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INTRODUCERE 

Anual, de 8 martie, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) lansează Indexul Egalității de Gen, pentru a 
analiza și înțelege care sunt progresele și regresele înregistrate în asigurarea oportunităților egale pentru 
femeile și bărbații din Republica Moldova. 
 
Indexul Egalității de Gen măsoară nivelul egalității între femei și bărbați pe 6 domenii cheie. Acesta este 
calculat în baza a 31 de indicatori de impact, grupați în șase categorii relevante: (i) Piața Muncii, (ii) Politică, 
(iii) Educație, (iv) Accesul la Resurse, (v) Percepții și Stereotipuri, (vi) Sănătate.  
 

INDEXUL EGALITĂȚII DE GEN 

F1. Ariile cheie și indicatorii specifici ai Indexului Egalității de Gen 
Sursa: CPD 

 
Nivelul egalității este măsurat de la 0 (zero) la 100 (o sută). Pentru fiecare domeniu a fost calculat un subindex 
care poate varia de la 0 – indicând o inegalitate totală între femei și bărbați și 100 – indicând o egalitate de 
gen. Astfel, cu cât indicele calculat este mai aproape de 100, cu atât nivelul egalității de gen pe acel domeniu 
este mai înalt. Metodologia detaliată de calculare a Indexului a se vedea în anexa 1. 

 
            INEGALITATE DE GEN – 0                                                                                           100 – EGALITATE DE GEN 
  

Indexul Egalității de Gen măsoară inegalitatea în ambele direcții. De cele mai multe ori conceptul egalității 
de gen este confundat cu demersul de a promova în exclusivitate drepturile femeilor. Datele Indexului Egalității 
de Gen arată că, de fapt, și bărbații sunt afectați direct de inegalitatea de gen în special pe domeniile sănătății 
și educației. 
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CONSTATĂRI GENERALE  

Inegalitatea dintre femei şi bărbaţi în Moldova s-a mărit în ultimul an. Calcularea noilor valori pentru ariile 
cheie ale Indexului Egalităţii de Gen în 2021, a evidenţiat o diminuare a nivelului mediu al egalităţii între femei 
şi bărbaţi. În 2021, Indexul se echivalează cu 59 de puncte din maximum 100, ceea ce e cu un punct mai mic 
decât în anul precedent.  

Important de menționat că valorile pentru indexurile precedente s-au modificat drept urmare a ajustării acestora la datele actualizate 
oferite de BNS. Astfel, au fost ajustate calculele pentru ariile Piaţa Muncii1, Accesul la Resurse și Sănătatea.  

Domeniile 
relevante 

Indexul 
2009 

Indexul 
2016 

Indexul 
2017 

Indexul 
2018 

Indexul 
2019 

Indexul 
2020 

Indexul 
2021 

Tendința 

Piața muncii 64 61 61 62 61 60 59 -1 

Politica 32 36 36 36 40 47 47 - 

Educația 55 54 54 53 53 52 50 -2 

Accesul la Resurse 77 74 75 79 77 76 73 -3 

Percepții și Stereotipuri 42 47 51 47 54 61 62 +1 

Sănătate 73 66 65 65 65 63 64 +1 

Indexul egalității de gen 57 56 57 57 58 60 59 -1 

T1. Indexul Egalității de Gen în Republica Moldova pentru anii 2009-2021 
Sursa: BNS 2009 – 2019 și sondaje naționale de opinie realizate la comanda CPD în perioada 2010 - 2021 

Jumătate dintre ariile Indexului au înregistrat scăderi ale valorilor. Declinul observat pentru ariile Accesul la 
resurse, Educaţia şi Piaţa muncii reprezintă motivul de bază ce a determinat tendinţa negativă a Indexului 
Egalităţii de Gen în Moldova în anul 2021. Astfel, specificul acestor arii vin să evidenţieze manifestarea 
inechităţilor în ambele direcţii, atât asupra femeilor, cât şi a bărbaţilor. În cazul femeilor, impactul negativ fiind 
mai semnificativ, dat fiind faptul că, două dintre cele mai importante domenii ce ar contribui la independenţa 
financiară a femeilor – Piaţa muncii şi Accesul la resurse - stagnează şi chiar se agravează din perspectiva 
inechităţilor de gen. Ultimele date oferite de Biroul Naţional de Statistică (BNS), arată o retragere a femeilor 
din rândul persoanelor ocupate. Astfel, în 2019, inegalitatea de gen în ocupare era de 7,7pp (rata de ocupare 
a femeilor – 36,5%, a bărbaţilor – 44,2%), ceea ce e cu 1pp mai mult decât în anul precedent. Totodată, Indexul 
a permis să evidenţiem o accentuare a dependenţei femeilor de prestaţiile sociale – aceasta reprezentânt, în 
2019, 24,1% din veniturile total disponibile ale femeilor (16,2% în cazul bărbaţilor). În comparaţie cu anii 
precedenţi, ponderea prestaţiei sociale din veniturile totale ale femeilor înregistrează cea mai mare valoare. 
În contextul dat, apar semne de întrebare cu privire la eficacitatea şi complexitatea politicilor de reconciliere a 
vieţii profesionale cu cea personală. 

Cu tendinţele actuale, Moldova s-a îndepărtat şi mai mult de la înregistrarea egalităţii între femei şi bărbaţi. 
Amintim că, în anul precedent, în baza calculelor şi a variaţiilor valorilor Indexului Egalităţii de Gen pentru 
ultimii 10 ani, CPD a estimat că femeile din Moldova se vor bucura de oportuniţăţi egale cu bărbaţii abia peste 
circa 200 de ani.2 Astfel, schimbarea traiectoriei în sensul decadent în noul an, vine să accentueze şi chiar să 
exacerbeze situaţia şi aşa şubredă la capitolul egalităţii de gen. Estimările actualizate arată că, Moldova, va 
atinge un nivel perfect al egalităţii de gen (mai mult de 95 de puncte din 100), deja peste 204 ani. Astfel, în loc 
să avansăm, din contra – stagnăm.  

