cadrul Instituţional  0.9 0.99 

Media Politica Publică  0.71 0.88 
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În varianta disponibilă la adresa: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365368 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365368
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Constatări: 

1. Noul program de acţiuni este un document comprehensiv şi stabilește acţiuni ce prevăd soluţionarea celor 
mai stringente probleme cu care se confruntă persoanele de etnie romă (educaţia, antrenarea în câmpul 
muncii, sănătatea, nivelul de trai, participarea în procesul decizional etc.), în special fetele rome, atunci când 
ne referim la nivelul educaţional (obiectivul 1).  

2. Planificarea activităţilor prin prisma egalităţii de gen se regăseşte mai puţin în rândul celorlalte 5 obiective, 
dimensiunea de gen fiind doar presupusă şi nu direct reflectată în plan. 

3. Din motiv că date statistice dezagregate pe gen sunt puține, analiza problemelor cu care se confruntă 
persoanele de etnie romă practic nu a fost realizată prin prisma de gen. Documentul reflectă informaţie doar 
cu referire la numărul femeilor rome în procesul decizional. 

4. Matricea de evaluare (indicatorii) nu sunt sensibili la dimensiunea de gen. 

5. Documentul strategic în cauză are o relevanţă de gen semnificativă, cel puţin prin prisma a două aspecte: 
(1) rata de alfabetizate şi (2) rata de ocupare în câmpul muncii. 

 

Recomandări: 

1. Utilizarea datelor dezagregate pe gen și corelarea lor cu alte subcategorii de date (grupe de vârstă, nivel de 
educație, mediu de reşedinţă etc.)sunt prioritare în acest domeniu. Aceste date oferă o viziune de ansamblu 
pentru elaborarea şi înaintarea noilor politici publice sensibile la necesităţile atât a femeilor, cât şi a 
bărbaţilor.  

2. Acţiunile planificate sunt unele ambiţioase, iar o analiză a acestora prin prisma de gen poate scoate în 
evidenţă o perspectivă mai bună a domeniului în cauză. Se recomandă dezagregarea pe gen a indicatorilor 
incluşi în noul plan strategic.  

3.  

4. În procesul de implementare a Obiectivului 1 ce vizează domeniul educaţiei să se asigure o monitorizare 
minuţioasă a indicatorilor stabiliţi, prin prisma de gen. Este foarte important ca decalajele de gen în educaţie 
să fie abordate, întrucât un nivel sporit de educaţie facilitează depăşirea sărăciei, contribuie la obţinerea 
calificărilor mai mari, ceea ce sporesc şansele de angajare în câmpul muncii. Adiţional acestora, nivelul 
educaţional poate îmbunătăţi abilităţile sociale şi oferi flexibilitate la cerinţele pieţii muncii. 

5. Dat fiind faptul că în viaţa politică femeile rome continuă să fie subreprezentate pe listele de partid (în 
2015 – 7 femei rome), recomandăm includerea în Planul 2016-2020: (1) acţiuni de capacitare în domeniul 
advocacy a organizaţiilor neguvernamentale ce se preocupă de problemele persoanelor de etnie romă (2) 
acţiuni de abilitare politică a unui număr mai mare de femei rome. 

6. Includerea în rapoartele anuale a progreselor cu referire la egalitatea de gen în acest domeniu. 
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5.11. Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-202034 

Nr. Indicator Valoarea 
Indicatorului 

Media pe 
politici 

 
1 

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

2 1.06 

 
2 

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

1.5 0.80 

3 Sunt identificate nevoile/preocupările specifice de gen. 
1.25 0.59 

4 Este realizată o analiză a cauzelor care determină 
inegalitățile de gen. 0 0.28 

Media Analiza Problemei  1.19 0.68 

 
5 

Rezultatele finale ale politicii publice vor contribui şi la 
sporirea egalității de gen pe domeniul dat. 2 1.32 

 
6 

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

2 1.08 

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

2 0.95 

 
8 

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

0.75 0.50 

Media Cadrul de Rezultate  1.69 0.96 

 
9 

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

0.75 0.51 

 
10 

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

2 1.17 

 
11 

Planul de acţiuni este formulat în proiecte/iniţiative 
specifice şi coerente de implementare. 1.5 0.93 

 
12 

Există cadru instituţional de implementare capabil.  
1 1.07 

 
13 

Există susţinere politică pentru implementarea cu succes  
obiectivului pentru egalitatea de gen. 2 1.12 

Media Cadrul Instituţional  1.45 0.99 

Media Politica Publică  1.44 0.88 
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În varianta disponibilă la adresa: http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr26_14.pdf 

http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr26_14.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr26_14.pdf
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Constatări: 

1. Noua strategie de dezvoltare a poliţiei este un document relativ sensibil la dimensiunea de gen, principiile 
egalității de gen şi non-discriminării fiind evidenţiate deja în priorităţile de reformă a poliţiei, în analiza 
problemei, în 3 obiective generale (obiectivul 3, 4 şi 5) şi în unele rezultate scontate. 

