
ABORDAREA INTEGRATOARE A 
EGALITĂȚII DE GEN

1.2. CADRUL CONCEPTUAL ȘI LEGAL PRIVIND 
ABORDAREA INTEGRATOARE A EGALITĂȚII DE GEN



Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului în 1948
- anii

40-60
Egalitatea de gen

CEDAW în 1979

Sporirea nivelului de participare a femeilor şi 

eliminarea tuturor formelor de discriminare.

- anii

70-80
Echitatea şi eficacitatea

Platforma de Acţiuni, Beijing în 1995

Promovarea pe plan internaţional a politicilor integratoare 

privind egalitatea de gen 

- anii

90

Gender Mainstreaming

Abordarea integratoare 

a egalității de gen

ONU – Obiective de Dezvoltare ale Mileniului, 2000-2015

UE – Pactul european pentru egalitatea de gen, 2006-2010

Strategia pentru egalitatea între femei și bărbați, 2010-2015

Pactul european pentru egalitatea de gen, 2011-2020

ONU – Obiective de Dezvoltare Durabilă, 2016-2030

- anii

2000…



Consiliul Economic şi Social al Națiunilor Unite (ECOSOC), 1997

„Integrarea perspectivei de gen în procesul de evaluare a implicațiilor pentru 
femei și bărbați în orice acțiune planificată, inclusiv legislație, politici sau 
programe, în toate domeniile şi la toate nivelele. Aceasta este o strategie necesară 
pentru a îngloba nevoile, preocupările şi experiențele femeilor şi bărbaților în 
planificarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor şi programelor, 
în toate sferele sociale, politice şi economice, astfel, încât femeile şi bărbații să 
obțină, în mod egal, beneficii, iar inegalitățile să nu fie perpetuate. Scopul final al 
abordării integratoare este realizarea egalității de gen.

Consiliul Europei, 1998:

“Abordarea integratoare constă în (re)organizarea, ameliorarea şi evaluarea 
proceselor de luare a deciziilor în scopul încorporării perspectivei egalităţii între 
femei şi bărbaţi în toate domeniile şi la toate nivelurile, de către factorii implicaţi 
în mod obişnuit în aplicarea în practică a politicilor.”



Egalitatea de gen

Egalitatea de gen înseamnă Vizibilitate, Abilitare și Participare Egală a femeilor și 
bărbaților în toate sferele vieții publice și private. 
Presupune Acceptarea și Evaluarea în egală măsură a diferențelor dintre femei și 
bărbați și a rolurilor diverse pe care le joacă în societate. 

Bărbații și femeile au aceleași drepturi și același nivel de demnitate, abilitare, 
responsabilitate și participare în toate sferele vieții publice și private.

Abordarea integratoare
(Abordarea complexă,
Integrarea dimensiunii,
Mainstreaming (engl.))

O modalitate de promovare și răspândire a unei viziuni noi și presupune 
transformare politicilor, transformări structurale și instituționale;

O direcție atotcuprinzătoare de promovare a unei viziuni sau concepții noi (curs, 
orientare, cale, mișcare, tendință, curent sau trend).

ABORDAREA 
INTEGRATOARE A 
EGALITĂȚII DE GEN

se referă la (re)organizarea proceselor de luare a deciziilor, a procedurilor și 
a reglementărilor uzuale, (re)organizarea responsabilităților și capacităților 
în scopul integrării perspectivei de gen în toate aceste politici, proceduri, 
reglementări, responsabilități etc. în vederea dezvoltării umane a societății. 



ABORDAREA INTEGRATOARE A EGALITĂȚII DE GEN

 Recunoaște că genul este una dintre cele mai fundamentale trăsături organizatoare din 

societate și ne afectează viața din momentul în care ne naștem.

 Recunoaște că există diferențe în viața bărbaților și a femeilor și, prin urmare, nevoile, 

experiențele și prioritățile noastre sunt diferite.

 Este despre reducerea sărăciei, stimularea creșterii economice și consolidarea societății.

 Are un bun sens economic asigurându-se că femeile, precum și bărbații sunt activi, 

folosind 100% din forța de muncă productivă.

