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INTRODUCERE
Situaţia de incertitudine determinată de criza
pandemică COVID-19 încă mai persistă. Deşi
suntem la zece luni distanţă de la declanşarea
stării de urgenţă, iar la nivel naţional au fost
întreprinse mai multe intervenţii din partea
autoriţăţilor şi partenerilor de dezvoltare întru
diminuarea impactului crizei pandemice,
totuşi magnitudinea efectelor acesteia au
perturbat semnificativ viaţa economică şi
socială a femeilor şi bărbaţilor. Acestea, la
rândul său au avut consecinţe asupra trenării
într-un mod simţitor a revenirii la normalitate.

să recurgă la acest pas din cauza inechității
în divizarea responsabilităților de îngrijire; (iv)
bărbații au fost afectați mai mult din punct
de vedere al respectării drepturilor acestora
în muncă și se anticipează că mai mulți din ei
să nu poată beneficia de sistemul de asigurări
sociale sau medicale, şi (v) lanțul logic de
efecte cauzat de criza pandemică s-a transpus
și asupra posibilității femeilor şi bărbaţilor
de a obține venituri, canalele importante de
manifestare a vulnerabilității financiare fiind
reducerea bruscă a remitențelor și scăderea
veniturilor salariale.

Cercetarea data reprezintă o continuare
a efortului de monitorizare a impactului
pandemiei asupra egalităţii de gen în
Moldova. Preocupaţi de identificarea efectelor
imediate ale crizei provocate de coronavirus
asupra bunăstării femeilor şi bărbaţilor,
în iunie 2020, Centrul Parteneriat pentru
Dezvoltare împreună cu UN Women au lansat
nota Analiza impactului COVID-19 asupra
rolurilor de gen. Cercetarea a pus în evidență
necesitățile specifice pe termen scurt și
lung ale femeilor şi bărbaţilor, cât și modul
în care aceştia au răspuns noilor provocări și
schimbări în sfera socială și economică.

Prin
intermediul
cercetării
în
cauză
ne-am propus să evidenţiem efectele macro
ale pandemiei prin prisma ocupaţională a
femeilor şi bărbaţilor. În contextul în care
analiza iniţială a relevat o repercusiune
negativă asupra accentuării inechităţilor
de gen şi a vulnerabilitaţii economice ale
femeilor şi bărbaţilor, la această etapă s-a
constatat indispensabil de a urmări traiectoria
efectelor pandemice asupra schimbărilor în
sfera economică şi măsura în care femeile şi
bărbaţii au fost expuşi la provocările din sfera
muncii.

În perioada iniţială a crizei pandemice, atât
femeile, cât și bărbații au fost afectați din punct
de vedere economic şi social, accentuând în
diferite proporţii diverse vulnerabilităţi ale
acestora. Printre principalele constatări relevate
de prima cercetare se enumeră: (i) pandemia
COVID-19 și măsurile de izolare impuse au
subliniat una dintre cele mai slabe verigi:
îngrijirea, femeile asumându-şi cea mai mare
parte a sarcinilor casnice și de îngrijire a copiilor
și a familiei, fiindu-le astfel limitate posibilitățile
de interacțiune cu alt mediu decât familia; (ii)
femeile au fost expuse într-o măsură mai mare
stărilor de anxietate și frustrare în perioada
crizei pandemice; (iii) la fel, femeile, s-au retras
și mai mult din câmpul muncii, fiind nevoite

În corespundere cu abordarea propusă,
accentul analitic a fost orientat spre stabilirea
magnitudinii efectelor crizei asupra actorilor
conecşi cu câmpul muncii. Dat fiind
măsurile de protecţie instaurate pe perioada
pandemică în ceea ce vizează munca, în
special distanţarea socială, ne-a preocupat
să stabilim în ce măsură femeile şi bărbaţii
angajaţi au făcut faţă impedimentelor de
realizare a sarcinilor de serviciu, în funcţie de
regimul de activitate a acestora şi care au fost
efectele deciziilor autorităţilor şi angajatorilor
asupra dinamicii ponderii de ocupare. Aceasta
a fost posibil prin analiza complexă a situaţiei
ocupaţionale a persoanelor angajate care
activează direct de la locul de muncă şi a
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celor care realizează sarcinile de serviciu de la
distanţă.
Cercetarea a fost realizată de către Centrul
Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), în
cooperare cu Entitatea Națiunilor Unite
pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea
Femeilor (UN Women) și finanțată de Suedia.
Datele au fost colectate de către Centrul de
Investigații Sociologice și Marketing „CBSAXA”, iar sondajul de opinie în acest sens

a cuprins un eşantion de 1000 persoane
cu vârstă de 18 ani şi mai mult, fiind unul
stratificat, probabilistic şi reprezentativ
pentru populaţia adultă a țării, cu excepția
locuitorilor regiunii din stânga Nistrului.
Eroare maximă fiind de +3,1%. Datele au fost
colectate prin sondaj telefonic în perioada
noiembrie/decembrie 2020, iar chestionarul
a fost redactat în limbile română şi rusă,
oferindu-se respondenţilor posibilitatea de a
alege varianta.

SUMAR
Criza pandemică și efectele acesteia
asupra economiei au sporit vulnerabilitatea
financiară a femeilor. Rolurile de îngrijire,
pe care și le-au asumat pe deplin o bună
parte dintre femei în perioada de izolare,
dificultatea de a combina într-un mod
eficient viața de familie și cea profesională
le-a determinat să devină mai puțin active
pe piața muncii, iar ca rezultat să obțină
venituri mai mici în raport cu bărbații.
Totodată, povara pandemiei a fost suportată
disproporționat de cei mai vulnerabili: cei cu
salarii reduse, tinerii, lucrătorii independenți
și lucrătorii temporari au intrat în categoria
muncitorilor cei mai afectați de criză.
Pandemia COVID-19 a agravat inegalitățile
în ce privește ocuparea femeilor și
bărbaților. Femeile au înregistrat scăderi
mai mari ale ocupării forței de muncă în
perioada stării de urgență – ponderea celor
care au continuat să meargă la serviciu este
cu 15pp mai mică decât ponderea bărbaților.
Acest declin se explică prin faptul că fie
femeile au pierdut locul de muncă, fie au
trecut la o nouă formă de retragere de pe
piața muncii - munca de la distanță. Pe
termen lung, munca femeilor care lucrează
de acasă riscă să fie considerată ca fiind o
muncă de valoare mai inferioară, fapt care
se va reflecta negativ asupra nivelului de

remunerare, posibilităților de promovare și
a oportunităților de dezvoltare profesională.
Deși restricțiile impuse de către autorități
în legătură cu activitatea economică au
fost anulate, femeile nu au revenit pe
piața muncii, fapt ce a agravat declinul în
ocupare. Situația femeilor pe piața muncii se
complică odată cu reducerea facilităților de
îngrijire a copiilor și reformele în sistemul de
educație, care au amplificat povara muncii
neremunerate.
Vulnerabilitatea unor sectoare economice
la criză a cauzat pierderi considerabile
din timpul de lucru. În Republica Moldova,
peste 20% dintre muncitorii care obișnuiau
să meargă la locul de muncă au declarat
o reducere a numărului de ore lucrate în
perioada crizei pandemice. Ocuparea forței
de muncă a femeilor prezintă un risc mai
mare decât cea a bărbaților, în special
din cauza impactului asupra sectorului
serviciilor (unde se regăsesc mai multe
femei). În același timp, prezența sporită
a femeilor în sectoarele economice grav
afectate de criză a avut implicații serioase
și asupra remunerării acestora. O pătrime
dintre angajatele care au continuat să
meargă la locul de muncă în perioada de
carantină s-au conf runtat cu o reducere de
salariu.
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Bărbații și muncitorii de calificare joasă se
regăsesc printre categoriile de lucrători esențiali
care nu au avut acces adecvat la echipament
de protecție la locul de muncă. Deși ocuparea
bărbaților în perioada carantinei a avut o rată
mai înaltă, comparativ cu femeile, condițiile de
muncă a acestora nu au fost pe deplin adaptate
la solicitările și recomandările OMS: 25% dintre ei
nu au avut acces la săpun sau dezinfectant, iar
pentru 40% dintre ei nu a fost asigurată distanța
fizică între colegii de muncă.
Măsurile instaurate pe perioada pandemică
au determinat ca mai multe persoane
să recurgă la prestarea muncii de la
distanţă. Întru îmbunătăţirea situaţiei
epidimiologice în ţară şi reducerea riscului
de contaminări cu coronavirus, inclusiv în
rândul persoanelor angajate, telemunca
a reprezentat o opţiune la care au recurs
mai multe sectoare economice. Astfel, în
primele luni de declanşare a pandemiei, a
cincea parte dintre persoanele angajate au
recurs la telemuncă. În contextul măsurilor
de distanţare socială, de trecere a predării
activităţilor educaţionale în format online,
din considerentele menţinerii stereotipurilor
de divizare a rolurilor de gen în societate, dar
şi a specificului de activitate, preponderent
femeile au fost cele ce şi-au îndeplinit
sarcinile de serviciu anume prin aceste
aranjamente ocupaţionale.
În ultima perioadă s-a observat o sporire
a ponderii bărbaţilor care au recurs la
telemuncă. Astfel, cercetarea a permis să
identificăm că, aproximativ a patra parte
dintre respondenţii sondajului de opinie
desfăşurat în noiembrie 2020 au menţionat că
pe parcursul lunilor august-octombrie 2020
au recurs, preponderent, la prestarea muncii
de acasă, chiar dacă în carantină (martieiunie 2020) obişnuiau să lucreze direct de
la locul muncii. Comparaţia cu situaţia
specifică la începutul perioadei pandemice
a relevat o creştere a ponderii date – de la
22% la 32,7%. Perspectiva de gen a relevat