2. Documentul se referă la două aspecte sensibile la dimensiunea de gen: (1) femeile continuă să fie 
subreprezentate atât ca şi angajate a IGP, cât şi în funcţie de conducere şi (2) se prevăd acţiuni ce vor 
contribui la îmbunătăţirea capacităţilor de prevenire a crimelor în bază de gen.  

3. Chiar dacă nu sunt prevăzute acţiuni şi indicatori care vor facilita măsurarea rezultatelor atinse prin 
prisma de gen, totuşi documentul reflectă faptul că există o conştientizare mai mare în cadrul IGP despre 
importanţa aspectului de gen în activitatea poliţiei.  

4. Strategia prevede mai multe opțiuni de integrare a egalităţii de gen: (1) este planificată consolidarea 
managementului resurselor umane - aceasta va fi o oportunitate de a integra dimensiunea de gen în 
procedura de recrutare, evaluare a performanțelor, de promovare, de formare şi consolidare a capacităţilor 
personale etc.; (2) prevede acţiuni de lucru cu poliţia locală, conlucrare cu organizaţiile societăţii civile şi o 
sporire a mobilizării comunitare.  

5. La momentul de față nu există proceduri la nivel de sistem sau strategii pentru a asigura egalitatea de 
șanse sau de a crește reprezentarea egală a bărbaților și femeilor în structurile poliției. 

6. Decalajul între femei și bărbați privind indicele de siguranţă s-a înrăutăţit față de anul 2012. Cu toate că 
intervențiile poliției în prevenirea și combaterea violenței în bază de gen s-au îmbunătățit și este de așteptat 
să se îmbunătățească în continuare (având în vedere modificările legislative recente), totuși alte probleme de 
securitate rămân neabordate (dacă ne referim la motive ce sporesc nesiguranţa: pericol din partea 
persoanelor consumatoare de alcool şi droguri, infractori, spărgători de maşini, bande de tineri etc.). 

 

Recomandări: 

1. Utilizarea datelor dezagregate în funcţie de gen și corelarea lor cu alte subcategorii de date (grupuri 
vulnerabile, rural-urban, etnie, categorie de vârstă) poate oferi o perspectivă mai bună asupra situaţiei 
existente la nivelul domeniului analizat. Acest aspect este în special important la formularea priorităţilor de 
politici și a obiectivelor, în special a celor ce abordează violenţa și practici discriminatorii în bază de gen. 

2. Pentru a spori reprezentarea femeilor în activitatea IGP, recomandăm: (1) includerea acţiunilor de 
promovare a vizibilităţii şi oferire de suport femeilor din poliţie, (2) promovarea non-discriminării şi diversităţii 
în cadrul procedurilor interne ale departamentului Resurse Umane, (3) demararea programelor de leadership 
şi mentorat în inspectoratele de poliţie cu un nivel pronunțat de subreprezentare a femeilor, (3) acţiuni ce 
prevăd participarea egală a bărbaţilor şi a femeilor la toate instruirile orientate spre dezvoltarea profesională. 

3. Cu referire la activitatea poliţiei locale, recomandăm: (1) asigurarea faptului că în procesul de dezvoltare 
a capacităţilor de analiză este integrată perspectiva femeilor şi a bărbaţilor la nivel comunitar, (2) 
dezagregarea pe gen a tuturor indicatorilor colectaţi şi publicaţi de poliţie. 