Criza cauzată de pandemia CODIV-19 scade şi mai mult din şansele femeilor de a se bucura de oportuniţăţi 
egale cu bărbaţii. Recentele studii elaborate de CPD, cu privire la impactul pandemiei asupra egalităţii de gen, 
au evidenţiat că, măsurile instaurate pentru depăşirea efectelor coronavirusului, au accentuat inechităţile de 
gen şi aşa semnificative în divizarea responsabilităţilor de îngirjire şi au determinat o retragere parţială sau 
totală şi mai mare a femeilor de pe piaţa muncii.  

                                                            
1 Începând cu 2019, BNS a aplicat modificări la metodologia Anchetei Forţei de Muncă. Astfel, rezultatele AFM sunt extinse la numărul 

populației cu reședință obișnuită (până în 2018 inclusiv rezultatele AFM au fost extinse la numărul populației stabile). Rezultatele AFM 
pentru perioada 2015-2018 inclusiv, au fost recalculate utilizându-se populația cu reședință obișnuită. 
https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Forta_de_munca/AFM_editia_2020.pdf  
2 Indexul Egalităţii de Gen în Moldova 2020, CPD 2020 

https://progen.md/wp-content/uploads/2021/02/Studiu_Impact_COVID_corectat.pdf
https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Forta_de_munca/AFM_editia_2020.pdf
https://progen.md/wp-content/uploads/2020/12/8147_cpd_indexul_egalitatii_de_gen_2020.pdf
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CONSTATĂRI PENTRU FIECARE ARIE 

1. PIAȚA MUNCII 

În Moldova, inegalităţile de gen în ocupare se acutizează. Conform ultimele date oferite de BNS, cu referire 
la situaţia ocupaţională a femeilor şi a bărbaţilor, se observă menţinerea unor inechităţi semnificative de gen, 
care au repercusiuni negative preponderent asupra femeilor. Analiza datelor dezagregate cu privire la rata de 
ocupare, rata de activitate şi rata NEET a femeilor şi a bărbaţilor (figura 2) vin să confirme aceasta. Tot în acest 
context, evaluarea din perspectiva dinamicii inegalităţilor scot în evidenţă o exacerbare a situaţiei de gen, în 
special în termeni de prezenţa femeilor de 15-29 ani în grupul NEET. În 2019, diferenţa de gen a înregistrat cea 
mai mare valoare din ultimii 5 ani – 16,1pp. Măsurile orientate spre reconcilierea eficientă a vieţii profesionale 
cu cea personală ar putea fi considerate motivele de bază ce alimentează respectivul regres în atingerea 
echilibrului de gen în materie de muncă. Totodată, potrivit datelor BNS, în 2019, în medie, doar 22,5% din 
numărul total al copiilor de 1-2 ani erau încadrați în instituțiile de educație timpurie (figura 3). Rata mică de 
acces la serviciile de educație antepreșcolară este determinată de numărul limitat de locuri la creșe sau creșe 
- grădinițe, de condițiile de activitate ale acestor instituții, de repartizarea în profil teritorial etc., ceea ce face 
dificilă încadrarea sau revenirea părinților, în special a mamelor, în câmpul muncii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F2. Inegalitățile de gen în ocupare și dinamica acestora,                                                  F3. Numărul copiilor încadraţi în educaţia timpurie 
Sursa: BNS, 2014 – 2019 (populaţia cu reședința obișnuită)                                            Sursa: BNS, 2019 (copii) 

Situaţia epidimiologică din ţară, cauzată de coronavirus, a expus mai multe femei în faţa vulnerabilităţii 
ocupaţionale. Analiza comparativă a ratei de ocupare a femeilor şi a bărbaţilor în trimestrul III al anilor 2019 
şi 2020 relevă o retragere mai pronunţată a primelor din câmpul muncii, ceea ce a determinat şi o intensificare 
a inegalităţii de gen în 2020 (vedeţi figura 4). Dat fiind declararea stării de urgenţă în ţară, începând cu martie 
2020, accentuarea diferenţelor de gen pot fi asociate măsurilor instaurate la nivel naţional întru depăşirea 
efectelor negative ale crizei pandemice. Astfel, sistarea activităţii instituţiilor educaţionale, distanţarea socială 
etc. au avut repercusiuni directe asupra retragerii (parţială sau totală) a mai multor femei de pe piaţa muncii. 
Una dintre formele de retragere fiind şi telemunca. Sondajele naţionale de opinie desfăşurate de CPD şi UN 
Women în iunie şi noiembrie 2020 au relevat o tranziţie mai mare a femeilor la această noua formă de prestare 
a muncii (figura 5). 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
F4. Ratele de ocupare a femeilor şi bărbaţilor pe trimestre (%) şi      F5. Modificarea regimului de muncă în sept.-noiembrie 2020, % 
inegalitatea de gen (pp). Sursa: BNS, 2019-2020                                  Sursa: Sondaj de opinie CPD, UN Women, noiembrie 2020 
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2. POLITICA 