că pe parcursul menţinerii stării pandemice,
bărbaţii au recurs într-o proporţie mai mare
la telemuncă. Cu toate acestea, femeile
continuă să deţină ponderea cea mai mare
în contextul dat - 36,1% comparativ cu 29,4%
în cazul bărbaţilor.
Pandemia continuă să exacerbeze povara
dublă pe care o suportă femeile care lucrează
în regim de telemuncă – îmbinarea realizării
muncii remunerate şi a celei neremunerate.
Cu toate că aranjamentele date ocupaţionale
au fost identificate drept unele optime de
mai mulţi angajatori, totuşi, dat fiind profilul
extins şi diferit al experienţei de muncă a
persoanelor angajate, dar şi a contextului cu
referire la activitatea instituţiilor de educaţie
timpurie, vulnerabilitatea bunăstării femeilor
şi bărbaţilor a fost afectată în proporţii diferite.
Divizarea inechitabilă a responsabilităţilor de
îngrijire fiind una dintre cauzele primare care
au determinat accentuarea vulnerabilităţii
respective. Sondajul recent realizat permite
să evidenţiem că în peste mai mult de 60%
dintre cazuri, realizarea sarcinilor de îngrijire
a copiilor şi a gospodăriei revine femeilor.
Aceasta la rândul său amplifică povara dublă
a femeilor – îmbinarea activităţilor de muncă
cu cele personale.
În acelaşi timp, cercetarea a evidenţiat o
accentuare a vulnerabilității financiare
a bărbaților. Analiza situaţiei prin prisma
modificării programului de muncă în
ultimele luni de pandemie, a permis să
observăm o pondere mai mare în rândul
bărbaţilor ce prestează munca de acasă care
au raportat cazuri de reducere a numărului
de ore muncite şi pierderea slujbei – 23%,
ceea ce e dublu mai mult comparativ cu
situaţia femeilor ce activează prin telemuncă.
Drept urmare a acestor variaţii de program,
mai mulţi bărbaţi au fost mai predispuşi
să estimeze prognoze nefavorbile pentru
următoarele luni în cazul menţinerii situaţiei
actuale – 26,4% au estimat pierderea locului
de muncă, comparativ cu 19,9% femei.
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I. EFECTELE PANDEMIEI
ASUPRA MUNCITORILOR CARE
AU CONTINUAT SĂ MEARGĂ LA
SERVICIU ÎN PERIOADA CRIZEI
1.1. PANDEMIA CA FACTOR AL VULNERABILITĂȚII
Pandemia COVID-19 a afectat, fără îndoială,
economia atât la nivel global, cât și național.
Aceasta a supus muncitorii și angajatorii
unor provocări unice cu privire la modul de
desfășurare a lucrului în mijlocul unei crize de
sănătate publică. Totodată, pandemia a avut
efecte asupra nivelului de trai al populației și
asupra veniturilor gospodăriilor, acestea fiind
direct legate de criza creată pe piața muncii în
perioada de carantină. Sistarea activității unor
FIGURA 1

Dinamica veniturilor în anul 2020, %
Cum apreciați veniturile familiei?

Sursa: BOP; IPP

sectoare economice a sporit vulnerabilitatea
anumitor grupuri de populație.
Cel mai mare declin în venituri, în perioada
pandemiei, l-a suportat populația din quintila
cea mai săracă. Veniturile populației în decursul
anului 2020 au prezentat mai multe variații
negative. Acestea devin mai semnificative
începând cu perioada de primăvară, atunci
când au fost instituite cele mai stricte reguli de
carantină, a fost sistată activitatea mai multor
sfere economice, iar o parte din muncitori fie
au intrat în șomaj tehnic, fie li s-au redus orele
de muncă/ remunerarea. Datele Barometrului
Opiniei Publice (BOP), realizat în iunie 2020,
arată că cea mai afectată din perspectiva
veniturilor a fost populația din grupurile cele
mai sărace, a căror venituri nu le acoperă
nici strictul necesar: ponderea acestora a
sporit cu 4pp față de luna decembrie 2019. În
același timp, în perioada de vară se atestă o
scădere a ponderii populației care declara că
veniturile gospodăriei le permit un trai decent
(cu excepția procurării bunurilor scumpe).
Datele respective indică indirect spre efectele
pandemiei asupra economiei, în general, și
asupra muncitorilor, în mod particular. La mod
practic, reformele și restricțiile impuse pe piața
muncii în perioada carantinei au sporit nivelul
de sărăcie a populației. Ipoteza este confirmată
și de evoluția veniturilor în toamna anului 2020,
când o parte dintre restricții au fost anulate, iar
majoritatea sectoarelor economice (cu excepția
domeniului HoReCa și celui cultural-sportiv)
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și-au reluat integral activitatea – în octombrie
2020 sporește ponderea populației care declară
venituri relativ decente și scade numărul celor
care trăiesc la limita subzistenței (figura 1).
Criza pandemică și efectele acesteia asupra
economiei au sporit vulnerabilitatea financiară
a femeilor. Rolurile de îngrijire, pe care și le-au
asumat pe deplin o bună parte dintre femei în
perioada de izolare, dificultatea de a combina
într-un mod eficient viața de familie și cea
profesională le-a determinat să devină mai
puțin active pe piața muncii, iar ca rezultat să
obțină venituri mai mici în raport cu bărbații.
Potrivit datelor BOP din octombrie 2020,
circa 46% dintre femei afirmau că veniturile
gospodăriei le ajung doar pentru strictul
necesar, comparativ cu 42% dintre bărbați.
Totodată, femeile, într-o pondere mai mare,
se arată a fi nemulțumite de intervențiile
și eforturile autoritățile în ceea ce privește
asigurarea cu locuri de muncă, ceea ce vorbește
despre anumite bariere de accesare a pieței
muncii de către femei (figura 2).
În pofida crizei economice și de sănătate din
țară, angajatorii au depus eforturi pentru a
menține activitatea economică și a asigura un
venit angajaților. Acestea au fost completate
cu un pachet de măsuri și intervenții din partea
autorităților, care au venit să sprijine, printr-un
răspuns de politici, angajatorii : acordarea de
subvenții pentru subiecții care și-au sistat total
sau parțial activitatea, înlesniri în ce privește
perioada de achitare a obligațiilor fiscale,
scutire temporară de TVA etc. Totodată, a
fost instituit și ajutorul de șomaj unic pentru
persoanele care fie au pierdut serviciul, fie se
aflau în imposibilitatea de a realiza o activitate
economică în perioada stării de urgență. Datele
cercetării realizate arată că peste jumătate
din populație era ocupată economic, aceasta
lucrând pentru o anumită companie sau
gospodărie (angajați ai unei instituții), iar o
pondere mult mai mică având dezvoltată o
afacere (figura 3). În pofida crizei economice, cu
efecte semnificative asupra tuturor domeniilor
de activitate, ponderea populației ocupate a

FIGURA 2

Satisfacția față de intervențiile autorităților
Ponderea celor ”deloc mulțumiți” și ”nu prea mulțumiți”

82%
36%

Total
Femei

46%

Sursa: BOP, octombrie 2020; IPP

crescut ușor la finele anului 2020, comparativ
cu perioada de până la declanșarea pandemiei
(începutul lunii martie a aceluiași an).
Cu toate acestea, femeile continuă a fi mai
puțin prezente pe piața muncii. Deși numărul
acestora a sporit ușor în ultima perioadă (intuim
că acest lucru se datorează anulării restricțiilor
legate de prestarea activității economice pentru
mai multe sectoare și reluării activității de către
instituțiile de învățământ), ponderea femeilor
ocupate este semnificativ mai mică, în raport cu
bărbații economic activi. Întrucât rolul de îngrijire
a sporit pe perioada pandemiei, inegalitățile de
gen pe piața muncii se acutizează: posibilitatea
redusă de a combina viața profesională cu cea
de familie, segregarea femeilor și bărbaților pe
sectoare ale economiei, accentuarea diferențelor
salariale de gen, reducerea posibilităților de
promovare a femeilor. Această situație este
alimentată, inclusiv, de lipsa unor intervenții
specifice în perioada pandemiei de stimulare a
revenirii femeilor pe piața muncii.
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FIGURA 3

Relația cu piața muncii până la declanșarea pandemiei și în perioada acesteia, pe gen, %
A lucrat pentru cineva

A lucrat pentru cineva

A avut propria afacere
și a angajat alte persoane

A avut propria afacere,
fără a angaja alte persoane

A avut propria afacere
și a angajat alte persoane

A avut propria afacere,
fără a angaja alte persoane

Sursa: Sondaj CPD/UN Women, 2020

Deși criza provocată de pandemie a fost larg
răspândită și resimțită la toate nivelele, povara
acesteia nu a fost suportată în mod egal. Criza
COVID-19 a scos la iveală lacune importante pe
piața muncii, care necesită a fi abordate pentru
a spori rezistența și reabilitarea rapidă a forței
de muncă. Povara pandemiei a fost suportată
disproporționat de cei mai vulnerabili: cei
cu salarii reduse, tinerii, femeile, lucrătorii
independenți și lucrătorii temporari au intrat în
categoria muncitorilor cei mai afectați de criză2.
În pofida riscului sporit de infectare cu virusul
COVID-19, posibilitatea de a lucra în siguranță
de acasă nu este un privilegiu disponibil pentru
toți lucrătorii. În timp ce unii muncitori au reușit
să își schimbe sarcinile de serviciu online și să

lucreze la distanță, o bună parte dintre aceștia
nu și-au putut permite acest lucru. Estimările
recente sugerează că muncitorii cu un nivel
de educație mai redus, cei care activează în
domeniul serviciilor sau industrie sunt mai
puțin susceptibili pentru lucrul la domiciliu.
În Republica Moldova, muncitorii care au
continuat să meargă la serviciu în perioada de
pandemie constituie 52%. Aceștia au fost cel
mai mult expuși riscului de infectare în timp ce
își desfășurau munca de zi cu zi.

1

Legea nr 56 din 02-04-2020 privind instituirea unor măsuri de susținere
a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență,
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121129&lang=ro

2

Editorial: From recovery to resilience after COVID-19; OECD
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8945571b-en/index.html?itemId=/
content/component/8945571b-en
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FIGURA 4

Relația cu piața muncii în perioada pandemiei COVID-19

Au lucrat la locul de muncă, după nivelul de studii, %

Au lucrat la locul de muncă, după vâsrtă, %

Sursa: Sondaj CPD/UN Women, 2020

Muncitorii cu calificare joasă și venituri mici
plătesc cel mai mare preț. O analiză a OECD
privind ocuparea forței de muncă3 arată că
în timpul perioadei de carantină lucrătorii
cu cel mai mare venit au fost în medie cu
50% mai predispuși să lucreze de acasă,
decât cei din quartila inferioară. O situație
similară se atestă și în Moldova: în perioada
pandemiei, muncitorii de calificare joasă sunt
într-o pondere mai mare angajați la locuri de
muncă esențiale (care solicită prezența fizică),
astfel riscând să se expună infectării în timpul
serviciului (figura 4). În același timp, aceștia
sunt mai predispuși să-și piardă locul de
muncă în timpul crizei.

