PROPUNERILE CENTRULUI PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE
PE MARGINEA PLANULUI DE ACȚIUNI AL GUVERNULUI
PENTRU ANII 2020 – 2023
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) regretă faptul că un document atât de important și strategic,
care ar putea să contribuie direct la asigurarea drepturilor celor mai vulnerabile grupuri, a fost propus spre
consultare publică de către Cancelaria de Stat doar pe un termen de 2 zile. În urma consultării în mod de
urgență a planului de acțiuni al Guvernului pentru perioada 2020-2023, CPD vine cu un set de recomandări ce
se propun a fi abordate în textul Planului de Acțiuni, întru reducerea sau depășirea celor mai relevante
diferențe de gen și întru asigurarea incluziunii grupurilor vulnerabile.
De menționat că în pofida includerii unei serii extinse de obiective și activități, unele dintre acestea fiind întro oarecare măsură sensibile la dimensiunea de gen (promovarea antreprenoriatului feminin, a măsurilor de
combatere a violenței împotriva fetelor și femeilor etc.), totuși considerăm că mai este spațiu de îmbunătățire
a acestora, pentru a asigura reducerea celor mai relevante inegalități de gen din domeniile de interes
prioritizate.
RECOMANDĂRI GENERALE
Reiterăm și de această dată faptul că, în temeiul prevederilor Legii nr 5. „Asigurarea egalității de șanse între
femei și bărbați”1, în conformitate cu art. 17, în competența Guvernului intră: (i) asigurarea integrării în politici,
strategii, programe, acte normative și investiții financiare a principiului egalității între femei și bărbați și (ii)
aprobarea planurilor și programelor naționale privind egalitatea între femei și bărbați, monitorizează realizarea
lor. Totodată, în corespundere cu art. 19, în competența Autorităților Publice Centrale intră asigurarea
abordării complexe a egalității între femei și bărbați și a realizării tratatelor internaționale din domeniu în sfera
de competență.
În acest context, CPD atrage atenția atât Cancelariei de Stat, cât și tuturor Autorităților Publice Centrale vizate
în planul de acțiuni, asupra faptului că toate documentele de politici publice ce se propun a fi elaborate,
completate sau modificate în perioada de implementare a planului respectiv, trebuie să integreze
dimensiunea de gen prin măsuri ce vin să abordeze cele mai relevante diferențe dintre femei și bărbați.
Totodată, pentru asigurarea unui nivel mai înalt de transparență decizională, dar și pentru îmbunătățirea
cooperării cu societatea civilă, solicităm Guvernului de a informa societatea despre deciziile luate, pe tot
parcursul consultării unui proiect de lege. Apreciem implicarea Administrației Publice Centrale în a fi mai
deschiși societății (de exemplu: plasarea anunțurilor privind consultările organizate asupra proiectelor de lege,
plasarea pe site-ul Guvernului a deciziilor finale adoptate etc.), dar totuși mai sunt unele lacune ce se impun a
fi soluționate în acest sens. Astfel, din experiența CPD pe parcursul ultimilor ani constatăm următoarele
dificultăți în colaborare cu Guvernul:
- pe site-ul www.particip.gov.md nu toate proiectele propuse spre consultare sunt completate cu
documentele de rigoare (uneori lipsesc fie proiectul de lege, fie nota informativă, fie proiectul Hotărârii de
Guvern etc.);
- subiectele propuse pe agenda Guvernului nu sunt mereu completate cu documentele aferente, ceea ce
face dificilă monitorizarea procesului decizional;
- în cele mai dese cazuri la înaintarea opiniilor sau a recomandărilor specifice vizavi de proiectele propuse
spre consultare nu este expediat nici un răspuns prin care să se confirme recepționarea sau acceptarea
acestora;
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- sinteza recomandărilor și tabelul de divergențe a unui proiect de lege nu sunt plasate public, iar la solicitarea
acestora nu mereu se oferă un răspuns pozitiv.
În conformitate cu cele mai sus menționate, solicităm Guvernului de a îmbunătăți procesul de transparență
decizională pe tot parcursul elaborării și adoptării unei inițiative legislative.
Adițional, recomandăm ca planul de acțiuni să prevadă acțiuni ce direct vor contribui la reducerea celor mai
relevante inegalități de gen din domeniile precum câmpul muncii, educația, sănătatea, mediul de afaceri,
securitate și apărare etc. Astfel, atât obiectivele, cât și acțiunile reflectate în noul plan al Guvernului urmează
să prevadă măsuri de asigurare a egalității de șanse tuturor femeilor și bărbaților, cât și a altor categorii
vulnerabile de persoane (tineri, persoane cu dizabilități, persoane de etnii minoritare, persoane în etate etc.).