În ultimii ani se observă o tendinţă pozitivă în rândul celor ce consideră că femeile pot fi implicate în procesul 
decizional. Datele sondajelor de opinie desfăşurate la comanda CPD în ultimii ani, arată o tendinţă progresivă 
în sensul percepţiilor acestora cu privire la oportuniţăţile egale ale femeilor şi a bărbaţilor de a fi implicaţi în 
politică. Dacă în 2018, ponderea celor care susţineau afirmaţia că femeile nu au ce căuta în politică era de circa 
30%, atunci la 4 ani distanţă, procentul dat s-a micşorat considerabil – 16,6% (vedeţi figura 6). Pe de o parte, 
micşorarea ponderii date reprezintă un progres în depăşirea unor stereotipuri de gen cu privire la participarea 
echitabilă a genurilor în politică. Pe de altă parte, nu trebuie de neglijat că, în anul 2021, încă mai sunt 16% 
dintre populaţie care continuă să se conducă după unele percepţii perimate, bărbaţii fiind preponderent mai 
mulţi în această categorie (vedeţi figura de mai jos). Tot în rândul celor mai reticenţi în a încuraja şi promova 
femeile în funcţii de decizie se aliniază şi persoanele cu un nivel scăzut de educaţie şi cele cu un nivel economic 
mai redus. În acest context, măsurile întreprinse de autorităţi în scopul educării societăţii în asigurarea 
oportunităţilor egale de gen ar trebui să ţintească în mod prioritar spre aceste categorii. Intervenţia respectivă 
va contribui la diminuarea perpetuării unor stereotipuri de gen care au efecte directe asupra şanselor femeilor 
de a accede în politicul mare şi de a avea o reprezentare mai bună de gen în legislativ. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
F6. Ponderea respondenţilor ce afirmă că femeile nu pot ocupa funcţii de conducere şi nu au ce căuta în politică, % 
Sursa: Sondaj de opinie desfăşurat de CBS-Axa la comanda CPD, ianuarie – februarie 2021 

3. EDUCAȚIA 

Doar a cincea parte din persoanele angajate au beneficiat de instruiri pentru sporirea calificării profesionale 
în 2019, femeile fiind mai predispuse să investească în astfel de activităţi. Un sondaj de opinie desfăşurat de 
CPD în 2019 în rândul persoanelor angajate a permis să identificăm şi unele constatări cu referire la ponderea 
celor care au frecventat vreun curs orientat spre perfecționarea profesională. Astfel, s-a surprins faptul că 
tocmai 77,6% dintre angajați au oferit un răspuns negativ la această etapă. Comparativ cu experiența 
internațională, Moldova se clasează pe locul patru de la finalul listei, fiind precedată doar de Grecia, Bulgaria 
și România (vedeţi figura 7). Diferențe se observă și în ceea ce vizează perspectiva de gen. Dacă în mediu, la 
nivel european se respectă echitatea de gen în rândul persoanelor ce frecventează astfel de cursuri, atunci în 
Moldova situația nu este atât de echilibrată, bărbaţii fiind mai reticenţi să investească în pregătirea și 
calificarea lor. Decalajul de gen, în acest context, este egal cu 5,3pp. Totodată, sondajul a permis să identificăm 
că, ponderea persoanelor din sectorul privat, ce frecventează cursuri de instruire este dublu mai mică 
comparativ cu cei din sectorul public. O explicație în acest sens vine să contureze motivația angajatorilor de a 
investi în dezvoltarea personalului prin a planifica și susține astfel de activități. 

În condiţiile pandemice, nu excludem că reticenţa de a investi în calificarea profesională se va menţine 
pronunţată s-au chiar se va intensifica în timp. Măsurile restrictive impuse în perioada crizei pandemice atât 
la nivel naţional, cât şi internaţional s-au transpus negativ asupra activităţii economice a mai multor persoane 
juridice. Deşi autorităţile au întreprins mai multe intervenţii pentru a facilita stabilizarea situaţiei economice în 
rândul companiilor din Moldova, totuşi sistarea totală sau parţială a activităţii acestora la început de pandemie 
se face resimţită şi actualmente din perspectiva profitului şi retenţiei pe piaţă. Astfel, nu se exclude că, 
priorităţile de investiţii a angajatorilor vor avea un alt vector decât cel orientat spre instruirea personalului. 
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F7. Ponderea persoanelor angajate ce au frecventat cursuri de sporirea calificării în ultimul an, % 
Sursa: Eurostat (ultimele date disponibile, 2015), Sondajul de opinie desfăşurat la comanda CPD şi UN Women, 2019 

4. ACCESUL LA RESURSE 

Inegalităţile de gen în remunerare se menţin destul de pronunţate, afectând considerabil femeile. Ultimele 
date ale BNS, indică o diferenţă de gen în remunerare de 14,1%. În valoare monetară, procentul dat se 
echivalează cu o piedere anuală de 17 079 MDL pe care au suportat-o femeile în 2020. Dinamica decalajelor 
de gen în remunerare înregistrate în Moldova evidenţiază o tendinţă negativă (figura 8), ceea ce, la rândul său 
se transpune şi asupra acutizării vulnerabilităţii financiare a femeilor pensionare. Menţionăm că, în 2020, 
femeile pensionare au avut o pierdere anuală de 5 354 MDL, dat fiind decalajul de gen în pensii de 20,7%. 

Pandemia cauzată de virusul COVID-19 a avut repercusiuni negative asupra veniturilor obţinute de femei şi 
bărbaţi în 2020, primele fiind considerabil mai afectate. Sondajele desfăşurate de CPD în scopul identificării 
impactului pandemiei asupra egalitaţii de gen în Moldova au relevat o expunere mai pronunţată pe termen 
mediu şi lung a femeilor în faţa vulnerabilităţii financiare, drept urmare a crizei din anul 2020. Dat fiind 
ocuparea acestora în sectoare cu un risc mai sporit în faţă pandemiei3, mai multe femei respondente au 
declarat reduceri de salarii, situaţia fiind mai critică în cazul celor ce au continuat să lucreze de la locul de 
muncă (figura 9). Amintim că, Moldova şi-a asumat angajamentul de a-şi alinia cadrul legal naţional la 
prevederile Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 20064. În condiţiile de 
criză pandemică şi a efectelor negative cauzate de aceasta asupra veniturilor femeilor şi a bărbaţilor, nu 
excludem că, tergiversarea implementării măsurilor cu privire la transparentizarea remunerării şi asigurarea 
principiilor de plată egală pentru muncă de valoare egală va condiţiona exacerbarea vulnerabilităţii financiare, 
ce este suportată preponderent de femei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F8. Dinamica discrepanţelor de gen în remunerare                            F9. Percepţia persoanelor angajate faţă de reducerea salariului, % 
Sursa: BNS, 2011-2019                                                                             Sursa: Sondaj de opinie, CPS şi UN Women, noiembrie 2020 

