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MUNCA INEGALĂ! O analiză a decalajelor de gen pe piaţa muncii din perspectiva angajatorilor,
persoanelor angajate și ale celor neangajate

• Sporirea accesului la servicii de educație timpurie, prin: (i) 
extinderea serviciilor de creșe publice și (ii) deschiderea 
serviciilor alternative de îngrijire a copiilor de către angajatori.

• Implementarea măsurilor de încurajare a ambilor părinți să 
beneficieze de concediul de îngrijire a copilului.

• Sporirea eficienţei şi accesibilităţii programelor prelungite de 
educaţie pentru copii (after-school).

• Extinderea serviciului social de asistenţă personală. 
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Recomandări pentru
promovarea unei munci

decente, echitabile și sigure
pentru femeile și bărbații

din R. Moldova

• Sporirea nivelului de accesibilitate a instituţiilor de educaţie, atât din 
perpectiva de cost, cât şi de reconciliere a vieţii profesionale cu cea de 
familie.
– Revizuirea curriculumului educaţional în scopul oferirii condiţiilor 

extinse pentru flexibilitatea programelor de studii.
– Adaptarea locului de studii la necesităţile părinţilor cu copii de vârstă 

preşcolară.
– Accesibilizarea tuturor instituţiilor de educaţie astfel încât să 

sporească nivelul de incluziune a femeilor şi bărbaţilor cu dizabilitaţi.
• Accesibilizarea locurilor de muncă pentru persoanele cu necesități 

speciale.

• Modificarea prevederilor Codului Muncii ce defavorizează ocuparea 
persoanelor de vârstă pre-pensionară şi pensionară. În special ne referim la art. 
86, ce prevede condiţiile de concediere a persoanelor angajate, şi anume alin. 1 
(y’) deţinerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă.

• Introducerea măsurilor de combatere a hărțuirii sexuale în câmpul muncii.
• Eficientizarea mecanismului de accedere a femeilor în funcții de conducere în 

sectoarele economice.
• Încurajarea implementării principiilor de abilitare economică a femeilor de 

către agenţii economici.
• Generarea datelor statistice dezagregate multiplu, accesibile public cu referire 

la nivelul egalității de gen în câmpul muncii prin ajustarea formularelor de 
raportare trimestrială și anuală ce sunt prezentate de angajatori.
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• Ajustarea cadrului legal la principiul transparenței în salarizare, în scopul 
asigurării plății egale pentru munca egală sau munca de valoare egală.

• Imputernicirea Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și 
Asigurarea Egalității, a Sindicatelor şi a Ombudsmanului în domeniul 
investigării inechităţilor de gen în remunerare.

• Desfășurarea auditului de gen în rândul unităților economice. Măsura de a 
obliga realizarea de audituri salariale este potrivită pentru companiile și 
entitățile care au cel puțin 250 de angajați.

• Aprobarea la nivel naţional a regulamentului – cadru privind 
implementarea politicilor de non-discriminare întru asigurarea egalităţii de 
şanse în relațiile de munca.
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