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PREFAȚĂ
Importanța strategică a asigurării egalității de gen în Republica
Moldova reiese atât din angajamentele internaționale ale statului, cât
și din nevoile naționale privind consolidarea unei societăți echitabile
în contextul dezvoltării sustenabile. Integrarea egalității de gen la nivel
național reprezintă un proces continuu de perfecționare a activităților
de planificare strategică, realizare a acțiunilor, evaluare și monitorizare
a impactului asupra beneficiarilor femei, bărbați, fete și băieți.
Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii
2017-2021 acordă un loc important fortificării mecanismului instituțional prin consolidarea
capacităților resurselor umane din cadrul autorităților administrației publice centrale și locale. În cadrul ariei de intervenție „Mecanism instituțional”, Guvernul Republicii Moldova a
atribuit Academiei de Administrare Publică (AAP) un rol important în pregătirea, instruirea
și formarea funcționarilor publici în domeniul egalității de gen în scopul transpunerii abordării integratoare de gen în activitățile strategice și operaționale din cadrul administrației
publice centrale și locale.
Inițiativa elaborării cursului „Egalitatea de gen” pentru funcționarii publici a fost definitivată în cadrul parteneriatului dintre UN Women Moldova și Academia de Administrare
Publică, încheiat în anul 2018, fiind parte componentă a programului de integrare a perspectivei de gen în toate activitățile Guvernului Republicii Moldova la nivel central și local.
Cursul „Egalitatea de gen pentru funcționarii publici” va fi inclus în cadrul învățământului
postuniversitar obligatoriu, fiind destinat funcționarilor publici pentru toate nivelurile și
regiunile țării.
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LISTA ABREVIERILOR
AGP
AIEG
APC
APL
BASS
BBPP
BL
BNS
BSG
BS
CE
CEDAW

Audit de Gen Participativ
Abordarea Integratoare a Egalității de Gen
Administraţia Publică Centrală
Administraţia Publică Locală
Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat
Bugetare în Baza Programelor de Performanță
Buget Local
Biroul Național de Statistică
Buget sensibil la gen
Bugetul de stat
Consiliul Europei
Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor
CEDO
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
CPD
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”
CPEDAE
Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității
CSW
Comisia pentru Statutul Femeii din cadrul Consiliului Economic și Social
EIGE
Institutul European pentru egalitatea de gen
EG
Egalitatea de gen
GAM
Matricea Analizei de Gen (Gender Analisys Matrix)
GIA
Evaluarea impactului de gen (Gender Impact Assessment)
GFP
Unitate gender (Gender Focal Point)
IDGG
Indicele Decalajului de Gen Global
IEGM
Indicele Egalității de Gen în Moldova
ILO
Organizaţia Internațională a Muncii
OCDE
Organizaţia pentru Cooperare și Dezvoltare în Europa
ODD
Obiectivele de Dezvoltare Durabile ale Agendei Globale 2030
ODM
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului
ONG
Organizaţie non-guvernamentală
ONU
Organizaţia Naţiunilor Unite
PAEG
Planul de Acțiuni privind Egalitatea de Gen
PNAEG
Programul naţional pentru asigurarea egalităţii de gen pe anii 2010-2015
PNUD
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
SNDR
Strategia Națională de Dezvoltare Regională
UE
Uniunea Europeană
UN Women Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor
WEGA
Agenția pentru egalitatea de gen la locul de muncă pe lângă Guvernul Australiei
(Workplace Gender Equality Agency)
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CUVÂNT ÎNAINTE
Egalitatea de gen afectează toate politicile publice, deciziile guvernamentale, programele,
activitățile financiare şi administrative, precum şi politicile, procesele și procedurile organizaționale, contribuind, astfel, la o transformare profundă instituțională. Crearea cadrului
legal și instituțional nu asigură instantaneu și aplicarea în practică a egalității de gen, deoarece se referă la un proces transformațional de durată al societății, al percepțiilor și stereotipurilor asimilate de generații și determinate de etapele dezvoltării societății. Egalitatea
de gen constituie un obiectiv strategic pe termen lung, fixat de către ONU și țările semnatare în Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă al Agendei 2030.
Procesul parcurs de la concept la definirea unei strategii complexe şi reformatoare, necesară pentru integrarea perspectivei de gen în toate structurile și activitățile sociale, durează
mai mult decât un deceniu și a impus unirea eforturilor specialiștilor din diferite domenii
de activitate. În prezent, există o bază metodologică solidă, instrumente şi tehnici de lucru,
care pot fi utilizate în acțiunile ce urmăresc realizarea, de facto, a egalității de gen în toate
sectoarele de activitate şi la toate nivelurile de decizie.
Cursul „Egalitatea de gen” este conceput în vederea consolidării capacităților funcționarilor publici în promovarea egalității de gen și creșterea calității serviciilor publice prin însușirea abordărilor conceptuale, înțelegerea cadrului normativ și aplicarea bunelor practici de
integrare aspectelor de gen în activitățile strategice și operaționale, precum și prin formarea abilităților de aplicare a setului complex de tehnici, metode și instrumente de analiza și
evaluare gender în toate sferele economiei naționale. Setul de curs a fost elaborat în baza
informațiilor actuale și relevante vizând experiența și bunele practici în domeniul egalității
de gen necesare funcționarilor publici în procesul dezvoltării competențelor profesionale
și implementării cadrului legal național.
Cursul este orientat spre dezvoltarea competențelor profesionale prin analiza situației actuale a segmentelor-cheie problematice din R. Moldova, integrarea noilor criterii sensibile
la gen în procesele decizionale și formarea atitudinii responsabile în soluționarea situațiilor
specifice, implicând noi abordări prin prisma aspectelor de gen în activitățile autorităților
administrației publice centrale și locale.
Scopul cursului „Egalitatea de gen” pentru funcționarii publici vizează aprofundarea cunoștințelor, dezvoltarea abilităților practice, formarea competențelor și atitudinilor profesionale ale funcționarilor publici în domeniul egalității de gen, necesare exercitării eficiente
a atribuțiilor, asigurării unei administrații publice performante, furnizării serviciilor publice
de calitate și promovării egalității de gen în societate.
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Obiectivul general al elaborării cursului constă în pregătirea materialelor instructive pentru
formatori în vederea consolidării capacităților funcționarilor publici în domeniul egalității
de gen. Obiectivele specifice vizează: creșterea gradului de conștientizare a importanței
problematicii privind egalitatea de gen; formarea cunoștințelor și abilităților privind integrarea aspectelor de gen în toate politicile, deciziile, procesele și activitățile operaționale;
formarea competențelor de utilizare a instrumentelor specifice analizei gender, evaluării
gender, bugetării sensibile la gen și auditului de gen; formarea abilităților de comunicare
eficientă și de promovare principiilor fundamentale privind egalitatea de gen.
Ghidul facilitatorului este o lucrare instructiv-metodică pentru formatorii, care vor conduce
lecțiile/sesiunile de instruire, având drept obiectiv acordarea unui suport în procesul de
formare profesională a funcționarilor publici în domeniul egalității de gen.
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GHIDUL
FACILITATORULUI
Planificarea și desfășurarea cursului
Cursurile de instruire în domeniul Egalității de gen propun o modalitate integrată de abordare teoretică și practică a egalității de gen.
Cursul se adresează tuturor celor interesați de problematica de gen atât reprezentanților autorităților administrației publice centrale și locale, implicați în luarea de decizii în
sfera politică și economică, cât și organizațiilor neguvernamentale, reprezentanților mediului academic, mass-media, care monitorizează și analizează situația egalității de gen.
Participanții și invitații la curs vor lua cunoștință, vor discuta probleme și vor identifica
unele soluții practice de rezolvare a acestora.

