CORELAŢII DINTRE OBIECTIVELE POLITICII ECONOMICE ŞI
ASIGURAREA EGALITĂŢII DE GEN ÎN SOCIETATE
• OBIECTIVELE GENERALE ALE POLITICII ECONOMICE SUNT:
• Creşterea economică constantă;
• Ocuparea cât mai deplină a forţei de muncă;
• Minimizarea inflaţiei sau stabilitatea preţurilor;
• Echilibrarea balanţei de plăţi externe.
• INTRODUCEREA ASPECTELOR DE GEN ÎN TOATE STRATEGIILE ȘI POLITICILE PUBLICE, precum:
• Accesul egal la educaţie;
• Egalitate privind îngrijire neremunerată și munca la domiciliu;
• Sănătate;
• Creşterea participării pe piaţa forţei de muncă;
• Remunerarea egală.

• EFECTELE PE TERMEN LUNG AL IMPLEMENTĂRII ASPECTELOR DE GEN ÎN POLITICILE PUBLICE VIZEAZĂ:
• Reducerea inegalităților în școlarizare = creșterea nivelului mediu de educație a femeilor = performanțele
economice = PIB-ul pe cap de locuitor = sporeşte capacitățile de producție individuale;
• Mamele cu educație și starea bună de sănătate = impact pozitiv asupra sănătății copiilor = creșterea
economică viitoare;
• O creștere a cotei femeilor pe piața forței de muncă = efecte pozitive şi rapide asupra creșterii economice;
• Participarea pe piața forței de muncă şi salarizarea proporțională în sferele de activitate orientate spre export
= creșterea exporturilor = îmbunătățirea poziției unei țării privind balanța sa comercială

• abordarea integratoare a egalităţii de gen în procesul bugetar.
• integrarea sistematică a aspectelor de gen în etapele procesului bugetar prin evaluarea
impactului diferențiat al veniturilor și cheltuielilor bugetare asupra vieții femeilor,
bărbaților, fetelor și a băieților, luând în considerare diferențele existente, nevoile și
interesele beneficiarilor în vederea reducerii disparităților de gen în societate

Un proces supus abordării
integratoare de gen

Un proces de transmitere,
(promovare şi implementare)

fiind parte integrantă a politicilor
publice în sferele economice şi
sociale

• prin intermediul căruia este
realizată egalitatea de gen în
sfera social-economică pentru
diverşi beneficiari

PROMOVAREA EGALITĂȚII DE GEN ȘI BSG

POLITICI PUBLICE
(naționale, regionale, locale)

BUGETAREA SENSIBILĂ LA GEN

Bugetarea
Sensibilă la Gen

MACROBUGETARE
de „sus în jos”

Mixul
decizional al
bugetării
(sectoriale)

de „jos in sus”

MICROBUGETARE

CONEXIUNI STRATEGICE
Strategia
Naţională
Dezvoltare

Strategii
Sectoriale

CBTM

Bugetul
Public
Naţional

BBP
locală

Bugete
Locale
anuale

Strategii
Sectoriale

Strategii
Regionale

Strategii
Locale

MACROBUGETAREA SENSIBILĂ LA GEN
EFICACITATEA
rezultatelor
obţinute

PROGRAME DE GUVERNARE
politici şi priorităţi
Ministere
obiective centrate pe rezultate

Agenţii
obiective centrate pe rezultate

Bugetul Public Sensibil la Gen (BSG)
EFICIENŢA
rezultatelor
livrate

Bugetul de Stat

bugetarea pe programe

Bugete Sociale

bugetarea pe programe

Bugete Locale

bugetarea pe programe

Rezultate şi Performanţă
eficienţa programelor
(intrări/ieşiri)

eficienţa obiectivelor
(intrări/ieşiri)

Sursa: adaptata de autor în baza: Sharp, R. Budgeting for Equity: Gender Budget Initiatives within a Framework of Performance Oriented
Budgeting. New York, UNIFEM. 2003, p.35.; Quinn, Sh. Equality Responsive Budgeting, 2013, pp.38-48

