
2.1. CONDIȚIILE ȘI PRINCIPIILE INTEGRĂRII EGALITĂȚII DE GEN ÎN 

POLITICILE PUBLICE ȘI PROCESELE DECIZIONALE.

TEMA 2. INTEGRAREA DIMENSIUNII DE GEN ÎN

POLITICILE PUBLICE ȘI PROCESELE DECIZIONALE



CONDIŢIILE NECESARE INTEGRĂRII EGALITĂȚII DE GEN

Voința politică

Existența statisticilor dezagregate pe sexe

Existența studiilor

Existența resurselor financiare şi umane

Calitatea sistemului de administrare

Participare reală a femeilor în viața politică şi publică, cât şi la procesul de 
luarea deciziilor



PRINCIPIILE DE BAZĂ PRIVIND ABORDAREA 
INTEGRATOARE A EGALITĂŢII DE GEN

Aplicabilitatea în toate sferele şi domeniile

Participarea echitabilă în procesele decizionale

Identificarea implicațiilor de gen

Realocarea resurselor sub aspect de gen

Prioritatea şi complementaritatea

Informarea continuă

Funcţionalitatea mecanismului de implementare



ROLUL GUVERNULUI – LISTA DE VERIFICARE

Activități

✓ Plan strategic a întregului guvern pentru egalitatea de gen

✓ Mecanisme instituționale pentru integrarea egalității de gen

✓ Evaluarea impactului de gen

✓ Integrarea în ciclul bugetar

✓ Responsabilitatea

✓ Măsurarea progresului

✓ Mecanismele de reclamație și recurs



ROLUL GUVERNULUI – mecanismul instituțional

1. Definirea clară a rolurilor și a responsabilităților pentru punerea în aplicare a

integrării egalității de gen;

2. Guvernul are o instituție responsabilă pentru promovarea egalității de gen cu o

poziție și un nivel adecvat de responsabilitate în cadrul structurii guvernamentale;

3. Toate instituțiile guvernamentale sunt angajate și responsabile pentru integrarea

egalității de gen în procesele și programele lor de elaborare a politicilor;

4. Inițiativele privind egalitatea de șanse între femei și bărbați sunt coordonate eficient

între instituțiile de la diferite niveluri de guvernare.



Determinarea prezenței condițiilor necesare 
implementării abordării integratoare a egalității de 
gen în R. Moldova



2.2. STRATEGII ȘI POLITICI DE PROMOVARE 

A EGALITĂȚII DE GEN LA NIVEL LOCAL



IERARHIA STRATEGIILOR

Strategii Globale / 
supranaţionale 

Strategii
Naţionale

Strategii 
Regionale

Strategii 
Raionale

Strategii 
Locale



Abordarea de ”sus în jos”



CONEXIUNI STRATEGICE

Strategia
Naţională
Dezvoltare

Strategii 
Regionale

Strategii 
Sectoriale

CBTM

BBP
locală

Bugetul
Public

Naţional

Bugete
Locale
anuale

Strategii 
Locale

Strategii 
Sectoriale



SDR 2016-2020 SDR Centru SDR Nord SDR Sud

Obiectivul general
Dezvoltare durabilă
şi echilibrată in 
toate regiunile

Dezvoltarea echilibrată a 
localităților prin stimularea 
competitivității economice şi 
asigurarea accesului 
populației la servicii şi utilități 
publice calitative

Cooperare pentru 
dezvoltarea 
echilibrată şi 
durabilă a Regiunii 
de Dezvoltare 
Nord 

Dezvoltarea 
echilibrată şi 
durabilă a   
Regiunii Sud

Obiective specifice
1. Accesul asigurat la 

servicii şi utilități 
publice calitative 

2. Creștere economică 
sustenabilă în regiuni 

3. Guvernanță 
îmbunătățită în 
domeniul dezvoltării 
regionale 

1. Îmbunătățirea accesului la 
servicii şi utilități publice de 
calitate

2. Valorificarea potențialului 
economic şi creșterea 
competitivității regionale

3. Consolidarea unei bune 
guvernanțe regionale

1. Accesul asigurat la 
servicii şi utilități 
publice calitative. 

2. Creștere economică 
sustenabilă în RDN. 

3. Guvernanță 
îmbunătățită în 
domeniul dezvoltării 
regionale.

1. Asigurarea accesului 
la servicii şi utilități 
publice de calitate 

2. Creșterea economică 
echilibrată şi durabilă 

3. Consolidarea 
guvernanței regionale

OBIECTIVELE STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ



Obiectivele specifice 
din 
SNDR, SDR Nord, SDR 
Centru, SDR Sud 

 
 