4. Pentru implicarea echilibrată la nivel comunitar, în procesul de stabilire a priorităţilor este necesară 
includerea în planurile anuale a următoarelor acţiuni: (1) elaborarea protocoalelor de implicare și consultare a 
comunității, (2) să prevadă eforturi de mobilizare a comunității pentru bărbații și femeile marginalizate din 
comunitățile selectate.  
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5.12. Strategia națională ”Diaspora-2025”35 

Nr. Indicator Valoarea 
Indicatorului 

Media pe 
politici 

 
1 

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

0.75 1.06 

 
2 

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

1 0.80 

3 Sunt identificate nevoile/preocupările specifice de gen. 
0.5 0.59 

4 Este realizată o analiză a cauzelor care determină 
inegalitățile de gen. 0 0.28 

Media Analiza Problemei  0.56 0.68 

 
5 

Rezultatele finale ale politicii publice vor contribui şi la 
sporirea egalității de gen pe domeniul dat. 0.75 1.32 

 
6 

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

0.5 1.08 

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

1 0.95 

 
8 

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

0 0.50 

Media Cadrul de Rezultate  0.56 0.96 

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

0.75 0.51 

 
10 

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

0.75 1.17 

 
11 

Planul de acţiuni este formulat în proiecte/iniţiative 
specifice şi coerente de implementare. 0.75 0.93 

 
12 

Există cadru instituţional de implementare capabil.  
1 1.07 

 
13 

Există susţinere politică pentru implementarea cu succes  
obiectivului pentru egalitatea de gen. 0.75 1.12 

Media Cadrul Instituţional  0.80 0.99 

Media Politica Publică  0.65 0.88 
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În varianta disponibilă la adresa:http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363576 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363576
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363576
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Constatări: 

1. Strategia Naţională Diaspora 2025 este un document complex, dar puţin sensibil la dimensiunea de gen, 
chiar dacă Biroul național de statistică oferă date dezagregate cu referire la aria respectivă.  

2. Nu sunt prevăzute obiective sau acţiuni de relevanță majoră care vor contribui la promovarea egalităţii de 
gen în acest domeniu. Doar o singură acţiune este specificată în acest sens, ce are drept scop implementarea 
unui program dedicat femeilor din diasporă.  

3. Cu toate că documentul strategic accentuează importanţa diasporei la îmbunătăţirea considerabilă a 
calităţii vieţii populaţiei Moldovei (pe baza remitenţelor şi nu doar), iar obiectivul 4 prevede acţiuni de 
implicare a diasporei în dezvoltarea economică durabilă a Moldovei, totuşi documentul nu face o analiză a 
decalajelor de gen în acest sens (volumul remitenţelor, numărul de femei şi bărbaţi ce au deschis afaceri la 
întoarcerea în ţară, numărul de locuri de muncă create în urma acestor afaceri etc). 

4. La etapa de monitorizare, documentul nu prevede indicatori dezagregaţi pe gen. 

5. Strategia are o relevanţă considerabilă pentru dimensiunea de gen, în special din punct de vedere a 
decalajului de gen în rândul persoanelor tinere ce pleacă peste hotare (23% tinere şi 35% tineri de vârsta 18-
29 ani), dar și a diferenţei extrem de mare în rândul persoanelor ce activează fără contract de muncă (de 3,3 
ori mai mult în rândul bărbaţilor).  

 

Recomandări: 

1. Este important faptul că prima strategie a diasporei reflectă date dezagregate pe gen, dar totuşi este 
necesar ca documentul strategic să fie mai sensibil la această dimensiune. Aplicarea datelor dezagregate de 
gen corelate cu alte subcategorii de date, pot oferi o perspectiva mai bună asupra domeniului în cauză.  

2. Documentul strategic urmează să includă obiective specifice şi acţiuni ce vor avea scop înlăturarea celor 
mai mari decalaje de gen ce au fost specificate la pag. 9-10.  

3. Planul de acţiuni urmează să prevadă acţiuni de reducere a numărului de persoane fără contracte de 
muncă, unde se înregistrează o inegalitate sporită faţă de bărbaţi, ceea ce îi împiedică să beneficieze de o 
careva protecţie socială și asistență medicală garantată. Decalajul este destul de mare şi trebuie abordat în 
respectivul document. Nu trebuie de omis şi faptul că majoritatea bărbaţilor pleacă la munca sezonieră 
(preponderent în Est), în special fiind antrenaţi în domeniul construcţiilor, unde sunt supuşi unui risc mai mare 
pentru sănătate (accidente la locul de muncă). 