                                                            
3 https://progen.md/wp-content/uploads/2020/12/2356_analiza_impactului_covid-19_asupra_rolurilor_de_gen.pdf  
4 Directiva 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. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0054&from=EN  
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5. PERCEPȚII ȘI STEREOTIPURI 

În 2021, mai mult de jumătate din populaţie împărtăşesc unele stereotipuri de gen. Deşi, în ultimii ani, se 
observă un efect pozitiv a iniţiativelor şi acţiunilor de educare a populaţiei în domeniul egalităţii de gen, în 
special în ceea ce vizează depăşirea stereotipurile cu privire la rolul femeilor şi a bărbaţilor în societate (a se 
vedea figura 10a), totuşi nu putem neglija faptul că, mai mult de jumătate dintre populaţia Moldovei încă se 
mai conduc după unele percepţii perimate. Astfel, datele sondajului de opinie realizat la comanda CPD în 2021, 
relevă că 52% dintre respondenţi consideră că este mai mult de datoria femeilor să se ocupe de treburile 
gospodăriei, iar 62% cred că bărbaţii sunt cei responsabilit de a aduce bani în casă.  

Defalcarea rezultatelor în funcţie de criteriile socio-demografice ale respondenţilor relevă preferinţe de 
marginalizare vădit mai pronunţate în rândul bărbaţilor – ponderea celor ce susţin cu desăvârşire aceste 
percepţii se echivalează în medie cu 31%, comparativ cu 23% în cazul femeilor. Tot în categoria ce contribuie 
la menţinerea unui nivel sporit de perpetuare a rolurilor de gen în societate se enumeră şi cei cu un nivel mai 
mic de educaţie şi venit şi cei care locuiesc în zonele rurale (vedeţi figura 10b). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
F10. Percepţia populaţiei cu privire la rolurile de gen a femeii şi a bărbatului în societate, % 
Sursa: Sondaj de opinie desfăşurat de CBS-Axa la comanda CPD, 2021 

6. SĂNĂTATEA 

Femeile tind să aprecieze starea de sănătate ca fiind mai nefastă comparativ cu bărbaţii. Deşi ultimele date 
ale BNS relevă o speranţă de viaţă mai mare în rândul femeilor (75,1 ani versus 66,8 ani în rândul bărbaţilor în 
2019), conform rezultatelor generate de studiul “Generaţii şi Gen”, desfăşurat în 2020, s-a identificat că, 
bărbaţii au fost mai predispuşi să ofere calificativele de foarte bună şi bună atunci când li s-a solicitat să-şi 
evalueze starea sa de sănătate – 57,1%, comparativ cu 49,6% în cazul femeilor (figura 11). Diferenţele 
semnificative de gen ar putea avea la bază următoarele motive: (i) prevalenţa mai mare în rândul femeilor a 
unor boli cronice şi de mai lungă durată, ceea ce poate determina o stare continuă de anxietate a acestora şi 
(ii) conturarea unor deprinderi de viaţă bazate pe un proces de educaţie stereotipizat, în urma căruia bărbaţii 
sunt mai puţin predispuşi să acceseze serviciile medicale pentru evaluarea consecventă şi ordinară a stării de 
sănătate. Totodată, statutul socio-demografic al respondenţilor aceluiaşi studiu, a permis să fie identificate 
decalaje semnificative în aprecierea stării de sănătăte în funcţie de criteriul de vârstă şi nivelul de venit. Astfel, 
odată cu înaintarea în vârstă, persoanele tind să fie mai categorice în evaluarea cu bine a sănătăţii sale (vedeţi 
figura de mai jos). Chiar dacă, vârsta poate fi considerată un factor important în sensul dat, totuşi bunăstarea 
financiară, accesul la medicină şi serviciile de sănătate şi deprinderile de viaţă îşi au un rol separat în acest 
context.  

Criza pandemică a expus preponderent femeile în faţa unei vulnerabilitaţi extreme de sănătate. Conform 
ultimelor date ale BNS, femeile reprezintă tocmai 81% din numărul personalului angajat în sectorul de sănătate 
şi asistenţă socială. Întrucât, în lupta cu efectele nocive ale coronavirusului preponderent femeile au fost cele 
care s-au aflat în prima linie de intervenţie, anume acestea au fost expuse într-o proporţie mai mare în faţă 
riscului infectării cu noul tip de virus COVID-19. Totodată, conform datelor MSMPS, pentru perioada martie 
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2020 – 04 martie 2021, din numărul total al persoanelor infectate, femeile dețin o pondere de circa 58,6%, iar 
din numărul total al deceselor – 49,0%.5  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
F11. Nivelul general de apreciere a stării de sănătate în funcţie de gen, vârstă, venit şi mediul de trai, % 
Sursa: Studiul „Generații și Gen”, MSMPS, UNFPA, BNS, NIDI, 2020 

Adiţional, nu excludem că pandemia va diminua considerabil din posibilitate celor mai vulnerabile categorii 
de a beneficia de serviciile medicale. Sondajul de opinie desfăsurat de CPD în 2018 a permis să fie identificat 
nivelul de accesare a serviciilor medicale.6 Astfel, cartarea grupurile sociale în dependență de posibilitatea de 
a se interna în caz de urgenţă în spital și de adresabilitatea la medic dacă este necesar, a permis să fie constatat 
că, dimensiunile socio-demografice precum genul, vârsta, veniturile disponibile şi nivelul de studii se răsfrâng 
considerabil asupra gradului de vulnerabilitate a grupurilor în a beneficia de serviciile date. Femeile, şi în 
această situaţi, sunt expuse într-un grad mai mare în faţa acestei inegalități, decât bărbații. Dat fiind situaţia 
pandemică şi impactul negativ al acesteia asupra bunăstării financiare a femeilor şi a persoanelor din 
categoriile mai vulnerabile şi a nevoilor acestora de intervenţii şi asistenţă medicală, nu este exclus că, în 2020, 
cererea neacoperită de servicii medicale s-a mărit şi, ulterior, se va pronunţa în timp. 