Tinerii, la fel, au fost profund afectați de criza
pandemică și, ca urmare, cea economică.
Absolvenții din acest an se confruntă cu
perspective sumbre de a-și asigura un loc
de muncă, în contextul deficitului creat în
perioada crizei, iar colegii lor de vârstă mai
mare se confruntă cu a doua criză în cariera
lor. Tinerii se regăsesc în pondere cea mai
mică atât în rândul lucrătorilor care au lucrat
la locul de muncă, cât și a celor care au lucrat
la distanță, ceea ce vorbește despre retragerea
acestora de pe piața muncii (figura 4).

3

OECD Employment Outlook 2020: Worker Security and the COVID-19
Crisis
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1.2. SECURITATEA FINANCIARĂ ÎN TIMPUL ȘI POST-CARANTINĂ
Criza pandemică a agravat inegalitățile în
ce privește ocuparea femeilor și bărbaților.
Femeile au înregistrat scăderi mai mari ale
ocupării forței de muncă în perioada stării de
urgență – ponderea celor care au continuat
să meargă la serviciu este cu 15pp mai mică
decât ponderea bărbaților. Acest declin se
explică prin faptul că fie femeile au pierdut
locul de muncă (circa 9%, comparativ cu 5% în
cazul bărbaților), fie au trecut la o nouă formă
de retragere de pe piața muncii - munca de la
distanță (ponderea femeilor care au lucrat la
domiciliu în perioada stării de urgență a fost de
circa 27%, ceea ce constituie dublu mai mare
decât ponderea bărbaților). Deși munca la
domiciliu are anumite privilegii din perspectiva

securității sănătății, aceasta prezintă riscuri
importante pentru femeile care trec la acest
mod de prestare a muncii și statutul acestora
pe piața muncii. Dacă acest mod de muncă nu
va fi normalizat și va continua să fie specific
mai mult femeilor, atunci riscăm să avem o
nouă formă de segregare a muncii în bază
de gen. Pe termen lung, munca femeilor care
lucrează de acasă riscă să fie considerată ca
fiind o muncă de valoare mai inferioară, fapt
care se va reflecta negativ asupra nivelului de
remunerare, posibilităților de promovare și
a oportunităților de dezvoltare profesională.
Declinul în ocuparea femeilor și bărbaților
va avea efecte pe termen lung asupra pieței
forței de muncă.

FIGURA 5

Relația femeilor și bărbaților cu piața muncii în perioada de carantină determinată
de pandemia COVID-19
Situația la locul de muncă în perioada de carantină, %

Sursa: Sondaj CPD/UN Women, 2020
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Deși restricțiile impuse de către autorități
în legătură cu activitatea economică au
fost anulate, femeile nu au revenit pe piața
muncii. În perioada de urgență, o pondere
relativ egală a bărbaților și femeilor și-au
suspendat activitatea de muncitori (33,5%
bărbați și 36,7% femei)4. Revenirea acestora la
locul de muncă este condiționată de riscurile
legate de infectare, regulile de profilaxie
și distanțare socială, situația economică

caracteristică unor sectoare ale economiei.
Totodată, în contextul sporirii necesităților
de îngrijire în perioada pandemiei, revenirea
femeilor pe piața muncii devine și mai
dificilă: acestea au posibilități reduse de a
combina viața profesională cu cea de familie,
acces redus la servicii de îngrijire și educație
a copiilor etc.
4

Analiza impactului COVID-19 asupra rolurilor de gen; CPD, UN Women,
septembrie 2020

FIGURA 6

Relația femeilor și bărbaților cu piața muncii în perioada de după carantină (ultimele 3 luni), %
Situația la locul de muncă în perioada post-carantină, %

Sursa: Sondaj CPD/UN Women, 2020

O mare parte dintre femei lucrează în
sectoarele grav afectate de criză. La nivel
global, ponderea acestora este de circa 40% din
totalul femeilor angajate5. Analiza impactului
pandemiei asupra egalității de gen în Moldova6
indică o prezență sporită a femeilor în sectoarele
care au suferit cel mai mult de pe urma crizei,
cum ar fi: servicii de cazare și alimentație,
comerț, sănătate și asistență socială, activități
culturale și de agrement etc. (figura 7). Datele
actualizate confirmă din nou o pondere mai

mare a femeilor în aceste sectoare. Dincolo
de servicii, în unele segmente de producție
(de exemplu, confecțiile) femeile au devenit
vulnerabile la pierderea locurilor de muncă
sau reducerea timpului de muncă, ca urmare
a întreruperii lanțurilor de aprovizionare și a
scăderii cererii consumatorilor.
5

ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work – Third Edition, Aprilie 2020

6

Analiza impactului COVID-19 asupra rolurilor de gen; CPD, UN Women,
septembrie 2020
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FIGURA 7

Gradul de vulnerabilitate a sectoarelor în care predomină ocuparea femeilor și a bărbaților
Femei, %

Barbati, %

Sursa: Analiza CPD în baza datelor Biroului Național de Statistică, 2018

Vulnerabilitatea unor sectoare economice
la criză a cauzat pierderi considerabile din
timpul de lucru, situația înrăutățindu-se în
prima jumătate a anului 2020. Unele estimări
ale OIM7 arată că în primul trimestru al anului
2020, aproximativ 5,4% din orele de lucru
globale (echivalentul a 155 de milioane de
locuri de muncă cu normă întreagă) s-au
pierdut în raport cu al patrulea trimestru al
anului 2019. Criza epidemiologică a provocat
pierderi esențiale și în Republica Moldova,
unde peste 20% dintre muncitorii care
obișnuiau să meargă la locul de muncă
au declarat o reducere a numărului de
ore lucrate în perioada crizei pandemice.
Deoarece criza COVID-19 a afectat în mod

disproporționat femeile și bărbații, există
riscul ca inegalitățile de gen pe piața muncii
să fie exacerbate. Ocuparea forței de muncă a
femeilor prezintă un risc mai mare decât cea
a bărbaților, în special din cauza impactului
pandemiei asupra sectorului serviciilor (unde
se regăsesc mai multe femei). În același
timp, femeile reprezintă o proporție mare
de lucrători în ocupațiile din prima linie, în
special în sectoarele de sănătate și asistență
socială, ceea ce explică numărul ușor sporit
de ore lucrate de femei în perioada stării de
urgență în sănătate publică.

7

ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work - Fifth Edition, Iunie 2020
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FIGURA 8

Dinamica orelor lucrate în perioada pandemiei de către muncitorii care au mers la locul de muncă, %
Orele lucrate în perioada carantinei

Orele lucrate în ultima lună

Sursa: Sondaj CPD/UN Women, 2020

Prezența sporită a femeilor în sectoarele
economice grav afectate de criză a avut
implicații serioase asupra remunerării
acestora, fapt ce a sporit și mai mult
inegalitatea de gen în venituri. O pătrime
dintre angajatele care au continuat să
meargă la locul de muncă în perioada de
carantină s-au conf runtat cu o reducere
de salariu, ponderea acestora f iind de
două ori mai mare comparativ cu bărbații
angajați. Totodată, acestea într-o proporție
mai mare au suferit întârzieri de salariu
sau, și mai grav, nu au benef iciat de nici
o remunerare în perioada carantinei.
Deși inegalitatea în remunerare era un
fenomen răspândit pe piața muncii și până

la declanșarea pandemiei COVID-19, odată
cu instaurarea crizei economice aceasta se
acutizează, sporind riscul ca în următorii ani
discrepanța să crească. Criza economică va
vulnerabiliza și mai mult grupurile aflate în
situație critică – peste 20% dintre muncitori
af irmă că se așteaptă în următoarele 3 luni
la o reducere de salariu. Cei mai afectați
de criză, din perspectivă f inanciară, se
dovedesc a f i muncitorii de calif icare joasă,
aceștia practic f iind ”expulzați” de pe piața
muncii sau continuând să activeze în
ocupații prost plătite și ocupații din prima
linie, care au fost cel mai dur lovite de criza
pandemică.
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FIGURA 9

Impactul crizei asupra remunerării lucrătorilor care au continuat să lucreze la locul
de muncă în timpul carantinei
Lucrători care au mers la locul de muncă, %

Modificări în remunerare, în funcție de nivelul de studii, %
Muncitori necalificați

Sursa: Sondaj CPD/UN Women, 2020

Pe de altă parte, criza a avut implicații și
asupra capacității de retenție a locului de
muncă. Deși Comisia Națională Extraordinară
de Sănătate Publică a retras majoritatea
restricțiilor cu privire la activitatea economică
în diferite sectoare, efectele crizei se vor simți pe
o durată îndelungată, în funcție de capacitatea
de restabilire a activităților economice și de
resursele și intervențiile naționale pentru
a recupera pierderea economică. Pe lângă
faptul că o parte dintre muncitori au suferit
de pe urma reducerii sau pierderii salariului
în timpul carantinei, iar alții au pierdut

chiar postul de muncă în această perioadă,
impactul negativ al crizei asupra pieței muncii
va continua să fie simțit la toate nivelele. Peste
20% dintre muncitori se așteaptă că vor pierde
locul de muncă în următoarele trei luni, ceea
ce indică asupra unui nivel extrem de înalt
de anxietate și incertitudine a lucrătorilor cu
privire la viitor. Acest risc este mai sporit în
rândul muncitorilor cu un nivel redus de studii
și, respectiv, cu calificări joase. Muncitorii deja
dezavantajați sunt primii care au suferit șocul
crizei și ultimii care vor beneficia de recuperare
economică.
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FIGURA 10