DIRECŢII STRATEGICE  
privind egalitatea de gen 

pe plan naționaL 

Consolidarea şi 
îmbunătăţirea 
guvernanţei regionale 

 
 

Egalitatea, participarea politică 
şi reprezentarea în procesele de 
luare a deciziilor; 

 
Creşterea economică 
sustenabilă; 
 

  
Îmbunătăţirea statutului 
economic al femeilor; 
 

   
 Accesul la servicii şi 
utilităţi publice de 
calitate; 
 

 Ameliorarea condiţiilor de trai 
prin consolidarea serviciilor 
publice privind infrastructura de 
bază (drumuri, apă, canalizare); 
serviciile sociale, de îngrijire a 
sănătăţii şi educaţie; eliminarea 
tuturor formelor de violenţă. 

 

CORELARELAȚII STRATEGICE



Baza de date statistice și indicatorii sensibili la gen

I. Determinarea Indicatorilor cantitativi II. Formularea Indicatorilor calitativi
1. % bărbaților și femeilor neangajate în câmpul muncii;

2. % inactivității economice a femeilor;

3. % femeilor angajate în industrie ;

4. % femeilor față de bărbați care au acces la credite;

5. % femeilor care dețin teren propriu, casă, proprietate;

6. % familiilor rurale în care bărbații sau femeile sunt principala sursă de

întreținere;

7. % câștigurilor/salariului mediu în mediul rural pentru femei și bărbați;

8. % femeilor care au primit subvenții de la stat în domeniul agriculturii;

9. % împrumuturilor, resurselor tehnice și financiare care sunt

disponibile din surse guvernamentale și ONG-urile destinate femeilor;

10. % copiilor sub trei ani, în grădinițe;

11. % femeilor antreprenoare.

• Instruirea și dezvoltarea profesională destinată

femeilor.

• Schimbarea ratei populației feminine inactive

• Programul de lucru flexibil. Determinarea și

acordarea posibilității de lucru part-time.

• Oportunitățile de promovare.

• Oportunități de finanțare a femeilor

antreprenoare;

• Securitatea și protecția socială.

III. Stabilirea obiectivelor generale și specifice de dezvoltare a localității:

✓ Sprijinul sporit acordat antreprenoriatului feminin;

✓ Numărul sporit de femei antreprenoare;

✓ Securitatea sporită în ocuparea forței de muncă;

✓ Reducerea diferențelor de remunerare între bărbați și femei pentru munca de valoare egală;



Integrarea dimensiunii de gen în obiectivele de 
dezvoltare locală



Rezultatele Activității practice 2.2.
1. Consolidarea guvernanței locale. Dimensiunea ”de jos în sus”

Acțiuni prevăzute

Reformulate sub 

aspect de gen

➢ Proiectul bugetului consultat cu cetățenii (o cotă minimă de participare de 40% pentru

ambele sexe, femei și bărbați);

➢ Consultarea proiectelor și a programelor investiționale, de infrastructură etc. (o cotă

minimă de participare de 40% pentru ambele sexe, femei şi bărbați).

➢ Promovarea și creșterea numărului femei atrase în partidele politice;

➢ Susținerea prin sporirea numărului de femei instruite pentru funcții de conducere;

➢ Asigurarea prezenței și participării femeilor la dezbaterile politice/consultările.
Obiective specifice

la nivel local 

➢ APL va consolida capacitățile și va promova participarea activă a femeilor şi bărbaților la luarea

deciziilor la nivel local.