  

                                                            
5 https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6934&parent=0  
6 https://progen.md/indexul-egalitatii-de-gen-2019-in-moldova-2/  
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INTERVENȚII DE POLITICI PUBLICE  

Dat fiind menţinerea şi chiar accentuarea inegalităţilor de gen în Republica Moldova, răspunsul autorităţilor 
urmează a fi unul holistic şi totodată foarte specific. Astfel, în contextul diferenţelor semnificative de gen 
înregistrate în cele mai importante domenii de activitate – piaţa muncii, accesul la resurse, politica, educaţia, 
sănătatea etc., care afectează disproporţionat femeile şi bărbaţii, devine imperativ ca factorii de decizie să vină 
cu un raspuns promt şi cu intervenţii de politici publice eficiente, ce vor aborda într-un mod exhaustiv 
inechităţile de gen din Moldova. În acest sens, reprezentanţii Parlamentului şi ai Guvernului urmează să 
elaboreze şi adopte următoarele proiecte de legi, întru avansarea implementării agendei egalitaţii de gen:7 

 Modificare cadrului legal naţional pentru a facilita extinderea serviciilor de creşă, atât de tip public, cât şi 
cele finanţate şi susţinute de angajatori. Insuficienţa acestor servicii reprezintă o barieră semnificativă pentru 
mame în contextul reconcilierii viații profesionale și cea de familie. Rata de ocupare a femeilor cu copii de 
vârstă preșcolară este cu 20% mai mică, comparativ cu cea a femeilor care nu au copii preșcolari. 

 Pachetul de legi privind reforma concediului de îngrijire a copilului pentru a încuraja implicarea 
taților. Actualele prevederi cu privire la concediul de îngrijire a copilului nu motivează tații să beneficieze de 
acest drept. Deși numărul de tați beneficiari ai indemnizației de îngrijire a copilului este în creștere, ponderea 
acestora este destul de mică comparativ cu cea a mamelor. 

 Pachetul de legi pentru ajustarea cadrului legislativ național la principiul transparenței salariale, conform 
celor mai bune practici din Uniunea Europeană. Moldova continuă să fie restantă la capitolul realizării 
angajamentelor asumate de către Republica Moldova prin semnarea Acordului de asociere UE-Moldova și 
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. 

 Modificarea legii cu privire la asigurarea egalității pentru a defini noțiunile de remunerare, muncă egală și 
muncă de valoare egală, dar și pentru a consolida mandatul instituțional al Consiliului pentru Prevenirea 

și Combaterea Discriminării și Asigurarea Egalității. Conform ultimelor date prezentate de BNS, în 2020 
diferența salarială este de tocmai 14,1%, ceea ce semnifică circa două luni lucrătoare adiționale, neplătite, pe 
care o femeie trebuie să le lucreze pentru a avea un venit echivalent cu cel înregistrat de un bărbat în anul 
precedent. În valoare monetară, pierderea anulă suportată de femei din cauza acestui fenomen se estimează 
la 17 079 MDL. 

 Pachetul de legi cu măsuri eficiente de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale la locul de muncă și în 
instituțiile educaționale de toate nivelurile. Conform sondajelor naţionale, fiecare a cincea femeie angajată 
din Republica Moldova este supusă unor forme de hărțuire sexuală la locul de muncă. 

 Modificarea legii cu privire la sistemul public de pensii pentru a elimina toate prevederile ce discriminează 
femeile. Aminitim că, pierderea financiară anuală a unei femei pensionare în 2020 a constituit în medie 5 354 
MDL. În zonele urbane, decalajul în pensii este şi mai pronunţat. 

 Pachetul legislativ de transpunere în legislația națională a tuturor angajamentelor legate de Convenția de 
la Istanbul. Ultimele estimări arată că aproape jumătate din femeile în vârstă de 18-74 de ani au fost supuse 
hărțuirii sexuale, începând cu vârsta de 15 ani; trei sferturi din femeile din Moldova (73%), care au avut 
vreodată un partener intim, au fost supuse unei forme de violență. 

 Pachetul de legi care ar obliga toate autoritățile să identifice și să implementeze acțiuni ce ar reduce 
inegalitățile pe domeniile de competență. Majoritatea legilor, bugetelor, programelor și politicilor sunt 
adoptate fără a ține cont de modul în care acestea reflectă interesele și nevoile bărbaților și femeilor. 

 

  

                                                            
7 https://progen.md/8-legi-de-8-martie/  

http://progen.md/files/3193_propuneri_cpd_modificarea_codului_educatiei_educatia_timpurie.pdf
http://progen.md/files/3193_propuneri_cpd_modificarea_codului_educatiei_educatia_timpurie.pdf
http://progen.md/files/8374_propunerile_cpd_reforma_concediului_de_ingrijire_a_copilului.pdf
http://progen.md/files/8374_propunerile_cpd_reforma_concediului_de_ingrijire_a_copilului.pdf
http://progen.md/files/7057_cum_asigur%C4%83m_%C3%AEn_practic%C4%83_plat%C4%83_egal%C4%83_pentru_munc%C4%83_egal%C4%83_experien%C8%9Ba_ue.pdf
http://progen.md/files/7057_cum_asigur%C4%83m_%C3%AEn_practic%C4%83_plat%C4%83_egal%C4%83_pentru_munc%C4%83_egal%C4%83_experien%C8%9Ba_ue.pdf
http://progen.md/files/2011_propunerele_cpd_modificarea_legii_nr._121_final.pdf
http://progen.md/files/2011_propunerele_cpd_modificarea_legii_nr._121_final.pdf
http://progen.md/files/2011_propunerele_cpd_modificarea_legii_nr._121_final.pdf
http://progen.md/files/7621_cpd_amendamente_hartuire_sexuala_2.pdf
http://progen.md/files/7621_cpd_amendamente_hartuire_sexuala_2.pdf
http://progen.md/files/2309_nota_analitica_sistemul_pensii.pdf
http://progen.md/files/2309_nota_analitica_sistemul_pensii.pdf
http://cdf.md/files/resources/141/CDF%20Raport%20compatibilitate.pdf
http://cdf.md/files/resources/141/CDF%20Raport%20compatibilitate.pdf
http://progen.md/files/6942_propunerile_cpd_planul_guvernului_2019-2020_final.pdf
http://progen.md/files/6942_propunerile_cpd_planul_guvernului_2019-2020_final.pdf
https://progen.md/8-legi-de-8-martie/
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ANEXA 1. METODOLOGIA DE CALCULARE A INDEXULUI EGALITĂȚII DE GEN 

