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ABREVIERI 
 

AFAN Asociaţia Femeilor din Armata Naţională 
AFP Asociația Femeilor din Poliție 
APC Administrația Publică Centrală 
APL Administrația Publică Locală 
CdC Codul de conduită 
CEDAW Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 

împotriva femeilor 
CEJ Curtea Europeană de Justiție  
CPEDAE Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea 

Egalității 
MA Ministerul Apărării 
MAI Ministerul Afacerilor Interne 
NATO Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (Alianța Nord-Atlantică) 
ONU Organizația Națiunilor Unite 
OSCE Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa 
PNA / NAP Planul Național de Acțiuni privind implementarea Rezoluției 1325 a 

CSONU (National Action Plan) 
RCSONU 1325 Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate ONU 
RG30 Recomandarea generală nr. 30 a CEDAW 
UE Uniunea Europeană 
UN Women Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea 

Femeilor 
VBG Violența în bază de gen 
VSBG Violența sexuală și în bază de gen 
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INTRODUCERE 
 
Rezoluția 1325 solicită tuturor actorilor să protejeze drepturile femeilor, să prevină violența asupra femeilor 
și fetelor, să țină seama de nevoile și prioritățile acestora și să le implice în procesele de prevenire şi 
reglementare a conflictelor, precum și de reconstrucție post-conflict. Rezoluția 1325 prevede încorporarea 
perspectivei de gen în operațiunile de pace, extinderea rolului și contribuției femeilor, în special în rândul 
observatorilor militari, al poliției civile și al personalului pentru drepturile omului și personalului umanitar. 
Rezoluția 1325 privind femeile, pacea şi securitatea, adoptată unanim de Consiliul de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite la 31 octombrie 2000 (în continuare – Rezoluția 1325) este primul document internațional 
care evidențiază impactul conflictelor asupra femeilor și fetelor, recunoscând rolul important al acestora în 
instaurarea păcii și asigurarea securității. Rezoluția are caracter obligatoriu pentru toate statele membre ale 
ONU, fără necesitatea de a fi ratificată suplimentar. 
 
În vederea realizării mult mai eficiente a angajamentelor din cadrul Rezoluției 1325, Guvernul a aprobat 
Programul Naţional de Implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, 
pacea și securitatea pentru anii 2018-2021. Planul de acțiuni cu privire la punerea în aplicare a Programului 
identifică o serie de bariere generale ce reduc din reprezentarea și influența femeilor în sectorul de securitate 
și apărare. Aceste bariere includ: (i) stereotipuri de gen despre participarea femeilor în sectorul de securitate 
și apărare, (ii) îmbinarea vieţii profesionale cu cea de familie, (iii) capacităţi insuficiente de prevenire şi 
combatere a discriminării, hărțuirii sexuale și a violenței pe bază de gen; (iv) managementul resurselor umane; 
(v) lipsa măsurilor de acomodare rezonabilă; (vi) transparenţa insuficientă a sectorului de securitate şi apărare; 
(vii) politicile din sector nu sunt suficient de sensibile la dimensiunea de gen, (viii) politici limitate privind 
asigurarea participării femeilor în procesul de consolidare a păcii şi în cadrul misiunilor de menţinere a păcii.   
 
În acest context, studiul de fezabilitate îşi propune să examineze mai profund barierele specifice privind 
participarea femeilor în sectorul de securitate şi în cel de apărare, cu atenţie asupra problemelor structurale 
care împiedică incluziunea femeilor. Ghidaţi de standardele internaţionale şi cele mai bune practici, autorii 
urmăresc să identifice soluţii specifice pentru depăşirea acestor bariere, aplicabile şi realiste, ţinând cont de 
contextul şi realităţile din Republicii Moldova.  
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SUMAR EXECUTIV 

Studiul de fezabilitate evaluează posibile măsuri speciale temporare și de acomodare rezonabilă pentru 
promovarea egalității de gen în sectorul Afacerilor Interne și Apărării în următoarele domenii: cerințe fizice și 
dimensiunea de gen, recrutare și admitere, promovare în funcții și segregare pe verticală, orar de muncă, 
responsabilitățile de familie, infrastructură.   

Reieșind din domeniile specificate mai sus, au fost evidențiate următoarele constatări pentru Ministerul 
Afacerilor Interne și instituțiile subordonate: 

Cerințe fizice 

Actele normative speciale mențin cerințe fizice diferențiate pentru candidații și candidatele la Academia de 
Poliție și persoanele care optează pentru angajarea în instituțiile subordonate. Pentru a elimina practicile 
stereotipizate și nejustificate, a fost propusă modificarea Regulamentului cu privire la organizarea pregătirii 
fizice și sportului în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Modificările tind să faciliteze atingerea unui anumit 
nivel de pregătire fizică care să permită într-un mod echitabil femeilor şi bărbaţilor să-şi îndeplinească misiunea 
pusă în sarcina funcţie de poliţist/poliţistă.  

Comisiile de evaluare create în baza Regulamentului cu privire la organizarea pregătirii fizice și sportului în 
cadrul IGP și IGC din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sunt formate preponderent din bărbați. De 
exemplu, în anul 2019, Comisia IGC a fost formată doar din 3 bărbați,, iar în IGP - 12 bărbați și 3 femei. Conform 
informației colectate în focus grup, această reprezentare neuniformă poate influența nefast cariera fetelor și 
femeilor în mod special în ceea ce privește promovarea în funcție.  

Poliţistele nu sunt instruite suficient cu privire la aplicarea forței fizice și a mijloacelor speciale. Actele 
normative speciale nu prevăd proceduri specifice pentru ofițere, inclusiv procedeele descrise în ghid1 sunt 
prezentate exclusiv de bărbați. 

Recrutare și admitere 

Regulamentul de admitere a candidaţilor pentru locurile cu finanţare bugetară la facultăţile Academiei 
„Ștefan cel Mare” prevede cerinţe nejustificate în raport cu candidaţii de sex masculine. Ne referim în special 
la cerinţe de vârstă şi înălţime. Prevederile diferențiate de admitere în cazului bărbaților și femeilor pe criteriul 
de vârstă și înălțime nu au nici o justificare și sunt evaluate drept unele discriminatorii. Dacă diferența de 
înălțime poate fi justificată, dat fiind faptul că statistic femeile sunt mai scunde decât bărbații, nu există o 
justificare rezonabilă și legitimă în ceea ce privește vârsta diferențiată stabilită drept condiție. 

În domeniul recrutării, se constată prevederi discriminatorii care ar putea duce la refuzul de a admite şi  
angaja femeile gravide. Potrivit unor practici informale, femeile care la momentul depunerii actelor pentru 
admitere sunt însărcinate, nu vor fi atestate de Comisiile de expertiză medicală pentru admiterea la studii în 
cadrul Academiei de Poliție și al Colegiului Poliției de Frontieră. Situația este similară și în cazul angajării. 
Prevederile discriminatorii indicate mai sus sunt reglementate în Ordinul MAI nr. 69 din 16 martie 2017 privind 
aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea pregătirii fizice și sportului în cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, ordin care este aplicat în procesul de evaluare  pre-angajare și în procesul de admitere în cadrul 
Academiei de Poliție sau al Colegiului Poliției de Frontieră.   

Cote de promovare în funcții, segregarea pe verticală 

În cadrul MAI și al instituțiilor subordonate nu  au fost stabilite cote de promovare în funcție pe criteriu de 
gen. Unica cotă de gen, ce poate fi considerată una aspirațională (soft quota), a fost stabilită în cadrul 
Inspectoratului General al Poliției prin aprobarea Planului de acțiuni al Inspectoratului General al Poliției 
privind creșterea ponderii și rolului femeilor în Poliție pentru perioada 2018-2020. Având în vedere numărul 
redus al femeilor în funcții de conducere în MAI și instituțiile subordonate, ar trebuie să fie instituite măsuri 
pozitive temporare, măsuri permise de Legea nr. 121 din 2012. 

Doar 11% dintre funcţiile de conducere sunt ocupate de femei. În 2019 numărul femeilor promovate în funcții 
de conducere este de 102, ceea ce reprezintă doar10,94% din numărul total de funcții de conducere ocupate  

                                                            
1 Ghidul cu privire la intervenția profesională în exercițiul funcției 
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(total 932). Conform datelor statistice, la finele anului 2019, numărul de femei angajate în Poliție (IGP) este de 
1.772 (21,31%), inclusiv femeile care se află în concediu de îngrijire a copilului (2,38%). Cifrele reconfirmă 
potențialul de dezvoltare și lipsa unor politici eficiente de promovare a femeilor în funcții de conducere în 
cadrul MAI și structurilor subordonate.  

Comisiile de angajare şipromovare sunt formate preponderent din bărbați. O situaţie specifică tuturor 
subdiviziunilor din cadrul MAI.  De exemplu, în IGPF, în anul 2019, comisiile erau formate din 46 de bărbați și 
18 femei. Numărul redus sau lipsa femeilor în aceste comisii ar putea fi considerat drept un motiv ce 
defavorizează angajarea femeilor în acest sistem. 

Orar de muncă 

Reglementările legale de ajustare a orarului de muncă nu sunt valorificate de toate instituţiile subordonate 
MAI. Astfel, chiar dacă legislația națională prevede reglementări de ajustare a orarului de muncă, datele 
statistice furnizate de Ministerului Afacerilor Interne ne arată că nu toţi angajaţii/toate angajatele MAI 
beneficiază de acestea. Problema dată este cauzată inclusiv şi de lipsa infrastructurii necesare şi adaptate la 
necesităţile lucrătorilor din sistemul afacerilor interne (spre exemplu lipsa încăperilor amenajate pentru 
alăptare etc.).  

Responsabilitățile de familie 

Studiul constată că, în unele instituţii subordonate MAI, numărul femeilor şibărbaților care au beneficiat de 
concediu de maternitate și paternitate est unul destul de redus. De exemplu, în 2018-2019, doar 13 femei și 
4 bărbați din cadrul IGP au beneficiat în anul 2019 de concediu de maternitate, respectiv și paternitate.  

Infrastructura 

Cu referire la infrastructură, se constată mai multe intervenţii necesare a fi implementate, şi anume: (i) 
acomodarea uniformelor persoanelor angajate la particularităţile fizice ale corpului feminin şi masculin 
(actualmente nu tot timpul se ține cont de aceste aspecte), (ii) după caz, ajustarea şi acomodarea capacităților 
de cazare, a facilităților sanitare şi asălilor de sport din cadrul instituțiilor subordonate a MAI,, (iii) revizuirea şi 
ajustarea criteriilor de distribuire a armamentului din dotare, astfel încât acestea să fie încredinţate în mod 
echitabil atât femeilor, cât şi bărbaţilor din cadrul MAI şi instituţiilor subordonate (cu toate că la 
momentcriteriile privind distribuirea armelor sunt identice pentru femei și bărbați în cadrul MAI și instituțiilor 
subordonate, polițistele au reclamat cazuri când, deși potrivit procedurii, urmau să primească armă sau 
mijloace speciale, acestea nu le-au fost încredințate), (iv) organizarea aranjamentelor pentru îngrijirea copiilor 
de vârstă preșcolară (femeile ofițere și sub-ofițere din cadrul MAI și instituțiilor subordonate au menționat 
faptul că lipsa aranjamentelor pentru îngrijirea copiilor de vârstă preșcolară reprezintă un impediment în 
cariera profesională). 

În sectorul Apărării au fost identificatate următoarele provocări: 

Cerinţe fizice 

Deşi au fost întreprinse măsuri pentru a înlătura anumite bariere cu care se confruntă femeile în sectorul 
apărării, persistă practicile de menţinere a unor standarde diferenţiate de pregătire fizică a femeilor şi 
bărbaţilor care nu sunt bazate neapărat pe diferenţele biologice dintre femei şi bărbaţi. Acestea par să fi fost 
moştenite din perioada sovietică, când femeile erau antrenate preponderent în activităţi de sprijin pentru 
sectorul apărării. Aceste abordări conduc la o pregătire fizică mai slabă a femeilor în raport cu bărbaţii. Or, 
nivelul de rezistență și putere fizică după o alergare de doar 1000m este sub nivelul ce-l atinge un bărbat după 
o alergare de 3000m. 

În pofida reprezentării echitabile a femeilor în comisiile medico-militare, se conturează prevederi 
discriminatorii faţă de femei la stabilirea stării de sănătate. Astfel, conform prevederilor unor acte normative 
interne, femeile care la momentul depunerii actelor admitere sunt însărcinate, nu vor fi atestate de Comisiile 
de expertiză medico-militară, atât la admiterea în instituţiile de învăţământ în domeniul milităriei cât şi la 
încadrarea în serviciul militar prin contract. Aceste practici constituie discriminare la angajare pe criteriu de 
maternitate.    
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Recrutarea şi admiterea 

Femeile sunt sub-reprezentate în comisiile de atestare şi admitere, femeile constituind aproximativ o 
cincime din numărul total de membri. Reprezentarea inechitabilă a femeilor în comisiile de admitere poate 
duce la excluderea automată a femeilor de la admitere în instituţiile de învăţământ în domeniul milităriei şi 
angajare  în anumite situaţii: sarcină, naştere, lăuzie precum şi la discriminarea femeilor sub diferite forme, 
inclusiv hărţuire. 

Procesul de recrutare pare a fi neutru din perspectiva de gen, această practică neutră are ca efect 
dezavantajrea femeilor. Astfel, femeile constituie doar 16% din numărul total de candidaţi la Academia 
Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.  Luând în considerare această stare de lucruri, este necesară 
includerea în regulament a măsurilor orientate spre fete și femei în calitate de grup eligibil pentru admiterea 
la studii în domeniu. 

Anumite prevederi din Regulamentul de organizare a recrutării, selectării şi admiterii candidaților în 
instituțiile de învăţămînt discriminează indirect femeile. Dacă candidatul, din cauza stării de sănătate sau din 
alt motiv nu poate să se prezinte la concursul de admitere, acesta este obligat să anunţe comisia de admitere 
până la începerea concursului. Candidatul care a prezentat motive întemeiate, va fi replanificat să susţină 
această probă pînă la începerea următoarei probe sau nu mai tîrziu de ultima zi de desfăşurare a probelor de 
aptitudini, în caz contrar acesta va fi eliminat din concurs. Lipsa măsurilor de acomodare rezonabilă în aceste 
acte normative conduce la excluderea şi dezavantajarea femeilor în cazul sarcinii, naşterii  sau lăuziei.  

Promovarea în funcţii şi segregarea pe verticală: 

Prevederile ce reglementează avansarea în cariera militară par ar fi neutre. Însă, în condiţiile sub-reprezentării 
femeilor în comisiile de atestare și stereotipurilor și prejudecăților de gen, şansele de avansare în carieră 
militară a femeilor sunt limitate. 

Normele rigide privind concediul de maternitate şi îngrijire a copilului, determină femeile să aleagă între 
maternitate şi avansarea în carieră. Aceste prevederi reduc semnificativ posibilităţile de avansare a femeilor 
în cariera militară. Astfel, aflarea militarului în concediul pentru îngrijirea copilului, constituie temei pentru 
trecerea la dispoziţia conducătorului unităţii militare şi detaşarea arbitrară la altă unitate militară, care ar 
putea fi aflată într-o altă zonă geografică.  În condiţiile detaşării la o altă unitate militară, probabilitatea 
avansării rapide în carieră este limitată. 

Orarul de muncă 

Actele legislative şi normative menţionate nu prevăd măsuri de acomodare rezonabilă a orarului de muncă, 
similar normelor din Codul Muncii. Lipsa acestora afectează disproporţionat militarii în termeni în realizarea 
drepturilor părinteşti, în particular femeile care nu vor putea beneficia de  acomodarea rezonabilă a condiţiilor 
de muncă sau pauze pentru alăptarea copilului.  

Legislaţia care reglementează statutul militarilor nu facilitează echilibrul dintre serviciul militar şi familie. 
Timpul compensatoriu  acordat militarilor prin contract în afara orelor duratei săptămânale a timpului de 
serviciu poate fi oferit la discreţia comandantului, fără a ţine cont de voinţa, necesităţile preferinţele 
beneficiarilor.  

Condiţiile de desfăşurare a studiilor din instituţiile de învăţământ în domeniul milităriei nu ţin cont de 
particularităţile biologice diferite ale femeilor şi bărbaţilor. Conform Regulamentului privind organizarea şi 
desfăşurarea procesului de învăţământ în Academia  Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, 
absentarea de la activităţi are loc numai în cazul exercitării obligaţiunilor de serviciu. Aceste prevederi rigide 
creează obstacole semnificative pentru femei în perioada sarcinii, naşterii sau lăuziei.  

Responsabilităţile de familie 

Aplicarea în practică a acestui drept rămâne problematică. Începând cu anul 2019 militarii prin contract 
beneficiază de concediu paternal de 14 zile în primele 56 de zile de la naşterea copilului. În lipsa posibilităţii de 
a acorda remunerare suplimentară militarilor prin contract pentru îndeplinirea sarcinilor şi funcţiilor 
suplimentare, realizarea acestui drept pentru persoanele eligibile este frecvent fi concepută drept o povară 
nedorită pentru unităţile militare.   



8 
 

Infrastructura 

Uniformele militare şi alte dispozitive militare tip nu ţin cont de anumite particularităţi ale persoanei. Acest 
fapt dezavantajează femeile, în particular pe cele gravide. În acest context sunt relevante standardele 
internaţionale şi bunele practici în domeniu, care prevăd că echipamentul achiziționat trebuie să răspundă atît 
nevoilor bărbaților cât și nevoilor femeilor. 

Aranjamente de infrastructură rigide nu ţin cont de necesităţile specifice ale angajaţilor. Lipsa acestora 
dezavantajează părinţii (prepondrent femeile) încadraţi în serviciul militar care au copii de vârstă ante-
preşcolară. 
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METODOLOGIE 
 
Inegalităţile de gen destul de semnificative observate în rândul personalului atât din cadrul sectorului de 
apărare, cât şi din cel de securitate, impun o serie comprehensivă de intervenţii specifice ce urmează a fi 
implementate de Ministerul Apărării şi Ministerul Afacerilor Interne. În contextul bunei realizări a  
Programului Naţional de Implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, 
pacea și securitatea pentru anii 2018-2021, pentru a contribui cât mai eficient la procesul de asigurare a 
egalităţii de şanse a femeilor şi bărbaţilor în sectoarele de apărare şi poliţie, se necesită o abordare cât mai 
specifică în ceea ce vizează intervenţiile propuse spre implementare de către conducerea acestor două 
instituţii. Astfel, pornind de la premiza că inegalităţile de gen în sectoarele vizate au la bază o serie complexă 
de factori ce defavorizează accesul echitabil şi avansarea egală al femeilor şi bărbaţilor în carieră, prin 
intermediul acestui studiu s-a propus să fie elucidate acele bariere ce se manifestă cel mai proeminent în 
determinarea diferenţelor respective.  

Abordarea exhaustivă utilizată în cadrul acestui studiu a pornit de la identificarea impedimentelor în funcţie 
şase arii cheie, şi anume: (i) cerințe fizice și dimensiunea de gen, (ii) recrutare și admitere, (iii)  promovare în 
funcții și segregare pe verticală, (iv) orar de muncă, (v) responsabilitățile de familie şi (vi) infrastructură. 
Identificarea ariilor ce au stat la baza elucidării barierelor au ţinut atât de aspectele de accedere în sistem, de 
cele ce vizează activitatea propriu-zisă a femeilor şi bărbaţilor în domeniul apărării şi securităţii, cât şi 
elementele de infrastructură, dat fiind specificul domeniilor vizate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În acest context, în procesul de elaborare a studiului au fost utilizate mai multe metode de colectare a 
datelor. Autorii au demarat procesul printr-o amplă analiză a standardelor internaţionale şi regionale în 
domeniul egalității de gen în sectorul de securitate şi apărare. Astfel, au fost examinate prevederile 
convențiilor, tratatelor şi rezoluțiilor internaţionale relevante, inclusiv toate rezoluțiile Consiliului de Securitate 
al ONU privind femeile, pacea și securitatea.  

Ulterior, autorii au realizat o analiză comparativă a standardelor internaţionale în raport cu prevederile 
cadrului legislativ național în vigoare în sectorul de securitate şi apărare dintr-o perspectivă de gen. În 
particular au fost analizate angajaentele şi obligațiile MAI, MA și ale instituțiilor subordonate în ceea ce 
privește cadrul legislativ și de politici naționale privind egalitatea de gen și cu privire la conformitatea acestora 
cu legislația și politicile relevante.  

În sectorul afacerior interne au fost analizate din perspectiva egalității de gen următoarele acte legislatice 
şi normative: Legea nr. 288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne; Hotărîrea Guvernului nr. 629/17 pentru aprobarea Codului de Etică şi deontologie al funcţionarului 
public cu statut special din cadrul MAI; Hotărîrea Guvernului nr. 460/2017 pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne; Ordinul MAI nr. 138 din 18 aprilie 2013 privind aprobarea Regulamentului cu 
privire la evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor cu statut special din cadrul subdiviziunilor MAI; 
Ordinul MAI nr. 114 din 04 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului cu privire la formarea profesională 
continuă a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul MAI; Ordinul MAI nr. 311 din 17 noiembrie 2015 
privind aprobarea Regulamentului cu privire la intervenţia profesională a angajaţilor cu statut special din 
cadrul MAI; Ordinul MAI nr. 69 din 16 martie 2017 privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea 
pregătirii fizice şi sportului în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, etc.  

 

ARIILE CHEIE CE AU FOST ANALIZATE PRIN PRISMA 
BARIERELOR CE DETERMINĂ INEGALITĂȚILE DE GEN ÎN 

SECTOARELE DE APĂRARE ȘI POLIȚIE  

CERINȚE 
FIZICE 

RECRUTARE 
ȘI ADMITERE 

PROMOVAREA 
ÎN FUNCȚIE 

ORAR DE 
MUNCĂ 

RESPONSABILITĂȚILE 
DE FAMILIE 

INFRASTRUCTURA 
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În sectorul apărării au fost examinate următoarele acte legislative şi normative:  Legea nr. 162 din 22 iulie 
2005 privind statutul Militarilor, Regulamentul pregătirii fizice militare, pus în aplicare prin Ordinul Ministrului 
Apărării nr. 100 din 5 martie 2015, proiectul de regulament al pregătirii fizice militare (2019), Regulamentul cu 
privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 897/2003, Regulamentul de organizare a recrutării, selectării şi admiterii candidaţilor în 
instituţiile de învăţământ militar, aprobat prin Ordinul Ministrului Apărării nr. 124 din 04 mai 2009, 
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în Academia  Militară a Forţelor 
Armate „Alexandru cel Bun”, Hotărârea Guvernului nr. 941 din 17 august 2006 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate, Ghidul Carierei 
Militare, aprobat prin Ordinul MA nr. 340/2008, Regulamentul serviciului interior al forţelor armate ale 
Republcii Moldova, aprobat prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2327 din 2009, Decretul 
Preşedintelui Republicii Moldova nr. 580-V din 6 octombrie 2010  pentru aprobarea uniformei militare. 

Inegalităţile de gen identificate în sectoarele vizate au fost verificate prin intermediul a mai multe surse. 
Prima sursă a presupus compilarea şi analiza informaţiilor oficiale, colectate prin intermediul   solicitărilor de 
informaţii şi date statistice dezagregate de la instituţiile vizate, pe următoarele domenii: cerințe fizice și 
dimensiunea de gen, recrutare și admitere, promovare în funcții și segregare pe verticală, orar de muncă, 
responsabilitățile de familie, infrastructură.   

De asemenea, au fost desfăşurate discuţii de tip focus-grup şi a interviurilor semi-structurate. Astfel, discuţii 
în focus grup au fost organizate cu reprezentantele Asociaţiei Femeilor în Armata şi Asociaţia Femeilor din 
Poliţiei. Interviuri semi-structurate au fost realizate cu repezentanţi ai Ministerului Apărării și ai Ministerului 
Afacerilor de Interne.   

În procesul de elaborare a studiului de fezabilitate au fost examinate şi alte surse de informaţie disponibile 
la nivel naţionale şi internaţional. Asfel, autorii au consultat rapoartele de progres cu privire la implementarea 
documentelor de politici publice  în domeniul egalităţii de gen dar şi analizele realizate de ONU. Organizaţii 
naţionale şi internaţionae, experţi independenţi.  
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1. DIMENSIUNEA EGALITĂȚII DE GEN ÎN SECTORUL SECURITĂȚII PRIN PRISMA 
NORMELOR INTERNAȚIONALE 
 
La nivelul Organizației Națiunilor Unite şi al NATO, s-a exprimat şi susţinut ferm politica de promovare a 
femeilor în instituţiile militare, în forțele de poliție şi în misiunile de pace. Pachetul de rezoluții ale Consiliului 
de Securitate ONU grupate sub tema „Femei, pace şi securitate” oferă ghidajul necesar în eforturile de 
promovare și protejare a drepturilor femeilor, sunt obligatorii și trebuie puse în aplicare de statele membre 
ONU și de actorii relevanți și de organizațiile internaționale. În special, rezoluţiile ONU nr. 1325 din 2000,2 nr. 
1889 din 20093, nr. 2122 din 20134, nr. 2242 din 20155 și nr. 2467 din 20196 trasează liniile directoare pentru 
a asigura reprezentarea echitabilă a femeilor și bărbaților în forțele armate și a asigura protecția drepturilor 
femeilor în zone de conflict și post-conflict. NATO și-a declarat angajamentul de a pune în aplicare aceste 
rezoluții, iar multe dintre ţările membre sau partenere NATO au elaborat planuri proprii de acţiune pentru 
implementarea lor atât în raport cu forțele de poliție naționale, cât și în raport cu forțele armate. 
 
NATO și-a asumat în baza acestor rezoluții că: „Operaţiunile militare în lume astăzi necesită o varietate de 
calificări şi resurse pentru a asigura că pacea şi securitatea este obţinută şi menţinută. Abilităţile 
complementare ale personalului de sex masculin şi feminin deopotrivă sunt esenţiale pentru eficacitatea 
operaţională a operaţiunilor NATO, în special în contextul complexităţii crescute a interacţiunii de tip civil-
militar, relaţiilor publice şi diseminării de informaţii. Integrarea unei perspective de gen în toate aspectele 
operaţiunilor NATO a contribuit la creşterea eficacităţii operaţionale.”7 Încă din 2003, NATO a adoptat o Politică 
privind Oportunitățile Egale și Diversitatea aplicabilă personalului internațional civil și personalului militar 
indiferent de tipul de funcție.8 Documentul de politică prevede că fără a stabili cote, ”NATO încearcă să se 
asigure că forța sa de muncă reflectă diversitatea culturilor și a specificului națiunilor pe care le servește 
precum și un echilibru de gen adecvat. Obiectivul este acela de a fi o organizație care înflorește în diversitatea 
naturală a angajaților săi internaționali.” 
 