 Implică disponibilitatea de a stabili o distribuție echilibrată a responsabilităților între 

femei și bărbați.

 Este un proces pro-activ conceput pentru a combate inegalitățile și discriminarea per 

general.

 Vizează politicile economice și sociale, care furnizează resurse majore.

 Nu se va întâmpla peste noapte, este un proces continuu de schimbare către o societate 

umană.



DIFICULTĂȚI ÎN PROMOVAREA EGALITĂȚII DE GEN:

• Situația economică, socială, tradițiile și cultură diferă de la o tară la altă;

• Diferențele în voința politica, legislația, cadrul normativ, eficiența 
guvernării, mecanismele și procesele decizionale;

• Diferențele privind rolul, statutul și importantă femeii în societate și gradul 
de conștientizare a acestora;

• Diferențele pe domenii/sectoare;

• Diferențele existente în sistemul instituțional și cultura instituțională la 
nivelul organizațiilor, instituțiilor și/sau întreprinderilor aceleiași tari.



Tipul Caracteristica Situația privind egalitatea de gen

Dezvoltarea umană Extinderea  capacităților și libertăților omului
Valorificarea întregului potențial al fiecărui om

Egalitatea de gen realizata

Dezvoltarea durabilă Echilibru între mediul social, mediul economic şi
mediul natural.

Egalitatea de gen funcțională în
prezent fără a afecta viitorul.

Dezvoltarea bunăstării Accesul la sănătate, educație și, mai presus de 
toate, pe disponibilitatea unui venit

Se acorda prioritate egalității de gen și 
rolului femeii în societate.

Dezvoltarea economică Se axează pe nivelul de venit ca mijloc de 
creștere economică

Se acceptă necesitatea investițiilor în 
capitalul uman. Se susține ideea 
antreprenoriatului pentru toți

Dezvoltarea economicistă
(primară, de bază)

Accesul individual la bunuri și servicii pe piață Politici neutre sau oarbe la egalitatea 
de gen.



Aplicarea in 5 pași: Sfera de cuprindere:

Pasul 1: Preluarea și verificarea angajamentelor internaționale privind egalitatea de 
gen:

- CEDAW? Beijing? ODD?
- Carta europeană pentru egalitatea de gen în viața locală?

Pasul 2: Existența și funcționalitatea mecanismului național privind egalitatea de 
gen:
Legislația? Mecanismul instituțional? Instituția responsabilă? Grupul coordonator? 
Unități gender?

Pasul 3: Introducerea Analizei de Gen:
- Date dezagregate în funcție de sex? Statistica de gen? Studii de gen?

Metode de analiza? Am introdus?

Pasul 4: Introducerea indicatorilor de gen:
- Am elaborat și am introdus indicatorii de gen specifice domeniului?

Pasul 5: Monitorizarea și evaluarea politicilor din perspectiva de gen:
- Am introdus procedurile de evaluare și monitorizare?

➢ elaborarea politicilor;  

➢ procesele decizionale;

➢ accesul la resurse; 

➢ proceduri și practici; 

➢ metodologii; 

➢ procesele de implementare;

➢ monitoring şi

➢ activitatea de evaluare.



➢Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948),

➢ Convenita asupra drepturilor politice ale femeii (1952), 

➢ Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și 
culturale (1966), 

➢ Convenția cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare față 
de femei CEDAW (1979),

➢Declarația și Platforma de Acțiune de la Beijing (1995),

➢ Convențiile relevante ale Organizației Internaționale a Muncii,

➢Declarația Mileniului a ONU, ODM - 2015 (2000),

➢Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030 (2015).



1957 Tratatul de la Roma (principiul egalității de remunerare pentru muncă egală (articolul 119)).

1996 Comunicarea Comisiei Europene privind aplicarea abordării integratoare: „Includerea şanselor egale pentru 
femei şi bărbaţi în toate politicile şi activităţile Comunităţii”.

1999 Tratatul de la Amsterdam. Angajamentul comunitar pentru integrarea dimensiunii de gen ca o sarcină specifică 
a Comunității, precum și un obiectiv orizontal care afectează toate politicile și programele comunitare.