OBIECTIVELE IMPLEMENTĂRII BUGETĂRII SENSIBILE LA GEN

Responsabilizarea

guvernului pentru obligaţiile

asumate prin bugetele şi
politicile de gen

Conştientizarea şi

înţelegerea aspectelor de
gen şi a impactului
bugetului şi a politicilor

Schimbarea şi
redefinirea

bugetului prin prisma
aspectelor de gen

ETAPELE INTEGRĂRII ASPECTELOR DE GEN ÎN PROCESUL BUGETAR

INTEGRAREA
sistematică
aspectelor de
gen în
procesul
bugetar

ANALIZA
tuturor
activităţilor
bugetare sub
aspect de gen

REFORMULAREA
politicii bugetare sub
aspect de gen

Sursa: Quinn, Sh. Equality Responsive Budgeting, 2013. p.43

EFECTELE APLICĂRII BSG
un instrument de accelerare a strategiei de promovare a dimensiunii de gen
concentrarea pe rezultate și beneficiari – femei, bărbați, fete și băieți

evaluare continuă, care permite stabilirea unor noi obiective mai performante prin
utilizarea indicatorilor de performanță
realizează legătură dintre politică de egalitate şi managementul finanţelor publice
o modalitate de asigurare a responsabilităţii şi transparenţei
încurajează şi sporeşte participarea societăţii civile la guvernare
rezulta în politici şi bugete mai eficiente cu impact sporit asupra cetățenilor

ACTIVITATEA PRACTICĂ 5.1

Înțelegerea conceptului și a
beneficiilor bugetării sensibile la gen.
Introducere în analiza BSG.

11

1. Elaborarea
proiectului de
buget

5. Controlul
bugetar

4. Încheierea şi aprobarea
contului de execuţie
bugetară și întocmirea dării
de seamă

2. Examinarea şi
aprobarea
bugetului anual

3. Executarea
bugetului

ETAPELE PROCESULUI BUGETAR
12

Activităţi cu aplicarea BSG

(1)

elaborarea proiectului bugetului
Să se asigure ca alocațiile bugetare vizează în mod egal nevoile bărbaților şi
femeilor

Evaluarea impactului posibil al noilor metode de colectare a veniturilor
asupra diferitor grupuri de bărbați și femei în corelare cu capacitățile lor de
plată
Compararea estimărilor bugetare pentru anul curent cu estimările rectificate
și cheltuielile reale din anul precedent și aplicarea măsurilor corective în
vederea utilizării corecte şi complete a fondurilor bugetare pe parcursul
anului în curs

13

Activităţi cu aplicarea BSG

(2)

adoptarea bugetului
Analiza tendințelor în cadrul sectorului sau ministerului şi a ponderii
alocațiilor şi cheltuielilor – ca un indicator al priorităților guvernamentale

Analiza părții de venituri, incluzând: surse de venituri, subvenții etc., impactul
asupra femeilor şi bărbaților
Analiza tendințelor şi participării: dinamica absolută (reducerea sau
creșterea) şi dinamica relativă (cota procentuală)

14

Activităţi cu aplicarea BSG

(3)

executarea bugetului
Analiza modului de utilizare a fondurilor bugetare (dacă sunt utilizate
conform planificării şi în sumă totală)

Analiza costurilor de implementare a activităților
Analiza beneficiarilor de subvenții

Analiza destinației fondurilor bugetare (dacă au fost utilizate în
beneficiul celor cărora le sunt destinate)

15

Activităţi cu aplicarea BSG

(4)

post-executare a bugetului
Analiza rezultatelor finale și a impactului programelor și proiectelor
finanțate din fondurile bugetare

Analiza rezultatelor preconizate şi a rezultatelor reale, inclusiv şi
celor neașteptate, privind utilizarea fondurilor bugetare
Evaluarea modului de utilizare a fondurilor bugetare prin prisma
eficienței rezultatele finale

Evaluarea schimbărilor produse în urma realizării cheltuielilor
specifice (impact)
16

Instrumente de analiză a veniturilor și cheltuielilor
bugetare sub aspect de gen
Instrumente de analiză a veniturilor bugetare