1.1 Cerințe fizice și dimenisunea de gen  
 
Principiul egalității de tratament între femei și bărbați și de reprezentare echitabilă inclusiv în sectorul de 
securitate reflectă nu numai obligația legală de respectare a principiului nediscriminării.  Acestea trebuie să 
țină cont de noua realitate a forțelor de securitate - caracteristicile fizice ale soldaţilor sunt înlocuite şi 
susținute de caracteristici psihologice, intelectuale şi alte abilităţi de ordin fizic sau mental, echipament 
performant, pentru care diferenţele dintre puterea fizică a femeilor şi a bărbaţilor nu mai sunt atât de 
relevante (în medie, deoarece există excepţii pentru ambele sexe). În acest context, Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene care a avut posibilitatea de a analiza mai aplicat acest principiu în contextul angajării sau promovării 
femeilor în domenii de forță, a subliniat că „statele au obligaţia de a evalua periodic activităţile respective în 
scopul de a decide dacă, în lumina evoluţiilor sociale, derogarea de la cadrul general prevăzută în Directivă mai 
trebuie să fie menţinută încă.” (Tanja Kreil c. Bundesrepublik Deutschland, para.22,9 similar Johnston în 
para.3710 şi Sirdar în para.2511). Obiectivul subliniat de Curtea de Justiție ca deziderat este acela de a asigura 
implementarea progresivă a principiului egalităţii de tratament dintre bărbaţi şi femei (Tanja Kreil c. 
Bundesrepublik Deutschland, C-285/98, para.14).12 
 

                                                            
2https://www.peacewomen.org/SCR-1325.  
3 https://www.peacewomen.org/SCR-1889. 
4 https://www.peacewomen.org/SCR-2122. 
5 https://www.www.peacewomen.org/node/93020. 
6 https://www.peacewomen.org/sites/default/files/SCR2467.pdf 
7 NATO Committee on Gender Perspectives, 1 iulie 2015, disponibil la http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_101372.htm.  
8 NATO Equal Opportunities and Diversity Policy, disponibil la: 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_topics/20100625_IS_IMS_EqualOpportunitiesPolicy.pdf 
9 CJUE, Tanja Kreil c. Bundesrepublik Deutschland, C-285/98. 
10 CJUE, Marguerite Johnston v Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary. Reference for a preliminary ruling: Industrial Tribunal, Belfast 
(Northern Ireland) - United Kingdom. C-222/84 disponibil la http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=c-222/84&td=ALL. 
11 CJUE, Angela Maria Sirdar contre The Army Board et Secretary of State for Defence. Demande de décision préjudicielle: Industrial Tribunal, Bury St 
Edmunds - Royaume-Uni.  C-273/97 disponibil la http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/rezumate-cjue/61997J0273.pdf 
12 CJUE, Tanja Kreil c. Bundesrepublik Deutschland, C-285/98. 

https://www.peacewomen.org/SCR-1325
https://www.peacewomen.org/SCR-1889
https://www.peacewomen.org/SCR-2122
https://www.www.peacewomen.org/node/93020
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/SCR2467.pdf
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_101372.htm
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_topics/20100625_IS_IMS_EqualOpportunitiesPolicy.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=c-222/84&td=ALL
http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/rezumate-cjue/61997J0273.pdf
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Art.14 alin.2 din Directiva 2006/5413 permite statelor membre UE în aplicarea principiului egalității de șanse 
și a egalității de tratament între femei și bărbați în materie de încadrare în muncă, o excepție și anume că ”o 
diferență de tratament fondată pe o caracteristică întemeiată pe criteriul sexului nu constituie discriminare 
atunci când, având în vedere natura activităților profesionale speciale în cauză sau cadrul în care acestea se 
desfășoară, o astfel de caracteristică constituie o cerință profesională veritabilă și determinantă cu condiția ca 
obiectivul său să fie legitim, iar exigența să fie proporționată.” În interpretarea acestei excepții, Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene a arătat că în anumite domenii cum ar fi securitatea publică, apărarea națională, 
portul armelor de foc, statele dispun de o anumită marjă de apreciere, cu posibilitatea de a deroga de la 
principiul egalității de tratament între femei și bărbați atâta timp însă cât principiul proporționalității este 
respectat (cauzele CJUE Leifer,14 Johnston,15 Sirdar,16 Tanja Kreil c. Bundesrepublik Deutschland17). 
 
Art.14 alin.2 din Directiva 2006/54 condiţionează așadar introducerea unei cerinţe profesionale 
determinante de respectarea condiţiei ca obiectivul său să fie legitim şi cerința să fie proporţională. În al 
doilea rând, sub aspectul caracteristicilor situaţiilor care se pot înscrie sub protecţia noţiunii de cerinţă 
profesională determinantă, jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie (CEJ) stabileşte principiul că aceasta se 
aplică în mod strict, numai unor activităţi specifice şi nu trebuie aplicată cu caracter general, de exemplu 
pentru toate profesiile din domeniile de securitate. Motivul pentru care este nevoie de o aplicare restrictivă a 
derogării este că aceste cerinţe se constituie într-„o derogare de la un drept individual prevăzut de directivă” 
(Tanja Kreil c. Bundesrepublik Deutschland, para.20-29, citând Johnston, para.3618 şi Sirdar para.2319). În 
explicarea principiului, Curtea de Justiție oferă exemple de profesii sau specializări în care poate fi justificată 
impunerea cerinţei profesionale determinante a sexului: gardieni într-o închisoare de bărbaţi/femei 
(Commission c. Franţei, C-312/86 din 1988, para.11 şi 1820), activităţi de poliţie în care există riscul unor 
turbulenţe interne serioase (Johnston, para.36 şi 3721), serviciul în unităţi speciale de luptă unde există condiția 
interoperabilității (Sirdar, para.29 şi 3122). 
 

1.2. Recrutare și admitere 
 
Pornind de la nevoia de a crește prezența femeilor în domeniile de forță, Organizația Națiunilor Unite a 
lansat inițiativa United Nations Global Effort încă din 2009.  Obiectivul fiind ca măcar în trupele de menținere 
a păcii, prezența femeilor să atingă inițial 20%, scopul final fiind acela al unei prezențe de 50% femei în trupele 
de menținere a păcii fie că sunt militare, fie că sunt forțe de poliție.23 În acest sens, unele state membre ONU 
au adoptat strategii multi-anuale, care sunt revizuite la fiecare 5 ani, pentru recrutarea unui număr mai mare 
de femei ca ofițeri. Primul tip de acțiune sugerată în acest sens este revizuirea criteriilor de recrutare, cu analiza 
cerințelor ocupaționale determinante ca derogări în funcție de poziții specifice și nu formularea și aplicarea 
acestora la modul general. Un astfel de ghid pentru modele de recrutare în spiritul diversității a fost elaborat 
de International Association of Chiefs of Police (IACP) și Office of Community Oriented Policing Services (COPS 
Office).24 
 

                                                            
13 Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a 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 (reformă), disponibilă la https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0054. 
14 CJUE, Leifer and others, C-83/94.  
15 CJUE, Marguerite Johnston v Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary. Reference for a preliminary ruling: Industrial Tribunal, Belfast 
(Northern Ireland) - United Kingdom. C-222/84. 
16 CJUE, Angela Maria Sirdar contre The Army Board et Secretary of State for Defence. Demande de décision préjudicielle: Industrial Tribunal, Bury St 
Edmunds - Royaume-Uni.  C-273/97 
17 CJUE, Tanja Kreil c. Bundesrepublik Deutschland, C-285/98. 
18 CJUE, Marguerite Johnston v Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary.Reference for a preliminary ruling: Industrial Tribunal, Belfast 
(Northern Ireland) - United Kingdom. Case 222/84 disponibil la http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=c-222/84&td=ALL.  
19 CJUE, Angela Maria Sirdar contre The Army Board et Secretary of State for Defence. Demande de décision préjudicielle: Industrial Tribunal, Bury St 
Edmunds - Royaume-Uni.  C-273/97. 
20 CJUE, Commission of the European Communities v French Republic, C-312/86 disponibil la  http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-312/86. 
21 CJUE, Marguerite Johnston v Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary. Reference for a preliminary ruling: Industrial Tribunal, Belfast 
(Northern Ireland) - United Kingdom. Case 222/84. 
22 CJUE, Angela Maria Sirdar contre The Army Board et Secretary of State for Defence.  Demande de décision préjudicielle: Industrial Tribunal, Bury St 
Edmunds - Royaume-Uni.  C-273/97 
23UN, Global Effort brochure disponibil la https://www.un.org/press/en/2009/pko218.doc.htm. 
24 International Association of Chiefs of Police (IACP) has partnered with the Office of Community Oriented Policing Services (the COPS Office), Law 
Enforcement Recruitment Toolkit COPS/IACP Leadership Project, disponibil la https://cops.usdoj.gov/pdf/vets-to-cops/e080921223-
RecruitmentToolkit.pdf.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0054
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0054
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=c-222/84&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-312/86
https://www.un.org/press/en/2009/pko218.doc.htm
https://cops.usdoj.gov/pdf/vets-to-cops/e080921223-RecruitmentToolkit.pdf
https://cops.usdoj.gov/pdf/vets-to-cops/e080921223-RecruitmentToolkit.pdf
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La rândul său, ONU a propus un checklist pentru recrutarea femeilor în forțele de poliție în cazul misiunilor 
internaționale25 precum și un checklist pentru stabilirea condițiilor fizice și medicale, documente care prin 
gradul lor de detaliere pot fi surse de referință și pentru stabilirea standardelor la nivel național.26 Raportul 
anual cel mai recent produs de NATO menționează că în 2017, 60,7% din statele membre ale organizației au 
standarde identice de recrutare pentru femei și bărbați, în creștere față de anul anterior.27 Doar 14,3 % din 
statele membre utilizează cote diferite de recrutare pentru femei și bărbați conform raportului. 
 
În lipsa unor justificări care să răspundă condițiilor legale stabilite pentru invocarea excepției cerințelor 
ocupaționale determinante, justificări care au la bază date ştiinţifice concrete care să dovedească faptul că 
persoanele de sex feminin nu pot face faţă rigorilor poziției profesionale specifice şi condiţiilor de lucru 
respective, orice altă formă de restricție în ceea ce privește accesul la profesie, selecția, angajarea, 
promovarea profesională a femeilor, prin invocarea unor elemente de tradiţie, sunt bazate pe stereotipuri 
şi prejudecăţi. Invocarea tradițiilor sau a prejudecăților referitoare la rolurile de gen pentru a limita accesul la 
profesie la modul general sau pentru a împiedica promovarea profesională și reprezentarea echitabilă în toate 
pozițiile și la toate nivelurile în sectorul de securitate nu constituie o explicaţie rezonabilă şi acceptabilă în 
contextul limitării dreptului la educaţie şi a dreptului la formare profesională și angajare. De exemplu, în 
Statele Unite este utilizată regula ”celor 80 de procente” ceea ce implică faptul că dacă în orice moment al 
procesului, mai puțin de 80% dintre candidate trec proba, procent raportat la grupul cu cea mai mare rată de 
succes, se concluzionează că testul are un impact diferențiat asupra femeilor. În o astfel de situație se 
examinează dacă proba respectivă este relevantă pentru poziția și munca respectivă și se caută modalități de 
a reduce impactul său disproporționat. Atunci cînd se constată că criteriul care stă la baza performanțelor 
diferite este esențial pentru sarcinile de lucru în cadrul poliției, dar are potențialul de a afecta în mod negativ 
femeile, se asigură o formă de training și pregătire prealabilă testării pentru a asigura o rată mai mare de 
succes pentru candidate.28 
 

1.3 Promovare în funcții și segregare pe verticală 
 
Odată ce recrutarea femeilor în sectoarele de securitate este realizată, stabilirea unui mediu de lucru sigur 
și nediscriminator devine o prioritate. În acest sens, ghidul de lucru propus de ONU pentru forțele de poliție 
sugerează ca fiind esențiale adoptarea de politici clare în ceea ce privește hărțuirea sexuală și nediscriminarea 
la locul de muncă. În acest sens, este relevantă racordarea legislației interne la definițiile structurate de 
Organizația Mondială a Muncii prin Convenția privind violența și hărțuirea nr. 190 (2019) care au ca obiect 
”violența și hărțuirea în domeniul muncii ca referindu-se la o serie de comportamente și practici inacceptabile, 
sau amenințarea cu acestea, fie că ar avea loc o singură dată sau în mod repetat, care au ca scop, rezultă sau 
au potențialul de a determina daune fizice, psihologice, sexuale sau economice, și include și violența și 
hărțuirea pe bază de gen.”29  
 
La rândul său, în 2020, NATO a adoptat o politică dedicată pentru a preveni exploatarea sexuală și abuzul 
care are ca obiectiv declarat să asigure ”o abordare coerentă, consistentă și integrată și un cadru la nivel 
strategic de prevenire și de răspuns față de exploatarea sexuală și abuz în cadrul NATO.”30 
 
Retenția și posibilitatea de a promova sunt și ele relevante și în acest sens ghidul ONU sugerează revizuirea 
și re-evaluarea criteriilor și a procedurilor de promovare pentru a garanta că sunt echitabile din perspectiva 
genului. De asemenea este recomandată formarea intervievatorilor și a evaluatorilor din comisiile de selecție 
și evaluare profesională în așa fel încât să fie conștienți de prejudecățile de gen și este esențială includerea în 
                                                            
25 Project Tool 60: Checklist for assessing female police recruitment disponibil la 
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%2
0Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y.  
26 Project Tool 68: Checklist for physical tests and medical examination disponibil la 
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%2
0Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y.. 
27 NATO, Raport anual pentru 2017 disponibil la: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_09/20190909_190909-2017-
Summary-NR-to-NCGP.pdf.  
28 Harrington, Penny E.National Center for Women & Policing (NCWP). Recruiting & Retaining Women: A Self-Assessment Guide for Law Enforcement, 
(2000). 
29 ILO, Violence and Harassment Convention 190 . Disponibilă la: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190.  
30 NATO, Policy on Preventing and Responding to Sexual Exploitation and Abuse, disponibilă la: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_173038.htm. 

http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_09/20190909_190909-2017-Summary-NR-to-NCGP.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_09/20190909_190909-2017-Summary-NR-to-NCGP.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_173038.htm
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comisiile de selecție sau de promovare și a femeilor, inclusiv a unor persoane din afara sectorului de 
securitate.31Planuri anuale, strategii dedicate, înființarea unui birou pentru egalitatea de gen sau angajarea de 
experți/experte de gen care să urmărească aplicarea politicilor publice relevante și să facă un audit al egalității 
de gen periodic în ceea ce privește măsurile adoptate și impactul acestora sunt primele recomandări oferite 
de comisia de experți a NATO32 precum și de ONU în ghidul său privind integrarea femeilor în forțele de 
poliție.33 Persoana care este angajată ca expert/expertă de gen va fi implicată în dezvoltarea procedurilor, 
elaborarea caietelor de sarcini sau operaționalizarea și urmărirea proceselor cu prioritizarea dimensiunii de 
gen.  
 
Adoptarea de politici specifice egalității de gen în activitatea armatei sau a poliției a fost identificată ca 
soluție de integrare progresivă a elementelor de gen de către ONU.34 Astfel de inițiative implică printre altele 
strategii de capacitare a femeilor active în sistemul de securitate prin campanii de informare, networking și 
training. O astfel de rețea care susține organizații naționale ale femeilor ofițeri din cadrul forțelor de poliție 
este Women Police Network.35 Organizații similare sunt încurajate la nivel național pentru femeile care aleg o 
carieră în armată.  
 

1.4 Orar de muncă 
 
Măsurile de acomodare a vieții de familie cu  viața profesională implică și posibilitatea stabilirii unui program 
de lucru flexibil care să permită și îndeplinirea responsabilităților familiale ale angajaților, indiferent dacă sînt 
femei sau bărbați.36 Același ghid elaborat de ONU pentru încorporarea dimensiunii de gen în activitățile de 
securitate menționează ca una dintre intervențiile cu rezultate bune în creșterea gradului de retenție a 
femeilor în poliție încurajarea unui echilibru între viața de familie și cea profesională prin stabilirea unor 
programe de mentorat, consiliere și training.37 
 

1.5 Responsabilitățile de familie 
 
Nevoile speciale ale femeii angajată în sectorul de securitate nu justifică excluderea din accesul la profesiile 
din domeniile de forță.  Conform Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, argumente de tipul „protecţia stării 
biologice a femeii şi a relaţiei speciale care există între femeie şi copilul ei” nu permit „excluderea femeilor de 
la anumite tipuri de profesii pe motiv că lor ar trebui să li se acorde o protecţie mai mare decât bărbaţilor 
împotriva riscurilor care sunt diferite din punct de vedere al nevoilor specifice de protecţie a femeilor precum 
cele menţionate explicit.” (Tanja Kreil c. Bundesrepublik Deutschland, C-285/98, para. 30, citând Johnston 
para.44).38 Cu alte cuvinte, aceste nevoi speciale ale femeii angajată în sectorul de securitate nu justifică 
excluderea din accesul la profesiile din domeniile de forță, ci implică adoptarea unor măsuri speciale de 
protecţie precum concediul de maternitate, zile de concediu medical, flexibilizarea programului de lucru atunci 
când acest lucru este posibil.  
 
O listă de măsuri specifice pentru asigurarea echilibrului între viața de familie și cea profesională este 
propusă de ONU în ceea ce privește perioada de sarcină și perioada de îngrijire a copilului.39 Astfel de măsuri 
includ: concediu parental plătit pentru ambii părinți, opțiuni de modificare sau flexibilizare a responsabilităților 

                                                            
31 UN, Strategic Policy and Development Section of the Police Division, Office of Rule of Law and Security Institutions (OROLSI), Department of 
Peacekeeping Operations (DPKO), United Nations Police Gender Toolkit disponibil aici: http://repository.un.org/handle/11176/387374. Pag 156. 
32 NATO Committee on Gender Perspectives, INDICATORS adapted during the Ad-Hoc Working Group meeting – Rome 30 Nov 2011. 
33 UN, Strategic Policy and Development Section of the Police Division, Office of Rule of Law and Security Institutions (OROLSI), Department of 
Peacekeeping Operations (DPKO), United Nations Police Gender Toolkit, pag.119. 
34 UN, Strategic Policy and Development Section of the Police Division, Office of Rule of Law and Security Institutions (OROLSI), Department of 
Peacekeeping Operations (DPKO), United Nations Police Gender Toolkit disponibil aici: http://repository.un.org/handle/11176/387374.  
35 www.womenspolicenetwork.org/.  
36 Project Tool 76: Checklist on implementing family-friendly policies disponibil  
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%2
0Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y. 
37 UN, Strategic Policy and Development Section of the Police Division, Office of Rule of Law and Security Institutions (OROLSI), Department of 
Peacekeeping Operations (DPKO), United Nations Police Gender Toolkit disponibil aici: http://repository.un.org/handle/11176/387374. 
38 CJUE, Tanja Kreil c. Bundesrepublik Deutschland, C-285/98 disponibil la http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-285/98. 
39 Project Tool 76: Checklist on implementing family-friendly policies disponibil  
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%2
0Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y.  

http://repository.un.org/handle/11176/387374
http://repository.un.org/handle/11176/387374
http://www.womenspolicenetwork.org/
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
http://repository.un.org/handle/11176/387374
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-285/98
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
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de lucru în perioada sarcinii, asigurarea de uniforme adecvate în perioada gravidității, programe de lucru 
parţial sau flexibile, asigurarea de facilități de creștere a copilului în cadrul unității sau pe lângă unitate. 
 

1.6 Infrastructura 
 
Un ultim element esențial în asigurarea accesului efectiv la profesii în domeniul de securitate pentru femei, 
a fost identificat în asigurarea de infrastructură adecvată nevoilor femeilor: de la spații segregate în căminele 
școlare sau unitățile militare, în facilitățile sanitare, echipamente care să asigure acomodarea rezonabilă în 
cadrul sălilor de sport, achiziționarea armamentului adaptat, posibilitatea aranjamentelor pentru îngrijirea 
copiilor de vîrstă preșcolară.  
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2. SECTORUL AFACERILOR INTERNE  
 

2.1. Cerințe fizice 

Cerințele minime de pregătire a personalului cu statut de ofițeri și sub-ofițeri din cadrul instituțiilor 
subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne sunt reglementate prin Ordinul MAI nr. 69 din 16 martie 
2017 prin care a fost aprobat Regulamentul cu privire la organizarea pregătirii fizice şi sportului în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne. Pentru angajarea în activitatea polițienească, dar și în activitatea altor instituții 
subordonate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, subiectul trebuie ”să aibă starea de sănătate fizică şi 
psihică corespunzătoare exercitării funcției, confirmată prin concluzia comisiei medicale speciale a Ministerului 
Afacerilor Interne”40. 

Prin elaborarea noului Regulament în anul 2017, a fost stabilit obiectivul de a unifica cerințele fizice pentru 
toate instituțiile subordonate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Odată cu elaborarea noului 
regulament, Ministerul Afacerilor Interne a simplificat procedurile fizice pentru femei, fără argumentarea 
necesităţii din perspectiva principiului proporționalității.  Ca și în cazul Ministerului Apărării, sunt prevăzute 
exercițiile de control ”tracțiuni în brațe la bara fixă” doar pentru bărbați. În cazul femeilor, acest exercițiu a 
fost înlocuit cu exerciţiul „tracţiuni în braţe la bara fixă din atârnat culcat”. Totodată, exerciţii cu parametri 
identici precum „flotări de braţe din sprijin culcat”, au fost prevăzute atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.  

Regulamentul menţine cerinţa diferită legată de distanţa de alergare pentru candidaţii și candidatele la 
Academia de Poliție şi persoanele care optează pentru angajare în instituțiile subordonate: femeile - 1000m, 
comparativ cu bărbaţii  - 3000m. De asemenea, anumite exerciții din regulament sunt prevăzute doar pentru 
bărbați, fără să existe o justificare obiectivă și rezonabilă a selectării acestor exerciții ca parte din pachetul de 
teste standard.   

Pentru a elimina practicile stereotipizate și nejustificate, este necesară modificarea Regulamentului cu 
privire la organizarea pregătirii fizice şi sportului în cadrul Ministerului Afacerilor Interne astfel ca testele de 
pregătire fizică să ţină cont de diferenţele biologice existente între femei şi barbaţi la realizarea unor exerciţii 
și de principiul proporționalității (descrise în capitolul 1). Exercițiile trebuie să ajute femeile și bărbații să atingă 
un anumit nivel de pregătire fizică care să le permită, fără discriminare, îndeplinirea misiunii puse în sarcina 
funcției de polițistă, respectiv polițist.  

Comisiile de evaluare create în baza Regulamentului cu privire la organizarea pregătirii fizice şi sportului în 
cadrul IGP și IGC din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sunt formate preponderent din bărbați. Practici 
pozitive sunt constatate în IGPF și IGSU unde numărul femeilor implicate în comisiile de evaluare este net 
superior numărului membrilor bărbați. Datele publice existente în acest moment cu referire la IGP și IGC, arată 
o reprezentare inechitabilă a femeilor în aceste comisii (în cadrul IGC nu există o astfel de comisie, ci o 
subdiviziune în a cărui componență sunt angajați 3 bărbați). Rezultatele evaluării fizice realizate în baza 
Ordinului MAI nr. 69 din 16 martie 2017 privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea pregătirii 
fizice şi sportului în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pot influența cariera fetelor și femeilor în mod special 
în ceea ce privește promovarea în funcție. Această concluzie a fost confirmată și prin rezultatele informației 
colectate de autor în focus grup și prin chestionarul anonim completat de femeile ofițere și sub-ofițere din 
cadrul MAI și al instituțiilor subordonate.  

T1. Numărul femeilor și bărbaților implicați în Comisiile de evaluare create în baza Regulamentului cu privire la 
organizarea pregătirii fizice și sportului în cadrul MAI pentru anii 2018-2019 în IGP, IGPF, IGC, IGSU. 

Instituția 
2018 2019 

Femei Bărbați Femei Bărbați 
IGPF 16 6 18 7 
IGSU 1 4 4 1 
IGC* 0 3 0 3 
IGP 0 8 3 12 

*În cadrul IGC nu există o astfel de Comisie, ci o subdiviziune în a cărui componență sunt angajați 3 bărbați. 

 

                                                            
40 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120699&lang=ro# 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120699&lang=ro
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Procedeele speciale din ghidul privind intervenția profesională în exercițiul funcției sunt reprezentate doar 
de bărbați. În temeiul Ordinului comun nr. 4 din 11 ianuarie 2018 al MAI, a fost aprobat ghidul privind 
intervenția profesională în exercițiul funcției41. Ghidul are ca scop uniformizarea practicilor, procedeelor și 
tehnicilor corecte de pregătire, organizarea și executarea măsurilor privind aplicarea forței fizice, a mijloacelor 
speciale și a armei de foc de către personalul din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate, Ministerului 
Afacerilor Interne, Centrului Naţional Anticorupţie, Serviciului Protecţie şi Pază de Stat, Ministerului Finanţelor, 
Serviciului Vamal, Serviciului de Stat de Curieri Speciali, Departamentului Instituţiilor Penitenciare al 
Ministerului Justiţiei, Inspectoratului Ecologic de Stat şi al Serviciului Piscicol ale Ministerului Mediului. 
Procedeele descrise în ghid sunt prezentate exclusiv de bărbați. Indirect, prin prevederile acestui ghid, femeile 
polițiste sunt excluse ca subiecți potențiali care ar putea aplica forța fizică și mijloacele speciale în condiții de 
pericol sau la necesitatea dezarmării sau reținerii unei persoane.  

F1. Exemplu din Ghidul privind intervenţia profesională, Sursa: MAI 

 

Referințe în standardele internaționale:  

Art. 10 litera a) din Convenția ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor 
prevede obligația statelor de a stabili aceleași condiții pentru accesul la profesie, la aceeași curriculă, 
aceleași examinări și profesori pentru femei și bărbați. Mai mult de 60% dintre statele membre NATO solicită 
cerințe fizice identice pentru femei și bărbați după cum se arată in Raportul anual NATO pentru 2017.42  

Exemple notabile în acest sens sunt Canada sau Germania, țări în care procedura de selecție nu diferențiază 
între femei și bărbați. În cauza Tanja Kreil c. Bundesrepublik Deutschland, para.22, Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene a statuat necesitatea evaluării permanente a nevoilor sociale care are putea justifica 
standarde diferite aplicate pentru femei și bărbați.  ”Un Stat Membru poate restricționa anumite activități 
și formarea profesională doar la bărbați sau la femei, după caz. Într-un astfel de caz, așa cum e clar din 
Art.((2) al Directivei 76/207, Statele Membre au o obligație de a evalua periodic activitățile respective cu 
scopul de a decide dacă, în lumina evoluției sociale, derogarea de la cadrul general al Directivei poate fi 
menținută mai departe (Johnston în para.37  şi Sirdar în para.25)”. 

Practici pozitive internaționale recomandate:  

O lista detaliată pregatită de ONU privind felul în care pot fi construite și evaluate periodic testele fizice și 
examinarea medicală sugerează elemente comune de evaluare pentru femei și bărbați în compendiul 
United Nations Police Gender Toolkit.43 Ghidul privind recrutarea al National Center for Women and Policing 
din Statele Unite menționează ca eficientă regula ”celor 80 de procente” ceea ce implică faptul că dacă în 
orice moment al procesului de selecție sau de recrutare, mai puțin de 80% dintre candidate trec proba 
raportat la grupul cu cea mai mare rată de succes, se concluzionează că testul are un impact diferențiat 
asupra femeilor. În astfel de cazuri, procedura prevede automat măsura examinării relevanței probei 
respective pentru poziția și munca realizată și se caută modalități de a reduce impactul disproporționat. 
Atunci cînd se constată că criteriul care determină departajarea este totuși esențial pentru sarcinile de lucru 
în cadrul poliției, dar are potențialul de a afecta în mod negativ femeile, se asigură o formă de training și 
pregătire prealabilă testării pentru a asigura o rată mai mare succes pentru candidate.44 

                                                            
41 http://politia.md/sites/default/files/ghid_privind_interventia_profesionala_in_exercitiul_functiei.pdf 
42 NATO, Annual report 2017, disponibil la: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_09/20190909_190909-2017-Summary-NR-
to-NCGP.pdf.  
43 UN, Strategic Policy and Development Section of the Police Division, Office of Rule of Law and Security Institutions (OROLSI), Department of 
Peacekeeping Operations (DPKO), United Nations Police Gender Toolkit, Project Tool 68: Checklist for physical tests and medical examination. 
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%2
0Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y.  
44 Harrington, Penny E.National Center for Women & Policing (NCWP). Recruiting & Retaining Women: A Self-Assessment Guide for Law Enforcement, 
(2000). 

http://politia.md/sites/default/files/ghid_privind_interventia_profesionala_in_exercitiul_functiei.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_09/20190909_190909-2017-Summary-NR-to-NCGP.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_09/20190909_190909-2017-Summary-NR-to-NCGP.pdf
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
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2.2. Recrutarea şi admiterea 
 
Drept rezultat al procesului analitic, s-a identificat că, la etapa de recrutare şi adminitere a persoanelor în 
cadrul MAI, cerințele de vârstă și înălțime sunt nejustificate. Concursul de admitere la ciclul I – studii 
superioare de licenţă se organizează de către Academia „Ştefan cel Mare” pe domenii de formare profesională, 
la diferite programe de studii. De asemenea, adimiterea se face în baza Nomenclatorului domeniilor de 
formare profesională şi al specialităţilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482 din 28 iunie 2017, în 
funcţie de forma de învăţământ şi sursa de finanţare (buget, contract cu achitarea taxei de studii), în limita 
planurilor de înmatriculare, aprobate în modul stabilit. 
 
Prevederile diferențiate de admitere în cazul bărbaților și femeilor pe criteriu de vârstă și înălțime nu au nici 
o justificare și sunt considerate discriminatorii. Potrivit regulamentului de admitere al Academiei „Ştefan cel 
Mare”, pentru locurile cu finanţare bugetară, candidaţii trebuie să corespundă cumulativ mai multor condiții. 
Astfel, bărbaţii trebuie să nu depăşească vârsta de 27 de ani şi să nu aibă o înălţime mai mică de 170 cm (168 
cm - pentru absolvenţii liceelor în anul curent); iar femeile - să nu depăşească vârsta de 25 de ani şi să nu aibă 
o înălţime mai mică de 165 cm. Dacă diferența de înălțime poate fi justificată, dat fiind faptul că statistic 
femeile sunt mai scunde decît bărbații, nu există o justificare rezonabilă și legitimă în ceea ce privește vîrsta 
diferențiată stabilită drept condiție. Academia nu dispune de date publice referitoare le existența 
femeilor/fetelor care ar fi dorit să participe în concursul de admitere și nu au fost admise din cauza acestor 
cerințe. Aceasta poate fi explicat prin faptul că la etapa de recepționare a dosarelor vîrsta este verificată în 
baza buletinului de identitate și dosarul este sau nu este înregistrat în competiție din start din cauza 
necorespunderii de vârstă. 
 
