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INTRODUCERE 

1. Modul în care sunt finanțate partidele politice și campaniile electorale influențează direct modul în 
care femeile se implică în procesul politic. Unul din factorii, deseori invocați în explicarea 
subreprezentării femeilor în politică, este discrepanța între femei și bărbați în ceea ce privește 
independența economică. În situația în care costul financiar al vieții politice este în creștere, capacitatea 
financiară a candidaților devine un element esențial de a accede la funcții de putere. Deoarece femeile 
din politica moldovenească sunt mai sărace comparativ cu bărbații din politică, acest lucru constituie o 
barieră semnificativă în asigurarea reprezentării echitabile a tinerilor și femeilor în procesul decizional. 
 
2. Prevederile legale, permit unui partid politic să utilizeze până la 224.41 milioane MDL în această 
campanie electorală.  Comisia Electorală Centrală a stabilit1 că plafonul general al mijloacelor financiare 
ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral în circumscripția națională în 
mărime de  86 871 855,75, iar în circumscripția uninominală în mărime 1 845 000,00 lei. Ca bază de 
raportare pentru stabilirea coeficientului s-a luat salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru 
anul 2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.54 din 17.01.2018, în sumă de 6150,0 lei, mărimea 
coeficientului fiind 0,5% din salariul mediu respectiv, astfel coeficientul constituind în expresie bănească 
30,75 lei. Totodată, plafonul de cheltuieli pentru partidele participante la referendum este de 43 450 
053,38 MDL.   
 
3. CPD consideră că plafonul maxim al cheltuielilor ar trebuie să fie mult mai mic. Potrivit prevederilor 
art.41 alin.(2) lit.d) din Codul electoral2, plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe 
contul „Fond electoral” al concurentului electoral se stabilește de către Comisia Electorală Centrală, 
luând ca bază de calcul un coeficient înmulțit cu numărul de alegători din circumscripția electorală în 
care au loc alegerile. CPD a propus3 în repetate rânduri ca plafonul general al mijloacelor financiare ce 
pot fi transferate pe contul „Fond Electoral” al concurentului electoral să fie echivalentul a 0,01% din 
veniturile prevăzute în bugetul de stat pentru anul respectiv. 
 
4. CPD a analizat veniturile candidaților femei și bărbați din această electorală. Centrul Parteneriat 
pentru Dezvoltare a analizat declarațiile a 634 candidați pe listele partidelor pentru circumscripția 
națională și 323 candidați pe circumscripțiile uninominale. În continuare sunt reflectate constatările de 
bază. 
 

CONSTATĂRILE DE BAZĂ 
 
5. Venitul mediu al unui candidat bărbat este de două ori mai mare comparativ veniturile medii ale 
femeilor candidate. Analiza declarațiilor pe venit a candidaților/candidatelor pe circumscripția națională 
arată că o candidată are un câștig mediu de 179 mii MDL, comparativ cu 335 mii MDL în cazul 
bărbaților, ceea ce constituie un decalaj de 53%. 
 
6. Câștigul femeilor la locul de muncă este echivalent cu câștigul bărbaților din alte surse legale de 
venit. In baza acelorași date analizate, constatăm că 61% (108 795 MDL) din veniturile femeilor 
candidate provin de la locul de muncă de bază. Această sumă este aproape egală cu suma declarată de 
către bărbații candidați care provin din alte surse de venit, 107 521 MDL. Acest lucru arată că 
majoritatea femeilor comparativ cu bărbații candidați, dețin mai puține active productive și afaceri, 
venitul de bază fiind salariul.  
 
 
 

                                                           
1
 https://cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-plafonului-general-al-mijloacelor-financiare-ce-2751_91755.html  

2
 https://cec.md/storage/ckfinder/files/1_PDFsam_Codul_Electoral_2018%20ROM_RUS_tipar.pdf  

3
 http://progen.md/files/9435_reformafinantelorpolicypaper.pdf  

https://cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-plafonului-general-al-mijloacelor-financiare-ce-2751_91755.html
https://cec.md/storage/ckfinder/files/1_PDFsam_Codul_Electoral_2018%20ROM_RUS_tipar.pdf
http://progen.md/files/9435_reformafinantelorpolicypaper.pdf
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F1. Venitul mediu al unui candidat/ă                   F2. Sursele de venit anual a candidaților/candidatelor pe circumscripția națională 

      Sursa: CEC, 2019                                                        
 
 

7. Pe circumscripția uninominală diferența de gen în veniturile candidaților/candidatelor este și mai 
pronunțată. Astfel, un candidat pe uninominale are un venit mediu declarat de 825 mii MDL, ceea ce 
este de circa 3 ori mai mare decât în cazul femeilor candidate. Graficul de mai jos prezintă clar acest 
decalaj. Ca și în cazul circumscripțiilor naționale, ponderea cea mai mare din venituri este obținută din 
câștigurile salariale.  