Aceasta va fi posibil prin implementarea acțiunilor precum: (i) asigurarea egalității în remunerare (aplicarea
principiului de plată egală pentru muncă de valoare egală, transparența în salarizare etc.); (ii) combaterea
fenomenului de hărțuire sexuală în câmpul muncii, în instituțiile de învățământ și în sectorul de apărare și
poliție; (iii) aprobarea și implementarea măsurilor orientate spre asigurarea reconcilierii vieții de familie cu cea
profesională (finanțarea, deschiderea și extinderea serviciilor de creșă; asigurarea măsurilor pentru programul
flexibil de muncă etc.); (iv) implementarea programelor ce au drept scop de a spori numărul de femei implicate
în afaceri; (vi) facilitarea implementării acțiunilor ce vin să reducă decalajele de gen în sectorul de apărare și
securitate etc.
Propunem formularea obiectivelor strategice cu acțiuni specifice de implementarea acestora. La momentul
de față, documentul strategic nu respectă în totalitate formula corectă de elaborare a unui obiectiv, iar multe
acțiuni scrise nu vor contribui la atingerea indicatorilor planificați pentru ariile de interes prioritizate. În același
timp, majoritatea indicatorilor setați pentru monitorizarea îndeplinirii acțiunilor stabilite sunt formulați întrun mod vag, generic și absolut insensibili la dimensiunea de gen.
RECOMANDĂRI SPECIFICE
Adițional, recomandăm completarea textului Planului de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2020 - 2023 cu
următoarele:
ARIA II. ORDINEA PUBLICĂ ȘI SECURITATEA CETĂȚENILOR
2.1. Îmbunătățirea sistemului de pregătire inițială și continuă a polițiștilor, cu accent pe subiecte ce vizează
asigurarea drepturilor omului, în special a egalității de șanse a femeilor și a bărbaților și a incluziunii.
2.1.6. Modificarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul
superior, cu accent asupra excluderii stereotipurilor de gen.
2.14.1 Elaborarea și aprobarea Strategiei de consolidare și modernizare a Trupelor de Carabinieri pentru
perioada 2021-2024, ținându-se cont de eliminarea tuturor elementelor discriminatorii prin prisma de gen.
2.19.1. Elaborarea și validarea Profilului migrațional extins al Republicii Moldova, cu reflectarea informației
detaliate și dezagregate multiplu, inclusiv pe criteriul de sex, vârstă, mediul de trai, țara de destinație, nivelul
de studii, scopul etc.
2.20. Dezvoltarea politicilor în domeniul migrației, azilului și integrării străinilor, ținându-se cont de cele mai
relevante inegalități de gen înregistrate în domeniul dat.
2.20.2. Elaborarea și aprobarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului, cu prevederea obiectivelor
și acțiunilor relevante pentru diminuarea inegalităților actuale de gen din domeniu.
Argumentare: Conform ultimelor date oferite de BNS, în 2018 - 352,7 mii persoane din Moldova au plecat
peste hotare, unde femeile au deținut a treia parte din totalul acestor persoane (32,5%). Analiza în dinamică
ne permite să concluzionăm că numărul persoanelor ce decid să plece la muncă peste hotare este în continuă
creștere. Totodată și decalajul de gen în timp s-a pronunțat – de la 30 pp în 2008 la 35 pp - peste un deceniu
(reprezentând și cel mai mare decalaj de gen înregistrat), bărbații deținând ponderea cea mai mare a
persoanelor emigrante.
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De menționat că, în urma analizei datelor dezagregate multiplu pe mai multe criterii socio-demografice (vârsta,
mediul de trai etc.), s-a identificat că tinerii din mediul rural au cea mai mare pondere în rândul persoanelor
ce pleacă peste hotare în scop de muncă. Conform BNS, în 2018 ponderea acestora a fost de 19,4%.
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ARIA III. POLITICA EXTERNĂ
3.17. Consolidarea mecanismelor de protejare a drepturilor și intereselor cetățenilor și ale agenților economici
din Republica Moldova peste hotare
3.17.3. Implementarea măsurilor strategice de combatere a traficului de ființe umane în țările de destinație în
scop de muncă ale femeilor și bărbaților din Moldova.
Argumentare: Un risc considerabil al migrației este traficul de ființe umane. Conform datelor oferite de
Comitetul Național pentru Combaterea TFU2, în perioada anului 2018, la nivel național au fost identificate 305
victime al traficului de ființe umane (adulte) (cu 35% mai mult decât în 2017) și 60 victime ale infracțiunii
traficului de copii (48 victime identificate în 2017). Din numărul total de 305 victime identificate, 19,3% dintre
victime au fost exploatate în interiorul țării și 80,7% peste hotarele țării. Principala formă de exploatare a
victimelor adulte este exploatarea în scop de muncă (78,7%), dintre care: 80,4% - bărbați, 19,6% - femei.