Impactul crizei asupra remunerării lucrătorilor care au continuat să lucreze la locul de muncă în
timpul carantinei
% celor care susțin că în următoarele 3 luni probabil vor pierde locul de muncă

Sursa: Sondaj CPD/UN Women, 2020

1.3. CRIZA RESPONSABILITĂȚILOR DE ÎNGRIJIRE ALE MUNCITORILOR
Între timp, facilitățile reduse de îngrijire a
copiilor și reformele în sistemul de educație
au amplificat povara muncii neremunerate.
Distribuția inegală a solicitărilor crescute
de îngrijire în perioada crizei pandemice
a afectat femeile în mod disproporționat.
Timpul dedicat de către femei muncii
neremunerate de îngrijire crește odată cu
prezența copiilor în gospodărie. Închiderea
instituțiilor de educație timpurie, a serviciilor
de îngrijire și a școlilor, împreună cu
indisponibilitatea rudelor mai în vârstă de
a oferi sprijin, au amplificat necesitățile de
îngrijire în timpul crizei și, în același timp,
le-a redus capacitatea de muncă. Situația
părinților singuri, dintre care majoritatea
sunt femei, a devenit și mai dificilă, fiind
nevoiți să jongleze între obligațiile de serviciu
(la locul de muncă sau de la distanță) și
responsabilitățile de îngrijire. Datele arată că
în perioada crizei COVID-19, peste 50% dintre

femei au dedicat mai multe ore lecțiilor cu
copiii și îngrijirii acestora, comparativ cu 30%
dintre bărbați8. Deși majoritatea instituțiilor
de educație s-au redeschis în perioada
septembrie-octombrie 2020, o parte dintre
părinți continuă să înfrunte provocările de a
combina viața profesională cu cea de familie,
din câteva considerente: (i) unele instituții
redeschise au fost nevoite să-și sisteze
activitatea în scurt timp din cauza izbucnirii
unor focare de infecție cu virusul COVID-19,
(ii) în unele comunități, serviciile de educație
continuă să fie prestate la distanță, (iii) frica
de o potențială infectare a copiilor creează
anumite rezerve în rândul părinților cu
privire la frecventarea instituției de educație
(grădinița, în mod special).

8

Analiza impactului COVID-19 asupra rolurilor de gen; CPD, UN Women,
septembrie 2020
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FIGURA 11

Accesul la instituții de educație pentru copiii a căror părinți au continuat să meargă la locul
de muncă, %
Au fost redeschise instituțiile de învățământ
în comunitatea Dvs?

Copiii Dvs. frecventează aceste
instituții de învățământ?

Sursa: Sondaj CPD/UN Women, 2020

În pofida faptului că o parte dintre femei au
continuat să meargă la locul de muncă în
perioada de criză, divizarea responsabilităților
casnice rămâne a fi extrem de inechitabilă. Munca

neremunerată în gospodărie a fost și continuă a fi
o povară asumată de către femei, care a devenit
mult mai grea în perioada de criză, atunci când au
crescut extrem solicitările de îngrijire.

FIGURA 12

Distribuția responsabilităților familiale între femeile și bărbații care au continuat să meargă la locul
de muncă, %
În care activitate ați petrecut cel mai mult timp...?
(august 2020)

Cine din familia Dvs. este implicat mai mult în...?
(noiembrie 2020)

Sursa: Sondaje CPD/UN Women, 2020
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1.4. SECURITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ
Deși lucrătorii esențiali au fost nevoiți să
meargă la locul de muncă în timpul crizei
pandemice, securitatea acestora nu a fost pe
deplin asigurată. Din momentul declanșării
pandemiei provocate de virusul COVID-19,
mulți lucrători au fost expuși unor condiții
de muncă nesigure, numărul plângerilor cu
privire la siguranța și securitatea la locul de
muncă crescând în ultimele luni. Deși aceste
provocări cu care se confruntă lucrătorii sunt
noi și specifice pandemiei COVID-19, o parte
dintre acestea țin de structura actuală a forței
de muncă. Mulți dintre lucrătorii esențiali nu

au reprezentare sindicală, iar capacitatea
lor de a asigura locuri de muncă sigure
este limitată. La nivel național, jumătate
din populație consideră că autoritățile nu
au gestionat eficient pandemia, ceea ce
amplifică stările de anxietate și nesiguranță
cu privire la activitatea direct la locul de
muncă. Circa 30% dintre muncitori nu s-au
simțit în siguranță la locul de muncă în
perioada crizei pandemice, ceea ce ridică
anumite întrebări legate de modul cum
angajatorii au asigurat condiții adecvate
pentru contextul actual.

FIGURA 13

Percepțiile muncitorilor cu privire la propria siguranță la locul de muncă
în ce privește infectarea cu COVID-19, %
Cum apreciați modul în care autoritățile RM au
gestionat pandemia COVID-19?

În ce măsură vă simțiți în siguranță (COVID-19)
la locul de muncă?

Sursa: Sondaj CPD/UN Women, 2020
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Bărbații și muncitorii de calificare joasă se
regăsesc printre categoriile de lucrători
esențiali care nu au avut acces adecvat
la echipament de protecție la locul
de muncă. Deși ocuparea bărbaților în
perioada carantinei a avut o rată mai înaltă,
comparativ cu femeile, condițiile de muncă
a acestora nu au fost pe deplin adaptate la
solicitările și recomandările OMS legate de
securitatea sănătății muncitorilor esențiali.
25% dintre ei nu au avut acces la săpun sau
dezinfectant, iar pentru 40% dintre ei nu a

fost asigurată distanța fizică între colegii
de muncă. În aceeași situație au activat și
muncitorii cu nivel redus de studii, aceștia
fiind preponderent antrenați în muncă
de calificare joasă, unde standardele de
securitate sunt mai puțin respectate.
Astfel, deși lucrătorii esențiali au fost cei
care au menținut economia în perioada de
carantină, aceștia au fost cel mai mult expuși
pericolului de infectare și deteriorare a stării
sănătății, devenind un fel de ”martiri” ai
economiei.

FIGURA 14

Măsurile de protecție întreprinse de angajator la locul de muncă, %
Care sunt măsurile de protecție luate de angajator pentru a proteja angajații de pericolul COVID 19
la locul de muncă?

Sursa: Sondaje CPD/UN Women, 2020
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II. TELEMUNCA ȘI IMPACTUL
DE GEN AL PANDEMIEI
COVID-19
2.1. TELEMUNCA LA ÎNCEPUTUL DECLANȘĂRII STĂRII
DE URGENȚĂ
Capitolul dat vine să evidenţieze specificul
de activitate prin telemuncă a persoanelor
angajate în perioada pandemică, inclusiv
în ultimele luni. Odată cu izbucnirea
pandemiei şi a măsurilor de restricţie
impuse la nivel naţional întru îmbunătăţirea
situaţiei epidimiologice în ţară şi întru
reducerea riscului de contaminări, inclusiv
în rândul persoanelor angajate, telemunca
a reprezentat o opţiune eficientă în sensul
dat. Astfel, din ce în ce mai multe companii
și instituții au introdus acest aranjament de
lucru într-un efort de a-și menține angajații
în siguranță. Cu toate acestea, dat fiind
profilul diferit al experienţei de muncă
a persoanelor angajate, atât prin prisma
domeniului de activitate, a experienţei
de muncă, cât şi a caracteristicilor sociodemocrafice ale acestora, ne-a preocupat să
elucidăm cum tranziția la telemuncă a fost
suportată de către lucrători şi la ce inegalităţi
au fost expuşi aceştia.
Pandemia a grăbit modificarea cadrului
legal întru specificarea condiţiilor privind
prestarea muncii la distanţă. În luna mai
2020, autorităţile au aprobat modificări la
Codul Muncii, prin completarea acestuia
cu un nou capitol ce prevede clauzele cu
referire la munca la distanţă (capitolul
IX1)9. Astfel, în vedea asigurării unei
protecţii corespunzătoare a muncitorilor
în perioada pandemică, noile reglementări
prevăd posibilitățile desfășurării muncii la
distanță, încheierea, modificarea, încetarea
și conținutul contractului individual de

muncă care permite munca la distanță,
particularitățile privind organizarea și
protecția muncii la distanță.
Experienţa internaţională demonstrează
că, situaţia economică a ţării influenţează
direct probabilitatea de a desfăşura munca
la distanţă. Un studiu recent elaborat
de Grupul Băncii Mondiale cu referire la
telemunca în perioada pandemică10 a relevat
că, la nivel global, în funcţie de specificul
domeniului de activitate, doar unul din cinci
servicii pot fi efectuate de acasă. Totodată,
abilitatea de a lucra la distanță este corelată
direct cu venitul ţării şi gradul de necesitate
şi acces la internet (figura de mai jos).
Cercetarea arată că, în țările cu venituri mici,
doar unul din 26 servicii pot fi realizate prin
telemuncă, iar povara generală de pe piața
muncii, ce a fost determinată de COVID-19,
va fi probabil mai mare în țările sărace, unde
doar o mică parte a lucrătorilor pot munci de
acasă având acces la internet, iar sistemele
de protecție socială sunt mai slabe. La nivel
global, lucrătorii tineri, cu un nivel mai mic
de educaţie și cei cu contracte temporare
de muncă, sunt cel mai puțin susceptibili să
poată lucra de acasă și sunt mai vulnerabili
la șocurile de pe piața muncii din cauza
coronavirusului.