Instrumente de analiză a cheltuielilor bugetare

Analiza incidenței fiscale diferențiată pe
sexe

Analiza incidenței cheltuielilor publice
diferențiate pe sexe a

Analiza incidenței tarifelor diferențiată pe
sexe

Evaluarea sensibilității politicilor la gen

Analiza incidenței datoriei guvernului
diferențiată pe sexe

Evaluarea beneficiarilor dezagregată pe sexe
Evaluarea beneficiarilor serviciilor publice furnizate
diferențiată pe sexe și prioritățile bugetare
Analiza impactului bugetului asupra utilizării timpului
diferențiată pe sexe

Categorisirea cheltuielilor bugetare după modelul Rhonda Sharp
Categoria 1

Categoria a 2-a

Categoria a 3-a

Cheltuielile guvernului dirijate în Cheltuieli pentru oportunităţi egale de
Cheltuieli bugetare
bază de gen
angajare în muncă a
generale/uniformizate judecate din punct
funcţionarilor de stat
de vedere al impactului acestora asupra
femeilor şi bărbaţilor, fetelor şi băieţilor.
▪ Cheltuieli pentru recrutare;
▪ Formare pentru funcţionarii de
▪ Sunt analizate destinaţiile bugetare
▪ Programele de sănătate a
birou sau managerii femei;
neutre din punct de vedere al genului
femeilor (plata
▪ Asigurarea facilităţilor de creşă;
şi consecinţele acestor cheltuieli
indemnizaţiilor de naştere şi ▪ Asigurarea concediului parental;
pentru femei/bărbaţi, fete/ băieţi
lăuzie);
▪ Facilităţi pentru femeile cu copii ce ▪ Cine sunt beneficiarii alocaţiilor
▪ Iniţiative educaţionale
îşi perfecţionează calificarea;
bugetare pentru investiţiile de stat?
speciale pentru fete;
▪ Facilităţi fiscale pentru
▪ Cine are nevoie de educaţia adulţilor şi
▪ Iniţiative ale politicilor de
întreprinderile din domeniul
cât se cheltuieşte pe aceasta?
angajare în muncă pentru
serviciilor ce facilitează munca la
▪ Cine sunt utilizatorii serviciilor
femei (susţinerea ONG
domiciliu.
medicale?
feminine şi alte iniţiative
▪ Cine beneficiază de serviciile în
sociale).
agricultură?

Pașii de încadrare a BSG în activitatea de management public
Pasul I. Analiza generală
a situației

Pasul V. Analiza
impactului politicii şi a
cheltuielilor

Pasul IV. Analiza nivelului
absorbției finanțărilor

Pasul II. Analiza politicii
/programului în
interiorul sectorului

Pasul III. Analiza
oportunității/prioritizării
cheltuielilor

INSTITUȚII CU RESPONSABILITĂȚI ÎN CADRUL PROCESULUI BUGETAR

Parlament
Instituțiile din
domeniul
Asigurărilor
Sociale și
Medicale

Guvern
Instituțiile
statului
Ministerul
Finanțelor

APL
APC

ACTIVITATEA PRACTICĂ 5.2.

Integrarea/promovarea aspectelor de gen prin
sporirea responsabilităților instituțiilor
participante la procesul bugetar
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Cadrul logic al programului bugetar
Impact
Rezultat
Produse

Scop
Indicator de rezultat
Obiective

Indicator de eficienţă
Indicatori de produs

Implementarea programului /
activităţi
Intrări (resurse)
- umane
- materiale

Sursă: Ordinul Ministerului Finanţelor nr.209 din 24.12.2015 „Cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea
bugetului”.

Elementele programului bugetar
scopuri

obiective

descriere narativă

un deziderat cu
caracter general
al rezultatelor
scontate ce derivă
ca urmare a
realizării
programelor

declarații ale
realizărilor și
rezultatelor scontate,
măsurabile pentru o
anumită perioadă de
timp, care reflectă
progresul înregistrat în
atingerea scopului

o prezentare care
reflectă succint ce
face/aduce programul
respectiv

indicatori de
performanță

•de resurse;
•de produs;
•de eficienţă;
•de rezultat.