Principala țară de destinație a traficului extern continuă să fie Federația Rusă, ca țară de destinație cu 53
persoane. Zona UE se confirmă ca o destinație constantă, fiind identificate 162 de victime ale TFU, ceea ce
constituie 53,4% din numărul total de victime identificate în anul curent, preponderent exploatate în scop de
muncă (92%).
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3.20. Alinierea Sistemului Statistic Național la sistemul statistic european, cu generarea datelor statistice
multiplu dezagregate în funcție de criteriul de sex și corelate cu alte subcategorii de date (rural-urban, categorii
de vârstă, nivelul socio-economic, etnie, dizabilitate, nivelul educațional etc.).
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ARIA IV. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ DURABILĂ
4.5.13. Elaborarea documentului strategic de dezvoltare a sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii pentru anii
2021-2025, tinându-se cont de cele mai relevante decalaje de gen.
Argumentare: Conform datelor oficiale disponibile, raportul dintre femei și bărbați în rândul angajatorilor este
de 1 la 4 (respectiv 26,9% femei și 73,1% bărbați), indiferent de forma de proprietate a unității pe care o
conduc. În funcție de mărimea unității, se constată că femeile se regăsesc mai frecvent în calitate de
conducători ai întreprinderilor micro (31,5%) și ale celor mijlocii (24,7%). Întreprinderile cu peste 100 de
salariați sunt conduse de femei în proporție de 18%. Totodată, femeile sunt proprietare a doar 25% din
întreprinderile Republicii Moldova și doar 65% dintre ele se află în poziție de top manager, comparativ cu 99%
în cazul bărbaților proprietari.3
4.8.5. Implementarea Programului de stimulare a înființării și dezvoltării afacerilor de către tineri, în special în
zonele rurale „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”, cu includerea indicatorilor de
monitorizare a implementării programului, sensibili la dimensiunea de gen (numărul de tinere și tineri
beneficiari; domeniile alese de dezvoltarea afacerilor etc.).
4.13. Facilitarea creării noilor locuri de muncă și majorării salariilor, ţinându-se cont de eliminarea tuturor
elementelor discriminatorii prin prisma de gen, de asigurarea aplicării principiului plății egale pentru muncă de
valoare egală și muncă de valoare egală) și de respectarea principiului accesibilității și incluziunii tuturor
grupurilor vulnerabile.
4.25. Asigurarea muncii decente în rândul femeilor și bărbaților din Moldova.
4.25.1. Elaborarea Planului de acțiuni privind diminuarea muncii informale și nedeclarate pentru 2020-2030,
ţinându-se cont de cele mai relevante inegalități de gen, specifice acestei arii.
Argumentare: Nivelul muncii informale este în creștere, în special în rândul tinerilor și bărbaților. Ocuparea
informală în Republica Moldova este în mare parte o consecință a ocupării în agricultură, acestea cresc în
tandem deoarece majoritatea celor ocupați în mod informal sunt ocupați în agricultură. În anul 2016, cel mai
mare nivel al ocupării informale a fost atestat în rândul tinerilor cu vârsta de 15-24 de ani. Pentru acest grup,
în special pentru băieții cu vârsta de 15-24 ani, în ultimii șase ani: (i) a scăzut ponderea celor salariați, (ii) a
crescut ocuparea în agricultură și (iii) a crescut gradul de ocupare informală în sectoare non agricole,
comparativ cu alte grupuri de vârstă. Pe fonul creșterii ocupării în agricultură, gradul de ocupare informală a
crescut cu aproximativ 10% în rândul vârstnicilor, fapt care induce un risc semnificativ pentru nivelul bunăstării
acestora, deoarece nu toate veniturile acestora vor fi considerate la calculul pensiei pentru limita de vârstă.4
4.25.2. Ajustarea cadrului legal național pentru prevederea măsurilor de asigurare a plății egale pentru muncă
de valoare egală și transparența în salarizare.
Argumentare: În anul 2014, Comisia Europeană a constatat că lipsa unei definiții pentru formula „muncă de
aceeași valoare”, inclusiv lipsa unor criterii de evaluare pentru compararea diferitelor locuri de muncă,
reprezintă un obstacol important pentru victimele discriminării în materie de remunerare care au introdus
acțiuni în instanță. Pentru a evalua dacă angajații prestează o muncă de aceeași valoare, trebuie luați în
considerare mai mulți factori, printre care natura muncii, formarea profesională și condițiile de muncă.