Indexul Egalității de Gen măsoară nivelul egalității de gen pe 6 domenii cheie. Indexul Egalității de Gen, este 
calculat în baza a 31 de indicatori de impact8, grupați în șase categorii relevante, cum ar fi: (i) Piața Muncii, (ii) 
Politică, (iii) Educație, (iv) Accesul la Resurse, (v) Percepții şi Stereotipuri, (vi) Sănătate. Pentru fiecare domeniu 
a fost calculat un sub index care poate varia de la 0 – indicând o inegalitate totală între femei și bărbați și 100 
– indicând o egalitate de gen perfectă. Astfel, cu cât indicele calculat este mai aproape de 100, cu atât nivelul 
egalității de gen pe acel domeniu este mai înalt.  
                                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                     Inegalitate -   0                                                                                                          100 - Egalitate 
 

Domeniul Indicatorii 

Piața Muncii 

 Rata de ocupare 

 Reconcilierea vieții profesionale cu cea de familie măsurată prin rata de 
ocupare în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 25-49 de ani, care au 
cel puțin un copil de 0-6 ani.  

 Segregarea pe piața muncii măsurată prin indexul de segregare pe orizontală 
(segregarea pe sectoarele economice) şi indicele segregării pe verticală 
(segregarea pe poziții în cadrul sectorului). 

 Rata de ocupare informală, cu excepția sectorului agricol.  

Politică 

 Ponderea candidaților / candidatelor în cadrul alegerilor parlamentare. 

 Ponderea deputaților / deputatelor în Parlament.  

 Ponderea candidaților / candidatelor pentru funcția de consilier/ă local/ă.  

 Ponderea candidaților / candidatelor la funcţia de primar.  

 Ponderea persoanelor alese în funcţia de primar.  

Educație 

 Ponderea studenților / studentelor în domeniile cu profil real (ştiinţe ale 
naturii, ştiinţe exacte, inginerie, tehnologii de fabricare, tehnologie chimică, 
arhitectură şi construcţii).  

 Ponderea studenţilor / studentelor în domenii cu profil umanist (ştiinţe ale 
educației , arte, ştiinţe umanistice, ştiinţe politice, ştiinţe sociale, asistenţa 
socială, ştiinţe ale comunicării).  

 Ponderea studenţilor / studentelor din programele de învățământ superior. 

 Ponderea absolvenţilor/ absolventelor ȋn instituţiile de ȋnvăţământ secundar 
profesional. 

 Ponderea persoanelor (25-64 ani) care au studii superioare.   

Accesul la Resurse 

 Salariul mediu net lunar. 

 Pensia medie. 

 Ponderea de venituri din activitatea salarială în gospodării. 

 Ponderea de venituri din activitatea individuală non agricolă. 

 Ponderea veniturilor din prestaţiile sociale.  

Percepții și 
stereotipuri 

 Ponderea răspunsuri pozitive la întrebarea – destinul femeii este familia şi 
gospodăria.  

 Ponderea răspunsuri pozitive la întrebarea – femeile nu au ce căuta în 
politică.  

 Ponderea răspunsuri pozitive la întrebarea  – este mai mult de datoria 
bărbaţilor să aducă bani în casă.  

 Ponderea răspunsuri pozitive la întrebarea – femeile sunt mai puţin capabile 
şi nu pot ocupa funcţii de conducere.   

 Ponderea răspunsuri pozitive la întrebarea – este mai mult de datoria 
femeilor să se ocupe de treburile casei.  

                                                            
8Indicatori cum ar fi: rata de ocupare, rata de ocupare informală, rate candidaţilor şi a persoanelor alese în funcţii elective, ponderea 

studenţilor pe diferite domenii, morbiditatea în rândul populaţiei, salariul mediu, pensia medie 
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Sănătate 

 Mortalitatea generală a populației, bolile aparatului respirator, la  
100 000 de locuitori. 

 Morbiditate prin tumori maligne la 100 000 locuitori.  

 Durata medie a speranței de viață. 

 Mortalitatea generală a populației, boli a aparatului circulator, la 100 000 
locuitori. 

 Mortalitatea generală a populației, boli ale aparatului digestiv la 100 000 de 
locuitori.   

 Mortalitatea generală a populației, traume şi otrăviri, la 100 000 de locuitori 
Tabelul 1. Lista domeniilor și indicatorilor care formează Indexul Egalității de Gen 

 
Alegerea domeniilor şi indicatorilor s-a bazat pe următoarele criterii: 

(i) domeniile selectate trebuie să fie relevante din perspectiva egalităţii de gen, dar şi prin faptul că sunt 
abordate de politicile publice şi se disting prin persistența inegalității de gen.  

(ii) indicatorii selectaţi trebuie să semnaleze impactul, pentru că, de cele mai multe ori, în procesul evaluării 
politicilor de promovare a egalităţii de gen a lipsit perspectiva Impactului, iar calcularea Indexului va suplini 
acest gol.  

(iii) indicatorii selectaţi trebuie să fie dezagregaţi pe criteriul de gen şi trebuie să fie disponibili atât pentru anul 
20099 (anul de referinţă) – atunci când a fost adoptat Programul Naţional de Asigurare a Egalităţii de Gen 2010-
2015, cât şi pentru fiecare an, pentru a putea înţelege care a fost impactul acestui Program, dar şi a altor măsuri 
de politică publică asupra nivelului egalităţii de gen în Republica Moldova.  