9
10

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121530&lang=ro
„Who on Earth Can Work from Home?”, WBG, iulie 2020
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FIGURA 15

Rata celor ce prestează telemunca în funcţie de situația economică a țârii în care activează, %
Prevalența muncii prestate de la distanță (telemunca) în funcție de necesitatea și accesul la internet, %

Sursa: Grupul Băncii Mondiale11, iulie 2020

În profil naţional, a cincea parte dintre
persoanele angajate, în perioada declanşării
stării de urgenţă, au muncit la distanţă. Studiile
internaţionale12 relevă că, până la declararea
stării de urgenţă, munca de acasă era mai mult
caracteristică muncitorilor cu o calificare înaltă,
care își făceau cea mai mare parte a muncii la
computere, se bucurau de un grad ridicat de
autonomie și erau angajați în activități cu un nivel
sporit de muncă intelectuală (inclusiv analitică şi
strategică). În acest profil se încadrează şi cazul
Moldovei. Datele sondajului de opinie desfăşurat
în luna noiembrie 2020, în scopul de a continua
efortul de monitorizare a efectelor pandemice
prin prisma de gen, inclusiv asupra persoanelor
angajate, au relevat că peste 22% dintre
respondenţi au muncit de acasă în perioada
când a fost declanşată starea de urgenţă – lunile
martie – mai 2020 (a se vedea figura de mai jos).
Astfel, măsurile întreprinse chiar din primele
luni ale crizei pandemice (precum distanţarea
socială, sistarea activităţii entităţilor din mai
multe sectoare economice, trecerea predării
activităţilor educaţionale în format online etc.), au
avut repercusiuni asupra modificării regimului
de muncă în cazul mai multor persoane angajate.

Cu toate acestea, nu omitem că, majoritatea
angajaţilor au continuat să-şi realizeze sarcinile
direct de la locul de muncă.
Preponderent, femeile, au fost cele ce şi-au
îndeplinit sarcinile de serviciu prin telemuncă.
O analiză a răspunsurilor respondenţilor
sondajului din noiembrie 2020, în funcţie de
genul acestora, a permis să fie determinat că,
într-o proporţie mai mare, femeile angajate au
fost cele ce au trecut să-şi efectueze munca
de acasă. Inegalitatea de gen în acest caz fiind
echivalată cu 10,4pp (figura 16). Printre motivele
acestei diferenţe semnificative se enumeră
specificul de activitatea ale acestora (femeile
sunt preponderent ocupate în domenii precum
comerţul cu amănuntul, educaţia etc.)13,
segregarea pe verticală (femeile mai des se
regăsesc în funcţii de exectuare, regăsindu-se în
majoritatea cazurilor în sectorul de mijloc şi de jos
a piramidei ocupaţionale) şi sigur că, implicarea
mai mare în realizarea responsabilităţilor
11

ibidem

12

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc120945_policy_brief_-_covid_
and_telework_final.pdf

13

conform datelor Biroului Naţional de Statistică.

21

casnice, pe seama perpetuării unor stereotipuri
perimate de gen în ceea ce ţine de rolurile
femeilor şi a bărbaţilor în societate. În contextul
în care în prima jumătate de an de la declararea
stării de urgenţă, grădiniţele şi şcolile şi-au sistat
activitatea, copiii trecând la educaţia de acasă,
aceasta fiind desfăşurată pe platformele online,
mai multe mame angajate au trecut la o formă
mai puţin practicată de muncă în Moldova, şi nu
doar, şi anume la telemuncă.

FIGURA 16

Ponderea respondenţilor în funcţie de statutul
ocupaţional la începutul perioadei de declanşare a
situației pandemice, %
Cum ați activat în perioada de carantină
(martie-mai)?

Tot în această categorie se regăsesc şi cei cu
studii superioare, tinerii şi angajaţii ce activau
în mediul urban. Datele dezagregate în funcţie
de mai multe criterii socio-demografice, şi
anume vârsta, mediul de trai, nivelul de studii,
au evidenţiat categoriile de angajaţi/angajate
care au fost mai predispuse sau impuse să-şi
desfăşoare sarcinile de serviciu de la distanţă.
Astfel, această situaţia a fost specifică pentru
aproximativ 30% dintre tinerii de 18-29 de ani
şi pentru cei din mediul urban. Totodată, circa
fiecare al patrulea angajat cu studii superioare
au recurs la telemuncă, ceea ce e practic dublu
mai mult decât în situaţia celor cu un nivel mai
mic de studii.
Am muncit de acasă

Sursa: Sondaj CPD/UN Women, 2020
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2.2. TELEMUNCA ÎN PERIOADA PANDEMICĂ
În ultima perioadă s-a observat o creştere a
ponderii celor ce muncesc de acasă. Figura
de mai jos reflectă procentul respondenţilor
în funcţie de modificarea regimului de muncă
în ultimele 3 luni, comparativ cu perioada
iniţială a pandemiei. Astfel, aproximativ a
patra parte dintre respondenţi au menţionat
că pe parcursul lunilor august-octombrie
2020 au recurs, preponderent, la prestarea
muncii de acasă, chiar dacă în carantină
obişnuiau să lucreze direct de la locul muncii.
O evaluare în dinamică, permite să elucidăm
vectorul pozitiv al telemuncii. Comparativ
cu primele 3 luni de pandemie, când totalul
celor ce au declarat că munceau de acasă
era de 22%, în ultimele luni, procentul dat a
crescut la 32,7%.
Deşi în perioada pandemică mai mulţi bărbaţi
au recurs la prestarea muncii la distanţă, totuşi
femeilor, într-o proporţie mai mare, continuă
să le fie caracteristic acest regim. Cartarea în

funcţie de profilul persoanelor intervievate, a
relevat o sporire în rândul tuturor categoriilor
analizate (figura de mai jos). În cazul unora,
respectiva creştere a fost mai semnificativă.
Aici se regăseşte grupul bărbaţilor, maturilor
(45-59 ani), ale celor cu un nivel mediu de studii
şi ale celor din mediul rural. Sporirea incidenţei
privind
contaminarea
cu
coronavirus,
continuarea menţinerii restricţiilor privind
distanţarea socială, stabilirea unui regim hibrid
de activitate a grădiniţelor şi şcolilor (atât
online, cât şi offline), extinderea perioadei de
carantină ar putea fi considerate drept unele
dintre motivele acestei dinamici. Totodată, în
baza datelor prezentate în figura 17 se observă
că femeile continuă să reprezinte categoria
preponderent mai mare care-şi realizează
sarcinile de serviciu prin telemuncă (36,1%
comparativ cu 29,4% în cazul bărbaţilor).
Specificul muncii şi responsabilităţile de
îngrijire a copiilor fiind printre motivele ce au
alimentat menţinerea situaţiei date.

FIGURA 17

Ponderea celor ce au declarat modificări în regimul de activitate, în ultimele 3 luni de pandemie
Cum s-a schimbat regimul de muncă
în ultimele 3 luni?

Ponderea celor ce muncesc de acasă

Sursa: Sondaj CPD/UN Women, 2020
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Angajatorii au fost ce-i ce au determinat ca
femeile şi bărbaţii să recurgă la telemuncă
în ultimele luni de pandemie, în cazul
femeilor motivul dat fiind mai des invocat.
În majoritatea cazurilor, interdicţiile stabilite
la nivel naţional au determinat ca mai mulţi
angajatori să recurgă la schimbarea regimului
de muncă, fie întru oferirea condiţiilor mai
sigure de muncă angajaţilor săi, fie din
motivul imposibilităţii de a face faţă condiţiilor
acerbe cauzate de criza pandemică, inclusiv
din cauza reducerii veniturilor drept urmare
a sistării activităţii de producere şi/sau
distribuţie. Întrebaţi despre motivele care au
stat la baza deciziei de a activa în regim de
telemuncă, în topul răspunsurilor s-a regăsit
anume opţiunea dată (peste 30% dintre
respondenţi). Perspectiva de gen a relevat
o predispunere mai mare în cazul femeilor
de a afirma aceasta – 39% comparativ cu

24,9% în cazul bărbaţilor. Lista de motive se
completează şi cu neîncrederea în măsurile de
siguranţă impuse a fi respectate în transportul
public şi de facto cum sunt implementate.
Astfel, încrederea în măsurile de monitorizare
a situaţiei întreprinse de autorităţi la fel,
ar fi cauzat retragerea unora de a presta
responsabilităţile de lucru de la locul muncii.
Totodată, în procesul de interpretare a datelor
s-a atras atenţia şi la rata de non-răspuns, care
este una destul de impunătoare. Mai mult de
jumătate dintre respondenţii ce activează în
regim de telemuncă, au evitat să indice vreun
răspuns în contextul dat, ponderea bărbaţilor
fiind semnificativ mai mare. Am putea intui
în acest sens o legătură cu tipul de muncă
pe care-l prestează preponderent bărbaţii,
şi anume implicarea în activităţi ce sunt
oferite informal (preponderent în domeniul
construcţiilor, agriculturii etc.).

FIGURA 18

Motivele ce au stat la baza deciziei de a munci de acasă în ultimele 3 luni, %
Motivele ce au stat la baza deciziei de a lucra de acasă

Sursa: Sondaj CPD/UN Women, 2020
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Bărbaţii şi femeile care au lucrat de acasa
au întâmpinat diferte bariere pe perioada
pandemică, femeile fiind expuse într-o
pondere mai mare în faţa acestora. Munca de
acasă, în special în situații de urgență, precum
pandemia, a cauzat manifestarea diverselor
provocări. Din figura 19 se poate observa că,
mai multe femei s-au confruntat cu diverse
obstacole pe perioada prestării muncii de la
distanţă. Întrebaţi despre ce provocări au fost
întâmpinate odată ce au trecut la acest regim
de muncă, circa 77% dintre respondenţii
bărbaţi au menţionat că telemunca nu
a cauzat nici un impediment, pondere
semnificativ mai mare decât în situaţia
femeilor cu acelaşi profil – 52,4%. Evaluarea
tuturor răspunsurilor oferite de respondenţii
ce au activat de acasă, a permis să constatăm
că noile condiţii au expus mai multe femei în
faţa unei vulnerabilităţi emoţionale mai mari
din cauza sentimentelor de izolare – bariera
ce se clasifică în topul provocărilor invocate
de femei. Triplu mai multe respondente au
menţionat că s-au simţit izolate în ultimele
luni de pandemie (15,7% comparativ cu 5,4% în
situaţia bărbaţilor).
Condiţiile de succedare a mai multor sarcini
în acelaşi timp vin să completeze lista
provocărilor în faţă cărora au fost expuse
mai multe femei în perioada pandemică.
Nu excludem că volumul mare de lucru
determinat inclusiv de sarcinile serviciu şi cele
de îngrijire a copiilor şi a membrilor de familie
au alimentat şi accentuat vulnerabilitatea
emoţională a acestora în perioada pandemică.
Totodată, lista de bariere este completată şi de
calitatea nefastă a conexiunii de internet. În
contextul în care, pentru efectuarea sarcinilor
de serviciu, în majoritatea cazurilor internetul
reprezintă o resursă fundamentală, conexiunea
rea a acestuia poate avea consecinţe nefaste
asupra prestării ocupaţionale a femeilor. Ceea
ce la rândul său poate amplifica şi aşa situaţia
nefavorabilă a femeilor angajate ce activează
prin telemuncă, adiţional responsabilităţilor
de îngrijire. Studiul elaborat de Grupul Băncii
Mondiale cu referire la telemuncă în perioada
pandemică14, relevă că, neasigurarea accesului