Metode de instruire
Metodele și modalitățile folosite pentru furnizarea informațiilor și generarea cunoștințelor,
în cadrul lecțiilor, trebuie să implice influențarea activă a atitudinilor și valorilor, formând
abilitatea și dorința de a acționa.
Se vor îmbina, în mod specific, pentru diferitele situații, metode și procedee interactive,
cum sunt: frontal, în grup și individual; prelegeri participative; dezbateri; discuții în grup,
brainstorming; investigația; argumentarea și contraargumentarea; studii de caz; analiza
documentelor; simularea; proiectarea.
Este important de subliniat că formatul instruirii comportă un caracter interactiv și mixt,
care combină prelegerile în procesul facilitării formării cunoștințelor și activitățile practice
axate pe formarea cunoștințelor în urma discuțiilor la mai multe subiecte, purtate de întregul grup de participanți, sub facilitarea formatorilor.

Considerații preliminare
Pentru început, formatorii vor familiariza participanții la instruire cu scopul și obiectivele
cursului. Se recomandă să fie scris pe foi A1 și să fie afișate astfel, încât să se afle în vizorul
participanților în decursul zilei.
1.
2.
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Prezentați-vă și enunțați denumirea cursului, scopul, obiectivele, conținutul, agenda
cursului;
Rugați-i pe participanți să se prezinte după următoarea schema recomandată:
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Æ
Æ
Æ
Æ

Nume, prenume;
Instituția unde activează și funcția; Studiile și specialitatea (opțional);
Interesul/necesitatea față de curs; felul în care acesta se raportează la activitatea lor;
Așteptările față de curs.

Stabilirea regulilor de comportament în auditoriu.
Formatorul va ruga participanții să-și expună propriile păreri referitor la regulile de comportament, după care se va face o concretizare a regulilor pentru a le definitiva. Drept
repere vor servi următoarele:
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð

Unul vorbește, ceilalți ascultă;
Colaborare, nu confruntare;
Ai emis o idee, argumenteaz-o;
Critică ideea, nu persoana;
Manifestă calm şi toleranță;
Respectă agenda;
Să fim activi.

Formatorul va face o prezentare succintă a cursului de instruire în domeniul Egalității de
gen și a agendei fiecărei zile de lucru.
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AGENDA CURSULUI
ZIUA 1. AGENDA CURSULUI EGALITATEA DE GEN PENTRU
FUNCȚIONARII PUBLICI
Ziua 1
AGENDA CURSULUI EGFP
Partea I.
MODULUI I. ABORDAREA INTEGRATOARE A EGALITĂȚII DE
GEN
Sesiunea 1 Concepte de bază privind egalitatea de gen
(20 min).
Sesiunea 2
(40 min).

Sesiunea 3.
(120 min)
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Activități practice introductive de familiarizare cu
conceptele de bază
Cadrul conceptual și legal privind abordarea
integratoare a egalității de gen.
Obiectivele și rezumatul sesiunii
Activitatea practică 1.1. Identificarea legăturii
dintre conceptele ”dezvoltarea societății– egalitatea de gen – domeniile egalitatea de gen”
Rezultatele promovării egalității de gen la nivel
global, regional și național.
obiectivele și rezumatul sesiunii
Activitatea practică 1.2. Analiza comparativă
a pozițiilor țărilor privind egalitatea de gen în
baza Raportului Forumului Economic Mondial
și Raportului Institutului European privind
Egalitatea de Gen
Activitatea practică 1.3. Analiza comparativă a
poziției și dinamicii Indicelui Decalajului de Gen
pentru R. Moldova și a indexului egalității de gen
determinat în R. Moldova
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ore
Teoretice
60

ore
Practice
180

10
15
15
5
20

20
10
55

35

Sesiunea 4.
(60 min)

Direcțiile strategice privind asigurarea egalității
de gen la nivel național.
Obiectivele și rezumatul sesiunii și a modulului

15
15
30

Activitatea practică 1.4. Evaluarea Strategiei
pentru asigurarea egalității între femei și bărbați
în Republica Moldova pe anii 2017-2021 și a
Recomandărilor de aplicarea ODD nr. 5 în R.
Moldova conform ODD din Agenda 2030 prin
prisma obiectivelor și a domeniilor de intervenție
Ziua 1
AGENDA CURSULUI EGFP
Partea a II.
MODULUI II. INTEGRAREA DIMENSIUNII DE GEN ÎN POLITICILE
PUBLICE ȘI PROCESELE DECIZIONALE
Sesiunea 1. Condițiile și principiile integrării egalității de gen
în politicile publice și procesele decizionale.
(60 min)
obiectivele și rezumatul sesiunii și a modulului

Sesiunea 2.
(80 min)

Sesiunea 3.
(55 min)

Sesiunea 4.
(45 min)

Activitatea practică 2.1. – Determinarea existenței condițiilor necesare implementării abordării
integratoare a egalității de gen în R. Moldova
Strategii și politici de promovare a egalității de
gen la nivel local.
Obiectivele și rezumatul sesiunii și a modulului
Activitatea practică 2.2. Integrarea dimensiunii
de gen în obiectivele de dezvoltare locală
Metodologia integrării egalității de gen în politicile publice și procesele de planificare.
Obiectivele și rezumatul sesiunii și a modulului
Activitatea practică 2.3. Analiza inegalităților de
gen pe piața muncii și recomandări de intervenții
prin politici publice
Integrarea egalității de gen în politicile organizaționale și procesele decizionale din cadrul
instituțiilor publice.
Obiectivele și rezumatul sesiunii și a modulului

Teoretice

Practice

60

180

10
5

5
40

15
10
55
10
5

5
35

10

5

Activitatea practică 2.4. Introducerea în problematica integrării egalității de gen la nivel de
instituție
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5
25
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ZIUA 2. AGENDA CURSULUI EGALITATEA DE GEN PENTRU
FUNCȚIONARII PUBLICI
Ziua 2
Partea I.
MODULUL III.
Sesiunea 1
(70 min).