2006 Pactul european pentru egalitatea de gen 2006-2010. 
Regulamentul NR. 1922/2006 privind înființarea Institutului European pentru egalitatea de gen (EIGE).

2007 Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Articolul 19 privind combaterea discriminării bazate pe 
sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

2009 Tratatul de la Lisabona - include îmbunătățiri privind dimensiunea socială a Uniunii Europene. 
Sunt introduse principiile nediscriminării și egalității între femei și bărbați la valorile Uniunii Europene (articolul 
2) și prevederi legale în combaterea discriminării și promovarea egalității între femei și bărbați (articolul 3).

2010 Carta Drepturilor Fundamentale. Articolul 21 afirmă principiul nediscriminării pe motiv, inclusiv sex. Articolul 
23 se referă la drepturile femeilor și egalitatea de gen, afirmând că "egalitatea între femei și bărbați trebuie 
asigurată în toate domeniile, inclusiv ocuparea forței de muncă, locul de muncă și de remunerare"

2010 Strategia pentru egalitatea între femei și bărbați pentru 2010-2015

2011 Pactul european pentru egalitatea de gen 2011-2020



Strategii Globale / 
supranaţionale 

Strategii
Naţionale

Strategii 
Regionale

Strategii 
Raionale

Strategii 
Locale



Legea nr. 5 din  09.02.2006 Cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați

Hotărîrea Guvernului nr.350 din 07.04.2006 Instituirea Comisiei Guvernamentale pentru egalitate între femei şi 
bărbați

Legea nr. 45 din 01.03.2007 Privind prevenirea și combaterea violenței

Hotărîrea Guvernului nr. 933 din  31.12.2009 Programul național de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015

Legea nr. 168 din 09.07.2010 Privind modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova

Legea nr. 121 din 25.05.2012 Cu privire la asigurarea egalității

Legea nr. 71 din 14.04.2016 privind completarea și modificarea unor acte legislative
(privind cotă minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe)

Hotărîrea Guvernului nr.259 din 28.04.2017 Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica 
Moldova pe anii 2017-2021

Hotărîrea Guvernului nr.281 din 03.04.2018
Strategia națională de prevenire și combatere a violenței față de femei şi 
violenței în familie pentru perioada 2018-2023



domeniul public 

• accesul egal la ocuparea 
funcțiilor publice; 

• activitatea electorală, a partidelor 
şi a altor organizaţii social-
politice; 

• egalitatea de șanse în mass-
media

domeniul social-economic 

• accesul egal la angajare;

• cooperarea angajatorului cu 
angajații și cu reprezentanții 
sindicatelor;

• combaterea acțiunilor 
discriminatorii ale angajatorului;

• accesul egal la activitatea de 
întreprinzător.

• Accesul egal la bunuri și servicii 
și furnizarea de bunuri și servici

educație și sănătate

- accesul egal la educație;

- accesul egal la sănătate.



Activitatea practică 1.1.

Identificarea legăturii dintre conceptele 
„dezvoltarea societății – egalitatea de gen –
domeniile privind egalitatea de gen”



1.3. REZULTATELE PROMOVĂRII EGALITĂȚII DE 
GEN LA NIVEL GLOBAL, REGIONAL ȘI NAȚIONAL



1. Raport privind aplicarea Platformei de la Beijing 1995-2015 

(12 domenii,113 indicatori)

2. Raportul privind realizarea Obiectivelor Milenare de 

Dezvoltare 2000-2015 

3. Raportul privind decalajul de gen (Global Gender Gap Report,  

4 categorii, 14 indicatori)

4. Raportul privind egalitate de gen la nivelul Uniunii Europene

(6 categorii, 31 indicatori în 2019)



Domeniile vizate în Platforma de la 
Beijing, 1995

Obiective de dezvoltare ale Mileniului 2000-
2015

Pactul european pentru egalitatea de 
gen  2011-2020

1. sărăcie;

2. educație; 

3. sănătate;

4. violență; 

5. conflictele armate; 

6. economie; 

7. putere și procesul de luare a 

deciziilor;

8. mecanisme instituționale; 

9. drepturile omului; 

10. mass-media; 

11. mediu; 

12. fetele.

ODM 3 -

Promovarea egalității genurilor și abilitarea 
femeilor.