la internet produce estimări părtinitoare
ascendente ale rezilienței țărilor sărace și a
lucrătorilor săraci, întrucât lucrătorii mai bine
plătiți sunt mai predispuși să poată lucra de
acasă. În contextul pandemic, COVID-19 va
exacerba inegalitățile, în special în rândul celor
mai vulnerabili, întrucât lucrătorii mai bine
plătiți și mai educați într-o măsură mai mare
sunt izolaţi de șocul produs de pandemie.
Bărbaţii care au oferit telemunca au simţit
într-o proporţie mai mare povara de îmbinare
a mai multor sarcini în acelaşi timp. Concluzia
dată se conturează pe seama barierelor ce au
fost menţionate de aceştia atât timp cât au
prestat telemunca în perioada pandemică
(figura 19). Lista provocărilor este iniţiată
de creşterea semnificativă a volumului de
muncă şi de necesitatea de a face faţă mai
multor sarcini concomitent. Astfel, putem
conchide că, odată cu schimbarea locului de
muncă (de acasă) a condiţionat şi implicarea
într-o măsură mai mare a bărbaţilor şi în
realizarea sarcinilor de îngrijire. Prin urmare, în
această perioadă, putem estima că mai mulţi
bărbaţi au simţit într-o proporţie mai mare
povara dublă – îmbinarea activităţilor din
câmpul muncii cu viaţa personală, ceea ce a
şi condiţionat selectarea acestor răspunsuri la
etapa de intervievare.

14

„Who on Earth Can Work from Home?”, WBG, iulie 2020
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FIGURA 19

Top 5 provocări ale muncii de acasă relevate de bărbaţi şi femei, %
Principalele provocări ale lucrului de acasă
specificate de BĂRBAȚI

Principalele provocări ale lucrului de acasă
specificate de FEMEI

Sursa: Sondaj CPD/UN Women, 2020

2.3. RECONCILIEREA VIEȚII PROFESIONALE CU CEA DE FAMILIE
Pandemia continuă să exacerbeze povara
dublă pe care o suportă femeile care lucrează
în regim de telemuncă – îmbinarea realizării
muncii remunerate şi a celei neremunerate.
Prima cercetare elaborată în iunie 2020 de
CPD şi UN Women, întru evidenţierea efectelor
directe ale pandemiei asupra femeilor şi
bărbaţilor,15 a relevat o agravare a inegalităţilor
de gen în divizarea responsabilităţilor de
îngrijire a copiilor şi a persoanelor în etate,
femeile fiind într-o proporţie mai mare expuse
acestei inechităţi. Sondajul recent realizat,
permite să evidenţiem că o atare inechitate
continuă să se menţină şi în ultimele luni de
pandemie. Întrebaţi despre cine, la moment, se
implică mai mult în realizarea sarcinilor de grijă
a copiilor şi a gospodăriei, în peste mai mult de
60% dintre cazuri s-au evidenţiat femeile.

În contextul în care datele prezentate în
figura ce urmează reflectă situaţia în rândul
celor care prestează munca în regim de
telemuncă, implicarea femeilor şi în realizarea
responsabilităţilor de îngrijire, relevă o
semnificativă povară pe care continuă să
o suporte într-un mod inechitabil femeile.
Adiţional
perpetuării
stereotipurilor
cu
referire la rolurile de gen în societate, printre
motivele acestei inegalităţi se poate enumera
regimul de activitate a instituţiilor de educaţie
timpurie. Sondajul a relevat că, din totalul
persoanelor ce lucrează de acasă, circa 40%
au menţionat că, copiii săi nu frecventează
grădiniţa.
15

http://old.progen.md/f iles/2356_analiza_impactului_covid-19_asupra_
rolurilor_de_gen.pdf
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FIGURA 20

Ponderea femeilor şi bărbaţilor ce muncesc de acasă şi care sunt implicaţi în realizarea
responsabilităţilor casnice
La moment, cine din familie este implicat mai mult în îngrijirea copiilor?
Clusterul persoanelor ce muncesc de acasă

Clusterul persoanelor ce muncesc de acasă

Sursa: Sondaj CPD/UN Women, 2020

Mamele care activează prin telemuncă tind
să facă faţă unei poveri mai mari de îngrijire
a copiilor, faţă de cele ce continuă lucrul
de la locul muncii. Adiţional faptului că
studiul a evidenţiat încă o dată perpetuarea
stereotipurilor cu privire la rolurile de
gen în societate, analiza comparativă a
implicării părinţilor în realizarea sarcinilor
neremunerate, în funcţie de regimul de
muncă pe care l-au avut în ultima lună de
pandemie, permite să conchidem că povara

dublă este mult mai accentuată în cazul
mamelor ce muncesc de la distanţă. Dat
fiind procentul mic al taţilor ce sunt implicaţi
în activitaţile de acest tip, situaţia observată
determină inegalitaţi de gen mai pronunţate
decât în cazul părinţilor ce nu şi-au schimbat
deprinderile
de
muncă
pe
perioada
pandemică (a se vedea figura de mai jos). Cu
referire la implicarea în realizarea treburilor
casnice, situaţia cu referire la inegalitaţile de
gen se inversează.
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FIGURA 21

Inegalitățile de gen în rândul celor ce prestează munca de la distanţă şi ale celor ce activează de la
locul de muncă, în funcţie de divizarea responsabilităţilor de îngrijire
La moment, cine cel mai mult se implică în realizarea responsabilităţilor de îngrijire
a copiilor şi a treburilor casnice? Răspunsurile pentru opţiunea – Eu, personal.
Responsabilități de îngrijire a copiilor

Treburi casnice

Sursa: Sondaj CPD/UN Women, 2020

2.4. VULNERABILITATEA FINANCIARĂ A FEMEILOR ȘI BĂRBAȚILOR
În ultimele luni, mai mulţi bărbaţi care au
lucrat de acasă au fost expuşi în faţa reducerii
programului de muncă. Figurile de mai jos
prezintă dinamica în numărul de ore lucrate
de către angajatele şi angajaţii ce au activat
prin telemuncă pe parcursul perioadei crizei
provocate de virusul COVID-19. În cazul
femeilor, s-a observat o sporire a timpului
alocat pentru muncă, pondere dublu mai mare
decât în cazul bărbaţilor (15,3% comparativ cu
6,2%). Aceast tablou poate fi determinat atât
de specificul de activitate a domeniilor în care
prevalează femeile (spre exemplu, în educaţie
– suprasolicitarea din cauza regimului mixt de
desfăşurare a programului educativ pentru
copii şi tineri; în comerţul cu amănuntul
– implicarea în promovarea şi distribuirea
produselor pe platformele online etc.), cât şi
de divizarea inechitabilă a responsabilitaţilor

de familie. În cazul bărbaţilor, s-a observat o
situaţie inversă. Această caracteristică a fost
observată pe întreaga perioadă a pandemiei,
însă în ultima lună, situaţia s-a agravat în rândul
mai multor bărbaţi - peste 23% au raportat
cazuri de reducere a numărului de ore muncite
şi pierderea slujbei, dublu mai mult comparativ
cu femeile (a se vedea figura 22). Schimbarea
priorităţilor de consum a populaţiei pe parcursul
pandemiei, dar şi a restricţiilor impuse, s-au
răsfrâns asupra investiţiilor în turism, activitaţi
de recreere, achiziţii de amploare, construcţii
etc. Aceasta, la rândul său, s-a transpus asupra
solicitării mai mici a bărbaţilor de a oferi
serviciile date (amintim că, în conformitate cu
datele BNS, preponderent mai mulţi bărbaţi
activează în domeniile în care sunt prestate
serviciile emunerate, munca la distanţă fiind
practic imposibil de o realizat).
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FIGURA 22

Situaţia cu referire la volumul de muncă prestat de femeile şi bărbaţii care lucrează de acasă, %
Cum s-a modificat numărul de ore de muncă...
... de la răspândirea COVID-19? (începând cu martie până la moment)

... în ultima lună?

situație mai nefavorabilă
din perspectiva muncii

Sursa: Sondaj CPD/UN Women, 2020

Bărbaţii care activează prin telemuncă estimează o expunere mai mare în faţa vulnerabilităţii
financiare în cazul menţinerii situaţiei actuale.
Percepţia angajaţilor care prestează munca de
la distanţă, vizavi de modificarea în următoarele
3 luni a programului de activitate şi a nivelului
de salarizare este una nefavorabilă. Perspectiva
de gen a evidenţiat inegalităţi relevante, în cazul bărbaţilor prognozele fiind mai critice. Astfel,
mai multe femei au estimat că vor avea o reducere de salariu (inegalitatea de gen fiind de 5pp),
iar mai mulţi bărbaţi – vor pierde locul de muncă
(inegalitatea de 6,5pp).
Prognoze mai nefavorabile au fost identificate
şi în cazul persoanelor angajate ce au copii şi
ale celor ce activează în mediul rural. O cartare
mai extinsă a răspunsurilor oferite în acest con-

text, în funcţie de statutul familial şi mediul de
reşedinţă, a permis să identificăm că fiecare al
treilea angajat ce are copii şi activează prin telemuncă anticipează o diminuare a resurselor
obţinute din prestaţia salarială (inegalitatea de
11,9pp), iar fiecare al treilea angajat din mediu
rural estimează că va rămâne fără lucru în următoarele 3 luni. În situaţia în care, în Moldova,
şi așa rata de ocupare a persoanelor cu copii (în
special a mamelor cu copii de până la 6 ani) a
fost extrem de mică şi până la declanşarea stării pandemice, iar mediul rural a fost caracterizat printr-o insuficienţă a locurilor de muncă
care să corespundă necesităţilor şi nivelului de
pregătire a populaţiei, prognozele relevate de
sondajul de opinie din noiembrie 2020 vin să
intensifice situaţia ocupaţională acerbă a cetăţenilor din Moldova.
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FIGURA 23

Percepţia persoanelor care lucrează de acasă cu referire la riscurile pierderii surselor de venit, %
Cum credeți în următoarele 3 luni există probabilitatea de a pierde locul de muncă
sau de a avea o reducere de salariu?