➢ Fortificarea capacităților instituțiilor locale și dezvoltarea comunitară;

➢ Dezvoltarea sectorului asociativ prin promovarea dialogului cu femei, bărbați, ;

➢ Implicarea tinerilor (Femei, bărbați) în procesul de luare a deciziei.
Direcția strategică la nivel 

local, regional, național

➢ Consolidarea guvernanței locale.

➢ Consolidarea capacităților și managementului autorităților locale;

➢ Implicarea comunității în procesul  de guvernare locală.
Scopul strategic local, 

național, internațional.

➢ Abilitarea (împuternicirea) politică a femeilor;

➢ Creșterea reprezentării femeilor în procesul luării deciziilor.



2. Creșterea economică sustenabilă - reformulare

Acțiuni prevăzute

Reformulate sub 

aspect de gen

➢ Programe de dezvoltare şi promovare a afacerilor în rândul tinerilor (femei şi bărbați);

➢ Proiecte şi programe de educație antreprenorială în rândul femeilor;

➢ Formarea antreprenorilor locali prin instruire (% de femei instruite);

➢ Crearea asociației de antreprenori femei;

➢ Instruirea femeilor tinere (mame fără studii, de exemplu, în sfera asistenței sociale şi 

asigurarea cu locul de muncă în calitate de asistent social după  expirarea concediului 

de maternitate);

➢ Desfășurarea expozițiilor periodice tematice pentru femei.
Obiectivele specifice la 

nivel local 

➢ Dezvoltarea culturii antreprenoriale în mediul de afaceri, inclusiv în rândul femeilor;

➢ Stimularea programelor de instruire profesională și promovarea culturii

antreprenoriale, inclusiv în rândul femeilor;

➢ Susținerea agenților economici prin oferirea suportului logistic și informațional.
Direcţia strategică la nivel 

local, regional, naţional

➢ Dezvoltarea resurselor umane;

➢ Creșterea competitivității economice a raionului/orașului;

➢ Fortificarea capacităților instituțiilor locale și dezvoltarea economică;

➢ Valorificarea rațională a resurselor locale și atingerea unui nivel înalt de

dezvoltare economică (forța de muncă ocupată).
Scopul strategic local, 

naţional, internaţional.

➢ Abilitarea (împuternicire) politică a femeilor;

➢ Creșterea reprezentării femeilor în mediul de afaceri;

➢ Sporirea independenței financiare a femeilor şi egalitatea la remunerare.



3. Accesul la servicii și utilități publice de calitate

Acțiuni prevăzute

Reformulate sub 

aspect de gen

➢ Reabilitarea rețelelor de drumuri şi trotuarelor în zonele localității cu acces sporit de

către beneficiari: femei, copii, bătrâni, persoane cu dizabilități;

➢ Renovarea și extinderea rețelelor de apeduct şi canalizare prioritar pentru străzile unde

numărul gospodăriilor sărace sau conduse de femei, al femeilor, bătrânilor, copiilor,

persoanelor cu dizabilități este mai mare decât în alte zone ale localității;

➢ Iluminarea stradală a cartierelor cu acces sporit de către beneficiari: femei, copii, bătrâni,

persoane cu dizabilități.
Obiectivele specifice la 

nivel local 

➢ Infrastructura tehnico-edilitară şi socială;

➢ Dezvoltarea infrastructurii de utilități publice şi de acces la obiectele cu menire

economică şi socială.

Direcția strategică la 

nivel local, regional, 

național

Dezvoltare comunitară durabilă;

➢ Reabilitarea infrastructurii de bază şi asigurarea eficienței energetice în scopul furnizării

unor servicii de calitate (infrastructura drumurilor, apă, salubrizare, eficiență energetică);

➢ Redresarea infrastructurii fizice şi tehnico-edilitare şi accesibilității la serviciile conexe;

➢ Sporirea calității vieții populației raionului prin dezvoltarea unui cadru propice de

prestare a serviciilor publice.
Scopul strategic local, 

regional național, 

internațional.

➢ Asigurarea accesului la servicii şi utilități publice de calitate;

➢ Îmbunătățirea condițiilor de trai prin consolidarea serviciilor publice privind infrastructura

de bază); serviciile sociale, de îngrijire a sănătății şi educație; eliminarea tuturor formelor

de violență.