Relațiile dintre indicatorii de performanță
Factori
externi
Necesități

Obiective

Intrări (resurse)

Eficacitate

Eficiența

Cost-eficacitate

Rezultate

Ieșiri (produse)

Determină
resursele necesare

Indică cantitatea sau
volumul bunurilor
publice

Indicatori de produs se referă la

Progresul în timpul
implementării
programului

Rezultatul fiecărei
activități din programul

Procesul poate fi de succes, în timp ce succesul rezultatului final încă nu este garantat

Raportul bunuri produse/resurse utilizate al
programului

Indicatori de eficiență se referă la

Rentabilitatea sau
creșterea calității
serviciilor

Programul a produs
schimbări/progres în timp,
cost, rezultate

Indicatori de impact (de rezultate definitive) se
referă la

eficacitatea pe termen lung a programului,
care este determinată prin intermediul
modificărilor obținute, măsurabile, ce
îmbunătățesc calitatea vieții beneficiarilor

1. Exemple de obiective şi indicatori de performanță cu aspecte de de gen
Programe /
Obiective
Indicatori de performanță
subprograme
Programul 03
Scăderea gradului de
Indicatorii de produs:
„Executivul şi serviciile inegalitate de gen prin
Numărul de decizii luate de APL în soluționarea
de suport”
acțiunile întreprinse de AP problemelor femeilor / fetelor;
Subprogramul 01
/creșterea numărului de
Numărul populației din localitate deservite de
„Exercitarea
servicii care țin cont de
APL dezagregate pe sexe:
guvernării” (aparatul
beneficiarii – femei,
bărbați/băieţi;
primarului)
bărbați, fete, băieți.
femei/fete.
Indicatorii de eficiență:
Exemple de indicatorii sensibili la gen – baza de date APL:
Cheltuielile medii de exercitare a guvernării la un
• Mărimea populației pe sexe, total şi % sub 15 ani;
locuitor, date dezagregate pe sexe:
• Populația pe sexe (% de femei şi % bărbați);
bărbați/băieţi
• Nașterile şi decesele pe sexe, anual (număr şi rate la 1.000);
• Numărul, %, distribuția şi densitatea populației pe sexe,
femei/fete
grupe de vârstă, arie geografică şi pe sectoare din mediul
Indicatorii de rezultat:
rural;
Ponderea persoanelor beneficiare de acțiunile
• Situația femeilor din mediul rural: ratele de mortalitate,
speranța de viață şi nutriție;
întreprinse, inclusiv:
• Proprietatea asupra gospodăriei, pe regiune şi în funcție de
bărbați/băieţi
sexul capului gospodăriei.
femei/fete

2. Exemple de obiective şi indicatori de performanță cu aspecte de de gen
Programe / subprograme
Programul 75
„Dezvoltarea gospodăriei
de locuințe şi serviciilor
comunale” Subprogramul
02 „Dezvoltarea
gospodăriei de locuințe şi
serviciilor comunale”
(gospodăria comunală)

Obiective
Indicatori de performanță
Indicatorii de produs:
Sporirea calității și a
Numărul de gospodării deservite;
numărului beneficiarilor
bărbaţi/băieţi
(femei, bărbați, băieți,
femei/fete
fete) privind accesul la
serviciile comunale
Indicatorii de eficienţă:
Cheltuielile medii la serviciile comunale per
beneficiar/locuitor, inclusiv:
bărbaţi/băieţi
Exemple de indicatorii sensibili la gen – baza de date APL:
femei/fete
•
•
•
•
•
•

Numărul, %, şi distribuția gospodăriilor;
% şi distribuția populației în gospodării, după mărime;
% din gospodării conduse de femei, respectiv bărbaţi;
% din gospodăriile sărace conduse de femei, respectiv
bărbați;
Consumul casnic de energie pe regiune şi în funcție de sexul
capului gospodăriei;
Folosirea timpului pentru activitățile domestice (colectarea
de apă, combustibil, hrană), pe regiune şi în funcție de sexul
capului gospodăriei.

Indicatorii de rezultat:
Ponderea (%) persoanelor beneficiare de accesul la
serviciile comunale, inclusiv:
bărbaţi/băieţi
femei/fete

3. Exemple de obiective şi indicatori de performanță cu aspecte de de gen
Programe / subprograme
Programul 75
„Dezvoltarea gospodăriei
de locuințe şi serviciilor
comunale”
Subprogramul 05
„Iluminarea străzilor”

Obiective
Sporirea calității și a
numărului beneficiarilor
(femei, bărbați) privind
accesul la servicii de
iluminat public

Indicatori de performanță
Indicatorii de produs:
Lungimea porțiunii de stradă de iluminat;
Numărul locuitorilor (femei, bărbați, fete, băieți) pe
străzi/cartiere cu date dezagregate pe sexe/ beneficiari/ inclusiv
pe vârstă și dizabilități.