4. Reflectarea datelor dezagregate pe gen cu privire la migranții beneficiari ai programelor ce susţin financiar 
proiectele acestora (ex. proiectul Pare 1+1 etc.) şi a sumelor alocate fiecărei grupe (femei şi bărbaţi). 
Corelarea cu alte subcategorii de criterii (vârsta, mediul de reşedinţă, nivelul educaţional etc.) este 
recomandată.  
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5.13. Programul Național pentru implementarea Protocolului privind Apa și sănătatea în RM pentru anii 
2016-202536 

Nr. Indicator Valoarea 
Indicatorului 

Media pe 
politici 

 
1 

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

0.9 1.06 

 
2 

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

0.5 0.80 

3 Sunt identificate nevoile/preocupările specifice de gen. 
0.5 0.59 

4 Este realizată o analiză a cauzelor care determină 
inegalitățile de gen. 0.5 0.28 

Media Analiza Problemei  0.60 0.68 

 
5 

Rezultatele finale ale politicii publice vor contribui şi la 
sporirea egalității de gen pe domeniul dat. 1.5 1.32 

 
6 

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

0.5 1.08 

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

0.5 0.95 

 
8 

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

0.5 0.50 

Media Cadrul de Rezultate  0.75 0.96 

 
9 

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

0.9 0.51 

 
10 

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

1.0 1.17 

 
11 

Planul de acţiuni este formulat în proiecte/iniţiative 
specifice şi coerente de implementare. 1.0 0.93 

 
12 

Există cadru instituţional de implementare capabil.  
1.0 1.07 

 
13 

Există susţinere politică pentru implementarea cu succes  
obiectivului pentru egalitatea de gen. 1.0 1.12 

Media Cadrul Instituţional  0.98 0.99 

Media Politica Publică  0.79 0.88 

 

                                                           
36

În varianta disponibilă la adresa: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366749 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366749
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Constatări:  

1. În document este prezentată o analiză amplă a situației calității apei distribuite populației, accesul la apă, 
la sisteme de sanitație și canalizare, calitatea apei uzate folosite în diverse scopuri, terenuri contaminate, boli 
condiționate de apă, etc. Însă aceste date nu sunt dezagregate pe sexe.  

2. Programul, în mod inevitabil, va contribui la îmbunătățirea situației femeilor. Aceasta se explică prin faptul 
că apa și canalizarea în fiecare gospodărie înseamnă mai puțin timp petrecut de femei la spălarea hainelor 
(conectarea unei mașini de spălat auto), încălzirea și spălarea veselei, utilizarea apei de la fântână, scăldatul 
copiilor etc.  

3. Planul de acțiuni este puțin sensibil la dimensiunea de gen dat fiind relevanța redusă pentru domeniu.. 
Poate fi regăsită o acțiune care are drept scop asigurarea accesului egal la resurse: Acțiunea 18. Asigurarea 
cadrului legal și instituțional pentru oferirea accesului echitabil la apă pentru grupurile vulnerabile și 
marginalizate. Nu se menționează la care grupuri anume se referă. 

4. Nu există un obiectiv specific egalității de gen, prin urmare, și indicatorii sunt specifici domeniului 
Programului. Indicatorii reprezintă numărul total, nefiind dezagregat pe sexe după caz. 

 

Recomandări:  

1. Folosirea datelor dezagregate în funcţie de sex și corelarea lor cu alte subcategorii de date (grupuri 
vulnerabile, rural-urban, etnie, categorie de vârstă) poate oferi o perspectivă mai bună asupra situaţiei 
existente la nivelul domeniului analizat. 

2. Integrarea dimensiunii de gen în Planul de acţiuni este necesară în mod special în Obiectivele specifice 3. 
(asigurarea accesului la sisteme durabile de apă potabilă în 100% instituţii pentru copii şi a accesului 
populaţiei generale la sisteme de apeduct până la 75% către anul 2025) și 4. (asigurarea către anul 2025 în 
proporţie de 100% a accesului populaţiei la sisteme îmbunătăţite de sanitaţie, inclusiv până la 50% la sisteme 
de canalizare).  
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Anexa 1 
Metodologia de analiză a integrării dimensiunii de gen în politicile publice 

Metodologia37 folosită pentru analiza integrării dimensiunii de gen în politicile publice pornește de la cele mai 
importante etape ale ciclului de planificare al strategiilor/politicilor publice, și 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 dezabilități, 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, cât 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. 
 