2.3. METODOLOGIA INTEGRĂRII EGALITĂȚII DE 
GEN ÎN POLITICILE PUBLICE ȘI PROCESELE 
DECIZIONALE.



Politici 
publice

Drepturile 

Omului
Securitate

Economică

Dezvoltare 
regională

Persoanele 

Marginaliza
teLocuințe 

tineret

Mediul 
înconjurător

Cercetare-
dezvoltare

Migraţie

Socială

O Politică Publică reprezintă un curs intenționat (un ansamblu de decizii, interdependente) urmărite de un
actor politic sau un grup, cu privire la determinarea scopurilor și selecţia mijloacelor utilizate pentru
atingerea obiectivelor de interes general în cadrul societății.



CLASIFICAREA POLITICILOR PRIN PRISMA SENSIBILITĂŢII LA GEN

III. POLITICILE REDISTRIBUITVE SUB ASPECT DE GEN

(gender-redistributive policies)

II. POLITICILE   SENSIBILE  LA  GEN

(gender-aware policies)

Politicile neutre la gen Politicile specifice de gen

Revizuirea responsabilităţilor

Regândirea practicilor

I. POLITICILE  INSENSIBILE LA  GEN

(gender-blind policies)

Sursă: March C., Smyth I., Mukhopadhyay M. A Guide to Gender-Analysis Frameworks. Oxfam publication GB, 2005. p. 108-
109.  Disponibil: https://www.ndi.org/files/Guide%20to%20Gender%20Analysis%20Frameworks.pdf
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PARLAMENT, GUVERN

de „sus în jos”, vizează:

- Activitatea întregii societăți;

- Activitatea internă.

INSTITUȚIILE PUBLICE

de „jos in sus”, vizează:

- serviciile publice, specifice AP și IP;

- activitatea interna a AP și IP.

Mixul 
Decizional

intersectorial 

PROCESELE DECIZIONALE SENSIBILE LA GEN



Ciclul elaborării politicilor 

Femeile și bărbații trebuie să aibă aceeași putere 
(participare/abilitare) în modelarea societății și a 
propriilor lor vieți. 

Definirea

problemei

Analiza situație 
și a opțiunilor 

politice

Elaborarea

politicii

Adoptarea 
și 

implement
area

Monitorizarea 
și evaluarea

Obiectivul  General: 



PROCEDURĂ  ÎN 8 PAŞI

1. ÎNŢELEGEREA 

FUNDAMENTALĂ

2. EXAMINAREA 

CONDIŢIILOR

3. PLANIFICAREA ŞI 

ORGANIZAREA

4. EXAMINAREA 

ACTIVITĂŢILOR

5. STUDIU ŞI ANALIZA

6. FORMULAREA 

OBIECTIVELOR NOI ŞI A 

MĂSURILOR

7. IMPLEMENTAREA 

MĂSURILOR

8. EVALUAREA 

REZULTATELOR



OBIECTIVELE ÎNCADRATE ÎN PROCEDURA DE 8 PAŞI

Egalitatea în 

participarea 

(diviziunea 

puterii) și a 

influenței între 

femei și bărbați

Egalitatea 

economică între 

femei și bărbați

Distribuire egală 

a muncii 

neremunerate și a 

activităţilor 

casnice

Oprirea violenţei 

bărbaților 

împotriva femeilor



CICLUL INTEGRĂRII PERSPECTIVEI DE GEN ÎN CADRUL
POLITICILOR PUBLICE, ÎN PRACTICA UE

PLANIFICARE

ACŢIUNEVERIFICARE

DEFINIRE



Definire Planificare

Verificare Acțiune

Definire
Metode și tehnici

- Statistica de gen
- Analiza de gen
- Evaluarea impactului de gen
- Consultarea gender

Verificare

Metode și tehnici
• Monitoring de gen
• Evaluarea de gen

Acțiune
Metode și tehnici

• Instruirile pe egalitatea de gen 
• Transformări instituționale
• Creșterea conștientizării 