3.1. Lichidarea inegalității genurilor în 
învățământul primar, secundar și terțiar;

3.2 Sporirea accesului femeilor în sectoarele de 
activitate neagricole;

3.3. Reducerea inegalității genurilor în ocuparea 
forței de muncă;

3.4. Sporirea reprezentării femeilor în posturile 
de luare a deciziilor.

Principalele obiective:

1. Reducerea decalajelor de gen pe
piață forței de muncă și în sfera
protecției sociale;

2. Promovarea echilibrului muncă-
viață pentru femei și bărbați pe tot
parcursul vieții;

3. Combaterea tuturor formelor de
violență împotriva femeilor



Domeniu 1995, 1996 2015, 2016

Politica
reprezentarea în Parlamente - 11% femei reprezentarea în Parlamente - 23 % femei

Conflictele
armate

Recunoașterea impactului diferit al conflictelor

asupra femeilor - inițierea monitorizării

9 % dintre femei se aflau la masa negocierilor

(1 femeie din 10).
Diferența în
plata salariilor 

Pe piața forței de muncă se aflau doar 49 %

dintre femei, comparativ cu 75% dintre bărbați

din populația economic activă.

Femeile câștigă cu 23% mai puțin decât bărbați.

Violența 1993 – Declarația privind eliminarea violenței,

în cadrul Adunării Generale a ONU –

monitorizarea.

În medie, pe plan mondial, 1 din 3 femei continuă să

fie victima violenței

Femeile în 
afaceri

4,8 % dintre femei se află la conducerea

companiilor mari.

Rămâne aceeași situație - 5% se află la conducerea

companiilor mari.

Educația Educația primară - egalitate aproape atinsă în

toate țările.

Educația secundară - egalitatea este la nivelul de

aproximativ 70%, media globală.
Gradul de 
alfabetizare

Media globală de 76% în anul 1990 pentru

adulți.

General adulți, media globală – 86% în anul 2016;

➢ Bărbați – 69% în țările sărace;

➢ Femei – 53% în țările sărace, 2016
Disponibil: http://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2015/9/infographic-gender-equality-where-are-we-today

http://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2015/9/infographic-gender-equality-where-are-we-today


Principalele ţinte al ODM-3 Sinteza rezultatelor în 2015

Lichidarea inegalității genurilor în 
învățământul primar și secundar educație, 
de preferință până în 2005, și la toate 
nivelurile de educație nu mai târziu de 
2015

În cadrul regiunilor în curs de dezvoltare:

- învățământul primar și cel secundar, indicele de paritate de gen = 0,98;

- în învățământul terțiar = 1,01.

De exemplu, în regiunea Asia de Sud:

în 1990 în învățământul primar au fost înscriși numai 74 de fete la fiecare 100 de 

băieți. 

în 2015 - sunt înscriși 103 de fete pentru fiecare 100 de băieți.

Accesul femeilor la locurile de muncă 
plătite continuă să se extindă

41% de femei au locuri de muncă plătite în alte domenii (în afara sectorului agricol), 

comparativ cu 35% în 1990.

Femeile rămân dezavantajate pe piața 
forței de muncă

La nivel global, femeile câștigă cu 24% mai puțin decât bărbații, cu cele mai mari 

disparități găsite in Asia de Sud (cu 33 %) şi Africa de Sud (cu 30%). 

În 78 de țări (din 92 țări) femeile cu studii superioare au rate mai mari de șomaj, 

decât bărbații cu educaţie similară.
Reprezentarea politică a femeilor a 
crescut, 
dar atingerea parităţii rămâne 
un obiectiv îndepărtat

Proporția medie globală  de femei în parlament aproape sa dublat în aceeași 

perioadă, în creștere de la 11% in 1995 la 22 % in 2015. 

În medie, la fiecare 5 membri bărbați revine doar o singura femeie.