Includerea în legislațiile naționale a unei astfel de definiții și a unor criterii de evaluare și de clasificare a
funcțiilor ar ajuta victimele discriminării în materie de remunerare să introducă acțiuni în fața instanțelor
naționale. Deși Directiva 2006/54/CE nu specifică o anumită definiție în acest sens, există mai multe decizii ale
Curții Europene de Justiţie6, care pot servi drept elemente metodologice în definirea principiului muncii egale
de valoare egală. Aceste specificații ale Directivei au fost introduse în legislația națională de cel puțin 12 state
ale UE.
Republica Moldova și-a asumat obligații internaționale de reglementare și implementare a principiului plată
egală. Una dintre aceste obligații ține de conformarea legislației naționale la prevederile Directivei 2006/54/CE
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4 Raportul „Inegalităţile în R. Moldova”, CPD, Fundaţia Est-Europeană, mai 2017
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a Parlamentului European și ale Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității
de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă. În
temeiul articolului 4 din Directivă, legislația Republicii Moldova, cât și cadrul regulator național trebuie să
definească cu exactitate modalitatea, prin care atât angajatorul, cât și organele constatatoare ale faptelor de
discriminare (Consiliul pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării și Asigurarea Egalității, Instanțele de
Judecată) pot pune în practică principiul plății egale pentru muncă egală sau de valoare egală. Aceasta este
necesar, deoarece examinarea cazurilor de discriminare în remunerarea muncii este destul de complicată și
costisitoare pentru reclamanți.
În pofida acestora, cadrul legal național încă definește în mod superficial principiul plată egală pentru muncă
egală sau de valoare egală.5 Deși acest principiu se regăsește în legislația națională6, lipsește o definire clară a
termenilor ce vizează principiul dat. Aceasta ridică câteva probleme importante. Pe de o parte, lipsa unor
definiții clare face dificilă compararea funcțiilor sau profesiilor. Dacă în anumite cazuri, compararea a două
funcții sau profesii identice sau în cadrul aceleiași categorii profesionale rezultă în mod direct din enunțul
principiului, în alte situații aceasta nu reiese la nivel intuitiv – de exemplu, compararea între angajați care
efectuează muncă egală la momente diferite în timp, compararea cu un angajat care face o muncă inferioară.
Pe de altă parte, devine foarte dificilă examinarea și aprecierea cazurilor de discriminare salarială, în cazul când
principiul nu este explicat prin noțiuni concrete și lasă spațiu pentru interpretări.7 In acest context, CPD a venit
cu solicitarea de a include definițiile de remunerație, muncă egală și muncă de valoare egală, în articolul 2 al
legii nr. 121 privind asigurarea egalității, la etapa când această politică publică a fost lansată spre consultări.8
4.25.3. Elaborarea Planului de acțiuni pentru anul 2020 pentru implementarea Strategiei Naționale pentru
Ocuparea Forței de Muncă 2017 – 2020, ce va determina atât accesibilitatea și incluziunea grupurilor
vulnerabile, cât și diminuarea inegalităților între femei și bărbați în câmpul muncii.9
4.25.4. Reformarea concediului de îngrijire a copilului, prin introducerea unei grile care să ofere maximă
flexibilitate părinților, să motiveze implicarea taților și să faciliteze reîntoarcerea în câmpul muncii a mamelor
(până în Martie 2020).10
Argumentare: Concediul de îngrijire a copilului nu motivează tații să beneficieze de acest drept. Deși numărul
de tați beneficiari ai indemnizației de îngrijire a copilului este în creștere, ponderea acestora este destul de
mică comparativ cu cea a mamelor. O modalitate de structurare a concediului de îngrijire a copilului ar
presupune că ambii părinți beneficiază – pe rând – de concediu, aceștia nefiind forțați să decidă dacă doar unul
sau altul din ei își va asuma grija pentru creșterea copilului în această perioadă.
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http://progen.md/files/2011_propunerele_cpd_modificarea_legii_nr._121_final.pdf
Principiul plată egală pentru muncă egală sau pentru muncă de valoare egală între bărbați şi femei se regăsește în Codul muncii la
reglementarea obligațiilor angajatorului (articolul 10 alin. (2) lit. g şi articolul 128), în Legea nr.5 cu privire la asigurarea egalității de
șanse între femei şi bărbați din 9 februarie 2006 (articolul 10). Nerespectarea acestui principiu este considerată acțiune discriminatorie
din partea angajatorului în Legea nr. 5/2006 (articolul 11) şi în Legea privind asigurarea egalității nr. 121 din 25 mai 2012 (articolul 7
alin. (2) lit. d).