Calcularea Indexului porneşte de la premisa conceptuală căîntr-o societate în care există o deplină egalitate 
de gen, bărbaţii şi femeile sunt supuşi în aceeaşi măsură efectelor fenomenelor pozitive sau negative din 
domeniile selectate. Altfel spus, într-o societate în care există deplină egalitate de gen, rata de ocupare sau 
rata de şomaj a femeilor trebuie să fie egală cu cea a bărbaţilor. Dacă valorile indicatorului pentru bărbaţi şi 
pentru femei sunt egale, atunci, raportul lor mereu va fi egal cu 1, indiferent de cum acestea sunt raportate, 
vezi formula de mai jos.  
 

dacă indicator bărbați = indicator femei atunci 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙 =  
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓𝒃ă𝒓𝒂𝒃𝒂ţ𝒊

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓𝒇𝒆𝒎𝒆𝒊
=

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓𝒇𝒆𝒎𝒆𝒊

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓𝒃ă𝒓𝒃𝒂ţ𝒊
= 1 

 
Dacă valorile indicatorului sunt egale, deci raportându-le vom obţine 1, iar dacă acestea nu sunt egale, iar 
raportând indicatorul mai mic la cel mai mare vom avea mereu o cifră mai mică ca 1 – fapt ce va indica o 
inegalitate.  
 

dacă indicator bărbaţi > indicator femei atunci 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙 =  
𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓𝒇𝒆𝒎𝒆𝒊

𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓𝒃ă𝒓𝒃𝒂ţ𝒊
≤ 𝟏 

 
Altfel spus, atunci când valoarea indexului va fi aproape de 0 – acest lucru va indica inegalitate semnificativă. 
Când, însă, valoarea indexului va fi aproape de 1 – aceasta semnalează o inegalitate mai puţin semnificativă. 
Pentru claritate, atunci când vom raporta indicatorii, de fiecare dată îi vom înmulţi cu 100, astfel, valoarea 
indexului va putea varia de la 0 – lipsa totală de egalitate la 100 – egalitate perfectă.  

Calcularea Indexului presupune, în primul rând, calcularea valorilor pentru fiecare din cele 6 domenii. Pentu 
fiecare domeniu, subindex-ul este calculat în baza mediei aritmetice simple a raportării valorilor indicatorilor 
pentru femei şi bărbaţi, selectaţi pentru domeniul dat. În anexa 2 sunt oferite calculele pentru domeniile cheie 
ale Indexului Egalităţii de Gen. 

Astfel, în final vom obţine valorile pentru sub index pentru 6 domenii, calculaţi pentru anii 2009, 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020 şi 2021. Indexul egalităţii de gen este calculat ca media aritmetică simplă a subindexurilor 
pentru anii respectivi. 

                                                            
9 Pentru o mică parte din indicatori, această regulă nu a fost respectată din motive obiective, fapt menționat în tabelul de calcule. Spre 

exemplu BNS a modificat în 2011 modalitatea de calcul a salariului mediu, fapt care a făcut imposibilă compararea salariului mediu din 
2009 cu cel din 2014.  



ANEXA 2. CALCULELE INDEXULUI EGALITĂȚII DE GEN PE DOMENII   

PIAȚA MUNCII         

Indicatori Femei Barbati 2021 Femei Barbati 2020 2019 2018 2017 2016 2009 

Rata de ocupare (%) 
(actualizată) 

36,5 44,2 82,6 41,4 48,1 86,1 84,8 87,2 87,9 86,8 88,5 

Rata de ocupare a 
persoanelor cu vârsta 
cuprinsă între 25-49 de ani, 
care au cel puţin un copil de 
0-6 ani (%) (actualizată) 

39,4 62,5 63,0 40,3 63,5 63,5 59,9 63,3 62,3 63,6 65,95 

Segregarea pe orizontală a 
pieţei muncii (actualizată) 

0,58 58,0 0,58 58,0 62 59 58 58 58 

Segregarea pe verticală a 
pieţei muncii (actualizată) 

0,60 60,0 0,56 56,0 56 59 58 55 53 

Ponderea persoanelor 
ocupate în sectorul informal 
non agricol (%) (actualizată) 

5,9 18,8 31,4 6,6 17,4 37,9 41,3 40,2 39,6 42,2 54,81 

Index 59,0 60,3 60,8 61,7 61,1 61,1 64,1 

            

POLITICA            

Indicatori Femei Barbati 2021 Femei Barbati 2020 2019 2018 2017 2016 2009 

Ponderea candidaţilor în 
cadrul alegerilor 
Parlamentare (%) 

34,8 65,2 53,4 34,8 65,2 53,4 52,21 42,96 42,96 42,96 39,66 

Ponderea deputaţilor în 
Parlament (%) 

23,76 76,24 31,2 25,00 75,00 33,3 36,43 27,86 27,84 27,86 32,91 

Ponderea candidaţilor pentru 
funcţia de consilier local (%) 

45,76 54,24 84,4 45,76 54,24 84,4 53,61 53,61 53,61 53,61 39,66 

Ponderea candidaţilor la 
funcţia de primar (%) 

27,1 72,9 37,2 27,1 72,9 37,2 29,03 29,03 29,03 29,03 23,3 

Ponderea persoanelor alese 
în funcţia de primar (%) 

21,3 78,7 27,1 21,83 78,17 27,9 26,84 26,48 26,10 25,79 22,71 

Index 46,6 47,2 39,6 36,0 35,9 35,9 31,6 
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EDUCAȚIE 

Indicatori Femei Barbati 2021 Femei Barbati 2020 2019 2018 2017 2016 2009 

Ponderea studenţilor în 
domeniile cu profil exact 
(științe ale naturii, ştiinţe 
exacte, inginerie, tehnologii 
de fabricare, tehnologie 
chimică, arhitectură şi 
construcţii) %10 