Regulamentul de admitere al Academiei de Poliție stabilește cota de admitere pentru candidatele de gen 
feminin la locurile cu finanţare bugetară (cu excepţia locurilor prevăzute la învăţământul cu frecvenţă redusă). 
Aceasta constituie până la 30 la sută din numărul total de locuri prevăzut pentru învăţământul cu frecvenţă la 
zi. La decizia Comisiei de admitere, aceasta poate fi majorată până la 40 la sută, cu votul a 3/4 din numărul 
total de membri. Cota de admitere pentru candidatele de gen feminin la locurile cu finanţare bugetară (cu 
excepţia locurilor prevăzute la învăţământul cu frecvenţă redusă) care constituie până la 30 la sută din numărul 
total de locuri prevăzut pentru învăţământul cu frecvenţă este considerată discriminatorie. Se consideră că 
această cotă limitează vădit accesul la profesie pentru femei. Cifrele cu privire la numărul de 
canditați/candidate admise la studiile de masterat pentru anul de studiu 2018-2019 și 2019-2020 denotă o 
participare redusă cu aproximativ 100% a fetelor și femeilor la studiile de masterat în cadrul Academiei „Ștefan 
cel Mare” a MAI, în raport cu numărul băieților și bărbaților. 

T2. Numărul de candidați/candidate admise la studiile de licență/masterat în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI 
(femei/bărbați) pentru anii 2018-2020     

Studii Număr de solicitări Numărul candidaţilor admişi 

anul de studii 2018-2019 

licenţa 
317 276 

femei bărbaţi femei bărbaţi 
150 167 124 152 

masterat 
245 206 

femei bărbaţi femei bărbaţi 
84 161 66 140 

TOTAL 234 328 190 292 

 
anul de studii 2019-2020 

licenţa 
321 257 

femei bărbaţi femei bărbaţi 
154 167 117 140 

masterat 
250 202 

femei bărbaţi femei bărbaţi 
89 161 74 128 

TOTAL 243 328 191 268 
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Referințe la practica internațională:  

Stabilirea de criterii diferențiate pentru femei și bărbați la concursul de admitere contravine Art. 1 referitor 
la interdicția discriminării pe criteriul gen prevăzut de Convenția ONU pentru eliminarea tuturor formelor 
de discriminare împotriva femeilor precum și Art. 10 referitor la obligația statelor de a stabili aceleași 
condiții pentru accesul la profesie, la aceeași curriculă, aceleași examinări și profesori.  

O lista detaliată pregatită de ONU privind felul în care pot fi construite și evaluate periodic testele fizice și 
examinarea medicală pentru recrutarea în cadrul forțelor de poliție sugerează elemente comune de 
evaluare pentru femei și bărbați în documentul ONU,  Strategic Policy and Development Section of the Police 
Division, Office of Rule of Law and Security Institutions (OROLSI), Department of Peacekeeping Operations 
(DPKO), în compendiul United Nations Police Gender Toolkit.45 

 
Se recomandă:  
Abrogarea formulei actuale prevăzute în Regulamentului de admitere al Academiei de Poliție în ceea ce 
privește prezența femeilor care ”constituie până la 30 la sută din numărul total de locuri prevăzut pentru 
învăţământul cu frecvenţă” , formulă care este discriminatorie. Înlocuirea formulei curente prin reformularea 
ei în așa fel încât să instituie o măsură pozitivă de asigurare a egalității în conformitate cu Art. 2 din Legea nr. 
121 din 2012 cu privire la asigurarea egalității. O formulă posibilă poate fi: ”femeile constituie cel puțin 30 la 
sută din numărul total de locuri prevăzut pentru învăţământul cu frecvenţă”. 
 
Refuzul de a admite femeile gravide și refuzul de a angaja femeile gravide sunt considerate practici 
discriminatorii. Femeile care la momentul depunerii actelor pentru admitere sunt însărcinate, nu vor fi 
atestate de Comisiile de expertiză medicală pentru admiterea la studii în cadrul Academiei de Poliție și al 
Colegiului Poliției de Frontieră. Situația este similară și în cazul angajării în funcție. Aceasta rezultă din 
prevederile Ordinului MAI nr. 69 din 16 martie 2017 privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea 
pregătirii fizice şi sportului în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ordin care este aplicat în procesul de 
evaluare pre-angajare și în procesul de admitere în cadrul Academiei de Poliție sau al Colegiului Poliției de 
Frontieră. Astfel, potrivit Regulamentului, femeile care la momentul depunerii actelor pentru admitere sau 
angajare sunt însărcinate, nu vor fi atestate de Comisiile specializate pentru admiterea în instituţiile de 
învățământ în domeniul polițienesc cât şi pentru angajarea în câmpul muncii. Prevederile indicate reprezintă 
discriminare pe criteriu de maternitate și nu sunt justificate în general. Abordarea normativă în speță este una 
protecționistă și stereotipizată, cu tendința de evidențiere a necesității de protejare a femeilor.  
 

Referințe la practica internațională:  

Interzicerea explicită a discriminării pe criteriul maternității, inclusiv a discriminării indirecte, este articulată 
de Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor în Art. 11(2) și 
reafirmată în rezoluţiile ONU nr. 1325 din 2000,  nr. 1889 din 2009 , nr. 2122 din 2013 , nr. 2242 din 2015  și 
nr. 2467 din 2019. Interdicția discriminării femeilor gravide este reafirmată de Organizația Internațională a 
Muncii (ILO) în Convenția pentru protecția maternității, 2000 (No. 183), și în Recomandarea nr. 2000 (No. 
191). Argumentul stereotipizant de protejare a femeii gravide pentru a justifica refuzul angajării sale, a fost 
demonstrat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene care arată că argumente de tipul „protecţia stării 
biologice a femeii şi a relaţiei speciale care există între femeie şi copilul ei” nu permit „excluderea femeilor 
de la anumite tipuri de profesii pe motiv că lor ar trebui să li se acorde o protecţie mai mare decât bărbaţilor 
împotriva riscurilor care sunt diferite din punct de vedere al nevoilor specifice de protecţie a femeilor.”46  

Importanța acomodării drepturilor femeilor, inclusiv a femeilor însărcinate în momentul selecției și ulterior 
în cadrul derulării activităților este subliniată și de ONU prin decizia sa - Strategic Policy and Development 
Section of the Police Division, Office of Rule of Law and Security Institutions (OROLSI), Department of 

                                                            
45 UN, Strategic Policy and Development Section of the Police Division, Office of Rule of Law and Security Institutions (OROLSI), Department of 
Peacekeeping Operations (DPKO), United Nations Police Gender Toolkit, Project Tool 68: Checklist for physical tests and medical examination. 
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%2
0Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y.  
46 Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Cauza Tanja Kreil c. Bundesrepublik Deutschland, C-285/98, para. 30, citând Johnston para.44. 

http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
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Peacekeeping Operations (DPKO), în compendiul de standarde United Nations Police Gender Toolkit în 
Model Policy on Gender Equality and Gender Mainstreaming in the Police Organisation. Project Tool. 

 
Alinierea procesului de selecţie la problemele egalităţii de gen. Puncte cheie.  
Organizarea pregătirilor pentru participarea la testele de înscriere pentru potenţialele candidate în cazurile 
când numărul celor înscrise este insuficient, prin: 
- organizarea instructajului sau cursurilor de pregătire pentru candidate pentru a reuşi la concurs; 
- asigurarea incluziunii membrelor grupurilor marginalizate în vederea creşterii reprezentării acestora în 

poliţie şi realizarea colaborării cu ONG-urile care ar putea sprijini atragerea candidatelor şi pregătirea 
acestora de concurs; 

- includerea femeilor din poliţie în vederea sprijinirii candidatelor şi candidaților în pregătirile pentru 
testare; 

- exploatarea resurselor existente în cadrul academiilor de poliţie, a sălilor şi poligoanelor de la direcţiile 
de poliţie; analizarea posibilităţii de angajare a profesorilor neangajaţi şi pensionaţi. 

Consolidarea sensibilizări comisiilor de selecţie în ceea ce priveşte aspectul genderl, prin: 
- constatarea referitoare la existenţa sau inexistenţa corelaţiei dintre rezultatele de la testele de înscriere 

şi rezultatele efectuării activităţii poliţieneşti, respectiv rezultatele ulterioare din serviciu; 
- introducerea participării obligatorii a femeilor şi bărbaţilor în comisiile de înscriere/comisiile de concurs; 
- asigurarea sensibilizării membrilor comisiei de selecție în ceea ce priveşte genul și diversitatea; 
- realizarea instruirii subiecților responsabili pentru elaborarea criteriilor de angajare în ceea ce priveşte 

necesitatea accesului echitabil la locurile de muncă pentru femei şi bărbaţi. 

Verificarea candidaților şi candidatelor din perspectiva încălcării drepturilor omului, a violenţei în familie sau a 
violenţei sexuale, prin: 
- interogarea detaliată cu privire la un posibil antecedent în încălcarea drepturilor omului, a violenţei în 

familie sau a violenţei sexuale în rândul candidaţilor şi candidatelor în procesul de selecţie. 
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2.3. Cote de promovare în funcții, segregarea pe verticală 

În urma procesului de analiză, s-a identificat că, în cadrul MAI și în majoritatea instituţiilor subordonate 
Ministerului nu sunt stabilite cote de promovare în funcție. Unica cotă de gen a fost stabilită în cadrul 
Inspectoratului General al Poliției prin aprobarea Planului de acțiuni al Inspectoratului General al Poliției 
privind creșterea ponderii și rolului femeilor în Poliție pentru perioada 2018-2020. Unul dintre obiectivele 
acestui plan prevedea ca până în anul 2020 să fie sporit numărul femeilor în poliţie în proporţie de 20%.  

Conform datelor statistice, la finele anului 2019, numărul de femei angajate în Poliție (IGP) este de 1.772 
(21,31%), inclusiv femeile care se află în concediu de îngrijire a copilului (2,38%), ce prevalează nivelul în 
dinamică potrivit indicatorului de progres stabilit pentru 2019 (18%), iar numărul femeilor ofițeri constituie – 
21,73%, dintre care în concediu de îngrijire a copilului 2,85%. Considerăm că, metodologic, ponderea femeilor 
în Poliție ar trebui calculată din numărul persoanelor angajate și aflate în funcție efectiv, fără numărul 
persoanelor al căror contract de muncă este suspendat din varii motive (inclusiv persoanele aflate în concediu 
de maternitate/paternitate/de îngrijire a copilului). În locul persoanelor aflate în aceste concedii, în mod 
obișnuit se angajează alte persoane pe perioadă determinată, iar sumarea acestor două categorii duce la 
distorsionarea cifrelor privind reprezentarea femeilor în Poliție. 

T3. Structura personalului din cadrul subdiviziunilor teritoriale și specializate ale IGP, la situația din 31.12.2019, fără 
persoanele aflate în concediu de maternitate/paternitate/îngrijire a copilului 

Numărul total de 
angajați 

Numărul de ofițeri Numărul de subofițeri 
Numărul persoanelor în 

funcție de conducere 

Femei Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați 

1244 6138 813 3892 360 2246 87 646 

7382 4705 2606 733 

 
În funcţie de subdiviziune se observă o diferenţă de reprezentare a femeilor în sectorul afacerilor interne. 
Conform datelor disponibile s-a constatat că, la 31 decembrie 2019 ponderea în ansamblu a femeilor în 
subdiviziunile teritoriale și specializate ale Poliției este de 16,85%, iar ponderea femeilor ofițeri - de 17,28%. 
Cu referire la reprezentarea femeilor în subdiviziunile teritoriale și specializate ale Poliției, menționăm că cea 
mai mică reprezentare la 31 decembrie 2019, în raport procentual, este în cadrul subdiviziunilor BPDS Fulger, 
IP Edineț, IP Dubăsari, IP Florești, cu valori între 3% și 8%. Pe de altă parte, cea mai mare reprezentare este în 
cadrul IP Cahul, IP Buiucani, DGUP, CTCEJ, DCPI, cu valori între 30% și 52%47. Aceste date sugerează că, femeile, 
cu mici excepţii, sunt angajate într-un număr redus în instituțiile care au competențe directe de asigurare a 
ordinii publice și interacțiune cu cetățenii și într-un număr mai ridicat, în subdiviziuni specializate. 

Funcţii de conducere în cadrul Ministerului sunt reprezentate de doar circa 11% de femei. În 2019 numărul 
femeilor promovate în funcții de conducere este 102, ceea ce se echivalează cu doar adică 10,94% din numărul 
total de funcții de conducere ocupate (total de 932). În Poliția RM, ponderea polițistelor este de 18,94%, iar a 
bărbaților - de 81,06%. Ponderea aceasta reflectă şi numărul femeilor și bărbaților care se află în concediul de 
îngrijire a copilului. Situația este similară și în alte subdiviziuni specializate din cadrul MAI. Spre deosebire de 
IGP, în alte instituții subordonate nici nu au fost aprobate planuri de acțiuni privind creșterea ponderii și rolului 
femeilor.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F2. Ponderea femeilor în Poliție și a femeilor promovate în funcții de conducere,  
potrivit Rapoartelor de progres privind implementarea SDP 

                                                            
47 https://promolex.md/wp-content/uploads/2020/06/Raport-nr.-3_Reforma_Poli%C8%9Bie.pdf 
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https://promolex.md/wp-content/uploads/2020/06/Raport-nr.-3_Reforma_Poli%C8%9Bie.pdf
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Totodată, politicile în domeniul resurselor umane nu țin cont de componenta de gen. Promovarea în funcție 
în cadrul MAI și al instituțiilor subordonate se realizează în baza: 
- Legilor și actelor normative interne speciale care reglementează activitatea MAI și a instituțiilor 

subordonate; 
- Legea nr. 288 din 16 decembrie 2012 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne; 
- Hotărârea Guvernului nr. 460 din 22 iunie 2017 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 

16 iunie 2012 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 
- Hotărârea Guvernului nr. 409 din 07 iunie 2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al 

funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;  
- Ordinul MAI nr. 138 din 18 aprilie 2013 privind aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea 

performanţelor profesionale ale angajaţilor cu statut special din cadrul subdiviziunilor MAI;  
- Ordinul MAI nr. 239 din 14 august 2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind controlul special 

al candidaţilor la angajare sau promovare în funcţia publică cu statut special din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne. 

 
În cadrul unor instituții subordonate, există ghiduri de promovare în carieră aprobate prin act normativ și 
proceduri standard de operare în baza cărora are loc promovarea în funcție (ex. IGP)48. Potrivit procedurilor 
prevăzute în actele normative descrise mai sus, pentru situaţiile în care, în urma depunerii cererilor pentru 
ocuparea funcțiilor vacante, au fost identificaţi doi sau mai mulţi candidaţi din sursă internă, care îndeplinesc 
în aceeași măsură condiţiile de evoluţie în carieră, selectarea acestora, în vederea promovării/transferării, se 
face în bază de concurs. În acest sens, de regulă, Comisiile de concurs se constituie din unul dintre conducătorii 
adjuncţi ai subdiviziunii/ autorităţii/ instituţiei, conducătorul subdiviziunii resurse umane, un reprezentant al 
serviciului resurse umane (care îndeplineşte rolul de secretar) şi alţi 2-4 membri, desemnaţi prin actul 
administrativ emis/adoptat de persoana/organul care are competenţa legală de angajare. Toţi membrii 
Comisiei, inclusiv secretarul, au drept de vot.  

Comisiile de angajare/promovare preponderent sunt formate din bărbați. Datele arată că în cadrul MAI și al 
instituțiilor subordonate comisiile de angajare/promovare sunt formate preponderent din bărbați. Numărul 
redus sau lipsa femeilor din comisiile de angajare/promovare poate fi catalogat drept un factor ce poate 
dezavantaja femeile la etapa de avansare în carieră.  

Se recomandă: 
- modificarea atât a Ordinului MAI nr. 138 din 18 aprilie 2013 privind aprobarea Regulamentului cu privire la 

evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor cu statut special din cadrul subdiviziunilor MAI, cât 
și a Ordinului MAI nr. 239 din 14 august 2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind controlul 
special al candidaţilor la angajare sau promovare în funcţia publică cu statut special din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, prin obligarea de a include în comisiile de angajare/promovare a cotei de gen  în 
proporție de 50% a femeilor și  desfășurarea  instruirilor privind genul și diversitatea, stereotipurile și 
prejudecățile pentru toți membrii comisiilor de angajare/promovare, inclusiv condiționarea activității în 
aceste comisii de realizarea de cursuri relevante pe această tematică. 

 
T5. Numărul femeilor și bărbaților implicați în Comisiile create în baza ordinului MAI nr. 239/2017 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind controlul special al candidaților la angajare sau promovare în funcția publică cu statut special din 
cadrul MAI, pentru anii 2018-2019 în IGP, IGPF, IGC și IGSU  

Instituția 
2018 2019 

Femei Bărbați Femei Bărbați 

IGPF 16 48 18 46 

IGSU* -- -- -- -- 

IGC* -- -- -- -- 

IGP* -- -- -- -- 

                     *nu există date  

 

                                                            
48 http://politia.md/sites/default/files/ordinul_cu_privire_la_aprobarea_ghidului_carierei_politistului.pdf 

http://politia.md/sites/default/files/ordinul_cu_privire_la_aprobarea_ghidului_carierei_politistului.pdf
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T6. Numărul femeilor și bărbaților implicați în Comisiile create în baza ordinului MAI nr.138/2013 privind aprobarea 
Regulamentului cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților cu statut special din cadrul 
subdiviziunilor MAI pentru anii 2018-2019 în IGP, IGPF, IGC și IGSU 

Instituția 
2018 2019 

Femei Bărbați Femei Bărbați 

IGPF 35 217 34 210 

IGSU* -- -- -- -- 

IGC* -- -- -- -- 

IGP 102 850 102 850 

                 *nu există date  

Referințe la practica internațională:  

UNDP, Women Police Officers Network in South East Europe (WPON) a realizat documentul Guidelines for 
Gender Sensitive Policing, with an Emphasis on Recruitment, Selection and Professional Development of 
Women in Police Services. Acest ghid oferă exemple de bune practici cum ar fi formarea unor comisii mixte 
și instruirea membrilor comisiilor de admitere pe teme de egalitate de gen. Astfel, implicarea în activitățile 
de evaluare profesională și promovare este condiționată de participarea anterioară la cursuri de formare 
care să ajute membrii comisiilor să își identifice propriile prejudecăți, să înțeleagă stereotipurile care apar 
și să își îndeplinească activitatea în funcție de meritele profesionale și capacitățile candidaților, și nu în 
funcție de prejudecăți.  

În Serbia, de exemplu, a fost stabilit un algoritm ca 1 sau 2 din cei 4 membri ai comisiei de recrutare să fie 
femei. ONU recomandă la rândul său comisii în care diversitatea de gen să fie asigurată și în care membrii 
comisiilor să aibă parte de formare profesională pe tema egalității de gen pentru a se asigura conștientizarea 
și sensibilizarea față de această tematică. 

 
La etapa de angajare şi promovare, de cele mai dese ori, femeile sunt defavorizate. În conformitate cu 
procedurile standard de resurse umane aprobate în cadrul MAI, în situaţia în care mai mulţi candidaţi au 
aceeaşi notă finală, este declarat învingător al concursului candidatul care are cea mai mare notă la proba 
scrisă. În cazul în care concursul a constat şi în alte probe, departajarea se va realiza în funcţie de notele 
obţinute la proba practică de evaluare a aptitudinilor, iar dacă şi în această situaţie se constată egalitatea, în 
funcție de rezultatele la proba de evaluare a performanţei fizice. În situație de punctaj egal, în baza condițiilor 
de departajare, femeile ar putea fi dezavantajate având în vedere că, criteriile de departajare stabilesc ca fiind 
relevantă proba de evaluare a performanţei fizice. Chiar dacă normativele sunt ajustate aparent la aspectul de 
gen, există riscul ca comisia să acorde prioritate candidatului  bărbat, având în vedere stereotipurile existente 
și care nu sunt conștientizate. 
 
Se recomandă: 
Instituirea măsurilor pozitive temporare, având în vedere numărul redus al femeilor în funcții de conducere 
în MAI și instituțiile subordonate. Menţionăm că, măsurile temporare sunt permise de Legea nr. 121 din 2012. 
Prin urmare, se propune modificarea prevederilor din Ordinul MAI nr. 239 din 14 august 2017 cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind controlul special al candidaţilor la angajare sau promovare în funcţia publică 
cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne prin care, în cazul existenței unui punctaj egal între 
doi candidați (o femeie și un bărbat), să se ia în considerare acordarea de prioritate femeii, în ceea ce privește 
promovarea, atâta timp cât încă există un dezechilibru de gen major în legătură cu promovarea în profesie a 
femeilor. Măsura urmează să fie instituită temporar.  
 

Referințe la practica internațională:  

În ceea ce privește asigurarea egalității de șanse în cadrul proceselor de angajare sau de promovare, ONU 
recomandă stabilirea de comisii în care diversitatea de gen să fie respectată și în care membrii comisiilor să 
aibă parte în prealabil de formare profesională pe tema egalității de gen pentru a se asigura conștientizarea 
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și sensibilizarea față de această tematică.49  Pentru a asigura egalitatea de șanse între femei și bărbați, 
formula propusă de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-409/95, Hellmut Marschall v Land 
Nordrhein-Westfalen este ca, în cazul existenței unui punctaj egal între doi candidați (o femeie și un bărbat), 
să se ia în considerare acordarea de prioritate femeii în ceea ce privește promovarea, atâta timp cât încă 
există un dezechilibru de gen major în legătură cu promovarea în profesie în domeniul specific analizat. 
Formula elaborată de Curtea de Justiție este una flexibilă și permite la rândul său o excepţie în cazul situaţiei 
când, la o evaluare obiectivă a criteriilor specifice fiecărei candidaturi individuale, balanţa înclină în favoarea 
bărbatului. La rândul lor, aceste din urmă criterii specifice, sunt și ele analizate de Curte pentru a nu exista 
riscul ca ele să fie discriminatorii în raport cu femeile candidate.50 
 
Practici pozitive internaționale recomandate:  

În Statele Unite ale Americii, National Center for Women and Policing  a dezvoltat un ghid detaliat de 
instrumente care permit auto-evaluarea de către serviciile de resurse umane în ceea ce privește aspecte 
extrem de diverse, începând de la dezvoltarea termenilor de referință pentru o poziție, stabilirea 
componenței comisiilor de selecție și formarea prealabilă a membrilor acestor comisii, măsuri pentru a 
ajunge la candidate de calitate, obstacolele din procedurile de selecție, programe de formare, politici de 
prevenire a hărțuirii sexuale, stabilirea unor programe de mentorat, stabilirea de politici favorabile 
familiei.51  

În Marea Britanie, Metropolitan Police Service în Strategia sa pentru Incluziune și Diversitate 2017-2021 
prioritizează recrutarea diversă.52 Iar DCAF în ghidul său Reforma Poliției și Gen recomandă liste de criterii 
concrete ca modele pentru asigurarea egalității de gen.53 

 

2.4. Orar de muncă 
 
În MAI și instituțiile subordonate se aplică regulile ce țin de orarul de muncă în baza prevederilor generale 
prevăzute de Codul Muncii al Republicii Moldova. Astfel, dreptul la timp parţial de muncă (prevăzut la Art. 
97(2), acomodarea rezonabilă a condiţiilor de muncă pentru femeile gravide (prevăzută la Art. 250 (1)), pauzele 
pentru alimentarea copilului (prevăzute la Articolul 108), programe individualizate/regim flexibil de muncă 
(prevăzut de Art. 100 (7)) sunt aplicabile MAI și instituțiilor subordonate, cu excepția trupelor de carabinieri. 
Trupele de aarabinieri au un caracter militarizat și în privința acestora încă este aplicabilă legislația similară 
militarilor.  
 
De menţionat că, în anul 2018, în cadrul Poliției au fost identificate unele soluții de introducere a programului 
de muncă flexibil. Astfel, de program de lucru flexibil beneficiază toţi angajaţii IGP care solicită program flexibil. 
Conform datelor preliminare, pe parcursul anului 2018, în cadrul IGP și subdiviziunilor subordonate, de astfel 
de program au beneficiat 54 de angajaţi, anume 46 femei şi 7 bărbaţi, în anul 2019 de program flexibil de lucru 
au solicitat 17 angajaţi dintre care 15 femei și 2 bărbați54. 
 
Chiar dacă legislația națională prevede reglementări de ajustare a orarului de muncă, datele statistice 
furnizate de MAI sugerează că aceste mecanisme legale nu sunt valorificate. Un motiv în acest context ar 
putea fi considerat lipsa infrastructurii necesare (spre exemplu, lipsa încăperilor amenajate pentru alăptare). 
Tabelele de mai jos vin să confirme aceste practici neîntrebuinţate. 

(i)  durata redusă a timpului de muncă - datele din tabelul 7 vin să elucideze practica nevalorificată a acestor 
prevederi de către toate instituţiile subordonate MAI. Menţionăm că, în conformitate cu prevederile Codului 
Muncii, în privința angajaților MAI și instituțiilor subordonate se aplică reglementarea cu referire la durata 

                                                            
49 UN, Strategic Policy and Development Section of the Police Division, Office of Rule of Law and Security Institutions (OROLSI), Department of 
Peacekeeping Operations (DPKO), United Nations Police Gender Toolkit disponibil aici: http://repository.un.org/handle/11176/387374.  Pag 156. 
50 Curtea de Justiție a Uniunii Europene, C-450/93, Eckhard Kalanke v Freie Hansestadt Bremen din 17 octombrie 1995; C-409/95, Hellmut Marschall v 
Land Nordrhein-Westfalen, 11 noiembrie 1997. 
51 National Center for Women and Policing, Recruiting & Retaining Women, A Self-Assessment Guide for Law Enforcement, disponibil la: 
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/bja/185235.pdf.  
52 Metropolitan Police Service, Strategie 2017-2021, disponibil: https://www.met.police.uk/SysSiteAssets/foi-media/metropolitan-
police/policies/inclusion-strategy-2017-2021.pdf.  
53 Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Tara Denham, Police Reform and Gender, disponibili la: 
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/tool_2.pdf.  
54 http://politia.md/sites/default/files/raport_plan_de_actiuni_ord.521-17_pentru_2018_ro.pdf  

http://repository.un.org/handle/11176/387374
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/bja/185235.pdf
https://www.met.police.uk/SysSiteAssets/foi-media/metropolitan-police/policies/inclusion-strategy-2017-2021.pdf
https://www.met.police.uk/SysSiteAssets/foi-media/metropolitan-police/policies/inclusion-strategy-2017-2021.pdf
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/tool_2.pdf
http://politia.md/sites/default/files/raport_plan_de_actiuni_ord.521-17_pentru_2018_ro.pdf


25 
 

redusă a timpului de muncă (art. 96 CM). Astfel, pentru anumite categorii de salariaţi, în funcţie de vârstă, de 
starea sănătăţii, de condiţiile de muncă şi de alte circumstanţe, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi 
contractul individual de muncă, se stabileşte durata redusă a timpului de muncă.  

 
 

T7. Numărul femeilor/bărbaților în privința cărora au fost aplicate reglementările legate de durata redusă a 
timpului de muncă, conform art. 96 CM pentru anii 2018-2019 în IGP, IGPF, IGC și IGSU 

Instituția 
2018 2019 

Femei Bărbați Femei Bărbați 

IGPF 0 0 0 0 

IGSU 0 2 0 0 

IGC 0 0 0 0 

IGP 0 0 0 0 

 
(ii) timpul parţial de muncă - datele reflectate în tabelul 8 relevă o aplicare parţială a oportunităţilor date. 
De timpul de muncă parțial beneficiază un număr relativ limitat de persoane din cadrul IGSU (preponderent 
bărbați) și IGP, iar în cadrul IGPF și IGC aceste prevederi practic nu sunt implementate.  

Conform art. 97 al Codului Muncii, cu referire la timpul parţial de muncă, se prevede că angajatorul poate 
angaja salariaţi cu ziua sau săptămâna de muncă parţială (pe fracţiune de normă), durata concretă a timpului 
de muncă parţial fiind consemnată în contractul individual de muncă, în conformitate cu prevederile art.49 
alin.(1) lit.l). Totodată, art. 97’ al CM stipulează că nu se admite tratamentul mai puţin favorabil al salariaţilor 
cu timp de muncă parţial în raport cu salariaţii cu normă întreagă care prestează o muncă echivalentă la 
aceeaşi unitate dacă un asemenea tratament se bazează exclusiv pe durata timpului de muncă zilnic sau 
săptămânal şi nu are o justificare obiectivă.  
 