Indicatorii de eficiență:
Exemple de indicatorii sensibili la gen – baza de date APL: Cheltuielile medii cu iluminarea străzilor per persoana
beneficiară, dezagregată pe sexe, inclusiv:
• Numărul, %, şi distribuția gospodăriilor;
bărbați/băieţi
• % şi distribuția populației în gospodării, după mărime;
femei/fete
• % din gospodării conduse de femei, respectiv bărbaţi;
•
•

% din gospodăriile sărace conduse de femei, respectiv
bărbați;
Proprietatea asupra gospodăriei, pe regiune şi în funcție de
sexul capului gospodăriei.

Indicatori de rezultat:
Ponderea persoanelor beneficiare de accesul la iluminat
public pe străzi/cartiere etc., inclusiv:
bărbaţi/băieţi
femei/fete

4. Exemple de obiective şi indicatori de performanță cu aspecte de de gen
Programe / subprograme
Programul 85
„Dezvoltarea culturii”
Subprogramul 02 „Servicii
în domeniul culturii”
(activităţi culturale)

Obiective
Scăderea gradului de
inegalitate de gen în
rândurile beneficiarilor
de activități culturale
organizate

Indicatori de performanță
Indicatorii de produs:
Numărul locuitorilor implicați la desfășurarea
activităților; Numărul de participanți, date dezagregate
pe sexe:
bărbaţi/băieţi
femei/fete
Indicatorii de eficienţă:
Cheltuielile medii per participant, date
dezagregate pe sexe:
bărbaţi/băieţi
femei/fete
Indicatorii de rezultat:
Creșterea numărului de beneficiari de serviciile
culturale; Gradul de egalitate de gen în rândurile
beneficiarilor de activități culturale organizate

5. Exemple de obiective şi indicatori de performanță cu aspecte de de gen
Programe / subprograme
Programul 85
„Dezvoltarea culturii”
Subprogramul 02 „Servicii
în domeniul culturii”
(biblioteca)

Obiective
Scăderea gradului de
inegalitate de gen în
rândurile beneficiarilor
de servicii bibliotecare

Indicatori de performanță
Indicatorii de produs:
Numărul de cititori, date dezagregate pe sexe; Numărul mediu
de adresări la serviciile bibliotecare, inclusiv:
bărbaţi/băieţi
femei/fete
Indicatorii de eficienţă
Cheltuielile medii per beneficiar de servicii, date dezagregate
pe sexe:
bărbaţi/băieţi
femei/fete

Indicatorii de rezultat:
- Creșterea numărului de beneficiari de serviciile bibliotecii,
date dezagregate pe sexe;
Procentul creșterii comparativ cu situația inițială, inclusiv:
bărbaţi/băieţi
femei/fete

6. Exemple de obiective şi indicatori de performanță cu aspecte de de gen

Programe /
subprograme
Programul 88
„Învăţământ”
Subprogramul 02
„Educaţie timpurie”
(grădiniţă)

Obiective

Indicatori de performanță

Creșterea calității și
accesului la serviciile
educaționale a populației
social-vulnerabile

Indicatorii de produs:
Numărul de copii în grădiniță, date dezagregate pe sexe. Numărul
familiilor social-vulnerabile și a copiilor din aceste familii, date pe
sexe și vârstă, inclusiv:
băieți
fete
Indicatorii de eficiență:
Cheltuielile medii per beneficiar privind accesul la grădiniță;
Cheltuielile medii per persoana (per copil instituționalizat din
familiile social-vulnerabile) beneficiară, date dezagregate pe sexe,
inclusiv: băieți; fete
Indicatorii de rezultat:

Ponderea (creșterea %) a familiilor social-vulnerabile
beneficiare de accesul la serviciile educaționale, inclusiv ponderea
copiilor instituționalizați la grădiniță:
băieți
fete

Utilizarea statisticii de gen in rеalizarеa bugetării în bază de gen
pentru fiecare program – 1 obiectiv sensibil la gen
Analiza situației în baza indicatorilor

Rezultatele scontate ale programului

1. Care este situația în domeniul/sectorul cuprins
de program, în raport cu bărbații și femeile?

• Care sunt beneficiile scontate ale programului
pentru bărbați și femei?