F3. Venitul mediu al unui candidat/ă                    F4. Sursele de venit anual a candidaților/candidatelor pe circumscripția uninominală 
      Sursa: CEC, 2019                                                        Sursa: CEC, 2019  

 
8. Bărbații au mai multe surse productive de venituri. Sursele de venituri de la vedere (cele declarate) 
ale candidaților arată că femeile care participă în alegeri dispun de surse de venit mai puțin productive. 
Acestea obțin marea parte a veniturilor din salariu și mai puțin din cote părți la societăți pe acțiuni sau 
alte surse de venit (vezi tabelul de mai jos).   
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 Surse de Venit  Circumscripția 
Națională 

Circumscripțiile 
uninominale 

Femei Bărbați Femei Bărbați 

Venitul obținut de la locul de muncă de bază 61% 51% 61% 56% 

Activități didactice, științifice și de creație 2% 2% 3% 1% 

Depuneri în instituțiile comerciale 1% 1% 2% 0% 

Donații și moșteniri 3% 3% 3% 2% 

Înstrăinare valori imobiliare și/sau a cote părți din societăți 
comerciale 

1% 3% 3% 7% 

Înstrăinare bunuri mobile sau imobile 12% 9% 6% 14% 

Alte surse legale 20% 32% 21% 20% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Tabel 1: Sursele de venit ale candidaților și candidatelor  
Sursa: CEC  

 
9. Averea femeilor candidate nu doar este mai mic față de averea bărbaților candidați, dar și mai puțin 
valoroasă. Un alt aspect aferent capacităților financiare se referă la veniturile și bunurile deținute de 
candidații/candidatele la funcția de deputat/ă.  Femeile candidate, atât pe circumscripția națională, cât 
și pe cea uninominală dețin mult mai puține terenuri, clădiri, construcții, transport și conturi bancare 
față de bărbații candidați.  
 

 
F6. Raportul de gen în averea candidaților și a candidatelor pe circumscripția națională și cele uninominale 
Sursa: CEC 
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DESPRE CENTRUL PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE 

Creat în anul 1998, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) este o instituție obștească, care își 
propune să contribuie la promovarea unui discurs integrator cu privire la problematica genurilor umane, 
statutul femeii și egalitatea de șanse pentru femei și bărbați. CPD se afirmă în calitate de structură 
neguvernamentală, care pledează pentru implementarea conceptului egalității de gen în toate 
domeniile vieții, promovarea politicilor publice în domeniu, abordarea problemelor ce țin de rolul femeii 
în societate și abilitarea acesteia, eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei, fiind 
concomitent și un centru de documentare, informare și instruire pentru ONG-urile de profil și grupurile 
de inițiativă.  

Scop. Dezvoltarea și consolidarea resurselor și mecanismelor de abilitare echitabilă a femeilor și 
bărbaților în vederea promovării egalității de gen în Republica Moldova prin susținerea unui demers 
coerent de influențare a politicilor.  

Misiune. CPD promovează valorile egalității de gen, ca parte componentă a unei societăți deschise, în 
scopul consolidării unui parteneriat autentic de gen.  

Viziune. CPD pledează pentru edificarea unei comunități cu perspective și oportunități egale pentru 
membrii/ele săi/sale, a unei societăți în care femeile și bărbații sunt cetățeni cu drepturi depline, 
capabili să soluționeze problemele în comun, să beneficieze în mod egal de noile oportunități și să se 
angajeze plenar în activități politice, economice și sociale. 

ADRESA NOASTRĂ:  
Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"  
str.  Armenească 13 
Chișinău, MD-2012, Republica Moldova  
Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58 
Tel./Fax: +(373 22) 20-71-57 
www.progen.md 
e-mail: cpd@progen.md 
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