Sesiunea 2.
(140 min)

Sesiunea 3.
(90 min)
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AGENDA CURSULUI EGFP
ANALIZA DE GEN
Conținutul și obiectivele analizei de gen.
Obiectivele și rezumatul sesiunii și a modulului
Activitatea practică 3.1. Introducere în analiza
de gen: conținutul și beneficiile analizei de gen
Activitatea practică 3.2. Componentele de bază
ale analizei de gen
Modele și instrumentele analizei de gen
Obiectivele și rezumatul sesiunii și a modulului
Activitatea practică 3.3. Nevoile practice și
strategice ale genului – elemente de bază ale
analizei de gen
Activitatea practică 3.4. Diviziunea muncii
sensibilă la gen în familie. Rolul triplu al femeii.
Instrumentul de analiza – Graficul activităților –
24 de ore
Activitatea practică 3.5. Analiza de gen a prestării serviciilor municipale
Activitatea practică 3.6. Utilizarea instrumentului de analiza: Profilul de acces și control
Particularitățile procesului analizei de gen în
cadrul instituțiilor.
Obiectivele și rezumatul sesiunii și a modulului
Activitatea practică 3.7. Colectarea datelor
primare și Importanța abordării participative în
cadrul analizei de gen
Activitatea practică 3.8. Analiza de gen a datelor
dezagregate pe sexe și integrarea perspectivei
de gen în diferite sfere/domenii/problematici
din R. Moldova
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ore
ore
Teoretice Practice
60
240
15
5

10
10
30

20
5

10
15

30

20
40
10
5

10
25

40

Ziua 2
Partea a II.
MODULUI IV.
180 min
Sesiunea 1.
(75 min)

Sesiunea 2.
(105 min)

AGENDA CURSULUI EGFP

Teoretice

EVALUAREA IMPACTULUI DE GEN

35

Conținutul, rolul și necesitatea evaluării impactului de gen.
Obiectivele și rezumatul sesiunii și a modulului
Activitatea practică 4.1. Înțelegerea conținutului și beneficiile evaluării impactului de gen.
(Discuții participative)
Activitatea practică 4.2. Evaluarea impactului de
gen – etapa de identificarea a mecanismul de
creare a inegalităților
Modele și cadrul general al procesului de evaluare a impactului de gen.
Obiectivele și rezumatul sesiunii și a modulului
Activitatea practică 4.3. Implementarea procedurii de evaluarea impactului de gen la nivel
guvernamental. Studiu de caz – Belgia
Activitatea practică 4.4. Metodologia de analiză
a integrării dimensiunii de gen în politicile publice 2013-2016. Studiu de caz: R. Moldova
Activitatea practică 4.5. Evaluarea instituției
prin prisma aspectelor de gen în baza Listei de
verificare

10
5

Practice
145

10
15

45

15
5

10
15

20

40

ZIUA 3. AGENDA CURSULUI EGALITATEA DE GEN PENTRU
FUNCȚIONARII PUBLICI
Ziua 3.
Partea I.
MODULUI V.
240 min
Sesiunea 1
(40 min).

AGENDA CURSULUI EGFP
BUGETAREA SENSIBILĂ GEN

ore
ore
Teoretice Practice
60
180

Rolul bugetării sensibile la gen în fundamenta- 15
rea politicilor publice.
Obiectivele și rezumatul sesiunii și a modulului 5
Activitatea practică 5.1. Înțelegerea conceptului
și a beneficiilor bugetării sensibile la gen

5
15
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Sesiunea 2.
(60 min)

Sesiunea 3.
(140 min)

Ziua 3.
Partea a VI.
MODULUI IV.
240 min
Sesiunea 1.
(40 min)

Sesiunea 2.
(85 min)

Sesiunea 3.
(115 min)
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Procesul bugetar sensibil la dimensiunea de gen 15
Obiectivele și rezumatul sesiunii și a modulului 5
Activitatea practică 5.2. Introducerea/promovarea aspectelor de gen prin sporirea responsabilităților instituțiilor participante la procesul
bugetar
Indicatorii sensibili la gen în cadrul bugetării pe 20
programe bazate pe performanță
Obiectivele și rezumatul sesiunii și a modulului
Activitatea practică 5.3. Corelarea măsurilor
prevăzute în Planul de Acțiuni din Strategia de
dezvoltare a orașului cu bugetarea pe programe
bazată pe performanță
Activitatea practică 5.4. Corelarea indicatorilor
sensibili la gen cu strategiile de dezvoltare și
bugetarea pe programe
AGENDA CURSULUI EGFP

Teoretice

AUDITUL DE GEN. METODOLOGIA
PLANIFICĂRII, PROGRAMĂRII ȘI VERIFICĂRII
EGALITĂȚII DE GEN.
Conținutul, obiectivele și principiile auditului
de gen.
Obiectivele și rezumatul sesiunii și a modulului
Activitatea practică 6.1. Înțelegerea conținutului, obiectivelor și a beneficiilor auditului de gen
Procesul auditului de gen

55

Obiectivele și rezumatul sesiunii și a modulului
Activitatea practică 6.2. Studiu de caz: Auditul
de gen al Parlamentului R. Moldova
Planificarea acțiunilor, implementarea și verificarea respectării egalității de gen la nivelul
instituțiilor.
Obiectivele și rezumatul sesiunii și a modulului
Activitatea practică 6.3. Introducere în planificarea acțiunilor privind egalitatea de gen în
cadrul instituției. Studiu de caz.
Activitatea practică 6.4. Pregătirea planului de
acțiune la nivelul instituției
Activitatea practică 6.5. Evaluarea Egalității de
gen privind managementul Resurselor Umane
la nivelul instituției

5
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10
30

15
60

45

Practice
185

10
5

10
15

15
10
55

15

5

10
20

50
15

MODULUL I.
ABORDAREA
INTEGRATOARE A
EGALITĂȚII DE GEN
Sesiunea 1. Conceptele de bază privind egalitatea de gen.
Obiectivele sesiunii:
Ø Cunoașterea diferențelor dintre noțiunile de gen și sex;
Ø Conștientizarea opiniilor privind genul;
Ø Identificarea stereotipurilor existente în societate;
Ø Clarificarea rolurilor de gen atribuite femeilor și bărbaților;

Cuvinte și
sintagme-cheie:

Ø Evaluarea cunoștințelor anterioare ale participanților cu privire
la aceste subiecte.
Egalitatea de gen, Stereotipuri de gen; Roluri de gen; Abilitarea,
Abordarea integratoare a egalității de gen.