Categorii fundamentale 2006 
(115 ţări)

2015
(145 ţări)

2017
(144 țări)

2018
(149 țări)

Modificare
Decalajului

2018 față de 2006

1. Participarea economică și 
oportunitate

56 59 58 59 +3

2. Nivelul de educație 92 95 95 95 +3

3. Sănătate și supraviețuire 95 96 96 96 +1

4. Abilitare (putere) politică 14 23 23 22 +8

Indicele Decalajului de Gen 
Global

64 68 68 68 +4

Sursa: Global Gender Gap Report 2015, 2017, 2018 
www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2015; 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf ;
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf

http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2015
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf


Indicele
Egalității 

de 
Gen

MUNCĂ
- participare
- segregare

- calitate

BANI
- resursele financiare
- situaţia economică

CUNOŞTINŢE
- acces

- segregare
- învăţare continuă

TIMP
- activitatea 
economică

- activitatea de 
îngrijire

- activitatea socială

PUTEREA
- politică

- economică
- socială

VIOLENȚA
- răspândire
- severitate
- dezvăluire

SĂNĂTATEA
- stare

- comportament
- acces



Domeniu 2005 2010 2012 2015 2017 Modificare
2015 față 

2005
Muncă 70.0 70.5 71.0 71.5 72 +2

Bani 73.9 78.4 78.4 79.6 80.4 +6.5

Cunoştinţe 60.8 61.8 62.8 63.4 63.5 +2,7

Timp 66.7 66.3 68.9 65.7 65.7 -1

Puterea (Abilitarea) 38.9 41.9 43.5 48.5 51.9 +13

Sănătatea 85.9 87.2 87.2 87.4 88.1 +2.2

Indicele egalităţii de 
gen
UE 28

62.0 63.8 65.0 66.2 67.4 +5.4

Sursă: EIGE, The Gender Equality Index Report 2017, 2019.. Disponibil: 
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190360_mhaf19001enn_002.pdf

http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190360_mhaf19001enn_002.pdf


I. Analiza comparativă a dinamicii și a pozițiilor privind 
egalitatea de gen global și pe țări (Raportul privind Indicele 
Decalajului de Gen Global, Forumul Economic Mondial)

II. Analiza comparativă a dinamicii și a pozițiilor privind 
egalitatea de gen în țările UE (Raportul privind Indicele 
Egalității de Gen pentru 28 de țări ale Uniunii Europene)



Sursa: Global Gender Gap Report 2015, 2018 
www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2015; 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf

1
0

0
.0

%

9
7

.0
%

8
3

.6
%

7
1

.9
%

9
9

.9
%

9
6

.8
%

7
9

.3
%

6
7

.4
%

1
0

0
.0

%

9
8

.0
%

6
1

.9
%

5
0

.6
%

1
0

0
.0

%

9
7

.7
%

6
7

.9
%

5
7

.6
%

9
9

.6
%

9
7

.9
%

7
9

.7
%

1
9

.5
%

9
9

.3
%

9
8

.0
%

7
8

.5
%

1
7

.3
%

1
0

0
.0

%

9
8

.0
%

7
0

.5
%

2
4

.6
%

1
0

0
.0

%

9
7

.7
%

6
5

.8
%

2
8

.2
%

Educație Sănătate Participarea 
economică

Abilitarea 
politică

Educație Sănătate Participarea 
economică

Abilitarea 
politică

2015 2018

Iceland 1/1 Nicaragua, 12/5 Moldova, 26/35 Austria, 37/53

Moldova, 26/35 – poziția țării
Locul 26 în 2015 și locul 35 în 2018 

http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2015
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf


Sursa: Global Gender Gap Report 2015, 2018 
www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2015; 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf

România, 77/63– poziția țării
Locul 77 în 2015 și locul 63 în 2018 
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Polonia, 51/42 Rusia, 75/75 Romania, 77/63 Ungaria, 99/102

http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2015
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf


Sursă: The Gender Equality Index 2017 Report, Measuring gender equality in the European Union 2005-2015, pp.7-9
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report
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Sursă: The Gender Equality Index 2017 Report 2019, Disponibil: 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190360_mhaf19001enn_002.pdf
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Rapoartele

privind 

promovarea

egalităţii de

gen,

2015

Raportul Național privind implementarea 
Declarației de la Beijing şi a Platformei de 
acțiuni 1995-2015