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Analiza ”Principiul plată egală pentru muncă egală sau muncă de valoare egală în Republica Moldova”
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In 2017 CPD în parteneriat cu Fundația Est-Europeană au propus spre dezbatere şi aprobare autorilor proiectului de lege privind
modificarea şi completarea Legii nr 121 privind asigurarea egalității, definițiile pentru remunerare, muncă egală şi muncă de valoare
egală, şi anume:
- Remunerare se înțelege atât salariul obișnuit care poate fi de bază sau minim, cât și orice alte avantaje, plătite direct sau indirect în
bani sau în natură, de către angajator angajatului pentru munca prestată de acesta din urmă.
- Munca egală reprezintă munca executată în cadrul acelorași funcții, conform acelorași calificări, grad de pregătire profesională și
competență salariatului, precum și a calității, complexității și gradului de răspundere pe care munca prestată o implică în relația cu unul
și același angajator.
- Muncă de valoare egală reprezintă munca prestată în cadrul funcțiilor sau pozițiilor diferite, dar care este considerată de valoare
egală în baza acelorași calificări, grad de pregătire profesională și competență a salariatului, calității, complexității și gradului de
răspundere pe care munca prestată o implică, în relația cu unul și același angajator.
9 Opinia CPD cu referire la planul de acțiuni pentru 2018 al Strategiei Naționale pentru Ocupare a Forței de Muncă 2017-2021
http://progen.md/index.php?pag=n&opa=view&id=439&tip=publicatii&start=20&l=
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Propunerile CPD privind reforma concediului de îngrijire a copilului
http://progen.md/files/8374_propunerile_cpd_reforma_concediului_de_ingrijire_a_copilului.pdf
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ARIA V. FINANȚELE PUBLICE
5.13. Perfecționarea sistemului unitar de salarizare în vederea asigurării unui nivel adecvat de remunerare în
sectorul bugetar, ţinându-se cont de eliminarea tuturor elementelor discriminatorii prin prisma de gen şi de
asigurarea aplicării principiului plății egale pentru muncă de valoare egală şi muncă de valoare egală).
5.13.2. Reevaluarea sistemică a tuturor funcțiilor din sectorul bugetar, în baza rezultatelor implementării Legii
nr. 270/2018, fără a perpetua stereotipurile de gen.
ARIA VI. PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI OCROTIREA SĂNĂTĂȚII
6.1.5. Modificarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a
stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor
6.1.5.1. Aprobarea unui calendar de ajustare automată a pensiilor pentru limita de vârstă, a persoanelor care
au beneficiat anterior de perioada de îngrijire a copiilor.11
Argumentare: În contextul propunerii spre consultare și aprobare a proiectului de lege ce prevede modificarea
formulei de calcul a perioadei necontributive în pensie, CPD a propus această modificare legislativă atât în
anul 2016, cât și în anul 2018, considerând că prevederea respectivă este discriminatorie față de femei (care
constituie majoritatea absolută a beneficiarilor concediului de îngrijire a copilului) și diminuează semnificativ
valoarea pensiei acestora.
În ultimii ani constatăm că diferența de gen la pensii este în continuă creștere. Doar în anul 2018, pensia medie
a unei femei la nivel național era cu 22% mai mică comparativ cu cea a bărbaților, iar la nivelul municipiului
Chișinău această diferență constituia tocmai 33%. Astfel, în condițiile unui sistem echitabil de calculare a
pensiei, în termeni monetari, în anul 2018, femeile din Chișinău ar fi primit în medie cu 11 430 MDL mai mult,
iar cele din afara municipiului – cu 5 038 MDL. Menționăm că în prezent circa 70% din pensionarii pentru limita
de vârstă sunt femei.
În acest context, este esențial să se aprobe modificări ale cadrului legal ce vor elimina efectele discriminatorii
și injuste asupra femeilor care deja s-au pensionat. Astfel, autoritățile ar putea decide asupra unui calendar de
ajustare automată a pensiilor, similar calendarului de valorizare a acestora (finalizat în anul 2017), în urma
căruia au beneficiat retroactiv 300 de mii de pensionari.
6.9.4. Modificarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii
2017-2021 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia, tinându-se cont de cele mai relevante și
actuale inegalități de gen, inclusiv din domeniul migrației și sportului.
6.11.1. Elaborarea concepției sistemului informațional automatizat al Registrului statistic al populației și
migrației, ce va genera date dezagregate multiplu, inclusiv pe criteriul de sex, vârstă, mediul de trai, venit,
nivelul de studii, scopul migrației etc.