T8. Numărul femeilor/bărbaților în privința cărora au fost aplicate reglementările legate de timpul de muncă parțial, 
conform art. 97 CM pentru anii 2018-2019 în IGP, IGPF, IGC și IGSU 

Instituția 
2018 2019 

Femei Bărbați Femei Bărbați 

IGPF 1 0 0 1 

IGSU 5 11 4 10 

IGC 0 0 0 0 

IGP 23 13 8 9 

 
(iii) timpul flexibil de muncă – această reglementare a Codului Muncii este valorificată doar în cadrul IGPF şi 
IGP (tabelul 9). Menţionăm că, art. 100 al CM prevede că, angajatorul poate stabili, cu acordul scris al 
salariatului, programe individualizate de muncă, cu un regim flexibil al timpului de muncă, dacă această 
posibilitate este prevăzută de regulamentul intern al unităţii sau de contractul colectiv ori de cel individual de 
muncă. 

 
T9. Numărul femeilor /bărbaților în privința cărora au fost aplicate reglementările legate de timpul de muncă 
flexibil, conform art. 100 CM pentru anii 2018-2019 în IGP, IGPF, IGC și IGSU 

Instituția 
2018 2019 

Femei Bărbați Femei Bărbați 

IGPF 59 49 46 38 

IGSU 0 0 0 0 

IGC 0 0 0 0 

IGP 14 4 21 13 

 
(iv) pauzele pentru alimentarea copilului – reglementare ce nu este aplicată în nici o instituție subordonată 
din cadrul MAI (tabelul 10), fapt care poate fi explicat prin lipsa infrastructurii și alte impedimente, inclusiv 
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stereotipuri de gen. Potrivit informațiilor furnizate de MAI, în cadrul aparatului central al MAI și al autorităților 
administrative din subordinea (IGP, IGPF, IGC și IGSU) nu există încăperi special amenajate pentru alimentarea 
copilului. 

Conform at. 108 al CM, se prevede că unuia dintre părinţii (tutorelui) care au copii în vârstă de pînă la 3 ani i 
se acordă, pe lângă pauza de masă, pauze suplimentare pentru alimentarea copilului. Pauzele suplimentare 
vor avea o frecvenţă de cel puţin o dată la fiecare 3 ore, fiecare pauză având o durată de minimum 30 de 
minute. Pentru unul dintre părinţii (tutorele) care au 2 sau mai mulţi copii în vârstă de pînă la 3 ani, durata 
pauzei nu poate fi mai mică de o oră. Pauzele pentru alimentarea copilului se includ în timpul de muncă şi se 
plătesc reieşindu-se din salariul mediu În cazul în care angajatorul asigură în cadrul unităţii încăperi speciale 
pentru alimentarea copiilor, acestea vor îndeplini condiţiile de igienă corespunzătoare normelor sanitare în 
vigoare.  

 
T10. Numărul femeilor/bărbaților în privința cărora au fost aplicate reglementările legate de pauzele pentru 
alimentarea copilului, conform art. 108 CM pentru anii 2018-2019 în IGP, IGPF, IGC și IGSU 

Instituția 
2018 2019 

Femei Bărbați Femei Bărbați 

IGPF 0 0 0 0 

IGSU 0 0 0 0 

IGC 0 0 0 0 

IGP 0 0 0 0 

 

Referințe în standardele internaționale: 

Interdicția discriminării, inclusiv a discriminării indirecte, este prevăzută în Convenția ONU privind 
eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor precum și în Convenția europeană a 
drepturilor omului în Art. 14 și în Protocolul adițional 12 și reafirmată în rezoluţiile ONU nr. 1325 din 2000,  
nr. 1889 din 2009 , nr. 2122 din 2013, nr. 2242 din 2015  și nr. 2467 din 2019 . 

Interdicția discriminării femeilor gravide este statuată de Organizația Internațională a Muncii (ILO) în 
Convenția pentru Protecția Maternității, din 2000 nr. 183 și în Recomandarea 2000  nr191.  

 
Se recomandă:  
Iniţierea la nivel de MAI a procedurilor de valorificare (i) a dreptului la timp parţial de muncă (prevăzut la Art. 
97(2) al CM), (ii) a acomodării rezonabile a condiţiilor de muncă pentru femeile gravide (prevăzută la Art. 250 
(1) CM), (iii) a  pauzelor pentru alimentarea copilului (prevăzute la Articolul 108 CM), (iv) a programelor 
individualizate/a regimului flexibil de muncă (prevăzut de Art. 100 (7) CM). Totodată să recomandă 
implementarea prevederilor cu referire la organizarea infrastructurii necesare pentru a face aplicabil articolul 
108 din CM.  
 

2.5. Responsabilitățile de familie 

Legislația națională prevede dreptul angajaţilor la concediul paternal de 14 zile. Astfel, dreptul la 
indemnizaţie paternală se acordă tatălui asigurat în sistemul public de asigurări sociale, angajat în baza 
contractului individual de muncă sau aflat în raport de serviciu în baza actului administrativ, pentru îngrijirea 
copilului nou-născut, cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova. Indemnizaţia paternală se stabileşte 
salariaţilor asiguraţi în sistemul public de asigurări sociale, care: 
- are un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani sau de cel puţin 9 luni, realizat în ultimele 24 luni 

premergătoare datei naşterii copilului; 
- tatălui copilului nou-născut i s-a acordat, la cerere, concediu paternal la toate unităţile în care desfăşoară 

activităţi în primele 56 de zile de la data naşterii copilului”; 
- tatăl copilului nou-născut a solicitat stabilirea indemnizaţiei paternale în termen de 12 luni de la data 

naşterei copilului;               
- tatăl copilului nou-născut a realizat un venit asigurat la toate unităţile în care desfăşoară activităţi în 

ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului. 
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Datele statistice furnizate denotă situații relativ uniforme legate de beneficierea de concediu de maternitate 
și paternitate, în special în cadrul IGPF și IGP (vedeţi tabelul 11). În IGSU, în anul 2019, numărul bărbaților care 
au beneficiat de concediu de paternitate a crescut considerabil în comparație cu anul 2018 și coraportat la 
numărul de femei care au beneficiat de concediu de maternitate. Totodată, se atestă o creştere a numărului 
bărbaților care solicită concediu de paternitate. De specificat că, cel mai redus număr al bărbaților și femeilor 
care solicită concediu de paternitate și maternitate este înregistrat în IGC.  
T11. Numărul femeilor/bărbaților care au beneficiat de concediu de maternitate și paternitate, pentru anii 2018-2019 în 
IGP, IGPF, IGC și IGSU 

Instituția 
2018 2019 

Femei Bărbați Femei Bărbați 

IGPF 109 163 116 158 

IGSU 32 79 33 114 

IGC 10 0 13 4 

IGP 296 218 308 348 

 
Se recomandă: 
Promovarea concediului de paternitate în rândul bărbaților, în special în cadrul IGC. Menţionăm că, potrivit 
legislației, soţiilor colaboratorilor de poliţie, neangajate în câmpul muncii şi care nu au un venit asigurat, 
indemnizaţiile de maternitate, indemnizaţiile unice la naşterea copilului şi indemnizaţiile lunare pentru 
creşterea copilului până la vârsta de 3 ani, li se vor calcula şi achita la locul de serviciu al soţului poliţist, din 
bugetul de stat. 
 

Referințe în standardele internaționale: 

Convenția ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor stabilește, în Art. 
11(2)c), obligația statelor de a asigura servicii sociale de suport pentru a permite părinților să îmbine 
obligațiile de familie cu responsabilitățile profesionale. Sugestii de politici de susținere a familiilor propuse 
de Organizația Națiunilor Unite includ politici referitoare la: 1) sarcină (listînd tipurile de concediu, durata 
acestora, condițiile de îndeplinit, alte tipuri de beneficii, aspectele birocratice care trebuie îndeplinite, 
reducerea programului de lucru sau relocarea în sarcini mai puțin solicitante, protecţia față de chimicale sau 
arme în testare, uniforme), 2) creșterea copilului (asigurarea accesului la facilități pentru creșterea copilului, 
flexibilizarea programului de lucru).55 

 

2.6. Infrastructura 
 
Această secțiune examinează, în mod special, infrastructura existentă în cadrul poliției, cu accent asupra 
uniformelor, armamentului, disponibilitatea aranjamentelor pentru îngrijirea copiilor de vârstă preșcolară, 
existența sălilor de sport acomodate. 
 
Constatăm că, uniformele nu sunt acomodate și nu se ține cont de particularitățile fizice ale corpului femeii. 
Problema uniformelor este, de fapt, o problemă strigentă şi frecvent menţionată de femeile din cadrul 
serviciilor de poliţie în discuţii informale, pentru că acestea se confruntă frecvent cu situaţia în care cămăşile, 
pantalonii sau jachetele sunt, pur şi simplu, prea mari. Din declarațiile femeilor ofițere56 din cadrul instituțiilor 
subordonate ale MAI, în unele instituții subordonate uniformele nu sunt acomodate și nu se ține cont de 
particularitățile fizice ale corpului femeii. Spre exemplu, cămășile care sunt oferite în calitate de echipare de 
serviciu sunt de regulă unisex. Acestea sunt incomode, motiv pentru care femeile ofițere și sub-ofițere sunt 
nevoite să-și procure elemente de uniforma de serviciu din surse financiare proprii.  
 
Adaptarea echipamentelor şi a condiţiilor generale de muncă are o importanţă primordială în aplicarea cu 
succes a politicii şanselor egale. Implicit, este important ca MAI și instituțiile subordonate să depună toate 

                                                            
 
56 Focus grup 
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eforturile necesare pentru a se asigura că din rândurile acestora fac parte şi participă în activitatea profesională 
tot mai multe femei. 
 
Din aceste motive, în procesul de elaborare a uniformelor, în conformitate cu bunele practici internaționale, 
femeile ar trebui să fie consultate. Spre exemplu, în unele state, ministrul sau o comisie specială decide în 
legătură cu aspectul uniformelor. În Croația, în procesul de aprobare a uniformelor este implicată o Comisie 
specială. Din aceasta fac parte reprezentanții tuturor structurilor de poliție şi a sindicatelor care activează în 
cadrul ministerului. Sprijin profesional oferă Departamentul pentru Echipament şi Uniformele Poliţiei care are 
sarcina de a elabora reglementări detaliate pentru fiecare element al uniformei de poliţist şi care urmăreşte 
achiziţionarea acestora, confecţionarea şi distribuirea. În cazul în care subiectul de discuții devine un anumit 
element al uniformei pentru femei, la sesiune urmează să participe un număr mai mare de femei, 
reprezentante ale tuturor sindicatelor din cadrul Ministerului şi din toate structurile de poliţie. 
 
Modul de utilizare a armamentului pare a fi parțial inechitabil. Criteriile de distribuire a armelor și mijloacelor 
speciale și condițiile speciale sunt reglementate în cadrul MAI și al instituțiilor subordonate, dar nu sunt făcute 
publice având în vedere caracterul clasificat al acestei informații. Implicarea reprezentantelor din cadrul 
instituţiilor subodronate MAI în cadrul focus grupurilor organizate pe parcursul elaborarării acestui studiu a 
permis să identificăm că, criteriile privind distribuirea armelor sunt identice pentru femei şi bărbaţi în cadrul 
MAI și instituțiilor subordonate. Cu toate acestea, participantele au reclamat cazuri când, deși potrivit 
procedurii urmau să primească armă sau mijloace speciale, acestea nu le-au fost încredințate. Motivele nu 
sunt cunoscute.  

Este cunoscut că femeile şi bărbaţii se diferenţiază în general după caracteristicile morfologice. Cercetările au 
demonstrat că precizia tragerii este influenţată şi de dimensiunile patului armei, astfel se impune analiza 
tipului corespunzător de pistoale pentru femei. Din aceste motive, se necesită analiza detaliată privind 
echipamentul corespunzător pentru femei. Echipamentul şi uniforma corespunzătoare au repercusiuni în 
primul rând asupra siguranţei angajaţilor cu prilejul exercitării sarcinilor şi a rezultatelor obţinute. Din aceste 
motive,  se impune ca la achiziţiile viitoare de armament şi echipamente, având în vedere că numărul femeilor 
este în creştere, să se ia în considerare și caracteristicile lor morfologice. 
 
Capacitățile de cazare, facilitățile sanitare, sălile de sport pot fi adaptate mai mult la necesitățile femeilor 
din sistem. În cadrul Academiei de Poliție este practicat inclusiv și regimul de cazarmă în procesul de cazare a 
cursanților. În cadrul Academiei de Poliție și Colegiului Poliției de Frontieră  există dormitoare separate precum 
şi băi separate pentru femei şi bărbaţi. Situaţia este relativ diferită în clădirile în care angajaţii îşi desfăşoară 
activitatea. O parte din participantele la focus grup nu au răspuns la această întrebare, altă parte a precizat că 
există băi separate, iar o persoană a menționat că băi separate există doar în clădirile noi, sau în cele care au 
fost renovate în ultimii 2-3 ani. De asemenea, a fost reclamată lipsa echipamentului de sport adaptat pentru 
necesitățile femeilor în unele cazuri și lipsa sălilor de sport în general.  
 
Aranjamentele pentru îngrijirea copiilor de vârstă preşcolară lipsesc. În cadrul focus grupurilor, femeile 
ofițere și sub-ofițere din cadrul MAI și instituțiilor subordonate au menționat faptul că lipsa aranjamentelor 
pentru îngrijirea copiilor de vârstă preşcolară reprezintă un impediment în cariera profesională. Acestea au 
specificat că de regulă, după nașterea unui copil, din cauza lipsei creșelor, grădinițelor, pe o durată de cel puțin 
1 an până la 3 ani, acestea nu se reîncadrează în serviciu. De asemenea, o parte din acestea ulterior renunță 
la cariera în MAI și instituțiile subordonate.  
 

Referințe la practica internațională:  

Uniformele polițistelor sunt incomode, nu țin cont de particularitățile fizice:UNDP,  Women Police Officers 
Network in South East Europe (WPON) în ghidul Guidelines for Gender Sensitive Policing, with an Emphasis 
on Recruitment, Selection and Professional Development of Women in Police Services dă exemplul Croației, 
stat in care femeile polițiste au fost consultate pentru adaptarea uniformei. Uniforme adaptate în funcție 
de gen există și în Muntenegru sau Macedonia. În SUA, departamentele de poliție au cerut vânzătorilor să 
le asigure uniforme și echipante în mărimi mai mici pentru femei.57ONU, Strategic Policy and Development 

                                                            
57 Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Tara Denham, Police Reform and Gender, disponibili la: 
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/tool_2.pdf. 

https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/tool_2.pdf
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Section of the Police Division, Office of Rule of Law and Security Institutions (OROLSI), Department of 
Peacekeeping Operations (DPKO), în compendiul de modele United Nations Police Gender Toolkit  listează 
ca unul dintre indicatorii de evaluare privind egalitatea de gen și adaptarea uniformelor.58 

Sugestii de politici de susținere a familiilor propuse de Organizația Națiunilor Unite includ politici 
referitoare la: 1) sarcină (listând tipurile de concediu, durata acestora, condițiile de îndeplinit, alte tipuri de 
beneficii, aspectele birocratice care trebuie îndeplinite, reducerea programului de lucru sau relocarea în 
sarcini mai puțin solicitante, protecţia față de chimicale sau arme în testare, uniforme adaptate, inclusiv 
pentru gravide), 2) creșterea copilului (asigurarea accesului la facilități pentru creșterea copilului, 
flexibilizarea programului de lucru).59Art. 11(2)c)  din Convenția ONU pentru eliminarea tuturor formelor de 
discriminare împotriva femeilor stabilește obligația statelor de a asigura serviciile sociale de suport pentru 
a permite părinților să îmbine obligațiile de familie cu responsabilitățile profesionale.  

 
Sălile sportive de regulă nu dețin facilități pentru femei, inclusiv lipsește echipament sportiv acomodat. ONU 
prin Strategic Policy and Development Section of the Police Division, Office of Rule of Law and Security 
Institutions (OROLSI), Department of Peacekeeping Operations (DPKO), în compendiul de instrumente și 
modele sugerate pentru a asigura egalitatea de gen United Nations Police Gender Toolkit recomandă 
asigurarea de facilități separate sau adaptate după caz.60 
 

Practici pozitive internaționale recomandate:  

Sugestii de modele concrete sunt disponibile în Project Tool 76: Checklist on implementing family-friendly 
policies din partea ONU prin Strategic Policy and Development Section of the Police Division, Office of Rule 
of Law and Security Institutions (OROLSI), Department of Peacekeeping Operations (DPKO).61 

 
 

2.7. Recomandări  
 

 Revizuirea și adaptarea din perspectiva de gen a cerințelor obligatorii privind probele fizice la recrutarea și 
evaluarea personalului Poliței aprobate prin Ordinul MAI nr. 69 din 16 martie 2017 privind aprobarea 
Regulamentului cu privire la organizarea pregătirii fizice şi sportului în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

 Modificarea pct. 9 din Regulamentul cu privire la organizarea pregătirii fizice şi sportului în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul MAI nr. 69 din 16 martie 2017, astfel ca, Comisia să fie 
constituită de cel puțin 50 % femei; 

 Organizarea cursurilor de formare pe tematica genului și a diversității incluzând aspecte legate de 
identificarea stereotipurilor și prejudecăți pentru toți membrii comisiilor de selecție, recrutare, promovare 
pentru a asigura practici de recrutare de personal nediscriminatorii. 

 Modificarea Regulamentului de Admitere al Academiei de Poliție, prin excluderea criteriilor de vârstă și 
înălțime diferențiate pentru femei și bărbați; 

 Modificarea Regulamentului de admitere al Academiei de Poliție prin excluderea cotei de admitere pentru 
candidatele de gen feminin la locurile cu finanţare bugetară (cu excepţia locurilor prevăzute la învăţământul 
cu frecvenţă redusă) care, actualmente, constituie până la 30 la sută din numărul total de locuri prevăzut 

                                                            
58 UN, Strategic Policy and Development Section of the Police Division, Office of Rule of Law and Security Institutions (OROLSI), Department of 
Peacekeeping Operations (DPKO), United Nations Police Gender Toolkit disponibil aici: 
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%2
0Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y 
59 UN, Strategic Policy and Development Section of the Police Division, Office of Rule of Law and Security Institutions (OROLSI), Department of 
Peacekeeping Operations (DPKO), United Nations Police Gender Toolkit, Project Tool 76: Checklist on implementing family-friendly policies disponibil 
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%2
0Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y. 
60 UN, Strategic Policy and Development Section of the Police Division, Office of Rule of Law and Security Institutions (OROLSI), Department of 
Peacekeeping Operations (DPKO), United Nations Police Gender Toolkit disponibil aici: 
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%2
0Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y. 
61 UN, Strategic Policy and Development Section of the Police Division, Office of Rule of Law and Security Institutions (OROLSI), Department of 
Peacekeeping Operations (DPKO), United Nations Police Gender Toolkit, Project Tool 76: Checklist on implementing family-friendly policies disponibil 
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%2
0Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y. 

http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
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pentru învăţământul cu frecvenţă și înlocuirea acesteia cu o măsură pozitivă de stabilire a unei cote minime 
de cel puțin 30% femei; 

 Modificarea Ordinului MAI nr. 69 din 16.03.2017 privind aprobarea Regulamentului cu privire la 
organizarea pregătirii fizice şi sportului în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, astfel ca în procesul de 
înmatriculare și angajare în cadrul MAI sau al instituțiilor subordonate, proba fizică să nu fie determinantă; 

 Promovarea oportunității recrutării în instituțiile de învățământ în ceea ce privește concursul de admitere 
la Academia „Ştefan cel Mare” a MAI; 

 Ajustarea Ordinului nr. 4 din 11 ianuarie 2014 cu privire la aprobarea ghidului privind intervenția 
profesională în exercițiul funcției prin prezentarea procedurilor de aplicare a forței fizice și mijloacelor speciale 
de către femei polițiste și în cazul femeilor; 

 Modificarea Ordinului MAI nr. 138 din 18 aprilie 2013 privind aprobarea Regulamentului cu privire la 
evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor cu statut special din cadrul subdiviziunilor MAI și a 
Ordinului MAI nr. 239 din 14.08.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind controlul special al 
candidaţilor la angajare sau promovare în funcţia publică cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, cu reglementarea prevederilor: 

- Comisiile de angajare și promovare să fie formate în proporție de 50 % de femei; 

- Selectarea membrilor comisiilor de recrutare/ angajare și promovare să fie condiționată de absolvirea 
de cursuri relevante pe tematica egalității și a diversității. 

- Atunci când 2 candidați au acumulat puncte egale în rezultatul evaluării, prioritate va avea femeia atâta 
timp cât discrepanța de gen reflectată prin procentele de recrutare sugerează că este necesară 
adoptarea de măsuri afirmative; 

- Dezvoltarea programelor interne de mentorat și leadership pentru femeile din Poliție; 

- Sensibilizarea și informarea personalului Poliției asupra dreptului femeilor și bărbaților la tratament egal 
pe timpul carierei și soluțiile de conciliere a vieții de familie cu activitatea profesională. 

 Consultarea femeilor în procesul de dezvoltare a conceptelor de uniformă; 

 Aprobarea conceptului uniformelor în comisie specializată  în care numărul de femei să fie egal cu numărul 
bărbaților; 

 Stabilirea regulilor de procurare, evaluarea necesităților și procurarea armamentului și mijloacelor speciale 
cu luarea în considerare a diferențelor de gen și a caracteristicilor morfologice; 

 Evaluarea necesităților specifice, elaborarea unui plan gradual de ajustare a infrastructurii MAI și a 
instituțiilor subordonate, în special a capacităților de cazare, a facilităților sanitare, și sălilor de sport pentru ca 
acestea să fie adecvate la necesitățile specifice femeilor; 

 Promovarea acomodării rezonabile a orarului de muncă în rândurile angajaților MAI; 

 Dezvoltarea infrastructurii în cadrul MAI și instituțiilor subordonate cu privire la aplicarea art. 108 din CM; 

 Promovarea concediului de paternitate în instituțiile subordonate ale MAI, în special în cadrul IGC; 

 Dezvoltarea serviciilor alternative pentru îngrijirea copiilor de vârstă preşcolară la locul de muncă; 

 Consultarea documentelor de politici interne elaborate în cadrul MAI și instituțiilor subordonate cu 
Asociația Femeilor din Poliție; 

 Creşterea numărului de ore de instruire dedicate egalităţii de gen şi prevenirii discriminării, în cadrul 
Centrului Integrat de Pregătire şi Aplicare a Legii şi în cadrul Academiei "Ştefan cel Mare". 
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3. SECTORUL APĂRĂRII 
 

3.1. Cerinţe fizice 

Prin elaborarea noului Regulament, Ministerul Apărării a întreprins anumiţi paşi pentru a spori incluziunea 
femeilor în sectorul apărării, înlăturând anumite bariere, identificate anterior cu sprijinul experţilor. 
Cerinţele minime de pregătire fizică a militarilor sunt stabilite în Regulamentul pregătirii fizice militare, pus în 
aplicare prin Ordinul Ministrului Apărării nr. 91 din 11 februarie 2020. Documentul a prevăzut exercițiul de 
control ”tracțiuni în brațe la bara fixă”, doar pentru bărbați. În cazul femeilor acest exerciţiu a fost înlocuit cu 
exerciţiul „tracţiuni în braţe la bara fixă din atârnat culcat”. Totodată, exerciţii precum „flotări de braţe din 
sprijin culcat”, au fost prevăzute atât pentru femei  cât şi pentru bărbaţi.  
 
În pofida acestor progrese, proiectul de regulament menține carenţele anterioare, care stabilesc cerinţe 
diferite şi număr diferit de exerciţii de control pentru bărbaţi şi femei. Astfel, noul Regulament (2020) 
menţine distanţa diferită de alergare pentru candidaţii la studii în instituţiile militare de învăţământ şi 
candidaţii care optează pentru angajarea în serviciul militar prin contract: femeile - 1000m, comparativ cu 
bărbaţii  - 3000m. În Baremul de control, prevăzut la Anexa nr. 21 din Regulament, anumite exerciţii precum 
„urcarea prin forţă” (Execiţiul nr. 5 din anexa nr. 21); „ridicarea halterei mici (smuls)” (exerciţiul nr. 10); 
„ridicarea halterei mici (împins)” (exerciţiul nr. 11) sunt prevăzute doar pentru bărbaţi fără a exista o justificare 
obiectivă determinată de cerințele profesionale determinante pentru această diferențiere.  
 
Aceste abordări nu au justificare obiectivă şi rezonabilă. Practicile de menţinere a unor standarde diferenţiate 
de pregătiure fizică a femeilor şi bărbaţilor par să fi fost moştenite din perioada sovietică, când femeile erau 
antrenate preponderent în activităţi de sprijin pentru sectorul apărării. În condiţiile armatei moderne şi a 
angajamentelor internaţionale în materie de egalitate şi nediscriminare, când se doreşte implicarea plenară a 
femeilor în toate sferele sectorului apărării, o asemenea abordare este caducă.  
 
Aceste practici conduc la o pregătire fizică mai slabă a femeilor în raport  cu bărbaţii și la perpeturarea unor 
stereotipuri și prejudecăți care pot fi nocive pentru moralul și relațiile din cadrul trupelor militare. Conform 
datelor colectate şi examinate de consultanţi, aproximativ 47% (9 din 20 candidate) la studii în Academia 
Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, au eşuat la susţinerea probele fizice. Per a contrario, rata de 
eşec  în cazul bărbaţilor a fost de 24% (27 din 112 candidaţi).  

F3. Accederea femeilor şi bărbaţilor în instituţiile militare în anul 2019 
Sursa: Datele oferite de Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” 

Aceste abordări diferenţiate sunt contrare standardelor internaţionale, fundamentate mai jos: 

Referințe în standardele internaționale:  
 Articolul 10 litera a) din Convenția ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare 

împotriva femeilor prevede obligația statelor de a stabili aceleaşi condiții pentru accesul la 
profesie. Condițiile egale în accesul la profesie implică aceeași curriculă, aceleași examinări și 
profesori pentru femei și bărbați. 

 În cauza Tanja Kreil c. Bundesrepublik Deutschland, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat 
necesitatea evaluării permanente a nevoilor sociale care are putea justifica standarde diferite de 
angajare pentru femei și bărbați. Astfel, condițiile diferite stabilite la angajare sunt permise în mod 
excepțional, în funcție de condițiile specifice, condiții care necesită evaluarea periodică de către 
instanțe și decidenți.  
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Practici pozitive internaționale recomandate: 
 Mai mult de 60% dintre statele membre NATO stabilesc la recurtare cerințe fizice identice pentru 

femei și bărbați după cum se arată în Raportul anual NATO pentru 2017.62 Exemple notabile în acest 
sens sunt Canada sau Germania, țări în care procedura de selecție nu diferențiază între femei și 
bărbați.  

 O listă detaliată pregatită de ONU privind felul în care pot fi construite și evaluate periodic testele 
fizice și examinarea medicală sugerează elemente comune de evaluare pentru femei și bărbați.63  

 
Se recomandă: 
În acest context, se recomandă modificarea Regulamentului pregătirii fizice militare. Baremele de control 
trebuie să ţină cont de diferenţele biologice existente între femei şi barbaţi la realizarea unor exerciţii. Totuşi, 
exercițiile trebuie să ajute femeile și bărbații să atingă un anumit nivel de pregătire fizică care să le permită, 
fără discriminare, îndeplinirea misiunii puse în sarcină funcției de militar. 

Merită de menţionat şi faptul că Regulamentul pregătirii fizice militare se raportează preponderent la 
pregătirea bărbaţilor. Din cele 124 de figuri utilizate în regulament pentru a ilustra diferite exerciţii, o singură 
figură reflectă femeile realizând un exerciţiu. Această abordare perpetuează stereotipurile de gen în sectorul 
apărării. 
 
Cerinţele privind starea de sănătate sunt prevăzute în 
Regulamentul cu privire la expertiza medico-militară în Forţele 
Armate ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 897/2003. Acestea urmează a fi examinate prin prisma 
reprezentării femeilor în comisiile de expertiză şi a unor cerinţe 
specifice faţă de candidaţi. Una din precondiţiile esenţiale pentru promovarea femeilor în sectorul apărării 
este reprezentarea femeilor în Comisia Centrală de Expertiză medico-militară a Forţelor Armate şi în Comisiile 
Medico-Militare din instituţiile medico-sanitare publice ale Forţelor Armate şi cele de pe lângă organele 
administrativ-militare.  

Analiza datelor oferite de Ministerul Apărării reflectă o reprezentare echitabilă a femeilor şi bărbaţilor  în 
aceste Comisii. Această stare de lucruri pare a fi conformă cu standardele şi recomandările internaţionale. 
 