1. Activitatea practică introductivă
Denumirea:
Obiective:

POZIȚIONARE DE GEN
ü Cunoașterea diferențelor dintre noțiunile de gen și sex;
ü Conștientizarea opiniilor privind genul;
ü Identificarea stereotipurilor existente în societate;
ü Clarificarea rolurilor de gen atribuite femeilor și bărbaților;

Materiale:

ü Evaluarea cunoștințelor anterioare ale participanților cu privire la
aceste subiecte.
Cartonașe cu semnele „acord” și „dezacord”;
Tema 1., paragraful 1.1. Cursul Egalitatea de Gen;
Prezentarea Power-Point 1, Modulul 1 EG Introducere, PTT 1.1.-1.13.
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Timp estimat:

25 de minute
Prezentarea cursului și a sesiunii introductive – 10 min.

Facilitare:

Activitățile practice – 15 min.
Pasul 1. Prezentarea părții introductive și a conceptelor de bază PPT
1.1.-PPT 1.13
Pasul 2. Discutați citatele de pa pagina 2. despre rolul femeilor în
dezvoltarea societății.
Pasul 3. Pregătiți, în prealabil, două semne cu cuvintele „acord”,
„dezacord” și le puneți pe doi pereți opuși ai camerei.
Pasul 4. Cereți participanților să se ridice.
Pasul 5. Stați în centrul camerei și citiți cu voce tare declarațiile (anexate mai jos).
Pasul 6. Cereți participanților să se deplaseze în cameră, în funcție de
opinia lor față de declarație introdusă. De exemplu, cu cât sunt mai
degrabă de acord sau de dezacord cu anumite declarații, cu atât mai
aproape de peretele cu acel semn ar trebui să se miște.
Pasul 7. Dacă toți participanții sunt de acord cu o declarație, încercați
să îmbogățiți exercițiul, mergând în partea opusă a camerei și întrebându-se: „De ce ar sta cineva pe această parte a cameră?”

BAZA DE DATE PENTRU ACTIVITATE
DECLARAȚII:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

„Femeile sunt create pentru a îndeplini diferite roluri, de ex., îngrijirea copiilor, munca
în casă etc. Nimic nu poate fi făcut pentru a schimba acest fapt”.
„În termeni generali, legile și administrarea lor sunt neutre din punctul de vedere al
genului”.
„Odată ce o chestiune se află în fața instanțelor judecătorești sau a unei alte agenții de
aplicare a legii, sexul părților implicate este irelevant”.
„Introducerea drepturilor de sănătate sexuală și reproductivă ar putea duce la o creștere a violenței domestice”.
„Bărbații contribuie mai mult decât femeile la dezvoltarea societății noastre”.
„Bărbații sunt mai buni la posturi de conducere”.
Alegătorii preferă mai mult bărbații în funcțiile elective1 (în R.Moldova pentru funcția de președinte/președintă a țării 40,5% din cetățeni ar prefera un bărbat și 7,6%
o femeie; iar pentru funcția de primar/primară – 32,7% ar prefera bărbat și 11,7% o
femeie).

1 Raport ”În continuare supreprezentare. O analiza de gen a candidaților/candidatelor pentru alegerile
locale din 2019.” CPD. Disponibil: http://progen.md/files/2967_analysiselectionsge_final.pdf
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NOTE FORMATOR:
ð Selectați și alte declarații din publicații/chestionare „Barometru de Gen” în funcție de
grupul-țintă sau sfera de interes.
ð În funcție de grupul-țintă, sesiunea 1. poate fi completată/înlocuită cu următoarele 3
activități:

2. Activitatea privind clarificarea diferențelor dintre „sex” și
„gen”
Citiți următoarele afirmații și stabiliți, în funcție de conținut, dacă este o caracteristică ce
ține de sex sau de gen, marcând cu «√» în prima sau în a doua coloană.
Sex
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Gen

Femeile sunt mai bune la treburi gospodărești decât bărbații
Femeile pot rămâne însărcinate, bărbații nu
Bărbații nu plâng, femeile da
Fetele sunt modeste, drăguțe și timide, în timp ce băieții sunt puternici și duri
Femeile gătesc mai bine decât bărbații
Un bărbat nu poate îngriji copiii la fel de bine ca o femeie
Femeile au menstruație, bărbații nu
Fetele se joacă cu păpuși, iar băieții cu mașini
Femeile nu conduc trenuri
Fetele poată fuste, băieții nu
Femeile aud imediat când copilul plânge noaptea, bărbații nu
Doar femeile alăptează copiii, bărbații nu
În multe locuri de muncă, femeile sunt plătite, adesea, mai puțin
decât bărbații pentru aceeași muncă
Meseria de instalator e pentru bărbați
În Grecia antică bărbații participau la procesul de guvernare sau la
viața publică, în timp ce femeile stăteau acasă

16.
17.

√
√

3. Activitatea privind clarificarea rolurilor în societate
Imprimați și oferiți fiecărui participant sau unui grup mic format următoarele tabelul cu
profesii, roluri și activități. Bifați «√», dacă credeți că implică mai mult femeile sau bărbații.
Dacă credeți că o profesie, un rol sau o activitate corespunde atât bărbaților, cât și femeilor,
bifați în ambele coloane Bărbat și Femeie. Dezbateți rezultatele obținute pe poziții, care
sunt bifate doar pentru un singur sex. Analizați de ce nu e posibilă efectuarea/executarea
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de către celălalt sex și dacă există stereotipurile formate/inegalitățile în aceasta privință în
țara noastră.
PROFESIE
îngrijește pacienți
gătește
joacă fotbal
predă într-un liceu

Bărbat

Femeie

conduce camioane
slujește ca preot
vinde mașini
face curățenie în locuințe
se ocupă cu
dactilografierea
tunde

stinge incendii
Bărbat Femeie

guvernează o țară
decide cheltuielile în
familie
joacă cărți pe bani
ajută copiii la lecții
prezidează
achiziționează
mașinării
servește alimente
programează
calculatoare

20

Bărbat Femeie

coase
practică avocatura
îngrijește copiii
creează design de
îmbrăcăminte
creează design de locuințe
deține o afacere
predă în școala generală
lucrează în poliție

cultivă legume
vindecă pacienții
dă sentințe la tribunal
pilotează un aparat de
zbor
vinde fructe
construiește case
conduce taxi
repară instalații
dansează

ACTIVITATE/ROL
gătește
bea alcool
practică grădinăritul
se antrenează

PROFESIE

EGALITATEA DE GEN
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ACTIVITATE/ROL
Bărbat Femeie
face curățenie în locuințe
conduce un minister
spală mașina
decide lista de umpărături/
mâncare
este capul familiei
dansează
duce copiii la școală
cumpără alimente
bârfește
repară echipamente
se distrează
editează un ziar