Planificare
Metode și tehnici

• Bugetarea de gen
• Achiziții de gen
• Indicatorii de gen



Elaborarea 
politicilor

Evaluare

Monitoring Metodologii

Implementare

Procesele 
decizionale

Accesul la 
resurse

Proceduri

Practici

CICLUL INTEGRĂRII PERSPECTIVEI DE GEN



Instrumentele de bază :

1.Analiza de gen;

2.Evaluarea impactului de gen;

3.Bugetarea sensibilă la gen;

4. Auditul de gen.



Analiza inegalităților de gen pe piața muncii și 
recomandări de intervenții prin politici publice



2.4. INTEGRAREA EGALITĂȚII DE GEN ÎN POLITICILE 
ORGANIZAȚIONALE ȘI PROCESELE DECIZIONALE DIN 
CADRUL INSTITUȚIILOR PUBLICE



CONDIȚIILE NECESARE INTEGRĂRII DIMENSIUNII DE GEN LA NIVELUL INSTITUȚIEI

• Documentele juridice și politice care guvernează instituțiile publice stabilesc obiective

concrete pentru integrarea perspectivelor de gen în politici și servicii;

• Instituțiile au elaborat planuri de acțiune la nivel de instituție pentru a pune în aplicare

politica egalității de gen și a monitoriza performanța organizațională;

• Instituțiile au capacitățile, mecanismele de sprijin (de exemplu, consilierii de gen, grupul

coordonator de gen, unitățile de gen) și resursele pentru a integra perspectivele egalității

de gen în activitățile lor zilnice legate de politici și programe;

• Conducerea și personalul responsabil sunt instruiți și angajați în integrarea perspectivelor de 
egalitate între femei și bărbați în procedurile, procesele și activitățile lor zilnice.



Aria de cuprindere

1 clasificare 2-a clasificare 3-a clasificare

➢ Conducerea /top 
management/
leadership;

➢ Strategia instituției;

➢ Politicile și procesele 
instituționale;

➢ Resursele umane 
(angajarea, promovarea, 
concedii, etc);

➢ Plata muncii;

➢ Măsurarea 
progresului și 
raportarea;

➢ Cultura 
organizaționala 
gender inclusiva; 

1. Organizarea și managementul instituțional 
sensibil la gen:
▪ Strategia și planurile instituției;
▪ Suportul politic și implicarea top 

managementului;
▪ Politicile, procesele și procedurile 

instituționale;
▪ Resursele financiare și bugetarea.
2. Abordarea integratoare a egalității de gen 
(AIEG) al instituției:
▪ AIEG a legislației;
▪ AIEG a practicilor de 

angajare/avansare/plata;
▪ AIEG în planificarea politicilor și în livrarea 

serviciilor publice;
▪ Consultanța/expertiza;
▪ Evaluarea impactului de gen;
▪ Achiziții și contracte;
▪ Monitorizarea și evaluarea.

Voința politică – suportul și implicarea top-
managementului/ leadership –politici, proceduri, 
timp, alocații bugetare, comunicări etc.

Capacitățile tehnice: abilitățile funcționarilor în 
realizarea analizei de gen; adoptarea (crearea) 
sistemelor de date dezagregate; dezvoltarea 
procedurilor și instrumentelor sensibile la gen;

Cultura organizațională: structura administrativă 
și a personalului gender echilibrata; aprecierea 
egală a femeilor și bărbaților la locul de muncă; 
codul și modele de comportament al organizației; 
comunicarea privind egalitatea de gen,

Responsabilitatea: determinarea și evaluarea 
obiectivelor anuale privind egalitatea de gen, 
stimulente și recompense; egalitatea de gen 
devine componenta descrierii postului, a 
planurilor de acțiuni și a evaluării performanței.



Foaia de parcurs: fazele integrării dimensiunii de gen

evitarea 

acceptarea

programarea

strategia
integrarea

Sustenabili-
tatea



Cadru strategic privind integrarea dimensiunii de gen

gender 
diagnostic

A. Analiza 
situației

strategia privind 
egalitatea 

B. Proiectare 

planul de 
acțiuni 

C. Implementare 

evaluare

D. Revizuire



Introducerea în problematica integrării 
egalității de gen la nivel de instituție

•Discuție: Abordarea integratoare la nivelul 
instituției - dimensiunea internă.