Raportul privind Realizarea Obiectivelor 
Milenare de Dezvoltare 2000-2015

Raportul privind Indicele Decalajului 
de Gen pentru R. Moldova

Raport de evaluare a implementării 
Programului naţional de asigurare a 
egalităţii de gen pe anii 2010-2015



186 de indicatori

grupate pe 
domenii:

Sfera ocupării forței de muncă și migrației de muncă, 29 de indicatori

Sfera bugetară, 2 indicatori

Sfera protecției sociale și familiei, 21 de indicatori

Sfera participării femeilor la procesul decizional public și politic. 19 indicatori

Sfera ocrotirii sănătății, 39 de indicatori

Sfera educațională, 26 de indicatori

Sfera violenței şi traficului de ființe umane, 21 de indicatori

Sfera creșterii nivelului de conștientizare publică, 8 indicatori

41 de Indicatorii revizuiti ai Obiectivelor Dezvoltarii Mileniului, 2000-2015 pentru Moldova sunt determinați și prezentați 
pe pagina BNS.
Disponibil:
https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__ODM/ODM010100.px/?rxid=4eec3dd5-755a-4e4e-92de-3dc2d391f3a9

https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__ODM/ODM010100.px/?rxid=4eec3dd5-755a-4e4e-92de-3dc2d391f3a9


Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului 2000-2015, R. Moldova
(2 ținte și 5 indicatori)

Programul național de asigurare a egalității de gen pe anii 
2010-2015
(8 sfere)

ODM 3. Promovarea egalității de gen şi abilitarea 
femeilor:

1. Sporirea reprezentării femeilor în funcții de decizie.
a) Cota mandatelor deținute de femei în Parlament;
b) Numărul femeilor alese în autoritățile administrației 

publice locale;
c) Cota reprezentării femeilor la nivelul de luare a deciziilor.

2. Reducerea inegalității de gen la angajarea în muncă.
a) Ponderea femeilor angajate în economie, pe tipuri de 

activități economice;
b) Cota salariului mediu al femeilor în raport cu salariul 

mediu al bărbaților.

1. Sfera Ocupării forței de muncă şi migrației de 
muncă

2. Sfera Bugetării

3. Sfera Participării la procesul decizional public şi
politic 

4. Sfera Protecției sociale și familiei

5. Sfera Sănătății 

6. Sfera Educațională

7.  Sfera Violenței și Traficului de ființe umane 

8.  Sfera Creșterii nivelului de conștientizare publică



Abilitare Politică
• Deputat în Parlament – 21,7%;

• Miniștri – 28%;

• Primar -20,5%;

• Consilier raional – 18,6%,

• Consilier local – 30%.

Violența în familie
• Aproximativ 27% dintre femei au 

experimentat violența de la vârsta 
de 15 ani.

• Victimele  violenței domestice 
sunt femei (44,5%) și copii (45,3 
%). 

Gradul ridicat al sărăciei 
• Rata sărăciei în rândul bărbaților a fost, 

în 2015, de 16,8% și în rândul femeilor -
16,4%.

• Rata sărăciei este mai mare în 
gospodăriile formate cu o femeie în 
vârstă de peste 60 de ani. 

• Diferența dintre mărimea pensiei pentru 
femei și bărbați a fost de 24,8% in 2015

Participare economică şi 
oportunități

- Ponderea  femeilor de afaceri de 
27,8%. Doar 5% la întreprinderi 
mari;

-salariul femeilor în raport cu cel 
al bărbaților e cu 13% mai mic.

Funcționalitatea 
mecanismului 
de promovare 

Implementarea 
Bugetării 

Sensibile la Gen



IDG al Moldovei comparativ cu IDG Global, 2018

17.6

78.5

99.3

98

22

59

95

96

Indicele R.Moldova

Media mondiala

Abilitare politică

Educaţie

Sănătate

Participare

economică

Sursă: Global Gender Gap Report 2015, pp. 260-261. http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/
Global Gender Gap Report 2018, p. 187-188. Disponibil: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf

Dinamica indicelui decalajului de gen global al Republicii Moldova, în perioada 2006-2018

Categorii fundamentale
2006 2015 2018 Modif.