4. Activitatea privind diferențele de gen, perspectiva de gen și
impactului diferit
Diferența dintre genuri desemnează diferenţele dintre bărbaţi şi femei din punctul de vedere a trei dimensiuni:
1.
2.
3.
ð

accesul la viața politică;
accesul la piață forței de muncă salarizate;
domeniul bunăstării umane în sens larg.
Pentru a începe exercițiul, facilitatorul poate sugera un subiect, de exemplu: greva în
transportul public sau interzicerea fumatului în clădirile publice. Să solicite grupului să
ia în considerare dacă are un impact diferit asupra femeilor și asupra bărbaților și/sau
asupra diferitelor grupuri sociale. Grupul poate fi rugat să discute acest subiect în perechi și apoi să se alimenteze. Ar putea să vină cu o perspectivă de gen asupra vreunui
subiect sau aspect al vieții?
ð Care sunt diferențele, perspectiva de gen și impactul asupra bărbaților dacă vorbim
despre:
• Multe servicii de asistență sunt orientate către femei și nu există alternative sau
alte suporturi pentru bărbați.
• Ar putea fi mai ușor pentru femei să asume rolurile tradiționale ale bărbaților decât
pentru bărbați să asume rolurile femeilor, de exemplu, în sectorul îngrijirii si asistenței sociale// educație.
• Presiunea la locul de muncă continuă să îngreuneze bărbații care doresc să-și asume roluri parentale și de îngrijire mai active.
• Bărbații din Moldova sunt cei mai afectați de bolile non-comunicabile (cardio-vasculare, cancerul, bolile cronice, diabetul).2
ð Alte puncte de luat în considerare:
o
o
o
o

Pot fi tratate în același mod diferite grupuri cu nevoi diferite?
Înseamnă egalitatea de a trata oamenii la fel doar atunci când toate celelalte lucruri sunt egale?
Se poate presupune că femeile sau bărbații sunt un grup omogen cu aceleași
nevoi?
Cum rămâne cu impactul altor factori, cum ar fi vârsta, originea etică, dizabilitatea
și orientarea sexuală asupra posibilităților femeilor și bărbaților de a concura în
mod egal?

2 Indexul Egalitatii de Gen 2019: Care este nivelul de egalitate dintre femei și bărbați? p.9. Disponibil:
http://progen.md/files/1421_indexul_egalitatii_de_gen_2019_final.pdf
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Sesiunea 2. Cadrul conceptual și legal privind abordarea
integratoare a egalității de gen
Obiectivele sesiunii:
Ø Să cunoască cadrul istoric și evoluția abordărilor privind aspectele
de gen;
Ø Să înțeleagă conceptul de abordare integratoare a egalității de
gen;
Ø Să conștientizeze dimensiunea și sfera de cuprindere a abordării
integratoare a egalității de gen;
Ø Să cunoască cadrul normativ existent la nivel mondial, regional și
național;
Ø Să cunoască principalele domenii de acțiune formulate în cadrul
Conferinței Internaționale a ONU cu privire la Condiția Femeilor
organizată la Beijing în 1995 (Platforma de Acțiune).
Ø Să se familiarizeze cu domeniile și obiectivele privind egalitatea de
gen la nivel național.
Cuvinte și
Egalitatea de gen; Abordarea integratoare a egalității de gen; Gender
sintagme-cheie: mainstreaming; Dezvoltarea umană, Dezvoltarea durabilă, Politica
publică.
Durata sesiunii: 40 minute
Prezentarea sesiunii – 15 min.
Activitatea practică 1.1 – 20 min.
Materiale:

Rezumatul sesiunii – 5 min.
Tema 1., paragraful 1.2. Cursul Egalitatea de Gen;

Desfășurarea
sesiunii

Prezentarea Power-Point 1, Modulul 1 EGFP, slide-uri PPT 1.1-1.13.
1. Prezentați obiectivele și durata desfășurării sesiunii teoretice și
practice.
2. Prezentarea informațiilor din PPT 1.1-1.13 în baza materialelor din
tema 1, paragraful 1.1 al cursului EG.
3. Realizarea activității practice 1.1.
4. Formularea concluziilor și a rezumatului sesiunii.
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Activitatea practică 1.1.
Denumirea:
Obiective:

Identificarea legăturii dintre conceptele „dezvoltarea societății – egalitatea de gen – domeniile privind egalitatea de gen”
ü Stabilirea unei legături conceptuale între dezvoltarea societății,
egalitatea de gen, domeniile privind egalitatea de gen.
ü Evaluarea cunoștințelor anterioare ale participanților cu privire la
aceste subiecte.
ü Sublinierea și cunoașterea domeniilor privind egalitatea de gen.
ü Identificarea corelațiilor și a impactului egalității de gen asupra
dezvoltării societății.

Materiale:

ü Înțelegerea importanței și a perspectivei strategice a egalității de
gen în societate.
Cartonașe de trei culori diferite, hârtie flipchart, markere (suficiente
pentru fiecare grup), bandă adezivă.
Materialul informativ format în baza paragrafului 1.1, tema 1 cursul
EG,

Timp estimat:
Facilitare:

Prezentarea Power-Point 1 EG Modulul 1, slide-uri 1.4-1.7 din PPT 1.
35 de minute
1. Împărțiți participanții în trei grupuri și distribuiți un set de cartonașe de o singură culoare pentru fiecare grup. Slide-ul 1.7 să ramână
pe ecran.
2. Cereți primului grup să reflecteze asupra conceptului „dezvoltare”
și să scrie pe cartonașe primele cuvinte ce le vin în minte (câte o
idee per cartonaș). Dați-le niște sugestii, întrebându-i:
- Ce înțelegeți prin „dezvoltare”?
- Ce condiții minime trebuie să fie îndeplinite (satisfăcute), pentru ca să existe dezvoltarea?
- Ce elemente trebuie să fie prezinte? Cu ce asociați conceptul de
dezvoltare?
Precizați că nu trebuie să vină cu o definiție completă, ci doar să scrie
pe cartonaș unul sau două cuvinte, pe care le asociază cu conceptul
propus.
3. Cereți celui de-al doilea grup să facă același lucru pe setul lor de
cartonașe, dar să aibă în vedere conceptul de „egalitate de gen”.
Sugerați-le să definească cu propriile cuvinte „egalitatea de gen”,
întrebând:
Ce înseamnă „egalitatea de gen”? De ce avem nevoie/beneficiile de
egalitatea de gen? Ce asociați cu conceptul de egalitate de gen?
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4. Cereți celui de-al treilea grup să facă același lucru pe un set de
cartonașe de altă culoare, să reflecteze asupra domeniilor privind
egalitatea de gen,. Sugerați grupului câteva idei, întrebând:
- Care sunt domeniile privind egalitatea de gen vizate în legislație
și strategii?
- Care sunt domeniile cu cele mai mari inegalități de gen după
aprecierea grupului?
- Care domenii ar avea un impact major pentru dezvoltarea
Republicii Moldova, dacă s-ar asigura egalitatea de gen în acele
domenii?”
Precizați din nou faptul că nu este necesar să genereze o listă mare
sau definiții complete.
5. Când grupurile vor termina activitatea, invitați-le să lipească cartonașele pe o foaie de flipchart sub titlul conceptului pe care l-au
definit. În timp ce participanții atașează cartonașele lor, facilitatorul ar trebui să grupeze răspunsurile similare, subliniind punctele
importante și cuvintele ce se repetă între cele trei concepte.
6. Încheiați activitatea cu o sesiune plenară, în cadrul căreia facilitatorul va citi cu voce tare unele răspunsuri sau categorii comune.
Rugați participanții să sublinieze legăturile pe care le constată între
concepte sau cuvintele ce se repetă.
7. Se va constitui o relație puternică între cele trei concepte, prin
cuvintele sau ideile ce se vor repeta. Fie scrieți aceste cuvinte pe
o foaie separată pe flipchart, fie desenați săgeți între acestea. Pot
exista următoarele legături conceptuale: toate trei sunt procese;
urmăresc să extindă libertățile; toate necesită resurse, formare/
educație, acces, oportunități, informații; abordare/integrare holistică, capacitate de lider etc.
8. Întrebați participanții dacă se pot gândi la alte similitudini (de
exemplu, toate trei sunt procese lente ce implică atât femeile, cât
și bărbații; necesită implicarea multor actori; se manifestă la mai
multe niveluri: familie, comunitate, societate etc.).
9. La sfârșit, întrebați dacă este posibil să se acționeze pe anumite
domenii pentru dezvoltare, fără a promova egalitatea de gen.
Ideea este să se ajungă la concluzia că da, este posibil să se lucreze
spre dezvoltare economică fără a lua în considerare egalitatea de
gen, dar această abordare a dezvoltării nu este nici holistică, nici
durabilă. O unitate de măsură a calității dezvoltării ar trebui s-o
constituie contribuția ei la echitate.
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NOTE FORMATOR:
ü

ü

ü

ü

Egalitatea de gen este o perspectivă sau un obiectiv ce ne ajută să identificăm problemele legate de roluri, stereotipuri, incluziune și de reprezentare, ce pot facilita sau
bloca dezvoltarea;
Promovarea egalității de gen conduce întotdeauna spre un model cuprinzător de dezvoltare net superior celui existent. Totodată, promovarea dezvoltării, fără a ține cont
de aspectele de gen, nu va duce neapărat la egalitate. De aceea, este necesar să se
acționeze prin prisma aspectelor de gen, inclusiv să se asigure dezvoltarea egalității și
a societății umane;
Nu există domenii mai puțin importante sau mai puțin prioritare. Dezvoltarea societății trebuie să fie realizată concomitent în toate sferele și domeniile, iar acest fapt este
posibil prin aplicarea abordării integratoare a egalității de gen.
Tabloul orientativ rezultat în urma activității grupurilor:

Exemplu orientativ al rezultatelor activității:
DEZVOLTAREA
DURABILĂ
Îmbunătățirea
condițiilor de viață
a întregii populații,

EGALITATEA DE GEN
Abilitarea femeilor

DOMENII-CHEIE
Reprezentarea politică și participarea
la procesele decizionale – Abilitarea
politică

Creșterea nivelului
de trai
Extinderea capaci- Oportunități egale/acces la Sănătatea, Educație,
tăților și libertăților îngrijire medicală, educație Asistență socială, activități de îngrijire
Redistribuirea lucrului
Participarea economică, femei-antreExtinderea oporneplătit și de îngrijire
prenori, femei-conducători ai întretunităților de
prinderilor mari – sfera economică
educație, îngrijire
medicală, acces la
resurse
Incluziunea, abilita- Participare egală la proce- Violența în familie
rea celor mai săraci sul de luare a deciziilor
Discriminarea
Schimbare socială
Aspect social
îmbunătățit

Durabilitate

Loc de muncă, participare
politică, timp liber

Accesul pe piața forței de muncă,
Migrația forței de muncă
Accesul egal la angajare

Integrarea femeilor și a
bărbaților în procesul de
dezvoltare

Salarizarea egală pentru aceeași
muncă
Gradul de sărăcie
Asigurările sociale și mărimea
pensiilor
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DEZVOLTAREA
DURABILĂ
Dezvoltare umană
„pentru și cu
oamenii”
Infrastructură

EGALITATEA DE GEN
Independență economică

DOMENII-CHEIE
Drepturile omului
Mass-media

și servicii mai bune
Respectarea drepturilor omului
Consolidarea instituțiilor și a statului
de drept

Drepturi și responsabilități Mecanismele instituționale
egale între bărbați și femei
Participarea egală la
modelarea societății și a
viitorului țării

Sfera juridică

Sursa: Allison J. Petrozziello. Gen în mișcare: Abordarea legăturii dintre migrație și dezvoltare din perspectiva de gen.
Manual de formare. Centrul de instruire UN Women din Santo Domingo. UNWomen. 2013, pp.28-29. Disponibil: http://
www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20moldova/attachments/publications/2016/genderonthemove_rom_
guide.pdf?la=ro&vs=1952

Sesiunea 3. Rezultatele promovării egalității de gen la nivel
global, regional și național
Obiectivele sesiunii:
Ø Să se familiarizeze cu rapoartele existente privind rezultatele promovării egalității de gen efectuate de organismele internaționale și
la nivel național la sfârșitul anului 2017;
Ø Să cunoască principalele rezultate şi progresele realizate la 20 de
ani de la adoptarea Convenției de la Beijing din 1995; a rezultatelor ODM-3 „Promovarea egalității de gen şi abilitarea femeilor”
pentru 2000-2015;
Ø Să înțeleagă domeniile de manifestare a egalității de șanse între
femei şi bărbați în contextul legislației Republicii Moldova;
Ø Să conștientizeze conceptele definitorii, care stau la baza metodologiei de estimare a Indicelui Decalajului de Gen Global;
Ø Să înțeleagă modul de evaluare şi de monitorizare a progreselor în
cadrul Uniunii Europene prin Indicele Egalității de Gen;
Ø Să identifice și cunoașterea domeniilor strategice vizate în promovarea egalității de gen în cadrul documentelor de politici internaționale și naționale.
Cuvinte și
Inegalități de gen; Decalajul de gen; Abilitare politică; Muncă neplătisintagme-cheie: tă, Paritate; Participare economică; Decalaj de participare.
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Obiectivele sesiunii:
Durata sesiunii: 120 min
Prezentarea obiectivelor sesiunii – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 20 min.
Activitatea practică 1.2 – 55 min.
Activitatea practică 1.3 – 40 min
Materiale:

Rezumatul sesiunii – 5 min.
Tema 1., paragraful 1.3. Cursul Egalitatea de Gen;

Desfășurarea
sesiunii

Prezentarea Power-Point 1, Modulul 1 EGFP, slide-uri PPT 1.15-1.32.
1. Prezentați obiectivele, durata desfășurării sesiunii teoretice și a
celor practice.
2. Prezentarea informațiilor din PPT 1.15-1.32. în baza materialelor
din tema 1, paragraful 1.3 al cursului EG.
3. Realizarea activității practice 1.2. PPT 1.33. – 1.40
4. Prezentarea informațiilor din PPT 1.41-1.46 în baza materialelor
din tema 1, paragraful 1.3 al cursului EG.
5. Realizarea activității practice 1.3. PPT 1.46.
6. Formularea concluziilor și a rezumatului sesiunii.