T12: reprezentarea femeilor în cadrul comisiilor medico-militare: 

Instituția F B 

Direcția asigurare expertiză medico-militară din cadrul Inspectoratului Militar (anterior Comisia 
centrală de expertiză medico-militară a FA) 

7 0 

Comisia medico-militară din cadrul Spitalului clinic militar central 3 7 

Comisia medico-militară din cadrul Centrului consultativ-diagnostic 15 5 

Comisia medico-militară din cadrul Centrului militar al municipiului Chişinău 4 2 

Comisia medico-militară din cadrul Centrului militar teritorial Bălţi 3 4 

Comisia medico-militară din cadrul Centrului militar teritorial Cahul 4 4 

Comisia medico-militară din cadrul Centrului militar teritorial Căuşeni 4 5 

Comisia medico-militară din cadrul Centrului militar teritorial Edineţ  3 4 

Comisia medico-militară din cadrul Centrului militar teritorial Hînceşti 2 5 

Comisia medico-militară din cadrul Centrului militar teritorial Orhei 6 5 

Comisia medico-militară din cadrul Centrului militar teritorial Soroca 3 4 

Comisia medico-militară din cadrul Centrului militar teritorial Străşeni 4 3 

Comisia medico-militară din cadrul Centrului militar teritorial Taraclia 4 4 

Comisia medico-militară din cadrul Centrului militar teritorial Ungheni 4 2 

Comisia medico-militară din cadrul Centrului militar teritorial al U.T.A. Găgăuzia 4 3 

TOTAL: 70 57 

                                                            
62 NATO, Annual report 2017, disponibil la: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_09/20190909_190909-2017-Summary-

NR-to-NCGP.pdf. 
63 UN, Strategic Policy and Development Section of the Police Division, Office of Rule of Law and Security Institutions (OROLSI), Department of 
Peacekeeping Operations (DPKO), United Nations Police Gender Toolkit, Project Tool 68: Checklist for physical tests and medical examination. 
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%2
0Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y.  

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_09/20190909_190909-2017-Summary-NR-to-NCGP.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_09/20190909_190909-2017-Summary-NR-to-NCGP.pdf
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
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În pofida reprezentării echitabile a femeilor în comisiile medico-militare, se conturează prevederi 
discriminatorii faţă de femei la stabilirea stării de sănătate. Astfel, conform Baremului Medical pentru 
stabilirea aptitudinii pentru îndeplinirea serviciului militar, prevăzut la Anexa nr. 2, pct. 79, femeile care la 
momentul depunerii actelor admitere sunt însărcinate, nu vor fi atestate de Comisiile de expertiză medico-
militară, atât la admiterea în instituţiile de învăţământ în domeniul milităriei cât şi la încadrarea în serviciul 
militar prin contract. Din discuţiile în focus grup, reiese că scopul urmărit de autorităţi a fost de a proteja 
femeile de anumite riscuri care pot surveni, implicit stării biologice a femeii şi a relaţiei speciale care există 
între femeie şi copilul ei. Această abordare constituie discriminare pe criteriul de maternitate şi nu poate fi 
justificată.  
 

Referințe în standardele internaționale: 

 Excluderea de la recrutare a femeilor gravide contravine prohibiției discriminării statuată de 
Organizația Internațională a Muncii (ILO) în Convenția pentru protecția maternității, 2000 (No. 183) 
și în Recomandarea sa din 2000 nr. 191. 

 Curtea de Justiție a Uniunii Europene a subliniat în jurisprudența sa că argumente care invocă 
„protecţia stării biologice a femeii şi a relaţiei speciale care există între femeie şi copilul ei”  și care 
determină „excluderea femeilor de la anumite tipuri de profesii pe motiv că lor ar trebui să li se 
acorde o protecţie mai mare decât bărbaţilor împotriva riscurilor care sunt diferite din punct de 
vedere al nevoilor specifice de protecţie a femeilor”64 nu sunt acceptabile. 

 Importanța acomodării drepturilor femeilor, inclusiv a femeilor însărcinate în momentul selecției și 
ulterior angajării lor este subliniată și de către Strategic Policy and Development Section of the 
Police Division, Office of Rule of Law and Security Institutions (OROLSI), Department of 
Peacekeeping Operations (DPKO), în documentul United Nations Police Gender Toolkit. Model 
Policy on Gender Equality and Gender Mainstreaming in the Police Organisation. Project Tool 49.  

 
Se recomandă: 
În lumina celor menţionate, se recomandă excluderea din Anexa nr. 2, pct. 79 a cerinţelor discriminatorii în 
partea ce ţine de eligibilitatea pentru admitere în instituţii de învăţământ în domeniul milităriei cât şi la 
încadrarea în serviciul militar prin contract. De asemenea, se recomandă instruirea adecvată a membrilor 
Comisiilor de expertiză medico-legală în domeniul egalităţii şi nediscriminării și selectarea membrilor acestor 
comisii în funcție de absolvirea de cursuri relevante pe tematica egalității de gen și a diversității, cu accent pe 
identificarea stereotipurilor și prejudecăților proprii ce pot determina respingerea unor candidați valoroși.   

 
3.2. Recrutarea şi admiterea 
 
Această secţiune examinează procesul de recrutare şi admitere în instituţiile de învăţământ în domeniul 
milităriei cât şi în serviciul militar prin contract. O atenţie specială va fi asigurată reprezentării femeilor în 
comisiile de admitere şi atestare, procesului de recrutare, condiţiilor de testare a pregătirii fizice.  
 
Accesul în cariera militară se realizează pe două căi: directă, atunci când cadrele militare provin din rândul 
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ în domeniul milităriei, pregătiţi diferenţiat pe specialităţi militare și 
indirectă, atunci când cadrele militare provin din rîndul absolvenţilor  instituţiilor civile de învăţământ, care 
îndeplinesc cel puţin una din condiţiile:  

- au absolvit cursuri de instruire în cadrul catedrelor militare din cadrul instituţiilor de învăţământ 
superior publice (pentru ofiţeri - cursul deplin de instruire militară prevăzut pentru programa de 
pregătire a ofiţerilor în rezervă);  

- au îndeplinit serviciul militar în termen sau cu termen redus;  
- au finalizat cu succes cantonamentele în modul stabilit de legislaţia în vigoare. 

 
În practică, femeile sunt sub-reprezentate în comisiile de atestare şi admitere. Componenţa comisiilor de 
admitere în instuţiile de învăţământ în domeniul milităriei este prevăzută în Regulamentul de organizare a 
recrutării, selectării şi admiterii candidaţilor în instituţiile de învăţământ militar. Conform punctului 47  din 

                                                            
64 CJUE, Cauza Tanja Kreil c. Bundesrepublik Deutschland, C-285/98, para. 30, citând Johnston para.44. 
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Regulament, componenţa comisiilor se desemnează anual prin ordinul comandantului instituţiei de 
învăţământ militar şi va include: 1) preşedintele comisiei - comandantul instituţiei de învăţământ militar; 2) 
secretarul responsabil şi membrii comisiei - cadre didactice / de cercetare, sociologi-psihologi, ofiţeri ai secţiei 
de învăţământ din instituţia respectivă. În componenţa comisiilor de admitere pot fi incluşi şi specialişti de 
înaltă calificare din alte instituţii de învăţământ din ţară, precum şi din rîndul specialiştilor structurilor militare 
pentru care instituţia de învăţământ militar formează cadre militare. În cadrul comisiei de admitere activează 
secretariatul cu atribuţii de asistenţă tehnică a activităţii comisiei. Componenţa comisiilor de atestare a 
militarilor prin contract este reglementată în Hotărârea Guvernului nr. 941 din 17.08.2006 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate. Conform pct. 104, 
Comisia de atestare este formată din: a) preşedintele comisiei de atestare – primul locţiitor (locţiitorul) 
comandantului unităţii militare sau şeful statului-major al unităţii militare;   b) membrii comisiei de atestare – 
locţiitorul comandantului unităţii militare, comandanţii (şefii) de subunităţi ale unităţii militare, reprezentantul 
serviciului personal şi serviciului juridic; c) secretarul comisiei de atestare.  Analiza informaţiei  prezentate de 
Ministerul Apărării privind reprezentarea femeilor şi bărbaţilor în comisiile de atestare în anul 2019 confirmă 
această constare.  
 
T13. Reprezentarea femeilor în cadrul comisiilor de atestare 

Unitatea militară F B 

Academia Militară a Forțelor Armate 1 8 
Brigada 1 infanterie motorizată 3 6 
Brigada 2 infanterie motorizată 2 7 
Brigada 3 infanterie motorizată 2 6 
Bază de aviaţie 0 6 
Regiment de rachete antiaeriene 1 5 
Batalion 22 de menţinere a păcii 0 5 
Batalion cu destinaţie specială 1 4 
Batalion de gardă 1 4 
Batalion geniu 0 4 

TOTAL: 11 55 
 

Referințe în standardele internaționale: 
 Comitetul NATO pentru perspectivele de gen recomandă componența mixtă și pregătirea pe teme 

de egalitate de șanse și diversitate a membrilor comisiilor de selecție sau de promovare.65 
 ONU recomandă înființarea de comisii în care diversitatea de gen să fie asigurată și în care membrii 

comisiilor să aibă parte de formare profesională pe tema egalității de gen pentru a se asigura 
conștientizarea și sensibilizarea față de această tematică.66 

 De exemplu forțele armate canadiene au stabilit ca obligatoriu un curs online de Analiză din 
perspectiva genului (Gender Based Analysis Plus Course (GBA+)).67 

 
Se recomandă: 
Reprezentarea inechitabilă a femeilor în comisiile de admitere poate duce la excluderea automată a femeilor 
în anumite situaţii: sarcină, naştere, lăuzie precum şi la discriminarea femeilor sub diferite forme, inclusiv 
hărţuire. În acest context, se recomandă modificarea şi completarea punctului 104 din Regulamentul cu privire 
la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate şi a punctului 47 din Regulamentul de organizare 
a recrutării, selectării şi admiterii candidaţilor în instituţiile de învăţământ militar pentru a asigura, pe cât este 
posibil o reprezentare  echitabilă a femeilor în comisiile de atestare şi admitere şi instruirea membrilor acestor 
Comisii în domeniul egalităţii de gen.  
 
Procesul de recrutare este stabilit de Regulamentul de organizare a recrutării, selectării şi admiterii candidaţilor 
în instituţiile de învăţământ militar, aprobat prin Ordinul Ministrului Apărării nr. 124 din 04 mai 2009. Procesul 

                                                            
65 NATO Committee on Gender Perspectives, INDICATORS adopted during the Ad-Hoc Working Group meeting – Rome 30 Nov 2011. 
66 UN, Strategic Policy and Development Section of the Police Division, Office of Rule of Law and Security Institutions (OROLSI), Department of 
Peacekeeping Operations (DPKO), United Nations Police Gender Toolkit , Model Policy on Gender Equality and Gender Mainstreaming in the Police 
Organisation Project Tool 49. Disponibil aici: http://repository.un.org/handle/11176/387374.  Pag 156. 
67 NATO, Raport anual 2016 disponibil la: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_01/1801-2016-Summary-NR-to-NCGP.pdf. 

http://repository.un.org/handle/11176/387374
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_01/1801-2016-Summary-NR-to-NCGP.pdf
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de recrutare, cuprinde activităţi specifice acestuia, după cum urmează: „[...] 3) campanii de informare 
preponderent orientate spre grupurile-țintă (elevi şi absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar) şi 
grupurilor de suport (profesori, membri de familie, părinţi, etc.), cu accentuarea avantajelor oferite pe 
parcursul şcolarizării în instituţiile de învăţământ militar şi al exercitării ulterioare a profesiei militare.”  
 
Procesul de recrutare pare a fi neutru din perspectiva de gen. Astfel, campaniile de informare sunt realizate 
prin diverse metode. Acestea includ diseminarea pliantelor, acţiuni de informare în cadrul activităţilor de 
educaţie militaro-patriotică, informaţii diseminate online. În ultiimii ani, informarea în instituţii de învăţământ 
are loc cu participarea femeilor şi bărbaţilor care activează în sectorul militar.  
 
Totuşi, această practică neutră are ca ca efect dezavantajrea femeilor. Analiza informaţiilor cu privire la 
numărul de candidaţi în Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” reflectă discrepanţe 
semnificative de gen. Femeile candidate constituie doar 16% din numărul total de candidaţi. Pentru 
remedierea acestării de lucruri sunt necesare măsuri pozitive applicate în prcesul de recrutare.   
 

Referințe în standardele internaționale: 
 ONU, Strategic Policy and Development Section of the Police Division, Office of Rule of Law and 

Security Institutions (OROLSI), Department of Peacekeeping Operations (DPKO), propune un 
document comun United Nations Police Gender Toolkit  prin care sugerează recrutarea în mod 
egal fără risc de discriminare și stabilește ca prioritară includerea femeilor și echilibrul de gen.68  
 

Practici pozitive internaționale recomandate: 
 NATO a adoptat o Politică privind oportunitățile egale și diversitatea încă din 2003 aplicabilă 

personalului internațional precum și personalului militar indiferent de tipul de funcție.69 
 În Germania, forțele armate au ales ca strategie pentru a atrage mai multe femei creșterea 

numărului de femei care sunt consilieri pentru carieră și prezența la tîrgurile de muncă sau la alte 
evenimente adresate în special femeilor.70 

 
Se recomandă:  
Luând în considerare sub-reprezentarea semnificativă a femeilor în sector, se recomandă includerea în 
regulament a măsurilor orientate spre fete și femei în calitate de grup eligibil pentru admiterea la studii în 
domeniu. De asemenea,  se recomandă punerea în aplicare a unor măsuri pozitive orientate spre asigurarea 
unei reprezentări mai echitabile a femeilor în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 121/2012 privind asigurarea 
egalității. Una din aceste măsuri temporare ar fi instituirea unei cotei minime pentru fete și femei la admiterea 
pentru studii. Instituirea acesteia se justifică prin faptul că discrepanţele sunt semnificative. Simplele măsuri și 
politici pentru asigurarea egalităţii între sexe nu sunt suficiente. Această măsură pozitivă urmează a fi aplicată 
temporar până la asigurarea unei reprezentări echitabile a femeilor în instituţiile de învăţământ în domeniul 
milităriei.  
 
Deşi în practică o probă care este imposibil de a fi realizată de către femei a fost substituită,  de jure aceasta 
încă mai este prevăzută în actul normativ. Astfel, conform punctului 53 din Regulamentul de organizare a 
recrutării, selectării şi admiterii candidaţilor în instituţiile de învăţământ militar, „pentru determinarea 
aptitudinilor fizice (dezvoltării fizice) candidaţii susţin cel puţin trei probe: tracţiune la bara fixă; alergare la 100 
m; alergare la 3 km.” Norma respectivă necesită a fi amendată pentru a explica că tracţiunea la bara fixă este 
prevăzută doar pentru bărbaţi, în cazul femeilor fiind aplicat exerciţiul modificată cu exerciţiul „tracţiuni în 
braţe la bara fixă din atârnat culcat”.  
 
Anumite prevederi ce reglementează selectarea şi admitearea candidaţilor în învăţământul militar 
discriminează indirect femeile. Regulamentul de organizare a recrutării, selectării și admiterii candidaților în 
instituțiile de învățămînt militar, pct. 50-51 prevede că dacă candidatul, din cauza stării de sănătate sau din 
alt motiv nu poate să se prezinte la concursul de admitere, acesta este obligat să anunţe comisia de admitere 

                                                            
68 UN, Strategic Policy and Development Section of the Police Division, Office of Rule of Law and Security Institutions (OROLSI), Department of 
Peacekeeping Operations (DPKO), United Nations Police Gender Toolkit , Model Policy on Gender Equality and Gender Mainstreaming in the Police 
Organisation, Project Tool 49. 
69 NATO Equal Opportunities and Diversity Policy, disponibil la: 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_topics/20100625_IS_IMS_EqualOpportunitiesPolicy.pdf 
70 NATO, Raport anual 2016 disponibil la: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_01/1801-2016-Summary-NR-to-NCGP.pdf. 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_topics/20100625_IS_IMS_EqualOpportunitiesPolicy.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_01/1801-2016-Summary-NR-to-NCGP.pdf
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(instituţia de învăţământ) pînă la începerea concursului. Candidatul care a prezentat motive întemeiate, va fi 
replanificat să susţină această probă pînă la începerea următoarei probe sau nu mai tîrziu de ultima zi de 
desfăşurare a probelor de aptitudini, în caz contrar acesta va fi eliminat din concurs. Această prevedere, 
aparent neutră, în esenţă dezavantajează femeile candidate în cazul sarcinii, naşterii sau lăuziei. Cu alte 
cuvinte, aceste prevederi determină femeile să aleagă între carieră militară şi maternitate.  
 

Practici pozitive internaționale recomandate: 
 A se vedea propuneri de măsuri de acomodare rezonabilă a femeilor în cazul sarcinii, nașterii sau 

lăuziei în lista de elemente de verificat oferită în UN, Strategic Policy and Development Section of 
the Police Division, Office of Rule of Law and Security Institutions (OROLSI), Department of 
Peacekeeping Operations (DPKO), United Nations Police Gender Toolkit.71 

 
Se recomandă:  
Pentru remedierea acestor prevederi şi practici discriminatorii, se recomandă amendarea pct. 50-51 cu 
prevederi care ar permite amânarea testului pentru determinarea aptitudinilor fizice în cazul sarcinii, nașterii 
și lăuziei, în condițiile în care celelalte probe au fost îndeplinite cu succes.   
 

3.3. Promovarea în funcţii şi segregarea pe verticală 
 
Această secţiune urmăreşte să identifice barierele cu care se confruntă femeile la avansarea în cariera 
militară. O atenţie deosebită este acordată situaţiei femeilor din sectorul apărării care decid să nască copii.  
 
Prevederile ce reglementează avansarea în cariera militară par ar fi neutre. Astfel, Ghidul Carierei Militare, 
aprobat prin Ordinul MA nr. 340/2008 stabileşte cerinţele privind evoluţia în cariera militară a cadrelor militare 
şi constituie documentul de bază pentru realizarea managementului carierei cadrelor militare. Conform 
Ghidului „în cazul în care mai mulţi militari corespund criteriilor respective [de promovare], decizia de 
promovare se va lua pe baza recomandărilor comisiei de atestare şi a concursului de selectare organizat în 
condiţiile stabilite de actele normative ale Ministerului Apărării.”  
 
Însă, în contextul specific al sectorului apărării din Republica Moldova, acestea au ca efect dezavantajarea 
femeilor. În condiţiile sub-reprezentării femeilor în comisiile de atestare (a se vedea secţiunea de mai sus) și a 
existenței unor stereotipuri și prejudecăți care în mod inconștient duc la favorizarea bărbaților, şansele de 
avansare în carieră militară a femeilor sunt limitate. Or, într-un sistem dominat de bărbaţi, ultimii vor tinde să 
promoveze persoane de sex masculin. 
 

Referințe în standardele internaționale: 
 Comitetul NATO pentru perspectivele de gen recomandă pentru a asigura egalitate de șanse în 

evaluare și promovarea în funcție două tipuri de intervenții specifice. Prima constă din asigurarea 
unei componențe mixte a comisiilor de promovare. Cea de-a doua constă din stabilirea unei 
condiții de pregătire anterioară pe teme de egalitate de șanse a membrilor comisiilor de selecție 
sau de promovare.72 

 ONU recomandă la rândul său stabilirea de comisii de promovare în care diversitatea de gen să fie 
asigurată și în care membrii comisiilor să aibă parte de formare profesională pe tema egalității de 
gen pentru a se asigura conștientizarea și sensibilizarea față de această tematică.73 

 Comitetul NATO pentru perspectivele de gen recomandă identificarea procedurilor de selecție sau 
de promovarea care să asigure șanse egale și să încurajeze la o prezență sporită a femeilor în 
forțele armate.74 

 Formula propusă de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-409/95, Hellmut Marschall v 
Land Nordrhein-Westfalen, este ca în cazul existenței unui punctaj egal între doi candidați (o 

                                                            
71 UN, Strategic Policy and Development Section of the Police Division, Office of Rule of Law and Security Institutions (OROLSI), Department of 
Peacekeeping Operations (DPKO), United Nations Police Gender Toolkit. Document disponibil la: 
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%2
0Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y. 
72 NATO Committee on Gender Perspectives, INDICATORS adopted during the Ad-Hoc Working Group meeting – Rome 30 Nov 2011. 
73 UN, Strategic Policy and Development Section of the Police Division, Office of Rule of Law and Security Institutions (OROLSI), Department of 
Peacekeeping Operations (DPKO), United Nations Police Gender Toolkit disponibil aici: http://repository.un.org/handle/11176/387374.  Pag 156. 
74 NATO Committee on Gender Perspectives, INDICATORS adopted during the Ad-Hoc Working Group meeting – Rome 30 Nov 2011. 

http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
http://repository.un.org/handle/11176/387374
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femeie și un bărbat), candidata femeie să aibă un avantaj în ceea ce privește promovarea, atâta 
timp cât la nivelul domeniului respectivă există un dezechilibru de gen major în ceea ce privește 
cu promovarea în profesie. Formula elaborată de Curte este una flexibilă și permite invocarea unei 
excepţii atunci când, la o evaluare obiectivă a criteriilor specifice fiecărei candidaturi individuale, 
balanţa înclină în favoarea bărbatului. La rândul lor aceste din urmă criterii specifice, sunt și ele 
evaluate de Curte pentru a nu exista riscul ca ele să fie discriminatorii în raport cu femeile 
candidate.75 

 
Se recomandă: 
Pentru remedierea accestei carenţe se recomandă completarea pct. 67 din Ghidul Carierei Militare cu măsuri 
speciale temporare care vor contribui la avansarea femeilor în carieră: „în cazul în care mai mulţi militari 
corespund criteriilor respective în condiții de egalitate, prioritate se va acorda femeilor”.  
 
Prevederile rigide privind concediul de maternitate şi îngrijire a copilului, determină femeile să aleagă între 
maternitate şi avansarea în carieră. Conform prevederilor Art. 32 alin. 4 din Legea nr. 162/2005 cu privire la 
statutul militarilor, aflarea militarilor prin contract în concediul pentru îngrijirea copilului constituie temei 
pentru trecerea la dispoziţia conducătorului structurii militare, implicit o posibilă detaşare arbitrară la altă 
unitate militară, care ar putea fi aflată într-o altă zonă geografică.  În condiţiile detaşării la o altă unitate 
militară, probabilitatea avansării rapide în carieră este limitată. 
 
Argumentul invocat de autorităţi pentru menţinerea practicilor respective este că în legislaţia ce 
reglementează modul de îndeplinire a serviciului militar lipseşte instituţia suspendării contractului. În aceste 
circumstanţe, comandamentul este în imposibilitatea de angaja temporar o altă persoană pentru realizarea 
aceloraşi funcţii. Totuşi, această justificare nu poate fi reţinută drept una rezonabilă. Or, autorităţile nu au 
întreprins nici o măsură pentru a remedia această carenţă care afectează disproporţionat femeile.  
 
Se recomandă:  
În acest context, se recomandă identificarea măsurilor necesare pentru a nu admite detaşarea la altă unitate 
militară a persoanelor care se află în concediul de îngrijire a copilului.  
 
Maternitatea şi îngrijirea copilului reduc semnificativ posibilităţile de avansare a femeilor în cariera militară. 
Potrivit Art. nr. 32 alin. 4 din Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor „[p]erioada concediului pentru 
îngrijirea copilului se include în vechimea în muncă generală şi în perioada necontributivă a militarului asimilată 
stagiului de cotizare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dar nu se include în vechimea calendaristică în 
serviciul militar”. Totodată, Ghidul Carierei militare stabileşte, la Art.  68, criteriile în baza cărora se realizarea 
promovarea cadrelor militare: 1) aptitudinile, performanţele şi competenţele profesionale rezultate din Fişa de 
evaluare anuală şi respectiv Fişa de atestare a cadrului militar; 2) deţinerea unei pregătiri corespunzătoare în 
urma parcurgerii unor forme de pregătire/cursuri obligatorii; 3) necesităţile de completare ale unităţilor şi 
instituţiilor militare, comandamentelor şi organelor centrale; 4) îndeplinirea unor funcţii şi stagii minime 
obligatorii; 5) cerinţele funcţiilor (conform fişelor funcţiilor) vacante; ) opţiunile individuale ale fiecărui ofiţer 
sau subofiţer.  
 
De asemenea, maternitatea şi ulterior perioada concediului pentru îngrijirea copilului au implicaţii 
semnificative asupra promovării ulterioare în carieră. Perioada de îngrijire a copilului nu se include în 
vechimea calendaristică în serviciul militar, aceasta fiind o condiţie esenţială pentru promovare. În perioada 
pre-sarcină femeia militară nu va putea susţine testele de pregătire fizică, implicit nu va putea beneficia de 
programe şi cursuri profesionale. La revenirea din concediul de creștere a copilului, în condiţiile detaşării la o 
altă unitate, va fi necesară reluarea procesului anevoios de re-integrare în funcţie. Pentru remedierea acestei 
carenţe se recomandă modificarea prevederilor analizate  pentru a înlătura impedimentele identificate. 
Măsurile posibile ar putea fi raportate la legislaţia internaţională în materie de egalitate de gen şi cele mai 
bune practici internaţionale.  
 
 
 
                                                            
75 Curtea de Justiție a Uniunii Europene, C-450/93, Eckhard Kalanke v Freie Hansestadt Bremen din 17 octombrie 1995; C-409/95, Hellmut Marschall v 
Land Nordrhein-Westfalen, 11 noiembrie 1997. 
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Referințe în standardele internaționale: 
 Art. 11(2) litera b) din Convenția ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva 

femeilor stabilește obligația statului de a asigura concediul de maternitate plătit sau cu beneficii 
sociale echivalente fără pierderea locului de muncă, a vechimii sau a ajutoarelor sociale.  

Practici pozitive internaționale recomandate: 
 Raportul anual NATO pentru 2017 dă ca exemplu Spania unde cursurile și examenele de 

promovare iau în calcul inclusiv sarcina, comisiile de evaluare se bazează pe un sistem de cote și 
salariul femeilor nu poate fi redus dacă poziția lor este schimbată ca urmare a sarcinii.76 

 În Germania Ordonanța privind Protecția Maternității prevede că personalului militar nu i se poate 
solicita să îndeplinească anumite sarcini în ultimele 6 săptămâni înainte de naștere și în primele 8 
săptămâni de după naștere.77 Perioada de după naștere este prelungită la 12 săptămâni în cazul 
nașterilor premature sau multiple, și în cazul nașterilor timpurii și este prelungită și cu perioada 
care nu a fost utilizată înainte de naștere. 

 
Se recomandă:  
Pentru remedierea barierelor identificate mai sus, se recomandă: 

 Modificarea pct. 67 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Ordinul MA nr. 340/2008, cu măsuri 
speciale temporare care vor contribui la avansarea femeilor în carieră: „în cazul în care mai mulţi 
militari corespund criteriilor respective în condiții egale, prioritate se va acorda femeilor”. 

 Modificarea Art. 32 alin. 4 din Legea nr. 162/2005 cu privire la Statutul Militarilor pentru pentru a nu 
admite detaşarea la altă unitate militară a persoanelor care se află în concediul de maternitate sau de 
îngrijire a copilului, cu excepţia cazurilor în care detaşarea este solicitată de militarul prin contract în 
scopul facilitării accesului la reţeaua de suport care îi va facilita/permite revenirea în serviciul militar. 

 Modificarea corespunzătoare a punctelor 67(j) şi 69 din Hotărârea Guvernului nr. 941 din 17.08.2006 
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele 
Armate.  

 Modificarea Art. nr. 32 alin. 4 din Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor şi a Art. 68 din 
Ghidul Carierei militare pentru a elimina barierele de avansare a femeilor din motiv de maternitate 
sau îngrijire a copilului: vechimea calendaristică, suţinerea testelor de pregătire fizică în perioada post-
sarcină, implicit de dreptul de a beneficia de programe şi cursuri profesionale care constituie condiţii 
esenţiale la promovare. 

 

3.4. Orarul de muncă 
 
Această secțiune examinează regimul de muncă în cadrul forţelor armate. O atenţie deosebită este acordată 
măsurilor de ajustare sau modificare a orarului de muncă, în cazuri particulare, atunci când este  necesar 
pentru realizarea drepturilor părinteşti.   
 
Codul Muncii al Republicii Moldova prevede o serie de măsuri de acomodare rezonabilă a orarului de muncă, 
în cazuri particulare, pentru realizarea unor necesităţi speciale.  Acestea includ: 

 Dreptul la timp parţial de muncă, prevăzut la Art. 97(2): timpul de muncă parțial poate fi stabilit și 
după încheierea contractului individual de muncă, cu acordul ambelor părți ale acestuia. La cererea 
femeii gravide, a salariatului care are copii în vîrstă de pînă la 10 ani sau copii cu dizabilități (inclusiv 
aflaţi sub tutela sa) ori a salariatului care îngrijeşte un membru al familiei bolnav, în conformitate cu 
certificatul medical, angajatorul este obligat să le stabilească ziua sau săptămâna de muncă parţială. 