2. Care sunt motivele și condițiile care pot
împiedica accesul bărbaților și al femeilor la
beneficiile acestui program? (barierele sociale și • Mărimea sumelor alocate pe beneficiari ai
economice, psihologice, tehnologice etc.)
programului?

3. Există mecanisme pentru femei și bărbați care
• Indicatorii de progres în obținerea rezultatelor
permit exprimarea nevoilor și participarea la
scontate ale programului care face obiectul
definirea priorităților în acest domeniu/sector?
bugetării sensibile la dimensiunea de gen?
Lipsa unor astfel de mecanisme va avea un efect
negativ asupra egalității de gen în
domeniu/sector?

ACTIVITATEA PRACTICĂ 5.3.

Corelarea măsurilor prevăzute în Planul de
Acțiuni din Strategia de dezvoltare a orașului cu
bugetarea pe programe bazat pe performanță

Rezultatele activității practice 5.3.
Acțiunea a). Grupul 1.

Acțiunea b). Grupul 2.

Indicator de produs:
Numărul de instituții publice cu drumuri de
acces reparate/modernizate etc. cu date
dezagregate pe sexe.

Indicatorii de produs:
Lungimea porțiunii de stradă de iluminat;
Numărul locuitorilor (femei, bărbați, fete,
băieți) pe străzi/
cartiere cu date dezagregate pe sexe/
beneficiari/ inclusiv pe vârstă și dizabilități.

Indicator de eficiență:
Cheltuielile medii de exercitare a guvernării
la un locuitor din localitate, cu date
dezagregate pe sexe:
bărbați/băieţi
femei/fete
Indicator de rezultat:
Ponderea /numărul persoanelor beneficiare
de accesul la serviciile publice, inclusiv:
bărbați/băieţi
femei/fete

Indicator de eficiență:
Cheltuielile medii cu iluminarea
străzilor per persoana beneficiară,
dezagregată pe sexe, inclusiv:
bărbați/băieţi
femei/fete.
Indicator de rezultat:
Ponderea persoanelor beneficiare de
accesul la iluminat public pe străzi/cartiere
etc., inclusiv:
bărbați/băieţi
femei/fete

Acțiunea c). Grupul 3.
Indicatorii de produs:
Lungimea porțiunilor de străzi cu rețelele de
apeduct şi canalizare renovate și extinse;
Numărul locuitorilor (femei, bărbați, fete,
băieți) pe străzi/cartiere cu date
dezagregate pe sexe/ beneficiari/ inclusiv pe
vârstă și dizabilități.
Indicator de eficiență:
Cheltuielile (costul) medii per persoana
beneficiară, de accesul la rețele de apeduct
și canalizare dezagregată pe sexe:
bărbați/băieţi
femei/fete.

Indicator de rezultat:
Ponderea persoanelor beneficiare de rețele
de apeduct și canalizare, inclusiv:
bărbați/băieţi
femei/fete

ACTIVITATEA PRACTICĂ 5.4.
Corelarea indicatorilor sensibili la gen cu strategiile
de dezvoltare și bugetarea pe programe
Clasa de
indicatori

Indicatorii sensibili la gen
1.

Compoziția şi
dinamica
populației

2.
3.

4.
5.

Mărimea populației pe sexe, total şi % sub
15 ani;
Populația pe sexe (% de femei şi % bărbaţi);
Nașterile şi decesele pe sexe, anual (număr
şi rate la 1.000);
Rata netă a migrației internaționale pe sexe;
Rata netă a migraţiei interne pe sexe.

Direcțiile strategice
➢ Viziunea strategică a
dezvoltării localității;
➢ Dinamica viitoare a
populației;
➢ Resursele umane;
➢ Potențialul fiscal (impozite şi
taxe potențiale);
➢ Volumul alocațiilor
bugetare.

Bugetarea
acțiunilor
?