6.12.3. Elaborarea și aprobarea proiectului Strategiei Naționale de Sănătate pentru anii 2020-2030, ce va
include măsuri de modernizare a sectorului spitalicesc, fiind unul accesibil tuturor persoanelor inclusiv din
zonele rural.
Instituțiile medicale din zonele rurale să fie dotate cu scaune ginecologice pentru femeile cu dizabilități
locomotorii (până la finele anului 2020). Asigurarea unui acces de 100% la serviciile de îngrijire sexualreproductivă și contracepție.
Argumentare: Rata de utilizare a contraceptivelor în rândul femeilor este de doar 31,6%. Serviciile de
contracepție trebuie să devină o componentă principală a politicilor integrate în domeniul sănătății sexuale și
reproductive. Compania Națională de Asigurări în Medicină trebuie să includă contraceptive moderne pe lista
medicamentelor compensate.
6.12.14. Elaborarea și aprobarea Programului Național privind sănătatea mintală pentru anii 2022-2026,
tinându-se cont de cele mai relevante inegalități de gen din domeniu.
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6.14. Intensificarea măsurilor de prevenire a bolilor comunicabile și non-comunicabile, pentru a elimina cele
mai relevante inegalități de gen.
Argumentare: Bărbații din Moldova sunt cei mai afectați de bolile non-comunicabile, comparativ cu alte țări
din UE. Printre principalele tipuri de boli non-comunicabile se enumeră bolile cardiovasculare, cancerul, bolile
respiratorii cronice și diabetul. Ultimele date oferite de Organizația Mondială a Sănătății arată că, în 2016, rata
mortalității din cauza bolilor non-comunicabile în Moldova a fost de 768 la 100.000 persoane. Analiza
dezagregată pe gen a evidențiat că bărbații sunt afectați într-o proporție mai mare decât femeile de aceste
boli. În cazul bărbaților această rată înregistrează o valoare de 974,1 la 100.000 persoane, iar în rândul femeilor
– de 619,1 la 100.000 persoane. Această diferență este influențată de factori precum deprinderile de viață
(consumul de tutun şi alcool – care este mai mare în rândul bărbaților). Comparativ cu țările europene,
Moldova stă cel mai rău la acest capitol, însă față de fostele ţări ale CSI - diferenţa nu este atât de pronunţată.
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6.24. Modernizarea legislației muncii în scopul eficientizării raporturilor de muncă și asigurării garanțiilor
pentru angajați și angajatori
6.24.2. Ajustarea cadrului legislative național prin a include prevederi de eliminare a tuturor formelor de
hărțuire sexuală la locul muncii.12
Argumentare: Reglementările deja existente în domeniul prevenirii hărțuirii sexuale sunt fragmentare și
confuze, fiind incluse doar unele sintagme generale în diverse planuri anuale, documente strategice, dar nu
există un document comprehensiv de politici axat pe prevenirea hărțuirii sexuale. Din acest motiv,
introducerea prevederilor care obligă angajatorii să elaboreze proceduri și mecanisme de intervenție, în lipsa
unui cadru regulator general, aprobat de Guvern, nu va avea impact. Mai mult, elaborarea unui asemenea
cadru general va facilita procesul de adaptare a procedurilor interne specifice prevenirii și combaterii
fenomenului de hărțuire la locul de muncă.
Angajații nu cunosc procedurile interne ale instituției în care activează. Conform unui sondaj realizat de CPD
în 2019, peste 65% din angajați susțin că instituția în care activează nu dispune de careva proceduri ce vizează
hărțuirea sexuală la locul de muncă, iar alte 17% nu cunosc deloc despre existența unor proceduri care i-ar
proteja în așa situații. Așadar, prezența unei proceduri interne nu neapărat va proteja angajatul, atâta timp cât
ele nu sunt cunoscute la nivelul instituției. În acest context, devine imperativ Cadrul regulator general,
cunoscut și aplicabil la nivel național, care ar cuprinde, inclusiv, prescripții pentru angajatori să facă vizibile
procedurile interne.
6.31. Realizarea Recensământului Populației și Locuințelor din Republica Moldova, sondaj ce va oferi date
statistice multiplu dezagregate în funcție de criteriul de sex și corelate cu alte subcategorii de date (rural-urban,
categorii de vârstă, nivelul socio-economic, etnie, dizabilitate, nivelul educațional etc.).
ARIA VII. EDUCAȚIE, CERCETARE, CULTURĂ, TINERET ȘI SPORT
7.6. Continuarea reformei curriculare și înnoirea manualelor, cu asigurarea concomitentă a formei printate și
digitale, astfel încât aceasta să nu perpetueze stereotipurile cu referire la rolurile de gen în societate.