 Acomodarea rezonabilă a condiţiilor de muncă pentru femeile gravide, prevăzut la Art. 250 (1): În 
cazul în care, drept urmare a evaluării riscurilor profesionale în conformitate cu Legea securității și 
sănătății în muncă, munca prestată de către o femeie gravidă, o femeie care a născut de curînd sau 
una care alăptează se dovedește a prezenta riscuri pentru securitatea sau sănătatea acesteia ori poate 
avea repercusiuni asupra sarcinii sau alăptării, angajatorul ia măsurile necesare pentru ca, printr-o 

                                                            
76 NATO, Annual report 2017, disponibil la: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_09/20190909_190909-2017-Summary-NR-
to-NCGP.pdf. 
77 NATO, Raport anual 2016 disponibil la: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_01/1801-2016-Summary-NR-to-NCGP.pdf. 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_09/20190909_190909-2017-Summary-NR-to-NCGP.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_09/20190909_190909-2017-Summary-NR-to-NCGP.pdf
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modificare temporară a condițiilor de muncă, să excludă influența factorilor de risc asupra persoanelor 
menționate. 

 Programe individualizate / regim flexibil de muncă, prevăzut de Art. 100 (7): angajatorul poate stabili, 
cu acordul scris al salariatului, programe individualizate de muncă, cu un regim flexibil al timpului de 
muncă, dacă această posibilitate este prevăzută de regulamentul intern al unităţii sau de contractul 
colectiv ori de cel individual de muncă.  

 Pauzele pentru alimentarea copilului, prevăzute la Art. 108:  (1) Unuia dintre părinţii (tutorelui) care 
au copii în vîrstă de pînă la 3 ani i se acordă, pe lîngă pauza de masă, pauze suplimentare pentru 
alimentarea copilului. (2) Pauzele suplimentare vor avea o frecvenţă de cel puţin o dată la fiecare 3 
ore, fiecare pauză avînd o durată de minimum 30 de minute. Pentru unul dintre părinţii (tutorele) care 
au 2 sau mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 3 ani, durata pauzei nu poate fi mai mică de o oră. 

 
Prevederile Codului Muncii nu au aplicabilitatea asupra militarilor în partea ce se referă la stabilirea 
programului de activitate, acordarea concediilor și învoirilor. Aceste aspecte sunt reglementate de 
următoarele acte normative: 

 Legea nr. 162 din 2005 cu privire la statutul militarilor; 

 Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în FA, aprobat prin HG nr. 941 din 
2006; 

 Regulamentul serviciului interior al Forţelor Armate ale Republcii Moldova, aprobat prin Decretul 
Președintelui Republicii Moldova nr. 2327 din 2009; 

 Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în Academia  Militară a 
Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, aprobat prin ordinul comandantului (rector) Academiei Militare 
nr. 439 din 28 decembrie 2017. 

 
Actele normative menţionate nu prevăd măsuri de acomodare rezonabilă a orarului de îndeplinire a 
serviciului militar, similar normelor precitate din Codul Muncii. În practică, militarii în termen care, în cazuri 
particulare, au necesitatea de a-şi realiza drepturile părinteşti sau alte probleme persoanele, beneficiază de 
învoiri prevăzute de regulamente interne adoptate de conducătorii unităţilor militare. Obligaţia 
Comandantului unităţii militare de a stabili şi de a cere respectarea regimului de învoire a militarilor din locul 
de dislocare a unităţii militare este prevăzută în pct. 135(22) din  Regulamentul serviciului interior al Forţelor 
Armate ale Republcii Moldova, aprobat prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2327 din 2009. 
 

Referințe în standardele internaționale: 
 Interdicția discriminării, inclusiv a discriminării indirecte, este prevăzută de Convenția ONU privind 

eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor precum și în Convenția europeană 
a drepturilor omului în Art. 14 și în Protocolul adițional 12 și reafirmată în rezoluţiile ONU nr. 1325 
din 2000,  nr. 1889 din 2009 , nr. 2122 din 2013, nr. 2242 din 2015  și nr. 2467 din 2019 . 

 Interdicția discriminării femeilor gravide este statuată de Organizația Internațională a Muncii (ILO) 
în Convenția pentru Protecția Maternității, din 2000 nr. 183 și în Recomandarea 2000  nr191.  

 
Lipsa acomodării rezonabile afectează disproporţionat femeile. Or, în condiţiile unei societăţi patriarhale 
precum Republica Moldova, anume femeile sunt cele care cel mai frecvent îngrijesc de copiii bolnavi sau 
îndeplinesc treburi casnice. Datele oferite de Ministerul Apărării confirmă că femeile solicită mai frecvent 
măsuri de acomodare rezonabilă.  
 
T14. Numărul de militari prin contract, dezagregat pe sexe, care au beneficiat de regim flexibil de mncă în perioada anilor 
2018-2019 

Tipul dreptului/garanției sociale de care a beneficiat 
2018 2019 

F B F B 
Regim flexibil 10 8 30 20 
Pauze pentru alăptarea copilului 0  2  

 
Legislaţia care reglementează statutul militarilor nu facilitează echilibrul dintre serviciu şi familie. Legea nr. 
162/2005 cu privire la statutul militarilor prevede dreptul militarilor antrenaţi la îndeplinirea serviciului militar 
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în afara duratei săptămânale a timpului de serviciu  la timp compensatoriu. Însă conform prevederilor Art. 
14(2) timpul compensatoriu se acordă în modul stabilit de comandant. Această abordare oferă o marjă largă 
de discreţe conducătrului unităţii militare şi nu contribuie la asigurarea unui echilibru dintre muncă şi viaţa de 
familie.  
 
Se recomandă: 
Pentru remedierea acestor practici de discriminare indirectă, se recomandă modificarea corespunzătoare a 
normei precizate. Timpul compensatoriu necesită a fi oferit de comun acord cu militarul prin contract, ţinând 
cont, în măsura posibilităţilor, de necesităţile şi preferinţele acestuia. 
 
Condiţiile de desfăşurare a studiilor din instituţiile de învăţământ militare nu ţin cont de particularităţile 
biologice diferite ale femeilor şi bărbaţilor. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de 
învăţământ în Academia  Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” stabileşte, la punctul 29, că 
„studentul, masterandul şi doctorandul este obligat să frecventeze toate lecţiile prevăzute de orar. Absentarea 
de la activităţi are loc numai în cazul exercitării obligaţiunilor de serviciu, în conformitate cu cadrul normativ în 
vigoare”. Aceste prevederi dezavantajează femeile în perioada sarcinii, naşterii sau lăuziei. Femeile nu trebuie 
să fie puse în situaţia de alege între naştere şi studii militare sau carieră militară. Se recomandă instituirea unor 
măsuri de acomodare rezonabilă a studiilor pentru femeile în perioada sarcinii, naşterii sau lăuziei.  
 

Referințe în standardele internaționale: 
 Art. 11(2)c)  din Convenția ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva 

femeilor stabilește obligația statelor de a asigura serviciile sociale de suport pentru a permite 
părinților să îmbine obligatiile de familie cu responsabilitățile profesionale.  

 Sugestii de politici de susținere a familiilor propuse de Organizația Națiunilor Unite includ politici 
referitoare lareducerea programului de lucru sau relocarea în sarcini mai puțin solicitante în cazul 
sarcinei,  sau flexibilizarea programului de lucru pentru militarii cu responsabilități familiale.78 
 

Practici pozitive internaționale recomandate: 
 De exemplu în Germania concediul parental este de 156 de săptămâni și este transferabil între 

părinți.79 
 In Franța, Italia sau Germania forțele armate au adoptat politici dedicate pentru copii care includ 

prevederi referitoare la trimisul în misiune al părintelui, pauze de alăptare, politica privind sarcinile 
alocate, serviciul în tura de noapte, muncă peste program, servicii de creșă pe lângă ministere sau 
instituțiile militare sau vouchere pentru servicii pentru creșterea copiilor, programul de lucru 
flexibil sau cu ore de începere/încheiere a programului variabile.80 

 
Se recomandă:  
Se recomandă instituirea măsurilor de acomodare rezonabilă a programului de activitate a militarilor, în 
cazuri particulare atunci când este necesar pentru realizarea drepturilor părinteşti:  femeile gravide, femeilor 
în perioada lăuziei, părinţilor care îngrijesc de copii cu dizabilităţi, părinţilor care îngrijesc de copii cu vârstă 
pre-şcolară. Măsurile ar putea fi instituite atât prin modificarea actelor legislative şi normative menţionate 
supra cât şi la nivel de ordine ale comandanţilor unităţilor militare care stabilesc regulamentele interne ale 
unităţilor militare. 
 

3.5. Responsabilitățile de familie 

Această secţiune examinează măsura în care dreptul la concediu paternal este asigurat în cadrul  sectorului 
apărării. O atenţie deosebită este acordată identificării potenţialelor bariere care ar descuraja militarii prin 
contract să ceară acest drept.  

                                                            
78 Project Tool 76: Checklist on implementing family-friendly policies disponibil 
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%2
0Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y. 
79 Raportul anual NATO pentru 2017 disponibil la https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_09/20190909_190909-2017-
Summary-NR-to-NCGP.pdf. 
80 NATO, Raport anual 2016 disponibil la: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_01/1801-2016-Summary-NR-to-NCGP.pdf. 

http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_09/20190909_190909-2017-Summary-NR-to-NCGP.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_09/20190909_190909-2017-Summary-NR-to-NCGP.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_01/1801-2016-Summary-NR-to-NCGP.pdf
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Legea nr. 162 din 2005 cu privire la statutul militarilor prevede, la articolul 141(2) dreptul militarilor prin 
contract de a beneficia de concediu paternal de 14 zile în primele 56 de zile de la naşterea copilului. 
Amendamentele legislative, în vigoare de la 1 ianuarie 2019, au fost elaborate cu sprijinul Programului 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Sprijinul a fost acordat în cadrul proiectului „Suport pentru 
reforma sectorului de securitate în Republica Moldova”, finanţat de Ministerul apărării și PNUD.81 Pe parcursul 
anului 2019 de acest drept au beneficiat 34 de militari prin contract. Acest fapt este un pas esenţial pentru 
implicarea bărbaţilor, militari prin contract, în activităţi de îngrijire a copilului. Potrivit studiului privind 
utilizarea timpului, efectuat de Biroul Naţional de Statistică cu sprijinul ONU, 6 din 10 femei sunt implicate 
zilnic în activităţi de îngrijire a copiilor, comparativ cu doar 4 din 10 bărbaţi. 
 
În practică, realizarea acestui drept pentru unii implică eforturi disproporţionate din partea altor militari 
prin contract din cadrul unităţilor militare. Legea privind statutul militarilor nu prevede posibilitatea de a 
acorda remunerare suplimentară militarilor prin contract pentru îndeplinirea sarcinilor şi funcţiilor 
suplimentare, de exemplu pentru sarcinile exercitate în locul militarului în termen care beneficiază de 
concediul paternal de 14 zile. Prin urmare, în lipsa unor măsuri compensatorii pentru persoanele care 
îndeplinesc aceste funcţii în perioada respectivă, realizarea acestui drept pentru persoanele eligibile va fi 
concepută drept o povară nedorită pentru unităţile militare. În consecinţă, militarii prin contract ar putea fi 
descurajaţi să beneficieze de acest drept.  
 

Referințe în standardele internaționale: 

 Convenția ONU pentru eliminarea tuturor dormelor de Discriminare împotriva femeilor stabilește 
în Art. 11(2)c)  obligația statelor de a asigura serviciile sociale de suport pentru a permite părinților 
să îmbine obligațiile de familie cu responsabilitățile profesionale.  
Sugestii de politici de susținere a familiilor propuse de Organizația Națiunilor Unite includ politici 
referitoare la: 1) sarcină (listând tipurile de concediu, durata acestora, condițiile de îndeplinit, alte 
tipuri de beneficii, aspectele birocratice care trebuie îndeplinite, reducerea programului de lucru 
sau relocarea în sarcini mai puțin solicitante, protecţia față de chimicale sau arme în testare, 
uniforme), 2) creșterea copilului (asigurarea accesului la facilități pentru creșterea copilului, 
flexibilizarea programului de lucru). 

 
Practici pozitive internaționale recomandate: 

 In Franța, Italia sau Germania forțele armate au adoptat politici dedicate pentru copii care 
includ prevederi referitoare la detaşarea în misiune al părintelui, pauzele de alăptare, politica 
privind sarcinile alocate, serviciul în tura de noapte, munca peste program, serviciile de creșă 
pe lângă ministere sau instituțiile militare sau vouchere pentru servicii pentru creșterea copiilor, 
programul de lucru flexibil sau cu orele de începere/încheiere a programului variabile.82 

 
 
Se recomandă:  
Pentru a promova realizarea dreptului la concediu de paternitate în rândurile militarilor prin contract şi implicit 
a participării taţilor în procesul de îngrijire a copilului, se recomandă identificarea opţiunilor de remunerare 
suplimentară a militarilor prin contract care îndeplinesc sarcini şi funcţii suplimentare în locul militarului în 
termen care beneficiază de concediul paternal de 14 zile şi promovarea activă a dreptului la concediu de 
paternitate în cadrul sectorului apărării.   
 

3.6. Infrastructura 
 
Această secţiune examinează infrastructura existentă în cadrul forţelor armate, cu accent asupra 
uniformelor şi disponibilitatea aranjamentelor pentru îngrijirea copiilor de vârstă preşcolară. În funcţie de 
constatări acest compartiment tinde să identifice recomandări aplicabile în contextul Republicii Moldova.  
 

                                                            
81 https://moldova.un.org/ro/13935-si-militarii-prin-contract-pot-beneficia-de-concediu-paternal-de-14-zile  
82 NATO, Raport anual 2016 disponibil la: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_01/1801-2016-Summary-NR-to-NCGP.pdf. 

https://moldova.un.org/ro/13935-si-militarii-prin-contract-pot-beneficia-de-concediu-paternal-de-14-zile
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_01/1801-2016-Summary-NR-to-NCGP.pdf
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Pentru fiecare tip de uniformă, cu excepţia uniformelor studenţilor instituţiilor militare de învăţământ, sunt 
specificate componentele dezagregate pe sexe. Tipul, variantele uniformelor militare şi regulile privind portul 
uniformelor militare sunt prevăzute în Anexa nr. 2 a Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 580-V din 6 
octombrie 2010  pentru aprobarea uniformei militare, a însemnelor distinctive şi a regulilor de purtare a 
acestora de către militarii din cadrul Armatei Naţionale şi instituţiilor Ministerului Apărării. Astfel, actul 
normativ stabileşte cinci tipuri de uniforme: uniforma militară de gală; uniforma militară de paradă; uniforma 
militară de serviciu; uniforma militară de instrucţie, uniforma militară de sport. Fiecare uniformă are două 
variante: varianta de vară şi varianta de iarnă. Aparent, această omisiune a fost cauzată de faptul că în acea 
etapa admiterea femeilor la studii în Academia Militară nu era posibilă. Se recomandă înlăturarea acestei 
carenţe prin introducerea componentelor dezagregate pe sexe în cazul uniformelor studenţilor instituţiilor în 
domeniul milităriei.  
 
Uniformele militare şi alte dispozitive militare tip nu ţin cont de anumite particularităţi ale persoanei. Acest 
fapt dezavantajează femeile, în particular pe cele gravide. În acest context sunt relevante standardele 
internaţionale şi bunele practici în domeniu.  
 

Practici pozitive internaționale recomandate: 
 De exemplu guvernul canadian a stabilit in regulile de licitație ca echipamentul achiziționat trebuie 

să răspundă atât nevoilor bărbațlor, cât și nevoilor femeilor.83 Armata germană a decis înlocuirea 
treptată a întregului armament astfel încît noile achiziții să poată fi în măsuri, forme, mărimi care să 
fie adecvate în funcție de utilizator. 

 
Aranjamente de infrastructură rigide nu ţin cont de necesităţile specifice ale angajaţilor (centre de zi, mini-
grădiniţe etc.). Lipsa acestora dezavantajează părinţii (prepondrent femeile) cu copii de vârstă ante-
preşcolară. Conducerea Ministerului Apărării a menţionat că instituirea unor asemenea facilităţi pe teritoriul 
unității nu este posibilă. Barierele includ: (i) infrastructura slab dezvoltată, (ii) specificul militar, inclusiv 
zgomotul persistent, (iii) din motive de securitate, ar putea exista riscul de atac asupra unităţilor.  
 
Prin urmare, în eventualitatea identificării resurselor financiare corespunzătoare ar fi recomandată 
instituirea unor asemenea facilităţi în apropierea unităților militare. Autorităţile au recomandat iniţierea 
unui proiect pilot la Băţi din două considerente: (i) în Bălţi există mai multe unităţi militare comparativ cu alte 
regiuni, (ii)  în apropierea brigăzii există centrul de cultură care ar putea fi utilizat pentru crearea unor centre 
de zi sau mini-grădiniţe pentru a facilita revenirea în serviciul a militarilor prin contract.  
 

  

                                                            
83 Raportul anual NATO pentru 2017 disponibil la https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_09/20190909_190909-2017-
Summary-NR-to-NCGP.pdf.  

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_09/20190909_190909-2017-Summary-NR-to-NCGP.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_09/20190909_190909-2017-Summary-NR-to-NCGP.pdf
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3.7. Recomandări  
 

Pentru înlăturarea barierelor cu care se confruntă femeile în sectorul apărării se recomandă: 

 Modificarea Regulamentului pregătirii fizice militare (2020) pentru a asigura un nivel de pregătire fizică 
minimă atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi. Baremele de control trebuie să ţină cont de diferenţele 
biologice existente între femei şi barbaţi la realizarea unor exerciţii. Totuşi, exercițiile trebuie să fie relevante 
pentru sarcinile de lucru ale militarilor într-o armată modernă și să ajute femeile și bărbații să atingă un anumit 
nivel de pregătire fizică care să le permită, fără discriminare, îndeplinirea misiunii puse în sarcina funcției de 
militar.  

 Excluderea cerinţelor diferite privind alergarea la distanţă ținând cont de diferenţele biologice în Baremul 
de control, iar alte exerciţii, care actualmente exclud femeile, trebuie prevăzute pentru ambele sexe.  

 Asigurarea unei reprezentări echitabile a femeilor în cadrul Regulamentului pregătirii fizice militare (2020) 
prin incluziunea adecvată a femeilor în figurile utilizate pentru a ilustra diferite tipuri de exerciţii. 

 Modificarea pct. 79 din Anexa nr. 2 din Regulamentul cu privire la expertiza medico-militară în Forţele 
Armate ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 897/2003, pentru a abroga prevederile 
discriminatorii faţă  de femeile gravide atât la admiterea în instituţiile de învăţământ în domeniul milităriei cât 
şi la încadrarea în serviciul militar prin contract. 

 Instruirea adecvată a membrilor Comisiilor de expertiză medico-militară în domeniul egalităţii şi 
nediscriminării.   

 Modificarea pct. 104 din Hotărârea Guvernului nr. 941 din 17.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate (Componenţa comisiilor de atestare a 
militarilor prin contract) pentru a asigura, pe cât este posibil o reprezentare  echitabilă a femeilor în comisiile 
de atestare şi admitere. 

 Modificarea punctului 47  din Regulamentul de organizare a recrutării, selectării şi admiterii candidaţilor în 
instituţiile de învăţământ militar (Componenţa comisiilor de admitere în instuţiile de învăţământ în domeniul 
militar) pentru a asigura, pe cât este posibil o reprezentare  echitabilă a femeilor în comisiile de atestare şi 
admitere. 

 Luând în considerare sub-rerezentarea semnificativă a femeilor în sector, se recomandă includerea în 
Regulamentul de organizare a recrutării, selectării şi admiterii candidaţilor în instituţiile de învăţământ militar, 
aprobat prin Ordinul Ministrului Apărării nr. 124 din 04 mai 2009 a măsurilor orientate spre recrutarea de fete 
și femei în calitate de grup eligibil pentru admiterea la studii în domeniu.  

 De asemenea,  punerea în aplicare a unor măsuri pozitive orientate spre asigurarea unei reprezentări mai 
echitabile a femeilor. Una din aceste măsuri ar fi instituirea unei cote minime pentru fete și femei la admiterea 
pentru studii. 

 Modificarea punctului 53 din Regulamentul de organizare a recrutării, selectării şi admiterii candidaţilor în 
instituţiile de învăţământ militar, pentru a aduce cerinţele referitoare la determinarea aptitudinilor fizice în 
concordanţă cu noul Regulament de pregătire fizică militară (2020). 

 Amendarea pct. 50-51 din Regulamentul de organizare a recrutării, selectării şi admiterii candidaților în 
instituţiile de învățămînt militar cu prevederi care ar permite amânarea testului pentru determinarea 
aptitudinilor fizice în cazul sarcinii, nașterii și lăuziei, în condițiile în care celelalte probe au fost îndeplinite cu 
succes. 

 Modificarea pct. 67 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Ordinul MA nr. 340/2008, cu măsuri speciale 
temporare care vor contribui la avansarea femeilor în carieră: „în cazul în care mai mulţi militari corespund 
criteriilor respective în condiții egale, prioritate se va acorda femeilor”. 

 Modificarea Art. 32 alin. 4 din Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor pentru pentru a nu admite 
detaşarea la altă unitate militară a persoanelor care se află în concediul de îngrijire a copilului, cu excepţia 
cazurilor în care detaşarea este solicitată de militarul prin contract în scopul facilitării accesului la reţeaua de 
suport care îi va facilita/permite revenirea în câmpul muncii. 

 Modificarea corespunzătoare a pct. 67(j) din Hotărârea Guvernului nr. 941 din 17.08.2006 pentru 
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate. 
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 Modificarea Art. nr. 32 alin. 4 din Legea 162/2005 cu privire la statutul militarilor şi a Art. 68 din Ghidul 
carierei militare pentru a elimina barierele de avansare a femeilor din motiv de maternitate sau îngrijire a 
copilului: vechimea calendaristică, suţinerea testelor de pregătire fizică în perioada post-sarcină, implicit de 
dreptul de a beneficia de programe şi cursuri profesionale care constituie condiţii esenţiale la promovare. 

 Instituirea măsurilor de acomodare rezonabilă a orarului îndeplinire a serviciului militar prin contract, în 
cazuri particulare atunci când este necesar pentru realizarea drepturilor părinteşti:  femeile gravide, femeilor 
în perioada lăuziei, părinţilor care îngrijesc de copii cu dizabilităţi, părinţilor care îngrijesc de copii cu vârstă 
pre-şcolară. Măsurile ar putea fi instituite atât prin modificarea Regulamentului serviciului interior al Forţelor 
Armate ale Republcii Moldova, aprobat prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2327 din 2009 cât 
şi la nivel de ordine ale comandanţilor unităţilor militare care stabilesc regulamentele interne ale unităţilor 
militare.  

 Modificarea Art. 14(2) din Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor pentru a contribui la 
asigurarea echilibrului dintre serviciul militar şi viaţa de familie. Timpul compensatoriu necesită a fi oferit de 
comun acord cu militarul prin contract, ţinând cont, în măsura posibilităţilor, de necesităţile şi preferinţele 
acestuia. 

 Modificarea pct. 29 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în 
Academia  Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” pentru adoptarea unor măsuri de acomodare 
rezonabilă a studiilor pentru femei în perioada sarcinii, naşterii sau lăuziei. 

 Identificarea opţiunilor de remunerare suplimentară a militarilor prin contract care îndeplinesc sarcini şi 
funcţii suplimentare în locul militarului în termen care beneficiază de concediul paternal de 14 zile.  

 Promovarea activă a dreptului la concediu paternal în cadrul sectorului apărării.  

 Modificarea Anexei nr. 2 a Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 580-V din 6 octombrie 2010  
pentru aprobarea uniformei militare, a însemnelor distinctive şi a regulilor de purtare a acestora de către 
militarii din cadrul Armatei Naţionale şi instituţiilor Ministerului Apărării pentru a asigura (i) că uniformele 
militare vor ţine cont de anumite particularităţi ale persoanei; (ii) introducerea componentelor dezagregate 
pe sexe pentru uniformele  studenţilor instituţiilor militare. 

 În limita resurselor disponibile, identificarea măsurilor de acomodare rezonabilă a blocurilor sanitare 
pentru femei. 

 În limita resurselor disponibile, iniţierea unui proiect pilot (centru de zi sau mini-grădiniţă) pe lângă o 
unitate militară (eventual Bălţi) pentru a facilita revenirea în serviciu a militarilor prin contract cu copii de 
vârstă ante-preşcolară.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 1. CARTEAREA PREVEDERILOR LEGALE ȘI DE REGLEMENTARE SPECIFICE DOMENIILOR DE SECURITATE ȘI APĂRARE 

MINISTERUL APĂRĂRII 

Nr. 

Bariere existente 
(detaliat se vor indicate toate cerințele 

ce vizează pregătirile fizice: normativele, 
standardele, etc.) 

Prevederea legală  
(prevederile legale care instituie și reglementează cerințele 

menționate în col.2.) 

Standarde internaționale?  
(care sunt standardele internaționale privind cerința menționată, și care ar putea servi 

drept bune practici pentru RM) 

Indicatori relevanți  
 (care sunt indicatorii relevanți pentru 

cerințele menționate) 

Propuneri de modificare  
(care sunt recomandările pentru ajutarea cadrului 

legislativ, în vederea acomodării rezonabile) 

1. CORELAREA CERINȚELOR FIZICE CU CERINȚELE PROFESIONALE DETERMINANTE 

1. Număr diferit de exerciţii de control şi 
cerinţe diferite (alergare 3000m bărbaţi 
/ 1000-2000m femei). Această abordare 
conduce la o pregătire fizică mai slabă a 
femeilor în raport cu bărbaţii. 

Regulamentul pregătirii fizice militare, ordinul Ministrului 
Apărării nr. 100 din 05.03.2015 
 
Baremul de control, prevăzut la Anexa nr. 21 din 
Regulament, anumite exerciţii precum „urcarea prin forţă” 
(Execiţiul nr. 5 din anexa nr. 21); „ridicarea halterei mici 
(smuls)” (exerciţiul nr. 10); „ridicarea halterei mici (împins)” 
(exerciţiul nr. 11) sunt prevăzute doar pentru bărbaţi 

Mai mult de 60% dintre statele membre NATO solicita cerinte fizice identice pentru 
femei si barbati dupa cum se arata in Raportul anual NATO pentru 2017 disponibil la 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_09/20190909_19090
9-2017-Summary-NR-to-NCGP.pdf.  
 
Exemple notabile in acest sens sint Canada sau Germania. A se vedea si Tanja Kreil c. 
Bundesrepublik Deutschland, para.22, similar Johnston în para.37 şi Sirdar în para.25. 
O lista pregatita de UN: Project Tool 68: Checklist for physical tests and medical 
examination. 
 
De asemenea UN, Strategic Policy and Development Section of the Police Division, 
Office of Rule of Law and Security Institutions (OROLSI), Department of Peacekeeping 
Operations (DPKO), United Nations Police Gender Toolkit, Project Tool 68: Checklist 
for physical tests and medical examination. 

Număr de persoane care întâmpină 
dificultăţi la susţinerea exerciţiilor de 
control 

Modificarea Regulamentului pregătirii fizice militare (2019) 
pentru a asigura un nivel de pregătire fizică minimă atât 
pentru femei cât şi pentru bărbaţi. Baremele de control 
trebuie să ţină cont de diferenţele biologice existente între 
femei şi barbaţi la realizarea unor exerciţii. Totuşi, 
exercițiile trebuie să fie relevante pentru sarcinile de lucru 
ale militarilor într-o armată modernă și să ajute femeile și 
bărbații să atingă un anumit nivel de pregătire fizică care 
să le permită, fără discriminare, îndeplinirea misiunii puse 
în sarcina funcției de militar.  
 
Astfel, cerinţele diferite privind alergarea la distanţă 
trebuie excluse, ținând cont de diferenţele biologice în 
Baremul de control.  

2.  Exerciţii de control ("flotări de braţe din 
sprijin culcat") sunt prevăzute doar 
pentru bărbaţi.  Această abordare 
conduce la o pregătire fizică mai slabă a 
femeilor în raport cu bărbaţii. 

Regulamentul pregătirii fizice militare, ordinul Ministrului 
Apărării nr. 100 din 05.03.2015 

A se vedea supra si instrumentele elaborate de UN, Strategic Policy and Development 
Section of the Police Division, Office of Rule of Law and Security Institutions (OROLSI), 
Department of Peacekeeping Operations (DPKO), United Nations Police Gender 
Toolkit, Project Tool 68: Checklist for physical test. Project Tool 68: Checklist for 
physical tests and medical examination. 
A se vedea si Cazurile Tanja Kreil c. Bundesrepublik Deutschland, para.22, similar 
Johnston în para.37 şi Sirdar în para.25 .  