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 
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Cadrul metodologic este anexat. 
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elaborează politicile și de cei care decid adoptarea lor, dar și de organizațiile societății civile care 
monitorizează progresul egalității de gen. Acest 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 dezabilități, 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 eficiente căci 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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Anexa 2 
Nivelul integrării dimensiunii de gen în 13 strategii/ politici publice adoptate în perioada 2015-2016 

Nr. Politica Definirea şi 
analiza 

problemei 

Media Cadrul de 
Rezultate 

 

Media Cadrul de 
Implementare 

 

Media 
Politică 
Publică 

1 Planul de Acțiuni pentru anii 2016-
2020 privind implementarea 
Strategiei pentru protecția copilului 
pe anii 2014-2020 

0.58 
 

1.13 
 

0.75 
 

0.82 
 

2 Strategia intersectoriala de 
dezvoltare a abilităților și 
competențelor parentale pentru anii 
2016-2022 

0.88 
 

1.23 
 

0.84 
 

0.97 
 

3 Strategia privind reforma 
administrației publice pentru anii 
2016-2020 

0.10 
 

0.45 
 

0.54 
 

0.37 
 

4 Planul de acțiuni 2015-2017 pentru 
implementarea Programului de 
dezvoltare a educației incluzive in RM 
pentru anii 2011-2020 

0.40 
 

0.83 
 

0.62 
 

0.62 
 

5 Programul național de promovare a 
sănătății pentru anii 2016-2020 

2.00 
 

0.83 
 

1.68 
 

1.44 
 

6 Strategia națională de dezvoltare 
regională 

0.33 
 

0.88 
 

1.63 
 

0.94 
 

7 Strategia de dezvoltare a resurselor 
umane din sistemul sănătății pentru 
anii 2016 - 2025 

0.38 
 

0.75 
 

0.90 
 

0.69 
 

8  Planul național de acțiuni pentru anii 
2016-2020 privind implementarea 
Strategiei naționale de prevenire și 
control al bolilor netransmisibile pe 
anii 2012-2020 

1.63 
 

2.50 
 

1.63 
 

1.92 
 

9 Program de instruire a funcționarilor 
publici pentru anii 2016-2020 

0.00 
 

0.00 
 

0.20 
 

0.08 
 

10 Planul de acțiuni pentru susținerea 
populației de etnie romă din RM pe 
anii 2016-2020 

0.25 
 

0.94 
 

0.90 
 

0.71 
 

11 Strategia de dezvoltare a Poliției 
pentru anii 2016-2020 

1.19 
 

1.69 
 

1.45 
 

1.44 
 

12 Strategia națională ”Diaspora-2025” 0.56 0.56 0.80 0.85 

13 Programul Național pentru 
implementarea Protocolului privind 
Apa și sănătatea în RM pentru anii 
2016-2025 

0.60 
 

0.75 
 

0.98 
 

0.79 
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Anexa 3 
Relevanța de gen a 34 de politici publice/ strategii adoptate în perioada 2013 - 2016 

Nr Politica Indicator 
 

Decalajul 
de gen 

 

Punctaj 
 

Relevanța de 
gen 

Index 2015 - 2016 

1 Planul de Acțiuni pentru anii 2016-
2020 privind implementarea Strategiei 
pentru protecția copilului pe anii 2014-
2020 

Ponderea femei/bărbați implicați 
în activități de îngrijire a copiilor 

19.30% 
 

1.9 
 

Relevanțăse

mnificativă 

2 Strategia intersectorială de dezvoltare 
a abilităților și competențelor 
parentale pentru anii 2016-2022 

Rata persoanelor care se implică 
zilnic în îngrijirea copiilor 

23% 2.7 Relevanță 
mare 

3 Strategia privind reforma 
administrației publice pentru anii 
2016-2020 

Reprezentarea femeilor pe nivele 
ierarhice ale puterii centrale 
(funcționari de rangul III) 

52% 
(*)

38
 

2 
 

Relevanță 
mare  

4 Planul de acțiuni 2015-2017 pentru 
implementarea Programului de 
dezvoltare a educației incluzive in RM 
pentru anii 2011-2020 

Ponderea familiilor 
monoparentale ce au în îngrijire 
copii cu dizabilități, r. Fălești 

70% 4 
 

Relevanță 
foarte mare 

5 Programul național de promovare a 
sănătății pentru anii 2016-2020 

Prevalența consumului episodic, 
abuziv de alcool 

32,3% 
 

3.5 
 

Relevanță 
foarte mare 

6 Strategia națională de dezvoltare 
regională 2016 - 2020 

Ponderea întreprinderilor 
conduse de femei 

48% 
 

4 
 

Relevanță 
foarte mare 

7 Strategia de dezvoltare a resurselor 
umane din sistemul sănătății pentru 
anii 2016 - 2025 

Disparitatea salarială în sănătate 13,5%. 
 