Sursa: Sondaj CPD/UN Women, 2020

2.5. ESTIMĂRILE PRIVIND CONTINUAREA TELEMUNCII
Femeile angajate sunt mai reticente în a
continua realizarea sarcinilor prin telemuncă.
Preocupaţi de a identifica predispunerea
angajaţilor de a prelungi practica îndeplinirii
responsabilitaţilor de serviciu de la distanţă,
a fost posibil de elucidat faptul că, fiecare
a patra persoană angajată care trece prin
această experienţă nu ar vrea să mai continue
munca prin intermediul regimului respectiv
(figura 24). Femeile au fost mai categorice în

acest sens – 47,8% în comparaţie cu 38,1% în
cazul bărbaţilor. Totodată, sondajul a relevat
că, de aceeaşi părere sunt şi persoanele
ce au copii şi cele ce nu au copii. Astfel,
condiţiile generale de realizare a sarcinilor
prin intermediul telemuncii, dar şi efectele ce
le cauzează restricţiile de distanţare socială
asupra bunăstării psihologice şi mentale
ar putea fi printre motivele predispunerii
respective.
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FIGURA 24

Ponderea persoanelor care muncesc de acasă în funcţie de preferinţa acestora de a continua
telemunca după pandemie, %
Dacă ați putea alege, ați prefera să continuați să lucrați de acasă după pandemie?

Sursa: Sondaj CPD/UN Women, 2020

Cu referire la prognoze, atenţie deosebită
urmează a fi acordate şi persoanelor ce
activează în domenii în care telemunca are
o probabilitate mai mică de a fi prestată. În
special ne referim la lucrătorii din domeniul
argicol, construcţii şi transport. Datele oferite
de BNS, arată o segregare pe orizontală
pronunţată prin prisma de gen, bărbaţii fiind
cei mai predispuşi să activele în domeniile
enumerate. Studiul elaborat de Grupul
Băncii Mondiale (studiu menţionat anterior),
consideră că o muncă nu este susceptibilă
de a fi efectuată de la distanţă dacă (i) slujba
necesită muncă fizică pentru o perioadă
prelungită cel puțin o dată pe săptămână, (ii)
frecvența utilizării e-mailului este mai mică
de o dată pe lună sau (iii) lucrul presupune
vânzarea fizică de produse sau servicii cel
puțin o dată pe săptămână. Rezultatele
arată că, în conformitate cu aceste criterii,
foarte puține servicii de muncă agricole pot

fi efectuate de acasă în toate țările. Dat fiind
prevalența pe scară largă a (auto)ocupării
forței de muncă în sectorul agricol, în special
în țările mai sărace, estimările cu privire la
capacitatea realizării sarcinilor de muncă
agricole reprezintă un factor determinant
important al vulnerabilității pieței muncii la
efectele COVID-19.
O atare situaţie sporeşte probabilitatea
acceptării de a fi încadrat în muncă informală.
Astfel, nu excludem faptul că lipsa unei
abordări pragmatice şi consecvente din
partea autorităţilor, care ar determina ca mai
multe persoane ce activează în domenii în
care telemunca este mai dificil de realizat,
să-şi păstreze locul de activitate, va genera o
creştere a ratei informale de muncă, dar şi va
expune un număr considerabil de persoane în
faţa vulnerabilitaţii financiare propunţate, cu
reprercusiuni pe termen mediu sau chiar lung.
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FIGURA 24

Inegalitaţile de gen în funcţie de domeniul de activitate
Inegalitățile de gen în rândul celor ocupați

domenii
considerate
masculinizate

domenii
considerate
feminizate

Sursa: Sondaj CPD/UN Women, 2020

De asemenea, lucrătorii cu locuri de muncă
temporare au mai puține șanse să aibă locuri
de muncă care pot fi îndeplinite de acasă. În
contextul Moldovei, contracte temporare de
muncă sunt, la fel, mai specifice domeniilor de
activitatea în care predomină bărbaţii.
Atât cercetarea în cauză, cât şi practica
internaţională evidenţiază că, vulnerabilitatea
pe piața muncii este invers corelată cu nivelul
de educație. Astfel, lucrătorii cu educație
terțiară sunt mult mai predispuși să poată
lucra de acasă. În contextul în care, un studiu
recent elaborat de CPD cu referire la nivelul
de învăţare a populaţiei din Moldova, a relevat
un nivel scăzut de motivaţie de a fi implicat
în procesul educativ continuu, bărbaţii fiind
mai puţin predispuşi de a participa la studii
formale, estimăm o expunere şi mai mare
în faţa vulnerabilitaţii financiare a acestora
pe parcursul perioadei pandemice. În acest

context, imposibilitatea de a presta munca de
la distanţă în condiţiile de menţinere a situaţiei
pandemice, vine doar să agraveze unele
inegalitaţi care au fost elucidate şi de prima
cercetare elaborată în scopul identificării
efectelor COVID-19 asupra egalitaţii de gen în
Moldova.
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III. RECOMANDĂRI
Pentru a limita răspândirea pandemiei COVID-19 este necesar a fi încurajată munca
la distanță atât pentru femei cât și pentru
bărbați, în sectoarele economice unde există această posibilitate. La nivel internațional,
guvernele au întreprins mai multe măsuri
care să stimuleze munca la distanță și să simplifice procedurile de utilizare a acesteia atât
de către angajatori, cât și angajați. În acest
sens, Italia a simplificat procedura, permițând companiilor și angajaților să treacă la
munca la distanță fără un acord prealabil cu
sindicatele și fără un acord în scris la locul de
muncă17. Spania a accelerat programele publice de suport a digitalizării întreprinderilor
mici și mijlocii. Unele țări au oferit subvenții
pentru costul introducerii unor aranjamente
de lucru flexibile. Companii mari de tehnologii informaționale au acordat asistență angajatorilor și lucrătorilor, oferindu-le acces temporar gratuit la unele dintre instrumentele
lor de comunicare și partajare. Aceste măsuri
sunt esențiale pentru a asigura sustenabilitatea economiei, dar și a menține sănătatea
publică la un nivel optim.
Asigurarea condițiilor adecvate la locul de
muncă, adaptate la necesitățile femeilor și
bărbaților angajați. Ținând cont de faptul că
activitatea în anumite sectoare economice
nu poate fi realizată la distanță, o bună parte
dintre muncitori sunt nevoiți să meargă la locul de muncă. În acest context, este crucial să
fie asigurate cel puțin 2 precondiții: (i) la nivel
național să fie adoptate standarde cuprinzătoare de securitate și sănătate în muncă, cu
protocoale clare și instrucțiuni sanitare stricte și (ii) să fie verificată modalitatea în care
angajatorii respectă și implementează aceste
protocoale și instrucțiuni la locul de muncă.
Analizele globale arată că femeile constituie circa 70% dintre muncitorii din domeniul
sănătății și asistenței sociale18 (muncitori din
prima linie și cel mai mult expuși riscului de
infectare), fapt ce indică asupra necesității

unor măsuri mai complexe de asigurare a securității acestora la locul de muncă. De cealaltă parte, bărbații se regăsesc într-o pondere mai mare în sectorul informal, unde este
mai dificil de implementat și monitorizat
standardele sanitare și de securitate: activitățile se desfășoară, de regulă, în spații publice, cu acces limitat la stațiile de spălare a
mâinilor și echipament de protecție. Având în
vedere faptul că muncitorii din sectorul informal nu sunt înregistrați, vulnerabilitatea bărbaților crește, întrucât aceștia nu beneficiază
de securitate/ protecție socială. În acest context, este important ca autoritățile naționale
să vină cu un set de măsuri sanitare pentru
economia informală, iar politicile de remediere a efectelor pandemiei COVID-19 și intervențiile naționale să fie concepute luând în
considerare constrângerile specifice cu care
se confruntă întreprinderile și lucrătorii din
economia informală, cum ar fi nivelul scăzut
de informații și accesul redus la serviciile de
sănătate.
Susținerea muncitorilor esențiali cu nevoi
suplimentare de îngrijire a familiei și copiilor, o mare parte dintre care sunt femei. Criza
COVID-19 a sporit solicitările privind îngrijirea
familială, povara fiind asumată, în mare parte,
de către femei. Acestea, într-o pondere mai
mare, au preluat rolul de îngrijire a rudelor
care au contractat COVID-19 sau care se aflau
în carantină sau auto-izolare. Odată cu introducerea restricțiilor privind distanța socială,
au fost reduse sau sistate serviciile/ facilitățile
de îngrijire a copiilor, a școlilor și a altor servicii de îngrijire socială, inclusiv pentru persoanele în vârstă și cele cu dizabilități. Deși
instituțiile de educație s-au deschis, în mare
parte, regimul de activitate este unul flexibil,
cu program mix de ore online și prezență fizi-
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The impact of the COVID-19 pandemic on jobs and incomes in G20
economies; ILO 2020
Women health workers: Working relentlessly in hospitals and at home,
ILO 2020
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că. Un asemenea aranjament devine o provocare pentru femeile care merg zilnic la locul
de muncă sau pentru familiile mono-parentale, care trebuie să găsească individual
soluții de a combina sarcinile de îngrijire cu
obligațiile de serviciu. În acest context, este
important ca autoritățile să vină cu măsuri
de suport, cum ar fi: opțiuni alternative de
îngrijire a copiilor pentru părinții din ocupații
„esențiale”, dreptul la concediu special plătit
sau suport la venit pentru o perioadă determinată de timp, dreptul la regim flexibil de
muncă cu păstrarea tuturor oportunităților
de serviciu etc.
Adoptarea unor măsuri suplimentare de suport pentru a încuraja prezența femeilor pe
piața muncii. Femeile au suferit cel mai mult
de pe urma crizei COVID-19 pe piața muncii,
acestea având o prezență puternică în ocupațiile din prima linie (cum ar fi sectorul sănătății
și asistenței sociale, sectorul serviciilor, etc.).
Totodată, femeile au fost afectate în mod deosebit de criză în ceea ce privește pierderile mai
mari a locurilor de muncă și veniturilor, sănătatea mintală precară și suprasolicitarea muncii casnice și de îngrijire la domiciliu. Acest
lucru ar putea afecta perspectivele de muncă
pe termen mai lung și ar putea spor decalajul
de gen în ocuparea forței de muncă. În acest
sens, în perioada post-carantină este necesar
a fi consolidate și ajustate inițiativele și documentele de politici de remediere a economiei
și pieței muncii, prin introducerea unor măsuri
specifice menite să îmbunătățească prezența
femeilor pe piața muncii. Acestea ar putea include: măsuri de consolidare a aranjamentelor
de lucru prietenoase cu familia și încurajarea
unei cote mai echilibrate a responsabilităților
de îngrijire; îmbunătățirea accesului la servicii
de îngrijire la prețuri accesibile, inclusiv îngrijirea copiilor, servicii extrașcolare; îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrătorii
din sectorul sănătății și pentru alți muncitori
esențiali etc.
Asigurarea securității f inanciare și sprijinului pentru ocuparea lucrătorilor grav afectați de criză. În ciuda eforturilor de a proteja