Număr de persoane care întâmpină 
dificultăţi la susţinerea exerciţiilor de 
control 

Alte exerciţii, care actualmente exclud femeile, trebuie 
prevăzute pentru ambele sexe.  
 
Asigurarea unei reprezentări echitabile a femeilor în cadrul 
Regulamentului pregătirii fizice militare (2019) prin 
incluziunea adecvată a femeilor în figurile utilizate pentru 
a ilustra diferite tipuri de exerciţii. 

3. Femeile care la momentul depunerii 
actelor admitere sunt însărcinate, nu vor 
fi atestate de Comisiile de expertiză 
medico-militară, atât la admiterea în 
instituţiile de învăţământ în domeniul 
milităriei cât şi la incorporarea în 
serviciul militar prin contract. 
Descurajează femeile să acceadă în 
cariera militară - discriminare la angajare 
şi admitere. 

REGULAMENTUL cu privire la expertiza medico-militară în 
Forţele Armate ale Republicii Moldova, aprobat prin HG 
897/2003 
 
BAREMUL MEDICAL 
pentru stabilirea aptitudinii pentru îndeplinirea 
serviciului militar 
Anexa nr. 2, p. 79 

CJUE- argumente de tipul „protecţia stării biologice a femeii şi a relaţiei speciale care 
există între femeie şi copilul ei” nu permit „excluderea femeilor de la anumite tipuri 
de profesii pe motiv că lor ar trebui să li se acorde o protecţie mai mare decât 
bărbaţilor împotriva riscurilor care sunt diferite din punct de vedere al nevoilor 
specifice de protecţie a femeilor precum cele menţionate explicit.” (Cauza Tanja Kreil 
c. Bundesrepublik Deutschland, C-285/98, para. 30, citând Johnston para.44) UN, 
Strategic Policy and Development Section of the Police Division, Office of Rule of Law 
and Security Institutions (OROLSI), Department of Peacekeeping Operations (DPKO), 
United Nations Police Gender Toolkit 

Număr de femei declarate inapte pentru 
înmatriculare pentru instituţiile de 
învăţământ în domeniul milităriei din cauza 
depistării sarcinii  
 
Număr de femei declarate inapte pentru 
serviciul militar prin contract din cauza 
depistării sarcinii 

Modificarea pct. 79 din Anexa nr. 2 din Regulamentul cu 
privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale 
Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
897/2003, pentru a abroga prevederile discriminatorii faţă 
de femeile gravide atât la admiterea în instituţiile de 
învăţământ în domeniul milităriei cât şi la incorporarea în 
serviciul militar prin contract. 

2. INCURAJAREA ECHITĂȚII DE GEN ÎN MOMENTUL RECRUTĂRII / ANGAJĂRII PRIN INTRODUCEREA COTELOR DE RECRUTARE 

1 

Comisiile de admitere în instituţiile de 
învăţământ militar sunt compuse 
preponderent din bărbaţi. 
Lipsa femeilor/reprezentarea 
inechitabilă a femeilor în comisiile de 
admitere poate duce la excluderea 
automată a femeilor în în anumite 
situaţii: sarcină, naştere, lăuzie precum şi 
la discriminarea femeilor sub diferite 
forme, inclusiv hărţuire. 

Regulamentul de organizare a recrutării, selectării şi 
admiterii candidaţilor în instituţiile de învăţămînt militar 
 
47. Componenţa comisiilor se desemnează anual prin 
ordinul comandantului instituţiei de învăţămînt militar şi va 
include: 1) preşedintele comisiei - comandantul instituţiei de 
învăţămînt militar; 2) secretarul responsabil şi membrii 
comisiei - cadre didactice / de cercetare, sociologi-psihologi, 
ofiţeri ai secţiei de învăţămînt din instituţia respectivă. În 
componenţa comisiilor de admitere pot fi incluşi şi specialişti 
de înaltă calificare din alte instituţii de învăţămînt din ţară, 
precum şi din rîndul specialiştilor structurilor militare pentru 
care instituţia de învăţămînt militar formează cadre militare. 
În cadrul comisiei de admitere activează secretariatul cu 
atribuţii de asistenţă tehnică a activităţii comisiei. 

UN, Strategic Policy and Development Section of the Police Division, Office of Rule of 
Law and Security Institutions (OROLSI), Department of Peacekeeping Operations 
(DPKO), United Nations Police Gender Toolkit disponibil aici: 
http://repository.un.org/handle/11176/387374. Pag 156. 

Ponderea femeilor şi bărbaţilor în comisiile 
de admitere 

Modificarea pct. 104 din Hotărârea Guvernului nr. 941 din 
17.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate 
(Componenţa comisiilor de atestare a militarilor prin 
contract) pentru a asigura, pe cât este posibil o 
reprezentare  echitabilă a femeilor în comisiile de atestare 
şi admitere. 

2 

În practică, procesul de recrutare în 
instituţiile de învăţământ militar este 
orientat spre băieţi şi bărbaţi. Această 
abordare descurajează femeile. 

Regulamentul de organizare a recrutării, selectării şi 
admiterii candidaţilor în instituţiile de învăţămînt militar 
 
10. Procesul de recrutare, cuprinde activităţi specifice 
acestuia, după cum urmează: [...] 3) campanii de informare 
preponderent orientate spre grupurile-țintă (elevi şi 

UN, Strategic Policy and Development Section of the Police Division, Office of Rule of 
Law and Security Institutions (OROLSI), Department of Peacekeeping Operations 
(DPKO), United Nations Police Gender Toolkit disponibil aici: 
http://repository.un.org/han 

Nr. de persoane sensibilizate, dezagregat 
pe sexe 

Modificarea punctului 47  din Regulamentul de organizare 
a recrutării, selectării şi admiterii candidaţilor în instituţiile 
de învăţământ militar (Componenţa comisiilor de admitere 
în instuţiile de învăţământ în domeniul militar) pentru a 
asigura, pe cât este posibil o reprezentare  echitabilă a 
femeilor în comisiile de atestare şi admitere. 

http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y.
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y.
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absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt preuniversitar) şi 
grupurilor de suport (profesori, membri de familie, părinţi, 
etc.), cu accentuarea avantajelor oferite pe parcursul 
şcolarizării în instituţiile de învăţămînt militar şi al exercitării 
ulterioare a profesiei militare. 

 
Luând în considerare sub-rerezentarea semnificativă a 
femeilor în sector, se recomandă includerea în 
Regulamentul de organizare a recrutării, selectării şi 
admiterii candidaţilor în instituţiile de învăţământ militar, 
aprobat prin Ordinul Ministrului Apărării nr. 124 din 04 mai 
2009 a măsurilor orientate spre recrutarea de fete și femei 
în calitate de grup eligibil pentru admiterea la studii în 
domeniu.  
 
De asemenea,  se recomandă punerea în aplicare a unor 
măsuri pozitive orientate spre asigurarea unei reprezentări 
mai echitabile a femeilor. Una din aceste măsuri ar fi 
instituirea unei cote minime pentru fete și femei la 
admiterea pentru studii. 

3.  

Candidaţii trebuie să susţină cel puţin 
trei probe: tracţiune la bara fixă; 
alergare la 100 m; alergare la 3 km. 
Tracţiunea la bara fixă este imposibil de 
realizat pentru majoritatea femeilor; prin 
urmare această prevedere aparent 
neutră are ca efect excluderea femeilor.  

Regulamentul de organizare a recrutării, selectării şi 
admiterii candidaţilor în instituţiile de învăţămînt militar 
 
53. Pentru determinarea aptitudinilor fizice (dezvoltării 
fizice) candidaţii susţin cel puţin trei probe: tracţiune la bara 
fixă; alergare la 100 m; alergare la 3 km. La decizia instituţiei 
de învăţămînt, la aceste probe poate fi adăugată şi o probă 
de înot. 

A se vedea lista de cerinte identice stabilite indiferent de sexul candidatilor in UN, 
Strategic Policy and Development Section of the Police Division, Office of Rule of Law 
and Security Institutions (OROLSI), Department of Peacekeeping Operations (DPKO), 
United Nations Police Gender Toolkit 

Nr. de persoane care în ultimii 2 ani nu au 
susţinut probele 

Modificarea punctului 53 din Regulamentul de organizare 
a recrutării, selectării şi admiterii candidaţilor în instituţiile 
de învăţământ militar, pentru a aduce cerinţele referitoare 
la determinarea aptitudinilor fizice în concordanţă cu noul 
Regulament de pregătire fizică militară (2019). 

4. 

Pentru determinarea aptitudinilor fizice 
lipsesc măsuri de acomodare rezonabilă 
a femeilor candidate în cazul sarcinii, 
naşterii sau lăuziei. Lipsa măsurilor de 
acomodare rezonabilă conduce la 
excluderea femeilor.  

Regulamentul de organizare a recrutării, selectării şi 
admiterii candidaţilor în instituţiile de învăţămînt militar. 
 
pct. 50-51 "dacă candidatul, din cauza stării de sănătate sau 
din alt motiv nu poate să se prezinte la concursul de 
admitere, acesta este obligat să anunţe comisia de admitere 
(instituţia de învăţământ) pînă la începerea concursului. 
Candidatul care a prezentat motive întemeiate, va fi 
replanificat să susţină această probă pînă la începerea 
următoarei probe sau nu mai tîrziu de ultima zi de 
desfăşurare a probelor de aptitudini, în caz contrar acesta va 
fi eliminat din concurs." 

Cauza Tanja Kreil c. Bundesrepublik Deutschland, C-285/98, para. 30, citând Johnston 
para.44. A se vedea si Checklist in UN, Strategic Policy and Development Section of 
the Police Division, Office of Rule of Law and Security Institutions (OROLSI), 
Department of Peacekeeping Operations (DPKO), United Nations Police Gender 
Toolkit 

Nr. de persoane/candidaţi (femei şi 
bărbaţi) care au renunţat  să susţină 
probele din diverse motive 

Amendarea pct. 50-51 din Regulamentul de organizare a 
recrutării, selectării şi admiterii candidaţilor în instituțiile 
de învăţămînt militar cu prevederi care ar permite 
amânarea testului pentru determinarea aptitudinilor fizice 
în cazul sarcinii, nașterii și lăuziei, în condițiile în care 
celelalte probe au fost îndeplinite cu succes. 

3. INTRODUCEREA COTELOR DE PROMOVARE DE FUNCȚII DE CONDUCERE 

1.  Comisiile de atestare sunt preponderent 
dominate de bărbaţi. Această practică 
are ca efect promovarea în funcţii de 
conducere preponderent a bărbaţilor 

Ghidul Carierei Militare, Ordinul MA nr. 340/2008. Capitolul 
II din Ghidul Carierei Militare 

NATO Committee on Gender Perspectives, INDICATORS adapted during the Ad-Hoc 
Working Group meeting – Rome 30 Nov 2011 

Ponderea femeilor şi bărbaţilor în Comisiile 
de atestare 

completarea pct. 67 din Ghidul Carierei Militare cu măsuri 
speciale temporare care vor contribui la avansarea 
femeilor în carieră: „în cazul în care mai mulţi militari 
corespund criteriilor respective în condiții de egalitate, 
prioritate se va acorda femeilor” 

4. SEGREGAREA PE VERTICALĂ 

1. În cazul în care mai mulţi militari 
corespund criteriilor respective [de 
promovare], decizia de promovare se va 
lua pe baza recomandărilor comisiei de 
atestare şi a concursului de selectare 
organizat în condiţiile stabilite de actele 
normative ale Ministerului Apărării. 
Sub-reprezentarea femeilor în comisiile 
de atestare diminuează şansele de 
avansare în carieră militară a femeilor; 
într-un sistem dominat de bărbaţi, ultimii 
vor tinde să promoveze persoane de sex 
masculin 

Ghidul Carierei Militare, Ordinul MA nr. 340/2008 
Capitolul VI, pct. 67 din Ghidul Carierei Militare  

NATO Committee on Gender Perspectives, INDICATORS adapted during the Ad-Hoc 
Working Group meeting – Rome 30 Nov 2011. , formula propusă de Curtea de Justiție 
a Uniunii Europene în cauza C-409/95, Hellmut Marschall v Land Nordrhein-
Westfalen, este ca în cazul existenței unui punctaj egal între doi candidați (o femeie și 
un bărbat), să se ia în considerare acordarea de prioritate femeii în ceea ce privește 
promovarea, atâta timp cât încă există un dezechilibru de gen major în legătură cu 
promovarea în profesie. Formula elaborată de Curte este una flexibilă și permite 
excepţia situaţiei când, la o evaluare obiectivă a criteriilor specifice fiecărei 
candidaturi individuale, balanţa înclină în favoarea bărbatului. La rândul lor aceste din 
urmă criterii specifice, sunt și ele evaluate de Curte pentru a nu exista riscul ca ele să 
fie discriminatorii în raport cu femeile candidate. Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, C-450/93, Eckhard Kalanke v Freie Hansestadt Bremen din 17 octombrie 
1995; C-409/95, Hellmut Marschall v Land Nordrhein-Westfalen, 11 noiembrie 1997. 

Nr. de persoane avansate în carieră în 
ultimii 2 ani 

completarea pct. 67 din Ghidul Carierei Militare cu măsuri 
speciale temporare care vor contribui la avansarea 
femeilor în carieră: „în cazul în care mai mulţi militari 
corespund criteriilor respective în condiții de egalitate, 
prioritate se va acorda femeilor” 

2. Aflarea militarilor prin contract în 
concediul pentru îngrijirea copilului 
constituie temei pentru trecerea la 
dispoziţia conducătorului unităţii 
militare, implicit detaşarea arbitrară la 
altă unitate militară, aflată îtr-o altă zonă 
geografică. Descurajează maternitatea şi  
realizarea dreptului persoanei de a 
beneficia de concediul de îngriire a 
copilului 

 
 
Art. 32 alin.  (4) Trecerea la dispoziţie [a conducătorului 
structurii militare, pentru îndeplinirea unor misiuni de 
serviciu în afara locului dislocării permanente a unităţii 
militare] a militarilor prin contract poate fi efectuată în 
următoarele cazuri şi pe următoarele termene: [...] j) aflarea 
militarilor prin contract în concediul pentru îngrijirea 
copilului – pe întreaga perioadă a concediului. Pînă la 
expirarea acestui termen, militarul are dreptul la 
continuarea serviciului militar. Perioada concediului pentru 

CJUE- argumente de tipul „protecţia stării biologice a femeii şi a relaţiei speciale care 
există între femeie şi copilul ei” nu permit „excluderea femeilor de la anumite tipuri 
de profesii pe motiv că lor ar trebui să li se acorde o protecţie mai mare decât 
bărbaţilor împotriva riscurilor care sunt diferite din punct de vedere al nevoilor 
specifice de protecţie a femeilor precum cele menţionate explicit.” (Cauza Tanja Kreil 
c. Bundesrepublik Deutschland, C-285/98, para. 30, citând Johnston para.44) 

x Modificarea Art. 32 alin. 4 din Legea nr. 162/2005 cu 
privire la Statutul Militarilor pentru pentru a nu admite 
detaşarea la altă unitate militară a persoanelor care se află 
în concediul de îngrijire a copilului, cu excepţia cazurilor în 
care detaşarea este solicitată de militarul prin contract în 
scopul facilitării accesului la reţeaua de suport care îi va 
facilita/permite revenirea în câmpul muncii. 
 
Modificarea corespunzătoare a pct. 67(j) din Hotărârea 
Guvernului nr. 941 din 17.08.2006 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a 
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îngrijirea copilului se include în vechimea în muncă generală 
şi în perioada necontributivă a militarului asimilată stagiului 
de cotizare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dar nu se 
include în vechimea calendaristică în serviciul militar; 

serviciului militar în Forţele Armate, pentru a exclude 
drept temei pentru detaşare aflarea „femeii-militar în 
concediul de îngrijire a copilului – pe întreaga perioadă a 
concediului”. 

3. Maternitatea şi ulterior perioada 
concediului pentru îngrijirea copilului au 
implicaţii semnificative asupra 
promovării ulterioare în carieră: (i) 
perioada de îngrijire a copilului nu se 
include în vechimea calendaristică în 
serviciul militar, aceasta fdiind o condiţie 
esenţială pentru promovare; (ii) în 
perioada pre-sarcină femeia militară nu 
va putea susţine testele de pregătire 
fizică, implicit nu va putea beneficia de 
programe şi cursuri profesionale; (iii) la 
revenirea din concediul, în condiţiile 
detaşării la o altă unitate, va fi necesară 
realuarea procesului anevoios de re-
integrare în funcţie.  
Afectează indicrect femeile la avansarea 
în carieră. 

Legea nr. 162/2005 cu privire la Statutul Militarilor și  Ghidul 
Carierei Militare, Ordinul MA nr. 340/2008 
 
Art. 68. Promovarea cadrelor militare se face în baza 
următoarelor criterii: 
1) aptitudinile, performanţele şi competenţele profesionale 
rezultate din Fişa de evaluare anuală şi respectiv Fişa de 
atestare a cadrului militar; 
2) deţinerea unei pregătiri corespunzătoare în urma 
parcurgerii unor forme de pregătire/cursuri obligatorii; 
3) necesităţile de completare ale unităţilor şi instituţiilor 
militare, comandamentelor şi organelor centrale; 
4) îndeplinirea unor funcţii şi stagii minime obligatorii; 
5) cerinţele funcţiilor (conform fişelor funcţiilor) vacante; 
6) opţiunile individuale ale fiecărui ofiţer sau subofiţera. 

Raportul anual NATO pentru 2017 disponibil la 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_09/20190909_19090
9-2017-Summary-NR-to-NCGP.pdf da ca exemplu Spania unde cursurile si examenele 
de promovare iau in calcul inclusiv sarcina, comisiile de evaluare se bazeaza pe un 
sistem de cote si salariul femeilor nu poate fi redus daca pozitia lor este schimbata ca 
urmare a sarcinii.  

x Modificarea Art. nr. 32 alin. 4 din Legea 162/2005 cu 
privire la Statutul Militarilor şi a Art. 68 din Ghidul Carierei 
militare pentru a elimina barierele de avansare a femeilor 
din motiv de maternitate sau îngrijire a copilului: vechimea 
calendaristică, suţinerea testelor de pregătire fizică în 
perioada post-sarcină, implicit de dreptul de a beneficia de 
programe şi cursuri profesionale care constituie condiţii 
esenţiale la promovare. 

5. FLEXIBILITATEA ORARULUI DE MUNCĂ ȘI A TURELOR DE NOAPTE 

1 Regimul de muncă pe funcţii din 
perspectiva dreptului la regim de muncă 
parţial (tbc) 
 
Dezavantajează femeile şi bărbaţii care 
îngrijesc copii de vârstă ante-preşcolară 

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova Nr. 2327 din  
03.09.2009 privind aprobarea regulamentelor militare ale 
Forţelor Armate ale Republicii Moldova 

Interdicția discriminării, inclusiv a discriminării indirecte, este articulată de Convenția 
ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriv femeilor și 
reafirmată în rezoluţiile ONU nr. 1325 din 2000,  nr. 1889 din 2009 , nr. 2122 din 2013 
, nr. 2242 din 2015  și nr. 2467 din 2019 . 

Nr de angajaţi care au beneficiat în ultimii 
2 ani 

Instituirea măsurilor de acomodare rezonabilă a orarului 
de muncă, în cazuri particulare atunci când este necesar 
pentru realizarea drepturilor părinteşti:  femeile gravide, 
femeilor în perioada lăuziei, părinţilor care îngrijesc de 
copii cu dizabilităţi, părinţilor care îngrijesc de copii cu 
vârstă pre-şcolară. Măsurile ar putea fi instituite atât prin 
modificarea Regulamentului serviciului interior al forţelor 
armate ale Republcii Moldova, aprobat prin Decretul 
Președintelui Republicii Moldova nr. 2327 din 2009 cât şi la 
nivel de ordine ale conducătorilor unităţilor militare care 
stabilesc regulamentele interne ale unităţilor militare.  

2 Regimul de muncă pe funcţii din 
perspectiva acomodării rezonabile 
pentru femeile gravide (tbc) 
 
Dezavantajează femeile gravide 

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova Nr. 2327 din  
03.09.2009 privind aprobarea regulamentelor militare ale 
Forţelor Armate ale Republicii Moldova 

Interdicția discriminării femeilor gravide este articulată de Organizația Internațională 
a Muncii (ILO) în Convenția pentru Protecția Maternității, 2000 (No. 183), și în 
Recomandarea 2000 (No. 191). Interzicerea discriminării pe criteriul maternității, 
inclusiv a discriminării indirecte, este articulată de Convenția ONU privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare împotriv femeilor și reafirmată în rezoluţiile ONU nr. 
1325 din 2000,  nr. 1889 din 2009 , nr. 2122 din 2013 , nr. 2242 din 2015  și nr. 2467 
din 2019 . 

Nr de angajaţi care au beneficiat în ultimii 
2 ani 

  

3 Regimul de muncă pe funcţii din 
perspectiva regimului flexibil de muncă 
(tbc) 
 
Dezavantajează femeile şi bărbaţii cu 
copii de vârstă ante-preşcolară 

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova Nr. 2327 din  
03.09.2009 privind aprobarea regulamentelor militare ale 
Forţelor Armate ale Republicii Moldov 

Interdicția discriminării, inclusiv a discriminării indirecte, este articulată de Convenția 
ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriv femeilor și 
reafirmată în rezoluţiile ONU nr. 1325 din 2000,  nr. 1889 din 2009 , nr. 2122 din 201 

Nr de angajaţi care au beneficiat în ultimii 
2 ani 

  

4 Regimul de muncă pe funcţii din 
perspectiva pauzelor pentru alimentarea 
copilului (tbc) 
 
Dezavantajează femeile în perioada  
lăuziei  

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova Nr. 2327 din  
03.09.2009 privind aprobarea regulamentelor militare ale 
Forţelor Armate ale Republicii Moldov 

Interdicția discriminării, inclusiv a discriminării indirecte, este articulată de Convenția 
ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriv femeilor și 
reafirmată în rezoluţiile ONU nr. 1325 din 2000,  nr. 1889 din 2009 , nr. 2122 din 201 

Nr de femei care au beneficiat în ultimii 2 
ani 

  

5 Timpul compensatoriu pentru 
îndeplinirea obligaţiilor serviciului 
militar, oferit la discreţia comandantului. 
În lipsa unor prevederi mai clare care ar 
lua în considerare punctul de vedere, 
voinţa necesităţile, preferinţele 
beneficiarului, comandantul ar putea 
decide arbitrar; în mod particular vor fi 
afectate femeile cu copii de vârstă ante-
preşcolară. 

Legea nr. 162/2005 cu privire la Statutul Militarilor 
 
Articolul 14. Timpul de serviciu şi dreptul la odihnă 
(2) Militarilor prin contract antrenaţi la îndeplinirea 
obligaţiilor serviciului militar în afara duratei săptămînale a 
timpului de serviciu li se acordă timp de odihnă în alte zile 
ale săptămînii, în modul stabilit de comandant (şef), iar în 
cazul imposibilităţii acordării timpului de odihnă, perioada 
îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar peste limita stabilită 
poate fi alăturată la concediul anual. 

Interdicția discriminării, inclusiv a discriminării indirecte, este articulată de Convenția 
ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și 
reafirmată în rezoluţiile ONU nr. 1325 din 2000,  nr. 1889 din 2009 , nr. 2122 din 201 
precum și în Convenția europeană a drepturilor omului în Art. 14 și în protocolul 
adițional 12. 

Nr. beneficiari de timp compensatoriu  
 
Nr. beneficiari care au relatat că timpul 
oferit a ţinut cont de necesităţile şi 
preferinţele acestora 

Modificarea Art. 14(2) din Legea nr. 162/2005 cu privire la 
Statutul Militarilor pentru a contribui la asigurarea 
echilibrului dintre muncă şi viaţa de familie. Timpul 
compensatoriu necesită a fi oferit de comun acord cu 
militarul prin contract, ţinând cont, în măsura 
posibilităţilor, de necesităţile şi preferinţele acestuia. 

6 Prevederi rigide privind durata de studii, 
activităţile didactice, timpul de studiu 
individual (absentarea de la activităţi are 
loc numai în cazul exercitării 

REGULAMENTUL  privind organizarea şi desfăşurarea 
procesului de învăţămînt în Academia  Militară a Forţelor 
Armate „Alexandru cel Bun” 
 

Interdicția discriminării, inclusiv a discriminării indirecte, este articulată de Convenția 
ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriv femeilor și 
reafirmată în rezoluţiile ONU nr. 1325 din 2000,  nr. 1889 din 2009 , nr. 2122 din 201 

Nr. de persoane exmatriculate în ultimii 2 
ani 

Modificarea pct. 29 din Regulamentul privind organizarea 
şi desfăşurarea procesului de învăţământ în Academia  
Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” pentru 
adoptarea unor măsuri de acomodare rezonabilă a 
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obligaţiunilor de serviciu, în 
conformitate cu cadrul normativ în 
vigoare. ) 
Dezavantajează femeile în perioada 
sarcinii, naşterii, lăuziei . 

29. Participarea la activităţile didactice 
1) Studentul, masterandul şi doctorandul este obligat să 
frecventeze toate lecţiile prevăzute de orar. Absentarea de 
la activităţi are loc numai în cazul exercitării obligaţiunilor de 
serviciu, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare.  

studiilor pentru femei în perioada sarcinii, naşterii sau 
lăuziei. 

POSIBILITATEA DE A PROMOVA PATERNITATEA 

1. Concediului de îngrijire a copilului nu 
este promovat și recomandat în rândul 
bărbaților. 

LEGE Nr. 162 din  22.07.2005 cu privire la statutul militarilor 
 
Articolul 14 - 1. Concedii sociale.  (2) Concediul de 
maternitate, inclusiv pentru soția militarului prin contract 
aflată la întreținerea acestuia, concediul medical, concediul 
paternal, concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului 
pînă la vîrsta de 3 ani, concediul pentru îngrijirea copilului 
bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani și concediul pentru 
îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 18 ani care suferă de o 
maladie oncologică sau cu dizabilitate pentru afecțiuni 
intercurente se acordă militarilor prin contract conform 
dispozițiilor generale. 

Project Tool 76: Checklist on implementing family-friendly policies  
 
De exemplu in Germania concediul parental este de 156 de saptamini si este 
transferabil intre parinti - sursa: Raportul anual NATO pentru 2017. 

Nr. de bărbaţi care au beneficiat de 
concediu paternal în ultimii 2 ani 

Identificarea opţiunilor de remunerare suplimentară a 
militarilor prin contract care îndeplinesc sarcini şi funcţii 
suplimentare în locul militarului în termen care beneficiază 
de concediul paternal de 14 zile.  
 
Promovarea activă a dreptului la concediu de paternitate 
în cadrul sectorului apărării.  

6. POSIBILITATEA DE A SPORI ACCESUL LA INFRASTRUCTURĂ DE IGIENĂ PERSONALĂ 

1 Uniformele militare şi alte dispozitive 
militare tip care nu ţin cont de anumite 
particularităţi ale persoanei. 
Dezavantajează femeile, în particular 
cele gravide. Uniforma de serviciu în 
mod special este masculinizată. 

DECRET Nr. 580 
din 06.10.2010 pentru aprobarea uniformei militare, a 
însemnelor 
 distinctive şi a regulilor de purtare a acestora  
de către militarii din cadrul Armatei Naţionale  
şi instituţiilor Ministerului Apărării 
 
P. 12 Uniforma de serviciu 

De exemplu guvernul canadian a stabilit in regulile de licitatie ca echipamentul 
achizitionat trebuie sa raspunda atit nevoilor barbatilor cit si nevoilor femeilor – 
Raportul anual NATO pentru 2017.  
A se vedea si UN, Strategic Policy and Development Section of the Police Division, 
Office of Rule of Law and Security Institutions (OROLSI), Department of Peacekeeping 
Operations (DPKO), United Nations Police Gender Toolkit 

Nr. de uniforme adaptate la cerinţele 
femeilor gravide 

Modificarea Anexei nr. 2 a Decretul Preşedintelui 
Republicii Moldova nr. 580-V din 6 octombrie 2010  pentru 
aprobarea uniformei militare, a însemnelor distinctive şi a 
regulilor de purtare a acestora de către militarii din cadrul 
Armatei Naţionale şi instituţiilor Ministerului Apărării 
pentru a asigura (i) că uniformele militare vor ţine cont de 
anumite particularităţi ale persoanei; (ii) introducerea 
componentelor dezagregate pe sexe pentru uniformele  
studenţilor instituţiilor militare. 

2 Aranjamente de infrastructură rigide 
care nu ţin cont de necesităţile specifice 
ale angajaţilor (centre de zi, mini-
grădiniţe, etc.). Dezavantajează părinţii 
(prepondenrent femeile) cu copii de 
vârstă ante-preşcolară 

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova Nr. 2327 din  
03.09.2009 privind aprobarea regulamentelor militare ale 
 
Forţelor Armate ale Republicii Moldova Lipsesc prevederi 

Project Tool 76: Checklist on implementing family-friendly policies disponibil 
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Poli
ce%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=
55&isAllowed=y.  