0.9 
 

Relevanță 
medie 
 

8  Planul național de acțiuni pentru anii 
2016-2020 privind implementarea 
Strategiei naționale de prevenire și 
control al bolilor netransmisibile pe 
anii 2012-2020 

Prevalența consumului de tutun 40,3% 
 

3.7 
 

Relevanță 
foarte mare 
 

9 Program de instruire a funcționarilor 
publici pentru anii 2016-2020 

Nu sunt date cu privire la 
participarea la instruiri 

- 0.5 
 

Relevanță 
mică 

10 Planul de acțiuni pentru susținerea 
populației de etnie romă din RM pe 
anii 2016-2020 

Rata de alfabetizare în rândul 
persoanelor rome cu vârsta de 
16+ ani 

14% 
 

1.6 
 

Relevanță 
semnificativă 

11 Strategia de dezvoltare a Poliției 
pentru anii 2016-2020 

1.Nivelul de satisfacție față de 
activitatea MAI 
2.Nivelul siguranței percepute 
3.Evaluarea cum decurg lucrurilor 
în general în poliție  

6,32% 
(**)

39
 

 

0.7 
 

Relevanță 
medie 
 

12 Strategia națională ”Diaspora-2025” Tipul relaţiilor de muncă (peste 
hotarele țării) 

54% 
(*) 

2 
 

Relevanță 
mare 

13 Programul Național pentru 1. Consumul de apă pentru gătit, 4.9%   0.5 Relevanță 
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 (*) Indicator secundar 
39

 (**) În cazul anumitor politici publice/ strategii au fost luați în considerare mai mulți indicatori de semnificație 
echivalentă, fiind calculată media acestora.  
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implementarea Protocolului privind 
Apa și sănătatea în RM pentru anii 
2016-2025 

prin conductă 
2. Consumul de apă pentru gătit, 
din fântână 
3. Capacitatea de plată pentru 
apă 

(**)  mică 
 

Index 2014 

14 Strategia națională în domeniul 
migrației și azilului (2011-2020) 

Ponderea persoanelor antrenate 
în procese migraționale 

32% 
 

3.6 
 

Relevanță 
foarte mare 

15 Strategia de Dezvoltare a Agriculturii 
și Mediului Rural din Moldova (2014-
2020) 

Exploatații agricole conduse de 
femei si bărbați 

70% 
 

4 
 

Relevanță 
foarte mare 
 

16 Programul Național Strategic în 
domeniul Securității Demografice a 
Republicii Moldova  (2011-2025) 

1. Rata de mortalitate a copiilor 
0-4 ani 
2. Rata de mortalitate infantilă 
Speranţa de viaţă 

20% 
 (**) 

 
 

2 
 

Relevanță 
mare 
 

17 Strategia Națională de Dezvoltare a 
Sectorului de Tineret (2014-2020) 

Rata de finisare a studiilor 
superioare 

21% 
 

2 
 

Relevanță 
mare 

18 Strategia Națională de Sănătate 
Publică pentru anii 2014-2020 
 

Mortalitatea prin bolile 
aparatului respirator, circulator, 
digestiv, traume și otrăviri, 
speranța de viață 

25% 
 (**) 

 
 

4 
 

Relevanță 
foarte mare 
 

19 Strategia de Transport și Logistică 
(2013-2022) 

Timpul total petrecut în diferite 
tipuri de transport 

36,2% 
(*) 

2 
 

Relevanță 
mare 

20 Strategia de Descentralizare a 
Serviciilor Sociale 

Beneficiarii serviciilor la domiciliu 74% 
(*) 

2 
 

Relevanță 
mare 

21 Strategia de Dezvoltare a Educației – 
Educația 2020 (2014-2020) 

Rata de finisare a studiilor 
superioare 

21% 
 

2 
 

Relevanță 
mare 

22 Programul de dezvoltare strategică al 
Ministerului Afacerilor Interne (2014-
2016) 

Personalul de conducere al MAI 30% 
(*) 

 