Activitatea practică 1.2.
Denumirea:

Obiective:

Analiza comparativă a pozițiilor țărilor privind egalitatea de gen
în baza Raportului Forumului Economic Mondial și Raportului
Institutului European privind Egalitatea de Gen
Ø Să cunoască categoriile fundamentale/domeniile de evaluare a
egalității de gen;
Ø Să înțeleagă metodologia estimării indicilor egalității de gen;
Ø Să efectueze analiza comparativă a situației egalității de gen în
diferite țări;
Ø Să conștientizeze importanța formării bazelor de date statistice
dezagregate pe sexe și determinarea indicatorilor sensibili la dimensiunea de gen;
Ø Să prezinte o concluzie argumentată de apreciere a diferențelor în
evaluarea egalității de gen prin intermediul indicatorului compozit
Indicele Egalității de Gen la nivelul Uniunii Europene, comparativ
cu Indicele Decalajului de Gen Global.
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Materiale:

Timp estimat:
Facilitare:

Hârtie, baza de date pentru activitatea în grup: tabelele 1.1 și 1.2 cu
date pe țări; Tabelul 1.3 constatări pentru fiecare grup; boxa 1.1,
boxa 1.2.
Materialul informativ format în baza cursului, paragraful 1.2, tema 1,
corespunzător: slide-urile 1.24-1.27 din Prezentarea Power-Point 1
tema 1 EGFP.
55 minute
1. Împărțiți participanții în două sau patru grupuri (dacă sunt mai
mulți participanți, distribuiți foițele numerotate I și II, astfel stabilind numărul grupului de lucru) și distribuiți boxe informative și
tabelul constatărilor 1.3. pentru fiecare grup, iar informațiile cu
tabele 1.1 și 1.2. corespunzător numărului grupei.
2. Explicați în ce constă semnificația indicilor parității. Se consideră că
există egalitatea de gen deplină atunci când avem indicele 1; sau în
cazul evaluării în procente – 100%.
3. Fiecare grup va examina tabelul 1.1, cu datele Indicelui Decalajului
de Gen pentru 2015 și 2017 și va realiza următoarele constatări și
aprecieri:
a) Să analizeze și să aprecieze dinamica/modificările din 2017,
comparativ cu 2015 pe fiecare țară;
b) Să realizeze un clasament pe categorii fundamentale și să evidențieze categoria cu cea mai scăzută valoare pentru fiecare an
și modificările din 2017, față de 2015;
c) Din Boxa 1.1, să analizeze compoziția fiecărei categorii fundamentale cu cel mai mic scor și să completeze Tabelul 3. Constatări.
4. Fiecare grup va examina tabelul 1.2, cu datele Indicelui Egalității de
Gen la nivel european și va realiza următoarele:
a) Să identifice și să efectueze analiza comparativă a poziției și indicilor egalității de gen a țărilor pe ani;
b) Să aprecieze factorii care au determinat schimbarea poziției și a
scorului, și să completeze tabelul 1.3;
c) Din Boxa 1.2, să aprecieze numărul domeniilor evaluate și compoziția indicilor și să constate influența acestora asupra poziției și
scorului final pentru țară.
5. Cereți fiecărui grup să reflecteze asupra domeniilor și categoriilor
fundamentale evaluate în cele două Rapoarte și să aprecieze diferențele existente între indicatori, astfel:
a) Grupul I. Participarea economică și Oportunitatea (boxa 1.1) și
Munca (boxa 1.2)
b) Grupul II. Abilitarea politică (boxa 1.1) și Puterea (boxa 2.2).
6. Fiecare grup să prezinte rezultatele obținute și concluziile.

28

EGALITATEA DE GEN
Curs pentru Funcționarii Publici

NOTE FORMATOR:
ü

ü

ü

ü

Indicii Decalajului și Egalității de Gen Global oferă un set complet de date, identifică
probleme-cheie şi oferă posibilitatea monitorizării acțiunii măsurilor întreprinse de către guverne. De asemenea, oferă direcții de urmărire a lacunelor existente cu privire
la mărimi critice, astfel, încât să determine obiectivele în cadrul propriilor contexte
economice, politice și culturale.
Există diferențe majore între state privind egalitatea de gen. Astfel, la unele categorii,
precum puterea economică a femeilor și participarea politică, chiar și țările dezvoltate
înregistrează probleme, situându-se pe poziții mai joase în clasamentele mondiale.
Este important numărul domeniilor/categoriilor fundamentale inclus în evaluare, numărul indicatorilor și a sub-indicatorilor incluși pe domenii, precum și existența indicatorilor calitativi. Cu cât este mai mare numărul indicatorilor cantitativi și calitativi luați
în calcul, cu atât și estimarea situației este mai aproape de realitate.
Indicele decalajului de gen global oferă o reflectare generală a situației pe țări, în
timp ce Indicele Egalității de Gen include și aspectele calitative ale situațiilor din țările
europene.