Nr. de angajaţi aflaţi în concediul de 
îngrijire a copilului 

În limita resurselor disponibile, identificarea măsurilor de 
acomodare rezonabilă a blocurilor sanitare pentru femei. 
 
În limita resurselor disponibile, iniţierea unui proiect pilot 
(centru de zi sau mini-grădiniţă) pe lângă o unitate militară 
(eventual Bălţi) pentru a facilita revenirea în câmpul 
muncii a militarilor prin contract cu copii de vârstă ante-
preşcolară.  

 

  

http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Compendium%20of%20Project%20Tools.pdf?sequence=55&isAllowed=y.
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_09/20190909_190909-2017-Summary-NR-to-NCGP.pdf.
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_09/20190909_190909-2017-Summary-NR-to-NCGP.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_09/20190909_190909-2017-Summary-NR-to-NCGP.pdf
http://repository/
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

Nr. 

Bariere existente 
(detaliat se vor indicate toate cerințele 

ce vizează pregătirile fizice: normativele, 
standardele, etc.) 

Prevederea legală  
(prevederile legale care instituie și reglementează cerințele 

menționate în col.2.) 

Standarde internaționale?  
(care sunt standardele internaționale privind cerința menționată, și care ar putea servi 

drept bune practici pentru RM) 

Indicatori relevanți  
 (care sunt indicatorii relevanți pentru 

cerințele menționate) 

Propuneri de modificare  
(care sunt recomandările pentru ajutarea cadrului 

legislativ, în vederea acomodării rezonabile) 

1. CORELAREA CERINȚELOR FIZICE CU CERINȚELE PROFESIONALE DETERMINANTE 

1 Regulamentul menţine cerinţa diferită 
legată de distanţa diferită de alergare 
pentru candidaţii și candidatele la 
Academia de Poliție şi persoanele care 
optează pentru angajarea în instituțiile 
subordonate: femeile - 1000m, 
comparativ cu bărbaţii  - 3000m. De 
asemenea, anumite exerciții din 
Regulament sunt prevăzute doar pentru 
bărbați fără ca să existe o justificare 
obiectivă și rezonabilă a selectării 
acestor exerciții ca parte din pachetul de 
teste standard.   

Ordinul MAI nr. 69 din 16 martie 2017 privind aprobarea 
Regulamentului cu privire la organizarea pregătirii fizice şi 
sportului în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Principiul egalității de tratament între femei și bărbați și de reprezentare echitabilă 
inclusiv în sectorul de securitate reflectă nu numai obligația legală de respectare a 
principiului nediscriminării.  În acest context, Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
care a avut posibilitatea de a analiza mai aplicat acest principiu în contextul angajării 
sau promovării femeilor în domenii de forță, a subliniat că „statele au obligaţia de a 
evalua periodic activităţile respective în scopul de a decide dacă, în lumina evoluţiilor 
sociale, derogarea de la cadrul general prevăzută în Directivă mai trebuie să fie 
menţinută încă.” (Tanja Kreil c. Bundesrepublik Deutschland, para.22,  similar 
Johnston în para.37  şi Sirdar în para.25 ) 

Număr de persoane care întâmpină 
dificultăţi la susţinerea exerciţiilor de 
control 

Modificarea Ordinului MAI nr. 69 din 16 martie 2017 
privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea 
pregătirii fizice şi sportului în cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne. Pentru a elimina practicile stereotipizate și 
nejustificate, este necesară modificarea Regulamentului cu 
privire la organizarea pregătirii fizice şi sportului în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne astfel ca testele de 
pregătire fizică să ţină cont de diferenţele biologice 
existente între femei şi barbaţi la realizarea unor exerciţii 
și de principiul proporționalității, descris în capitolul nr. I. 
Exercițiile trebuie să ajute femeile și bărbații să atingă un 
anumit nivel de pregătire fizică care să le permită, fără 
discriminare, îndeplinirea misiunii puse în sarcina funcției 
de polițistă. 

2 Comisiile de evaluare create în baza 
Regulamentului cu privire la organizarea 
pregătirii fizice şi sportului în cadrul IGP 
și IGC din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne sunt formate preponderent din 
bărbați. Rezultatele evaluării fizice 
realizate în baza Ordinului MAI nr. 69 din 
16 martie 2017 privind aprobarea 
Regulamentului cu privire la organizarea 
pregătirii fizice şi sportului în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne pot 
influența cariera fetelor și femeilor în 
mod special în ceea ce privește 
promovarea în funcție.  

Ordinul MAI nr. 69 din 16 martie 2017 privind aprobarea 
Regulamentului cu privire la organizarea pregătirii fizice şi 
sportului în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Art.14 alin.2 din Directiva 2006/54  permite statelor membre UE în aplicarea 
principiului egalității de șanse și a egalității de tratament între femei și bărbați în 
materie de încadrare în muncă, o excepție și anume că ”o diferență de tratament 
fondată pe o caracteristică întemeiată pe criteriul sexului nu constituie discriminare 
atunci când, având în vedere natura activităților profesionale speciale în cauză sau 
cadrul în care acestea se desfășoară, o astfel de caracteristică constituie o cerință 
profesională veritabilă și determinantă cu condiția ca obiectivul său să fie legitim, iar 
exigența să fie proporțională.”  

Număr de persoane care întâmpină 
dificultăţi la susţinerea exerciţiilor de 
control 

Modificarea Ordinului MAI nr. 69 din 16 martie 2017 
privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea 
pregătirii fizice şi sportului în cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, pentru a elimina practicile stereotipizate și 
nejustificate, astfel ca Comisiile de formare să aibă în 
componența sa cel puțin 50% femei.  

3 Femeile nu sunt instruite cu privire la 
aplicarea forței fizice și a mijloacelor 
speciale.  

Ordinul comun al MAI nr. 4 din 11 ianuarie 2018 al MAI, prin 
care a fost aprobat ghidul privind intervenția profesională în 
exercițiul funcției 

Referințe în standardele internaționale: Art. 10 litera a) din Convenția ONU pentru 
eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor prevede obligația 
statelor de a stabili aceleași condiții pentru accesul la profesie, la aceeași curriculă, 
aceleași examinări și profesori pentru femei și bărbați. Mai mult de 60% dintre statele 
membre NATO solicită cerințe fizice identice pentru femei și bărbați după cum se 
arată in Raportul anual NATO pentru 2017.  Exemple notabile în acest sens sunt 
Canada sau Germania, țări în care procedura de selecție nu diferențiază între femei și 
bărbați.  În cauza Tanja Kreil c. Bundesrepublik Deutschland, para.22, Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene a statuat necesitatea evaluării permanente a nevoilor 
sociale care are putea justifica standarde diferite aplicate pentru femei și bărbați.  

Numărul de femei care au fost instruite în 
domeniul procedurilor legate de aplicarea 
forței fizice și mijloacelor speciale 

Ajustarea Ordinului comun al MAI nr. 4 din 11 ianuarie 
2018 al MAI, prin care a fost aprobat ghidul privind 
intervenția profesională în exercițiul funcției la cerințe 
specifice de gen, inclusib prin oferirea exemplelor de 
aplicare a forței fizice și mijloacelor speciale în dependeță 
de subiectul care aplică și subiectul față de care este 
aplicat, acolo unde este relevant.  

2. INCURAJAREA ECHITĂȚII DE GEN ÎN MOMENTUL RECRUTĂRII / ANGAJĂRII PRIN INTRODUCEREA COTELOR DE RECRUTARE 

1 Cerințe de vârstă și înălțime 
nejustificate. Concursul de admitere la 
ciclul I – studii superioare de licenţă se 
organizează de către Academia „Ştefan 
cel Mare” pe domenii de formare 
profesională, la programe de studii, în 
baza Nomenclatorului domeniilor de 
formare profesională şi al specialităţilor, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.482 din 28 iunie 2017. Potrivit 
Regulamentului de Admitere al 
Academiei, Candidaţii pentru locurile cu 
finanţare bugetară la concursul de 
admitere la Facultăţile Academiei 
„Ştefan cel Mare” trebuie să corespundă 
cumulativ mai multor condiții, printre 
care bărbaţii să nu depăşească vârsta de 

Regulamentul de Admitere al Academiei, Candidaţii pentru 
locurile cu finanţare bugetară la concursul de admitere la 
Facultăţile Academiei „Ştefan cel Mare”.Prevederile pentru 
locurile cu finanţare bugetară la concursul de admitere la 
Facultăţile Academiei „Ştefan cel Mare” trebuie să 
corespundă cumulativ mai multor condiții, printre care 
bărbaţii să nu depăşească vârsta de 27 de ani şi să aibă o 
înălţime nu mai mică de 170 cm (168 cm - pentru absolvenţii 
liceelor în anul curent); femeile să nu depăşească vârsta de 
25 de ani şi să aibă o înălţime nu mai mică de 165 cm 

Pornind de la nevoia de a crește prezența femeilor în domeniile de forță, Organizația 
Națiunilor Unite a lansat inițiativa United Nations Global Effort încă din 2009.  
Obiectivul fiind ca măcar în trupele de menținere a păcii, prezența femeilor să atingă 
inițial 20%, scopul final fiind acela al unei prezențe de 50% femei în trupele de 
menținere a păcii fie că sunt militare, fie că sunt forțe de poliție.  În acest sens, unele 
state membre ONU au adoptat strategii multi-anuale, care sunt revizuite la fiecare 5 
ani, pentru recrutarea unui număr mai mare de femei ca ofițeri. Primul tip de acțiune 
sugerată în acest sens este revizuirea criteriilor de recrutare, cu analiza cerințelor 
ocupaționale determinante ca derogări în funcție de poziții specifice și nu formularea 
și aplicarea acestora la modul general. Un astfel de ghid pentru modele de recrutare 
în spiritul diversității a fost elaborat de International Association of Chiefs of Police 
(IACP) și Office of Community Oriented Policing Services (COPS Office).  

Numărul de persoane admise, dezagregat 
pe vîrstă și sexe 

Prevederile diferențiate de admitere în cazului bărbaților și 
femeilor pe criteriu de vîrstă și înălțime nu au nici o 
justificare și sunt discriminatorii, prin urmare acestea 
urmează să fie revizuite prin stabilirea unor criterii 
uniforme în Regulamentul  de Admitere al Academiei de 
Poliție 
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27 de ani şi să aibă o înălţime nu mai 
mică de 170 cm (168 cm - pentru 
absolvenţii liceelor în anul curent); 
femeile să nu depăşească vârsta de 25 
de ani şi să aibă o înălţime nu mai mică 
de 165 cm 

2 Cote de admitere discriminatorii pentru 
candidatele de gen feminin în cadrul 
Academiei de Poliție 

Regulamentului de admitere al Academiei de Poliție 
stabilește cota de admitere pentru candidatele de gen 
feminin la locurile cu finanţare bugetară (cu excepţia 
locurilor prevăzute la învăţământul cu frecvenţă redusă) care 
constituie până la 30 la sută din numărul total de locuri 
prevăzut pentru învăţământul cu frecvenţă. La decizia 
Comisiei de admitere, aceasta poate fi majorată până la 40 
la sută, cu votul a 3/4 din numărul total de membri. Cota de 
admitere pentru candidatele de gen feminin la locurile cu 
finanţare bugetară (cu excepţia locurilor prevăzute la 
învăţământul cu frecvenţă redusă) care constituie până la 30 
la sută din numărul total de locuri prevăzut pentru 
învăţământul cu frecvenţă este discriminatorie.  

Pornind de la nevoia de a crește prezența femeilor în domeniile de forță, Organizația 
Națiunilor Unite a lansat inițiativa United Nations Global Effort încă din 2009.  
Obiectivul fiind ca măcar în trupele de menținere a păcii, prezența femeilor să atingă 
inițial 20%, scopul final fiind acela al unei prezențe de 50% femei în trupele de 
menținere a păcii fie că sunt militare, fie că sunt forțe de poliție.  În acest sens, unele 
state membre ONU au adoptat strategii multi-anuale, care sunt revizuite la fiecare 5 
ani, pentru recrutarea unui număr mai mare de femei ca ofițeri. Primul tip de acțiune 
sugerată în acest sens este revizuirea criteriilor de recrutare, cu analiza cerințelor 
ocupaționale determinante ca derogări în funcție de poziții specifice și nu formularea 
și aplicarea acestora la modul general. Un astfel de ghid pentru modele de recrutare 
în spiritul diversității a fost elaborat de International Association of Chiefs of Police 
(IACP) și Office of Community Oriented Policing Services (COPS Office) 

Numărul de persoane admise, dezagregat 
pe vîrstă și sexe 

Abrogarea formulei actuale prevăzute în Regulamentului 
de admitere al Academiei de Poliție în ceea ce privește 
prezența femeilor care ”constituie până la 30 la sută din 
numărul total de locuri prevăzut pentru învăţământul cu 
frecvenţă” , formulă care este discriminatorie. Înlocuirea 
formulei curente prin reformularea ei în așa fel încât să 
instituie o măsură pozitivă de asigurare a egalității în 
conformitate cu Art. 2 din Legea nr. 121 din 2012 cu privire 
la asigurarea egalității. O formulă posibilă poate fi: 
”femeile constituie cel puțin 30 la sută din numărul total 
de locuri prevăzut pentru învăţământul cu frecvenţă”. 

3. INTRODUCEREA COTELOR DE PROMOVARE DE FUNCȚII DE CONDUCERE 

1 În cadrul MAI și al instituțiilor 
subordonate nu  au fost stabilite cote de 
promovare în funcție. Unica cotă de gen 
a fost stabilită în cadrul Inspectoratului 
General al Poliției prin aprobarea 
Planului de acțiuni al Inspectoratului 
General al Poliției privind creșterea 
ponderii și rolului femeilor în Poliție 
pentru perioada 2018-2020, obiectiv 
care prevede creșterea procentului de 
femei în poliție în proporție de 20 % 
până în anul 2020.  

Politicile de personal din cadrul MAI și instituțiilor 
subordonate 

Retenția și posibilitatea de a promova sunt și ele relevante și în acest sens ghidul ONU 
sugerează revizuirea și re-evaluarea criteriilor și a procedurilor de promovare pentru a 
garanta că sunt echitabile din perspectiva genului. De asemenea este recomandată 
formarea intervievatorilor și a evaluatorilor din comisiile de selecție și evaluare 
profesională în așa fel încât să fie conștienți de prejudecățile de gen și este esențială 
includerea în comisiile de selecție sau de promovare și a femeilor, inclusiv a unor 
persoane din afara sectorului de securitate. Planuri anuale, strategii dedicate, 
înființarea unui birou pentru egalitatea de gen sau angajarea de experți/experte de 
gen care să urmărească aplicarea politicilor publice relevante și să facă un audit al 
egalității de gen periodic în ceea ce privește măsurile adoptate și impactul acestora 
sunt primele recomandări oferite de comisia de experți a NATO  precum și de ONU în 
ghidul său privind integrarea femeilor în forțele de poliție.  Persoana care este 
angajată ca expert/expertă de gen va fi implicată în dezvoltarea procedurilor, 
elaborarea caietelor de sarcini sau operaționalizarea și urmărirea proceselor cu 
prioritizarea dimensiunii de gen.  

Numărul femeilor și bărbaților recrutați în 
instituțiile subordonate pe poziții de ofițer 
și subofițer 

Stabilirea cotelor de recrutare pe criterii de gen în politicile 
organizaționale și instituționale ale MAI și instituțiilor 
subordonate  

2 Comisiile de angajare/promovare 
preponderent sunt formate din bărbați. 
Datele arată că în cadrul MAI și al 
instituțiilor subordonate comisiile de 
angajare/promovare sunt formate 
preponderent din bărbați. Numărul 
redus sau lipsa femeilor din comisiile de 
angajare/promovare dezavantajează 
femeile.   

Ordinului MAI nr. 138 din 18 aprilie 2013 privind aprobarea 
Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor 
profesionale ale angajaţilor cu statut special din cadrul 
subdiviziunilor MAI  și a Ordinului MAI nr. 239 din 14 august 
2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
controlul special al candidaţilor la angajare sau promovare în 
funcţia publică cu statut special din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne nu stabilesc cote în numărul de membri a 
comisiilor de recrutare 

Reflectat anterior  Ponderea femeilor şi bărbaţilor în Comisiile 
de atestare 

Modificarea Ordinului MAI nr. 138 din 18 aprilie 2013 
privind aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea 
performanţelor profesionale ale angajaţilor cu statut 
special din cadrul subdiviziunilor MAI  și a Ordinului MAI 
nr. 239 din 14 august 2017 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind controlul special al candidaţilor la 
angajare sau promovare în funcţia publică cu statut 
special,prin includerea obligatorie în comisiile de 
angajare/promovare a cotei de gen obligatorii în proporție 
de 50% a femeilor și a obligației desfășurării de cursuri 
privind genul și diversitatea, stereotipurile și prejudecățile 
pentru toți membrii comisiilor de angajare/ promovare, 
inclusiv condiționarea activității în aceste comisii de 
realizarea de cursuri relevante pe această tematică. 

3 Politicile în domeniul resurselor umane 
nu țin cont de componenta de gen 

Legilor și actelor normative interne speciale care 
reglementează activitatea MAI și a instituțiilor subordonate; 
Legea nr. 288 din 16 decembrie 2012 privind funcționarul 
public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne; 
Hotărârea Guvernului nr. 460 din 22 iunie 2017 pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 iunie 
2012 privind funcționarul public cu statut special din cadrul 
Ministerulu Afacerilor Interne; 
Hotărârea Guvernului nr. 409 din 07 iunie 2017 cu privire la 
aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu 
statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;  
Ordinul MAI nr. 138 din 18 aprilie 2013 privind aprobarea 
Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor 
profesionale ale angajaţilor cu statut special din cadrul 
subdiviziunilor MAI;  
Ordinul MAI nr. 239 din 14 august 2017 cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind controlul special al 

Reflectat anterior  x Reevaluarea actelor normative interne speciale care 
reglementează activitatea MAI și a instituțiilor 
subordonate prin includerea componentei de gen 
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candidaţilor la angajare sau promovare în funcţia publică cu 
statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

4 Comisiile de angajare/promovare 
favorizează bărbații. În conformitate cu 
procedurile standard de resurse umane 
aprobate în cadrul MAI, în situaţia în 
care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă 
finală, este declarat învingător al 
concursului candidatul care are cea mai 
mare notă la proba scrisă. În cazul în care 
concursul a constat şi în în alte probe, 
departajarea se va realiza în funcţie de 
notele obţinute la proba practică de 
evaluare a aptitudinilor, iar dacă şi în 
această situaţie se constată egalitatea, în 
funcție de rezultatele la proba de 
evaluare a performanţei fizice. În situație 
de punctaj egal, în baza condițiilor de 
departajare, femeile ar putea fi 
dezavantajate având în vedere că 
criteriile de departajare stabilesc ca fiind 
relevantă proba de evaluare a 
performanţei fizice. Chiar dacă 
normativele sunt ajustate aparent la 
aspectul de gen, există riscul ca comisia 
să acorde prioritate candidatului  bărbat, 
având în vedere stereotipurile existente 
și care nu sunt conștientizate. 

Ordinul MAI nr. 239 din 14 august 2017 cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind controlul special al 
candidaţilor la angajare sau promovare în funcţia publică cu 
statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne  

În ceea ce privește asigurarea egalității de șanse în cadrul proceselor de angajare sau 
de promovare, ONU recomandă stabilirea de comisii în care diversitatea de gen să fie 
respectată și în care membrii comisiilor să aibă parte în prealabil de formare 
profesională pe tema egalității de gen pentru a se asigura conștientizarea și 
sensibilizarea față de această tematică.   Pentru a asigura egalitatea de șanse între 
femei și bărbați, formula propusă de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-
409/95, Hellmut Marschall v Land Nordrhein-Westfalen este ca, în cazul existenței 
unui punctaj egal între doi candidați (o femeie și un bărbat), să se ia în considerare 
acordarea de prioritate femeii în ceea ce privește promovarea, atâta timp cât încă 
există un dezechilibru de gen major în legătură cu promovarea în profesie în domeniul 
specific analizat. Formula elaborată de Curtea de Justiție este una flexibilă și permite 
la rândul sau o excepţie în cazul situaţiei când, la o evaluare obiectivă a criteriilor 
specifice fiecărei candidaturi individuale, balanţa înclină în favoarea bărbatului. La 
rândul lor aceste din urmă criterii specifice, sunt și ele analizate de Curte pentru a nu 
exista riscul ca ele să fie discriminatorii în raport cu femeile candidate.  

Nr. de persoane avansate în carieră în 
ultimii 2 ani 

Urmează să să fie modificate prevederile din Ordinul MAI 
nr. 239 din 14 august 2017 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind controlul special al candidaţilor la 
angajare sau promovare în funcţia publică cu statut special 
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne prin care în cazul 
egalității punctajului candidaților și dacă un candidat este 
o femeie, prioritatea va avea femeia ofițer. Măsura 
urmează să fie instituită temporar.  

4. FLEXIBILITATEA ORARULUI DE MUNCĂ ȘI A TURELOR DE NOAPTE 

1 Chiar dacă legislația națională prevede 
reglementări de ajustare a orarului de 
muncă, datele statistice furnizate de 
Minsiterului Afacerilor Interne sugerează 
că aceste mecanisme legale nu sunt 
valorificate, inclusiv și din cauza lipsei 
infrastructurii necesare (lipsa încăperilor 
amenajate pentru alăptare).  

nu este aplicabil Interdicția discriminării, inclusiv a discriminării indirecte, este prevăzută de Convenția 
ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor precum 
și în Convenția europeană a drepturilor omului în Art. 14 și în Protocolul adițional 12 
și reafirmată în rezoluţiile ONU nr. 1325 din 2000,  nr. 1889 din 2009 , nr. 2122 din 
2013, nr. 2242 din 2015  și nr. 2467 din 2019 .Interdicția discriminării femeilor gravide 
este statuată de Organizația Internațională a Muncii (ILO) în Convenția pentru 
Protecția Maternității, din 2000 nr. 183 și în Recomandarea 2000  nr191.  

Nr de angajaţi care au beneficiat în ultimii 
2 ani 

La nivel de MAI să fie inițiate procedurile de valorificare a 
dreptului la timp parţial de muncă, prevăzut la Art. 
97(2)CM, Acomodarea rezonabilă a condiţiilor de muncă 
pentru femeile gravide, prevăzută la Art. 250 (1) CM, 
Pauzele pentru alimentarea copilului, prevăzute la 
Articolul 108 CM, Programe individualizate / regim flexibil 
de muncă, prevăzut de Art. 100 (7) CM, inclusiv cu 
elaborarea infrastructurii necesare pentru a face aplicabil 
articolul 108 din CM.  

5. POSIBILITATEA DE A PROMOVA PATERNITATEA 

1 Concediului de îngrijire a copilului nu 
este promovat și recomandat în rândul 
bărbaților, în special în cadrul IGC  

nu este aplicabil Referințe în standardele internaționale: Convenția ONU pentru eliminarea tuturor 
dormelor de Discriminare împotriva femeilor stabilește în Art. 11(2)c)  obligația 
statelor de a asigura serviciile sociale de suport pentru a permite părinților să îmbine 
obligațiile de familie cu responsabilitățile profesionale. Sugestii de politici de susținere 
a familiilor propuse de Organizația Națiunilor Unite includ politici referitoare la: 1) 
sarcină (listînd tipurile de concediu, durata acestora, condițiile de îndeplinit, alte 
tipuri de beneficii, aspectele birocratice care trebuie îndeplinite, reducerea 
programului de lucru sau relocarea în sarcini mai puțin solicitante, protecţia față de 
chimicale sau arme în testare, uniforme), 2) creșterea copilului (asigurarea accesului 
la facilități pentru creșterea copilului, flexibilizarea programului de lucru).  

Nr. de bărbaţi care au beneficiat de 
concediu paternal în ultimii 2 ani 

Se recomandă promovarea concediului de 
paternitate/maternitate în cadrul instituțiilor subordonate, 
în special în IGC 

6.POSIBILITATEA DE A SPORI ACCESUL LA INFRASTRUCTURĂ DE IGIENĂ PERSONALĂ 

1 Uniformele nu sunt acomodate și nu se 
ține cont de particularitățile fizice ale 
corpului femeii. Problema uniformelor 
este de fapt problema ridicată frecvent 
de femeile din cadrul serviciilor de poliţie 
în discuţii informale, pentru că se 
confruntă frecvent cu situaţia în care 
cămăşile, pantalonii sau jachetele sunt 
pur şi simplu prea mari.  

Nu este aplicabil în unele state ministrul sau o comisie specială decide în legătură cu aspectul 
uniformelor. În Croația, în procesul de aprobare a uniformelor este implicată o 
Comisie specială. Din aceasta fac parte reprezentanții tuturor structurilor de poliție şi 
ai sindicatelor care activează în cadrul ministerului. Sprijin profesional oferă 
Departamentul pentru Echipamentul şi Uniformele Poliţiei care are sarcina de a 
elabora reglementări detaliate pentru fiecare element al uniformei de poliţist şi care 
urmăreşte achiziţionarea acestora, confecţionarea şi distribuirea. În cazul în care tema 
este un anumit element al uniformei pentru femei, la sesiune participă un număr mai 
mare de femei, reprezentante ale tuturor sindicatelor din cadrul Ministerului şi din 
toate structurile de poliţie.Uniformele polițistelor sunt incomode, nu țin cont de 
particularitățile fizice:UNDP,  Women Police Officers Network in South East Europe 
(WPON) în ghidul Guidelines for Gender Sensitive Policing, with an Emphasis on 
Recruitment, Selection and Professional Development of Women in Police Services dă 
exemplul Croației, stat in care femeile polițiste au fost consultate pentru adaptarea 
uniformei. Uniforme adaptate în funcție de gen există și în Muntenegru sau 

numărul de unități de infrastructură 
adaptate 

Elaborarea unor proceduri incluzive de consultare a 
femeilor în procesul de elaborare și aprobare a 
uniformelor 
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Macedonia. În SUA, departamentele de poliție au cerut vânzătorilor să le asigure 
uniforme și echipante în mărimi mai mici pentru femei. ONU, Strategic Policy and 
Development Section of the Police Division, Office of Rule of Law and Security 
Institutions (OROLSI), Department of Peacekeeping Operations (DPKO), în compendiul 
de modele United Nations Police Gender Toolkit  listează ca unul dintre indicatorii de 
evaluare privind egalitatea de gen și adaptarea uniformelor.  

2 Modul de utilizare a armamentului pare 
a fi parțial inechitabil. Criteriile de 
distribuire a armelor și mijloacelor 
speciale și condițiile speciale sunt 
reglementate în cadrul MAI și al 
instituțiilor subordonate, dar nu sunt 
făcute publice având în vedere 
caracterul clasificat al acestei informații. 
Cu toate acestea, participantele care au 
fost implicate în focus grup au menționat 
că criteriile privind distribuirea armelor 
sunt identice pentru femei şi bărbaţi în 
cadrul MAI și instituțiilor subordonate. 
Însă, participantele au reclamat cazuri 
când deși potrivit procedurii urmau să 
primească armă sau mijloace speciale, 
acestea nu le-au fost încredințate. 
Motivele nu sunt cunoscute. De 
asemenea, este cunoscut că femeile şi 
bărbaţii se diferenţiază în general după 
caracteristicile morfologice. Cercetările 
au demonstrat că precizia tragerii este 
influenţată şi de dimensiunile patului 
armei, se impune analiza tipului 
corespunzător de pistoale pentru femei. 
Din aceste motive, se impune analiza 
detaliată privind echipamentul 
corespunzător pentru femei. 
Echipamentul şi uniforma 
corespunzătoare au repercusiuni în 
primul rând asupra siguranţei angajaţilor 
cu prilejul exercitării sarcinilor şi a 
rezultatelor obţinute. 

Nu este aplicabil Potrivit practicilor internaționale, în domeniul infrastructurii: de la spații segregate în 
căminele școlare sau unitățile militare, în facilitățile sanitare, echipamente care să 
asigure acomodarea rezonabilă în cadrul sălilor de sport, achiziționarea armamentului 
adaptat, posibilitatea aranjamentelor pentru îngrijirea copiilor de vîrstă preșcolară.  

numărul de unități de infrastructură 
adaptate 

la achiziţiile viitoare de armament şi echipamente, având 
în vedere că numărul femeilor este în creştere, să se ia în 
considerare și caracteristicile lor morfologice 

3 Aranjamentele pentru îngrijirea copiilor 
de vârstă preşcolară lispesc.  

Nu este aplicabil  x  x Dezvoltarea serviciilor de îngrijire a copiilor de vârstă 
preşcolară 

 