1.8 
 

Relevanță 
mare 
 

Index 2013 

23 Strategia de dezvoltare a 
învățământului vocațional (2013-2020)  

Absolvenți în instituțiile de 
învățământ secundar profesional 

36.82% 
 

3.75 
 

Relevanță 
foarte mare 

24 Strategia pentru protecția copilului și 
familiei (2013–2020) 

Ponderea femei/bărbațiiimplicați 
in activități de îngrijire 

19.30% 
 

1.9 
 

Relevanță 
semnificativă 

25 Strategia de descentralizare în sectorul 
educației  

Rata de finisare a studiilor 
superioare 

21% 
 

2 
 

Relevanță 
mare 

26 Strategia în domeniul protecţiei 
consumatorilor  (2013-2020) 

Rata de participare zilnică la 
cumpărături, a populaţiei de 10 
ani şi peste 

5.7% 
 

0.5 
 

Relevanță 
mică 
 

27 Programului național în domeniul 
securității și sănătății în muncă (2013-
2016) 
 

Numărul personalului ocupat în 
condiţii de muncă grele şi 
deosebit de grele, vătămătoare şi 
deosebit de vătămătoare  

14.15 
 

1.4 
 

Relevanță 
semnificativă 

 

28 Strategia dezvoltării culturii Republicii 
Moldova: 2013-2020  

- - 0.5 
 

Relevanță 
mică 

29 Strategia de dezvoltare a sectorului 
IMM-urilor (2012-2020)  

Angajator, membru al unei 
cooperative 

34,2 
 

3,4 
 

Relevanță 
foarte mare 

30 Programului naţional de prevenire 
şi control al infecţiei HIV/SIDA şi ITS 
(2011-2015) 

1. Incidenta HIV, la 1 ianuarie 
2014 
 

17.6% 
 

1,6 
 

Relevanță 
semnificativă 
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31 Programul strategic de modernizare 
tehnologică a guvernării (e-
Transformare)  

Persoane care au utilizat cel puţin 
un serviciu public online ultimele 
12 luni  

2% 
 

0.2 
 

Relevanță 
mică 
 

32 Moldova 2020 
 

Rata șomaj tineri 15-29 ani  28.40% 
 

3 
 

Relevanță 
foarte mare 

33 Programul de reformare a serviciilor 
publice (2012-2015) 
 

Reprezentarea femeilor pe nivele 
ierarhice ale puterii centrale 
Persoane care au utilizat cel puţin 
un serviciu public online ultimele 
12 luni 

27% 
(**) 

 

1.6 
 

Relevanță 
mare 
 

34 Programul naţional de dezvoltare 
profesională în serviciul public (2013-
2016)  
 

Nu sunt date cu privire la 
participarea la instruire.  
 

- 1 
 

Relevanță 
mică 
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DESPRE CENTRUL „PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE” 
 
Creat în anul 1998, Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) este o instituție obștească, care îşi 
propune să contribuie la promovarea unui discurs integrator cu privire la problematica genurilor umane, 
statutul femeii şi egalitatea de șanse pentru femei şi bărbaţi. CPD se afirmă în calitate de structură 
neguvernamentală, care pledează pentru implementarea conceptului egalităţii  de gen în toate domeniile 
vieții, promovarea politicilor publice în domeniu, abordarea problemelor ce ţin de rolul femeii în societate şi 
abilitarea acesteia, eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei, fiind concomitent şi un centru 
de documentare, informare şi instruire pentru ONG-urile de profil şi grupurile de inițiativă.  
 
Scop. Dezvoltarea şi consolidarea resurselor şi mecanismelor de abilitare echitabilă a femeilor şi bărbaţilor 
în vederea promovării egalităţii  de gen în Republica Moldova prin susținerea unui demers coerent de 
influențare a politicilor.  
 
Misiune. CPD promovează valorile egalităţii de gen, ca parte componentă a unei societăţi deschise, în scopul 
consolidării unui parteneriat autentic de gen.  
 
Viziune. CPD pledează pentru edificarea unei comunităţi cu perspective şi oportunităţi egale pentru 
membrii/ele săi/sale, a unei societăţi în care femeile şi bărbaţii sunt cetățeni cu drepturi depline, capabili să 
soluționeze problemele în comun, să beneficieze în mod egal de noile oportunităţi şi să se angajeze plenar 
în activități politice, economice şi sociale.  
 
ADRESA NOASTRĂ: 
 
Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare" 
str. Armenească, 13 
Chisinau, MD-2012, Republica Moldova 
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 
Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57 
www.progen.md, 
e-mail: cpd@progen.md 
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