11,09 36,28 30,6 11,05 35,49 31,1 34,53 32,84 32,13 31,85 36,61 

Ponderea studenţilor în 
domeniile cu profil umanist 
(științe ale educatiei, arte, 
ştiinţe umanistice, ştiinţe 
politice, ştiinţe sociale, 
asistenţa socială, ştiinţe ale 
comunicării) % 

39,74 13,35 33,6 37,21 12,42 33,4 35,85 34,89 34,55 33,67 36,04 

Ponderea studenţilor din 
programele de învăţământ 
superior % 

58,5 41,5 70,9 57,9 42,1 72,7 72,12 74,48 73,01 73,91 76,06 

Ponderea absolvenților în 
instituțiile de învățământ 
secundar profesional, % 

30,2 69,8 43,3 30,46 69,54 43,8 48,03 45,51 52,77 52,21 45,14 

Ponderea persoanelor (25-64 
ani) care au studii superioare 
% 

24,9 17,8 71,3 23,78 18,3 77,0 76,71 76,51 75,33 76,83 83,08 

Index 49,9 51,6 53,4 52,8 53,6 53,7 55,4 

            

ACCESUL LA RESURSE            

Indicatori Femei Barbati 2021 Femei Barbati 2020 2019 2018 2017 2016 2009 

Salariul mediu net lunar 
(2009=2011) 

5565,4 6497,6 85,7 4764,2 5555,2 85,8 87,2 85,8 87,0 87,9 87,8 

Pensia medie 1711,56 2157,76 79,3 1520,21 1940,06 78,4 81,0 81,9 82,2 82,8 85,8 

                                                            
10 Pentru domeniul Educației au fost aplicate unele modificări, în consecința ajustării datelor de către Biroul Național de Statistică în anii precedenți. Astfel, pentru primii doi indicatori – ponderea studenților 
în domeniile cu profil exact și a celor cu profil umanist – unele dintre domeniile inițial incluse au fost înlocuite cu altele aproximativ similar.  Au fost excluse următoarele domenii: Asistenta sociala, Științe ale 
comunicării, Medicina si Farmacia reformulata in Sănătate, Protecția Mediului, Militărie. Au fost adăugate următoarele domenii: Jurnalism si informare, Științe administrative, Științe chimice, Științe biologice, 
Științe fizice, Matematica si statistica, Tehnologii ale informației și comunicațiilor, Silvicultura. 
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Ponderea de venituri din 
activitatea salarială în 
gospodării după capul 
gospodăriei, % (actualizată) 

41,6 54,1 76,9 39,1 51,8 75,5 81,9 79,7 80,5 82,9 82,9 

Ponderea de venituri din 
activitatea individuală non 
agricolă după capul 
gospodăriei, % (actualizată) 

4 7,3 54,8 4,2 6,9 60,9 61,2 71,8 46,2 42,2 57,9 

Ponderea veniturilor din 
prestaţii sociale după capul 
gospodăriei, % (actualizată) 

24,1 16,2 67,2 22 17,2 78,2 74,0 74,4 78,5 73,0 72,9 

Index 72,78 75,7 77,1 78,7 74,9 73,8 77,5 

            

PERCEPȚII ȘI STEREOTIPURI          

Indicatori Raportari  2021 Raportari  2020 2019 2018 2017 2016 2009 

Destinul femeii este familia şi 
gospodăria  

51,8 49 40 28 36 38 38 

Femeile nu au ce căuta în 
politică 

83,4 80 81 71 71 78 70 

Femeile sunt mai puţin 
capabile şi nu pot ocupa 
funcţii de conducere 

87,4 88 84 81 80 79 68 

Este mai mult de datoria 
bărbaţilor să aducă bani în 
casă  

37,9 39 27 20 27 18 15 

Este mai mult datoria 
femeilor să se ocupe de 
treburile casei 

48 47 38 37 43 21 21 

Index 61,70 61 54 47 51 47 42 

            

SĂNĂTATEA            

Indicatori Femei Barbati 2021 Femei Barbati 2020 2019 2018 2017 2016 2009 

Mortalitatea generală a 
populației, bolile aparatului 
respirator, la 100 000 de 
locuitori (actualizată) 

33,8 88,1 38,4 33 85,1 38,8 41,8 40,1 39,1 40,6 46,65 
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Morbiditatea prin tumori 
maligne la 100 000 locuitori 
(actualizată) 

183,2 281,4 65,1 175,6 282,5 62,2 63,4 65,6 66,8 67,9 93,36 

Durata medie de speranţă de 
viaţă (actualizată) 

75,1 66,8 88,9 75 66,3 88,4 89,1 88,5 88,5 88,6 88,96 

Mortalitatea generală a 
populaţiei, bolilor aparatului 
circulator, la 100 000 locuitori 
(actualizată) 

831 782,4 94,2 825,7 768,3 93,0 90,5 93,0 89,7 88,4 91,77 

Mortalitatea generală a 
populaţiei, bolilor aparatului 
digestiv, la 100 000 locuitori 
(actualizată) 

105,3 141 74,7 107,6 144,4 74,5 79,6 78,3 81,5 86,8 87,38 

Mortalitatea generală a 
populaţiei, traume şi otrăviri, 
la 100 000 de locuitori 
(actualizată) 

30,5 138,5 22,0 31,5 141,3 22,3 23,2 26,0 25,4 24,8 27,16 

Index 63,9 63,2 64,6 65,2 65,2 66,2 72,5 
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contribuie la promovarea unui discurs integrator cu privire la problematica genurilor umane, statutul femeii și 
egalitatea de șanse pentru femei și bărbați. CPD se afirmă în calitate de structură neguvernamentală, care 
pledează pentru implementarea conceptului egalității de gen în toate domeniile vieții, promovarea politicilor 
publice în domeniu, abordarea problemelor ce țin de rolul femeii în societate și abilitarea acesteia, eliminarea 
tuturor formelor de discriminare față de femei, fiind concomitent și un centru de documentare, informare și 
instruire pentru ONG-urile de profil și grupurile de inițiativă.  

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

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

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