12

http://progen.md/files/7621_cpd_amendamente_hartuire_sexuala_2.pdf
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7.9.2. Modificarea și completarea unor acte normative în vederea prevenirii și combaterii hărțuirii sexuale în
instituțiile de învățământ prin: (i) probarea unui set unitar de prevederi legale cu privire la combaterea hărțuirii
sexuale pentru instituțiile de învățământ de toate nivelele; (ii) obligarea fiecărei instituții de învățământ să
aprobe și să implementeze proceduri interne de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale; (iii) abilitarea
organizațiilor de studenți cu drepturi de confident în cazurile de hărțuire sexuală13 (până în iunie 2020).
Argumentare: Codul Educației nu prevede măsuri eficiente de prevenire și investigare a cazurilor de hărțuire.
Actualmente, în prevederile din Codul Educației cu privire la normele de etică și deontologie ce reglementează
relația dintre cadrele didactice și elevi/studenți nu se regăsește noțiunea de hărțuire sexuală. Totodată, cadrul
legal nu obligă expres instituțiile de învățământ de toate nivelele să adopte proceduri interne de prevenire și
combatere a hărțuirii sexuale.
Codul de Etică al Cadrului Didactic interzice expres hărțuirea sexuală14 a cadrelor didactice și de conducere
din învățământul general și profesional tehnic în raport cu elevii, părinții și angajații instituțiilor de învățământ.
Totodată, cu privire la Codul de Etică există două provocări de bază: (i) prevederile acestuia nu se răsfrâng
asupra învățământul superior, (ii) chiar dacă actul legislativ respectiv interzice hărțuirea sexuală, Codul nu
prevede măsuri care ar stipula acțiuni de intervenție în cazul hărțuirii sexuale.
7.38.3 Elaborarea și aprobarea proiectului Strategiei naționale pentru tineret, tinându-se cont de cele mai
relevante inegalități de gen.
7.45.7. Elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni 2020-2021 al Strategiei „Diaspora 2025”, ținând cont de
cele mai relevante inegalități de gen înregistrate.
Argumentare: Strategia națională „Diaspora-2025” are o relevanță mare pentru dimensiunea de gen15,
deoarece vizează direct mai multe decalaje de gen, care pot fi clasificate astfel: (i) după tipul relațiilor de muncă
la locul de serviciu peste hotare, 77% bărbați lucrează fără contract de muncă pe perioadă limitată, comparativ
cu 23% femei. Acest decalaj se explică, în mare parte, prin faptul că majoritatea bărbaților migrează la muncă
sezonieră (în 2012 - din numărul total al persoanelor fără contract de muncă, 76,4% au fost înregistrate în
Rusia)16; (ii) după nivelul veniturilor medii lunare - bărbații primesc în medie cu 28% mai mult decât femeile17.
Acest decalaj este determinat de faptul că femeile sunt preponderent angajate în munci casnice (57,2%
comparativ cu 2,1%), care sunt mai puțin plătite în raport cu domeniul construcțiilor, unde predomină bărbații
– 76,1% comparativ cu 16,1%); (iii) după valoarea remitențelor18 – în 2012 femeile au remis cu 13% mai puțin
decât bărbații (4 760 Euro comparativ cu 5 400 Euro).
Aceste decalaje sunt semnificative şi chiar dacă strategia reflectă datele generale dezagregate pe gen, totuși
matricea de acțiuni strategice este mai puțin sensibilă la dimensiunea de gen și nici un obiectiv nu este axat pe
înlăturarea inegalităților de gen.
7.45.7.1. Cartografierea Diasporei Republicii Moldova.
Notă: Raportul va oferi date dezagregate pe sex, corelate cu alte criterii relevante (vârsta, țara, studiile, mediul
rural-urban, nivelul de educație, nivelul socio-economic, etnia etc.).
7.47. Aprobarea formulei de finanțare pentru instituțiile de educație timpurie (inclusiv pentru serviciile de
creșă).
Argumentare: În conformitate cu amendamentele aprobate în noiembrie 2018 la Codul Educației, prin care sa modificat vârsta de încadrare a copiilor la creșe (0-2 ani) și la grădinițe (2-6/7 ani), dar și prin care s-a decis
asupra faptului că Guvernul va elabora și aproba Programul de extindere a serviciilor de creșă, până în 2020,
13

Raport „Cum prevenim și reducem hărțuirea sexuală în instituțiile de învățământ”, CPD, noiembrie 2018
http://progen.md/files/7178_sexual_harassment_education_final_1.pdf
14 Art. 6, alin. e) neadmiterea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&id=363796&lang=1&view=doc
15 „Indexul Integrării Dimensiunii de Gen în Politiile Publice 2013 – 2016”, CPD 2017, pag. 37-38
http://progen.md/files/3229_index__dimensiunea_de_gen_in_politici_2013-2016.pdf
16 http://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/migratia/Sinteza_MFM_2012.pdf
17
Inovație în migrația circulară. Migrație și dezvoltare în Moldova, Nexus, 2013
18
În conformitate cu datele prezentate de World Bank, în 2015 remitențele au constituit 23,45% din PIB, ceea ce reprezintă 1,7 mln
USD.