locurile de muncă și a acorda suport angajaților, o parte dintre muncitori au pierdut,
totuși, locurile de muncă, devenind solicitanți de ajutor de șomaj. O altă parte care
au rămas fără serviciu nu s-au înregistrat ca
șomeri, fapt ce i-a plasat într-o zonă riscantă
a vulnerabilității. Mult mai mulți muncitori
s-au conf runtat cu o reducere considerabilă
a orelor de muncă, ceea ce a avut implicații simțitoare asupra venitului în perioada
carantinei, iar alții au fost nevoiți să-și suspende sau să scadă substanțial operațiunile
de afaceri. Benef iciile de șomaj și alte programe de sprijin pentru șomeri amortizează pierderile de venit pentru gospodăriile
afectate de pierderea locului de muncă sau
de o scădere semnif icativă a veniturilor din
activități independente. Acestea sunt cruciale pentru reducerea dif icultăților economice și contribuie la stabilizarea economiei.
Totuși, este foarte important ca măsurile și
programele de suport să ia în considerare
necesitățile și provocările tuturor categoriilor de muncitori. Spre exemplu, lucrătorii în sectorul non-formal sau în activități
non-standard sunt puțin acoperiți de sistemele de protecție socială, ceea ce sporește vulnerabilitatea lor pe timp de criză. Pachetul de suport trebuie să asigure acces și
acoperire suf icientă la măsuri de protecție
socială și f inanciară pentru toate categoriile
de muncitori.
Acordarea de suport angajatorilor pentru
implementarea standardelor de sănătate
și securitate la locul de muncă. Pe lângă
faptul că sunt necesare protocoale naționale, cu instrucțiuni specif ice reglementări
guvernamentale, unii angajatori pot avea
necesitatea de sprijin în implementarea
acestor practici la locul de muncă. Aceste
necesități pot f i atât de ordin metodologic,
cât și material. Pentru o recuperare cât mai
rapidă a economiei, în general, și a anumitor sectoare economice, în mod particular,
este esențial ca guvernul să acorde tot suportul angajatorilor pentru a restabili forța
de muncă și a o menține în condiții sigure
de sănătate.
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Consolidarea dialogului social în vederea asigurării unor locuri de muncă sigure. La nivel
internațional, în mai multe țări, standardele
de securitate și sănătate în muncă și condițiile de revenire la muncă după perioada de
carantină au fost definite în cooperare cu
partenerii sociali. Cooperarea și dialogul social se dovedesc a fi eficiente din mai multe considerente: (i) organizațiile pot veni cu
o abordare și soluții specifice care să asigure
incluziunea pe piața muncii a grupurilor sociale pe care le reprezintă, (ii) pot contribui
la informarea în masă cu privire la măsurile
de protecție, securitate și sănătate în muncă, pot oferi suport și consultanță cu privire
la noile măsuri și politici adoptate (iii) partenerii sociali au o contribuție semnificativă la
asigurarea cu echipamente de protecție, (iv)
dezvoltarea și implementarea programelor
de suport pentru grupurile mai afectate de
criză etc.
În condiţiile menţinerii situaţiei prestării
muncii de la distanţă (telemunca), autoriţăţile ar trebui să intervină cu politici ce nu vor
accentua şi mai mult inegalităţile de gen şi
vulnerabilitatea bunăstării persoanelor angajate. Aici ne referim la:
(i) Implementarea măsurilor care ar determina angajatorii să elaboreze şi implementeze ef icient proceduri interne cu
referire la prestarea muncii de la distanţă
întru asigurarea unei reconcilieri ef iciente
între viaţa profesională cu cea personală
pentru persoanele angajate. Practica de a
munci de acasă diferă cu cea de prestarea
responsabilităţilor de la locul muncii. Astfel,
pentru a facilita procesul de coordonare cu
angajaţii, de a nu expune pe nimeni în faţa
vulnerabilităţii de a f i excluşi din anumite
activităţi pe motivul neinteracţiunii f izice
cu angajaţii, dar şi de a nu determina cazuri de încălcare a drepturilor angajaţilor la
deconectarea de la muncă în afara orelor
de lucru, devine indispensabilă conceptualizarea şi instituţionalizarea unor prevederi
clare şi ef iciente de organizare şi gestionare a telemuncii. În condiţiile în care Codul

Muncii prevede acest drept persoanelor
angajate de a presta munca de la distanţă, se impune necesitatea elaborării unor
proceduri interne ce vor permite angajaților să se bucure de un tratament echitabil
în materie de muncă fără a f i expuşi în faţa
unor cazuri de discriminare şi neglijare atât
din partea superiorilor, cât şi a colegilor. În
aceeaşi ordine de idei, se necesită prevederea măsurilor ce vizează oferirea suportului
angajatorilor din partea autorităţilor în sensul implementării procedurilor date într-un
mod cât mai sistematic, după caz.
(ii) Completarea şi/sau modificarea cadrului
legal specific muncii întru prevederea măsurilor ce vor contribui la sporirea nivelului
de transparentizare a salarizării. Recomandarea dată va contribui la diminuarea manifestării cazurilor de inechităţi în remunerare în cazul persoanelor ce sunt nevoite să
lucreze la distanţă, femeile în mod prioritar
fiind expuse la această problemă. Astfel, alinierea cadrului legal la prevederile Directiva
2006/54/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 5 iulie 2006 devine necesară,
în special în situaţia pandemică când vulnerabilitatea financiară a mai multor persoane
ce prestează inclusiv munca de la distanţă s-a
accentuat şi se estimează că se va agrava în
cazul menţinerii condiţiilor actuale.
(iii) Prevederea măsurilor de diminuare a incidenţei şi prevalenţei muncii informale în
rândul bărbaţilor. În contextul în care atât
cercetarea în cauză, cât şi cea anterior elaborată în scopul evidenţierii efectelor imediate ale crizei pandemice asupra egalităţii de
gen, au accentuat vulnerabilitatea mai mare
a bărbaţilor de a fi expuşi în faţa unui risc mai
mare de a recurge la prestarea unei munci informale, pachetul de intervenţii ce este
esenţial a fi implementat de autorităţi în scopul depăşirii într-un mod cât mai eficient a
crizei pandemice, în mod prioritar va include
şi măsuri de combatere a muncii informale,
fenomen destul de caracteristic Moldovei, în
special în rândul persoanelor angajate în domenii precum construcţii, aricultura etc.
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Totodată, nu excludem faptul că pentru unii
dintre angajaţi, prestarea muncii la distanţă
este o practică nouă. În acest sens, programele naţionale ar trebui să ţintească şi spre pregătirea angajaţilor şi asigurarea condiţiilor de
a face această trecere a regimului de muncă
într-un mod cât mai facil, fără a periclita performanţele acestora.
Monitorizarea constantă a efectelor crizei
pandemice asupra angajaţilor, inclusiv
care prestează telemunca, pentru a aborda ef icient şi prompt potenţialele riscuri
de discriminare în materie de muncă. Ast-

fel, analiza sistematică a situaţie ocupaţionale a persoanelor ce prestează munca la
distanţă, în special pe timp de pandemie,
urmează să se regăsească printre priorităţile autorităţilor în contextul evitării riscurilor de majorare a cazurilor de discriminare
a categoriilor mai vulnerabile (în materie de
muncă femeile, în special mamele se conf runtă cu mai multe cazuri de marginalizare). Monitorizarea şi evaluarea efectelor
pe termen scurt si mediu a efectelor crizei
pandemice va facilita calibrarea mult mai
rapidă şi ef icientă a intervenţiilor din partea
decidenţilor.

Anexa 1: Structura eșantionului:
Număr
Total
Genul respondentului:

Masculin

1000

100.0

434

40.5

Feminin

566

59.5

18-29 ani

189

19.0

30-44 ani

334

24.4

45-59 ani

250

21.7

60 + ani

227

34.9

Medii incomplete sau fără

154

18.3

Medii generale

168

18.4

Profesional tehnice

336

34.0

Superioare

332

29.3

Necăsătorit (ă)

155

15.8

Căsătorit (ă) / concubinaj

710

66.6

Divorțat (ă) / văduv (ă)

135

17.6

Română/Moldovenească

907

90.3

Rusă

93

9.7

Prezenta copiilor în
gospodărie:

Sunt prezenți

446

39.1

Nu sunt prezenți

554

60.9

Prezenta vârstnicilor în
gospodărie:

Sunt prezenți

201

30.2

Vârsta respondentului:

Studiile respondentului:

Starea familială:

Limba de comunicare:

Ocupația respondentului:

Mediu de reședință:

Nu sunt prezenți

799

69.8

Angajat

695

49.0

Șomer

87

12.6

Pensionar/ Dezabilitate

175

31.3

Alta

43

7.1

Urban

489

44.4

Rural

511

55.6
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