
lucruri despre
diferențele
de gen la salarii
în Moldova

Tendința din ultimii ani arată
că diferențele veniturilor
dintre femei și bărbați
sunt în creștere.
Astfel s-au aprofundat
diferențele de gen pentru
salarii și pensii. 

Chiar dacă diferenţa medie la
salarii este de 13,2% în 2015,
există domenii în care
aceasta este mult mai mare.

Diferențe salariale Diferențe la pensii

Diferenţa salarială implică pierderi financiare,
în special pentru femei,

iar aceste pierderi se cifrează la
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Deși diferenţa salarială pentru 2014 era de 12,4%, datele disponibile cu privire la salariile medii pe diferite tipuri de activităţi din economia ţării arată că există diferențe semnificative
care afectează în mare parte femeile. Astfel pentru 93,63% dintre femeile angajate, diferenţa salarială constituie o taxă invizibilă care ajunge la valoarea medie anuală de

Experiența țărilor-membre ale Uniunii Europene indică asupra patru intervenții majore,
pe care Republica Moldova ar putea să le implementeze în următorii patru ani. Acestea se referă la:

Infografic produs în cadrul proiectului „De la 87 la 100”, realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, cu sprijinul financiar al Programului Egalitate și Participare Civică al
Fundaţiei Soros-Moldova. Opiniile exprimate aici nu reflectă neapărat opinia finanţatorului.

2,32%
din Produsul Intern Brut
(anul 2014).

 (valoare calculată pentru anul 2014). 
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Introducerea în cadrul legal național
a definițiilor muncii egale și
a muncii de valoare egală.

Introducerea unui sistem echitabil
de evaluare a funcțiilor.

Introducerea măsurilor de
sporire a transparenței

în sistemul de salarizare.

Introducerea mandatului clar pentru
instituțiile de egalitate în prevenirea

discriminării în domeniul remunerării.
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cu câte procente este

mai mare
salariul mediu al bărbaţilor
comparativ cu
cel al femeilor.

cu câte procente este

mai mare
pensia medie a bărbaţilor
comparativ cu
pensia medie a femeilor.
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