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considerăm esențial ca planul de acțiuni al Guvernului să prevadă măsuri orientate spre susținerea (extinderea
și finanțarea) instituțiilor de educației ante-preșcolare. Astfel, mai multe servicii de creșă va contribui și mai
mult la succesul reformei concediului de îngrijire a copilului. Accesul la serviciile de creșă trebuie să fie sporit,
pentru a oferi și mai multă flexibilitate părinților de a decide perioada optimă de îngrijire a copilului.
În acest sens, este nevoie de un program național de extindere a serviciilor de creșă. Autoritățile Centrale ar
trebui să își asume o țintă de 50% de acces la creșe până în anul 2020 (în 2014 rata de acces era de 11,8%).
Experiența de succes a Republicii Moldova în extinderea accesului la serviciile de educație preșcolară (în anul
2001 în Moldova, rata de acoperire cu servicii preșcolare în mediul rural era de 38,6%, iar în 2012 aceasta a
ajuns la 71,4%) arată că doar o intervenție semnificativă din partea autorităților centrale poate garanta un
progres în acest sens.
Considerăm că o modalitate de asigura o astfel de rezultat este ca autoritățile centrale să stabilească un
Fond National pentru Creșe, care ar oferi co-finanțare Autorităților Publice Locale interesate să creeze
asemenea servicii în circumscripțiile pe care le administrează. O asemenea intervenție de politică ar presupune
alocarea resurselor financiare substanțiale din partea Autorităților, în special pentru: (i) intervenții în
infrastructură pentru a crea locurile pentru creșă, (ii) alocații anuale pentru fiecare copil întreținut în creșă
pentru primii 2 ani de activitate.
ARIA VIII. SECTORUL AGRAR ȘI INDUSTRIA ALIMENTARĂ
8.20. Elaborarea și promovarea noului Regulament de acordare a subvențiilor în agricultură și mediul rural din
FNDAMR, ținând cont de cele mai relevante inegalități de gen.
Notă: Recomandările detaliate privind integrarea dimensiunii de gen în Regulamentul de acordare a
subvențiilor sunt reflectate în documentul de opinie elaborat de CPD. Documentul elaborat vine să
argumenteze contextul şi importanța sensibilizării documentului de politică publică la necesitățile femeilor și
a bărbaților, în special din mediul rural.19
ARIA XI. SECURITATE ȘI APĂRARE
11.2. Actualizarea documentelor de politici în domeniul securității și apărării naționale în contextul realizării
unei politici de securitate echilibrate, prin respectarea principiilor egalității de șanse.
Argumentare: In contextul implementării Programului național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului
de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021, este important ca toate
politicile publice din domeniu, cât şi activitățile implementate în cadrul sectorului de apărare şi poliție să țină
cont de cele mai relevante inegalități de gen.
O analiză elaborată de CPD în 201920, a evidențiat că schimbarea percepțiilor legate de participarea femeilor
în sectorul de securitate și apărare este un element cheie pentru atingerea obiectivelor Programului. În mod
particular, ne referim la atitudinea populației față de femeile care vor să activeze în sectorul de securitate și
apărare, modul cum aceste femei sunt acceptate în sistem, cum este perceput rolul femeilor în domeniile date
etc.
Totodată, se evidențiază importanța aprobării regulamentului de combatere a fenomenului de hărțuire
sexuală în sectorul de apărare și poliție și instruirea efectivului Ministerului Afacerilor Interne şi a Ministerului
Apărării pe acest subiect. La momentul actual nu există strategii cuprinzătoare pentru a preveni hărțuirea
sexuală și abuzul sexual în cadrul Armatei Naționale și al altor instituții din sectorul de securitate și apărare. Cu
toate acestea, există programe legate de prevenirea hărțuirii sexuale. Acest subiect este inclus în programul
anual de pregătire a personalului armatei.21

19

Propunerile CPD la Regulamentul de acordare a subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai şi de muncă
http://progen.md/files/3793_cpd_recomandari_regulamentul_de_acordare_a_subventiilor_din_fndamr.pdf
20
21

http://progen.md/files/6529_cpd_femei_in_securitate_perceptii_2019.pdf
http://lex.justice.md/md/374810/
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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

10