(115 țări) (145 țări) (149 țări) 2018/2006

1. Participarea economică și 
oportunitate

76 79,7 78,5 2,5

2. Nivelul de educație 99,4 99,6 99,3 -0,1

3. Sănătate și supraviețuire 98 97,9 98 0

4. Abilitare (putere) politică 11,7 19,5 17,6 +5,9

Indicele Decalajului de Gen Global, 
Scorul general

71,3 74,2 73,3 2

Locul  17 26 35

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf


I. Analiza poziției R. Moldova privind egalitatea de gen și a 
dinamicii IGGG (Raportul privind Indicele Decalajului de Gen 
Global, Forumul Economic Mondial)

II. Analiza privind egalitatea de gen în baza Indexului Egalității de 
Gen determinat în R. Moldova, situația și dinamica IEGM



Sursă: Global Gender Gap Report 2017, R. Moldova.

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/

Dinamica indicelui decalajului de gen al Republicii Moldova, în perioada 2006-2018

Indicele Decalajului 

de Gen Global

Participare 

economică și 

oportunitate Nivelul de educație

Sănătatea și 

supraviețuire Abilitarea politica

anul Nr. total

ţări

locul scorul scorul scorul scorul scorul 

2006 115 17 71,3 76 99,4 98,0 11,7

2012 135 45 71 76,1 99,6 97,9 10,4

2014 142 25 74 80,8 99,5 97,9 18,0

2015 145 26 74,2 79,7 99,6 97,9 19,5

2017

144 30 74 81,1 99,2 98,0 17,6
2018 149 35 73,3 78,5 99,3 98,0 17,6

Modificarea

2018 față de 2006 + 2,7 + 5,1 - 0,2 +/- 0 +5,9

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/


Indexul egalității de gen determinat în R. Moldova
Domeniile

Relevante
2009 2015 2016 2017 2018

Piața muncii 64 62 62 63 64

Politica 32 36 36 36 36

Educația 55 54 54 54 53

Accesul la

Resurse

77 75 75 76 79

Percepții şi

stereotipuri

42 47 47 51 47

Sănătate 73 71 71 69 70

Indexul 

egalității de 

gen Moldova 57 57 57 58 58

Sursă: Indexul Egalitatii de Gen 2019: Care este nivelul de egalitate dintre femei și bărbați? p.3. Disponibil:
http://progen.md/files/1421_indexul_egalitatii_de_gen_2019_final.pdf

http://progen.md/files/1421_indexul_egalitatii_de_gen_2019_final.pdf
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2007 2011 2015 2019

Femeile alese primare, % 18,1 18,5 20,6 22

Femeile alese Consilire raionale,
nivelul II, %

13,2 17,4 18,5 27

Femeile (%) alese Consilire locale, 
nivelul I, %

26,5 28,6 30 36

Reprezentarea femeilor în Administrația Publică Locală
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Statistica de gen, R. Moldova
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1.4. DIRECȚIILE STRATEGICE PRIVIND

ASIGURAREA EGALITĂȚII DE GEN



1. Transformarea normelor sociale discriminatorii și a stereotipurilor de gen;

2. Transformarea economiei în vederea realizării egalităţii de gen și a dezvoltării durabile; 

3. Asigurarea participării depline și egale a femeilor în procesul decizional la toate 
nivelurile; 

4. Creșterea semnificativă a investiţiilor în egalitatea de gen, prin reorientarea politicilor 
fiscale și monetare; 

5. Consolidarea responsabilităţii pentru egalitatea de gen și realizarea drepturilor omului,
ale femeilor și fetelor.

Din raportul privind realizarea Declarație de la Beijing 1995: ”20 de ani de integrare a dimensiunii de gen: Lecții 
învățate pentru Agenda post-2015”. 



Principalele angajamente Măsuri pentru reducerea diferențelor de gen

Reducerea decalajelor de gen pe 
piaţă forței de muncă și în sfera 
protecției sociale

➢ asigurarea ocupării a femeilor pe piaţa forței de muncă;
➢ eliminarea stereotipurilor și promovarea egalității de gen;
➢ asigurarea remunerării egale;
➢ promovarea emancipării femeilor în viața politică și economică, 
➢ creşterea numărului de femei în mediul de afaceri ;
➢ încurajarea partenerilor sociali și a întreprinderilor în promovarea egalității de gen; 
➢ promovarea participării egale a femeilor și bărbaților în procesele decizionale.

Promovarea echilibrului muncă-
viață pentru femei și bărbați pe 
tot parcursul vieții

➢ servicii de îngrijire a copiilor – servicii: adecvate, accesibile şi de înaltă calitate;

➢ servicii calitative şi facilități de îngrijire pentru alte persoane aflate în întreținere; 

➢ programele de lucru flexibile și diversificarea formelor de concediu atât pentru femei, cât și 
bărbați.

Combaterea tuturor formelor de 
violență împotriva femeilor

➢ Realizarea strategiilor la nivel național și UE  în vederea eliminării violenței;

➢ consolidarea acţiunilor de prevenire a violenței asupra femeilor; 

➢ creşterea responsabilităţilor bărbaților și băieților în procesul de eradicare a violenței 
împotriva femeilor.

Sursă: European Pact for Gender Equality (2011-2020): 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/119628.pdf

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/119628.pdf


Agenda de Dezvoltare Sustenabilă 2030 - 17 obiective globale

Obiectivul nr.5 - Realizarea egalității de gen și abilitarea tuturor femeilor și fetelor

9 ţinte complexe şi multidimensionale

1. Stoparea tuturor formelor de discriminare;

2. Eliminarea tuturor formelor de violență;

3. Eliminarea practicilor dăunătoare;

4. Recunoaşterea și valorificarea muncii neremunerate casnice și de îngrijire;

5. Asigurarea participării depline și efective la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și 
publică;

6. Asigurarea accesului universal la sănătatea sexuală și reproductivă și a drepturilor de reproducere;

7. Întreprinderea reformelor pentru a oferi femeilor drepturi egale la toate resursele;

8. Sporirea utilizării tehnologiilor în rândul femeilor;

9. Adoptarea și întărirea politicilor și a legislației pentru promovarea egalității de gen și emanciparea tuturor femeilor 
și fetelor la toate nivelurile.



Creșterea participării femeilor la procesele decizionale și activitatea politică

Creșterea abilitării economice a femeilor și consolidarea independenței financiare

Prevenirea și combaterea violenței în familie

Reducerea sărăciei şi asigurarea protecției sociale pentru grupurile vulnerabile

Asigurare a egalității de gen în politicile și programele naționale, sectoriale și transversale

Armonizarea legislației naționale la prevederile Directivelor Consiliului Europei

Implementarea bugetării sensibile de gen la toate nivelele



Strategie pentru egalitatea de șanse între 
femei și bărbați 2017-2023
10 arii de intervenție

ODM 5 Agenda 2030
6 ținte pe agenda politica a R. Moldova

1. Participarea femeilor la nivel de luare a 
deciziilor;

2. Piața muncii și disparitate salarială de gen;
3. Protecție socială și politici familiale;
4. Sănătate ;
5. Educație ;
6. Schimbări climatice;
7. Mecanismul instituțional; 
8. Stereotipurile în societate și  comunicarea 

nonviolentă;
9. Egalitatea de gen în sectorul de securitate și 

apărare;
10. Bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen.

5.1 Eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și 
fetelor
5.2 Prevenirea și eliminarea violenței împotriva fetelor și femeilor, 
inclusiv traficul de ființe umane
5.3 Eliminarea căsătoriilor timpurii și forțate cu copii
5.4 Recunoașterea și aprecierea îngrijirii și lucrului casnic neplătit 
prin furnizarea de servicii publice, infrastructurii și politicilor de 
protecție socială
5.5. Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și egalității 
de șanse la posturi de conducere la toate nivelurile de luare a 
deciziilor în viața politică, economică și publică
5.6 Asigurarea accesului universal la servicii de îngrijire medicală, la 
sănătatea sexuală și reproductivă, inclusiv pentru planificarea 
familiei și pentru informarea și educarea sexuală și reproductivă.



• Evaluarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și 
bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021 

• Evaluarea Recomandărilor de aplicare a ODD nr. 5 în R. 
Moldova conform ODD din Agenda 2030 prin prisma 
obiectivelor și a domeniilor de intervenție