BAZA DE DATE pentru activitatea practică
Tabele pentru GRUPUL I:

Tabelul 1.1.
Indicele Decalajului de Gen Global (IDGG)
Categoriile fundamentale

Danemarca
Polonia

2015
2017
2015
2017

Locul

Scorul Participarea
general economică

14
14
51
39

76,7
77,6
71,5
72,8

78,80
72,80
66,7
70,2

Accesul
la
educație
100
100
100
100

Sănătatea
și supraviețuirea
97,0
97,1
97,9
98,0

Abilitarea
politică
30,90
40,60
21,3
23

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=ISL
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2017/
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Tabelul 1.2.
Indicele Egalității de Gen la nivel European (clasament din 28 țări)

Danemarca
Polonia

2015
2017
2015
2017

Scorul
Locul general
Munca
2
76,8 79,2
2
77.5 79.6
20
56,8 66,8
24
55,2 67,0

Domeniile evaluate
Banii Cunoștințele
86,6
73,6
87.1
72.3
73,3
56,0
75,1
56,5

Timpul
83,1
83.1
52,5
52,5

Puterea
61,5
64.9
35,1
29,1

Sănătatea
89,6
89.9
82,2
83,2

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2015
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190360_mhaf19001enn_002.pdf

Tabele pentru GRUPUL II:

Tabelul 1.1.
Indicele Decalajului de Gen Global (IDGG).
Categorii fundamentale

Bulgaria
Ungaria

Anul

Locul

2015
2017
2015
2017

43
18
99
103

Scorul Participarea Accesul la
general economică educație
72,2
75,6
67,2
67,0

70,1
71,0
68,5
67,5

99,2
99,0
99,1
99,2

Sănătatea
și supraviețuirea
97,9
97,9
97,9
97,9

Abilitarea
politică
21,5
34,6
3,5
3,5

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=ISL
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2017/

Tabelul 1.2.
Indicele Egalității de Gen la nivel European (clasament din 28 țări)

Bulgaria
Ungaria

2015
2017
2015
2017

Scorul
Locul general Muncă
16
58
68,6
19
58,8 69,0
27
50,8 67,2
27
51,9 67,4

Domeniile evaluate
Bani Cunoștințe
61,9
53,3
61,8
53,2
70,7
56,9
71,6
56,9

Timp
42,7
42,7
54,3
54,3

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2015
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190360_mhaf19001enn_002.pdf
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Puterea Sănătatea
56
76,4
59,9
77,1
18,7
86
20,6
86,6

Tabelul de finalizare a activității de distribuit pentru fiecare grup

Tabelul 1.3.
TABELUL CONSTATĂRILOR
Analiza Tabelului 1.1.
a. Să analizeze și să aprecieze dinamica/modificările din 2017, comparativ cu 2015 pe
fiecare țară:
Dinamica/modificări țară 1 – 
Dinamica/modificări țară 2 – 
b. Să realizeze clasament pe categorii fundamentale și să evidențieze categoria cu cea
mai scăzută valoare pentru fiecare an și modificările din 2017 față de 2015;
Categoria fundamentală cu cea mai scăzută valoare a indicelui:
Țara 1.:
Țara 2.: 
c. Să se identifice compoziția indicelui pentru categoria fundamentală cu cel mai scăzut
scor din boxa 1.1 
Analiza Tabelului 1.2
a. Să identifice și să efectueze analiza comparativă a poziției și indicilor egalității de gen
a țărilor în dinamica;
Țara cu cel mai mic scor al IEG – 
Țara cu cel mai mare scor al IEG – 
b. Să aprecieze domeniul cu cea mai scăzută valoare pentru fiecare țară pe ani:
Țara 1 – 
Țara 2 – 
c. Din boxa 1.2, să se aprecieze compoziția domeniului/indicilor cu cel mai redus scor și
să se constate influența acestuia asupra poziției și scorului final pentru fiecare țară.

Analiza comparativă a
tabelului 1.1 și a tabelului
1.2, pe ani
Care este scorul genera al țării în baza evaluării IEG din tabelul 1.2 față de IDGG din
tabelul 1.1 pentru fiecare țară pe fiecare an?
Țara 1.:
Țara 2.: 
Cum și care domenii din evaluarea IEG (boxa 1.2) au influențat modificările în scor? 
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Analiza Tabelului 1.1.
Analiza diferențelor
existente între indicatorii
IGGG si IEG (boxele 1.1
și 1.2)
Concluzii finale

Boxele 1.1 și 1.2 de distribuit pentru fiecare grup

Boxa 1.1
Indicatorii de estimare a Indicelui Decalajului de Gen Global
Categorii
Indicatorii de estimare
fundamentale
Participarea
1. Decalajul de participare (ratele de participare a femeilor și bărbațieconomică și
lor pe piața forței de muncă)
oportunitatea 2. Diferența de remunerare:
a) raportul dintre femei şi bărbați privind veniturile câștigate;
b) egalitatea salarială pentru munca similară.
3. Diferența în avansare:

Nivelul de
educaţie

a) raportul dintre femei şi bărbaţi printre legislatori, înalți funcționari şi manageri;
b) raportul dintre femei şi bărbaţi în rândul lucrătorilor tehnici şi
profesionali.
1. Rata de alfabetizare a femeilor față de bărbați
2. Raporturi între fete şi băieţi, femei şi bărbaţi:
a) în educaţie primară;
b) în educaţie secundară;
c) în educaţie, la nivel terţiar.

Sănătatea şi
supraviețuirea
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*O viziune pe termen lung a capacității țării de a educa femeile şi bărbaţii în număr egal este conturată prin raportul dintre rata de alfabetizare de sex feminin la rata de alfabetizare de sex masculin.
1. Raportul între sexe la naştere;
2. Decalajul de speranţă de viață sănătoasă dintre femei şi bărbaţi
(Această măsură asigură o estimare a numărului de ani pe care
femeile şi bărbaţii se pot aștepta să-i trăiască în stare bună de sănătate, luând în considerare anii pierduți prin violență, boli, malnutriție sau alți factori relevanți).
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Categorii
Indicatorii de estimare
fundamentale
Abilitarea (pu- 1. Raportul dintre femei şi bărbaţi în poziţii la nivel de ministru;
terea) politică 2. Raportul dintre femei şi bărbaţi în poziţii parlamentare;
3. Raportul dintre femei şi bărbaţi privind numărul de ani de mandat
executiv (prim-ministru sau președinte) pentru ultimii 50 de ani.
* Un dezavantaj clar în această categorie constă în absența unor
indicatori de captare a diferențelor dintre reprezentarea femeilor şi
bărbaților la nivel local.
Boxa 1.2.
Determinarea Indicelui Egalității de Gen la nivel de UE
Domeniul
Muncă

Indicatorii Indicelui compozit al Egalității de Gen la nivel European
1. Participarea este măsurată prin doi indicatori:
a) ratele de participare pe piața muncii, munca cu normă întreagă;
b) durata vieții profesionale.
2. Segregarea și calitatea muncii:

Bani

a) angajați în educație, sănătate umană și activități de asistență
socială;
b) abilitatea de a lua o oră sau două ore în timpul orelor de lucru
pentru a avea grijă de problemele personale sau familiale;
c) perspectivele privind cariera.
1. Primul sub-domeniu – resurse financiare – se măsoară prin
evaluarea:
a) diferențelor de venituri lunare între femei și bărbați,
b) diferențele în cazul venitului net echivalent.
2. Al doilea sub-domeniu – problemele sărăciei și distribuția inegală a
veniturilor – sunt capturate de indicatori
a) evaluare diferențelor de gen referitoare la populație, care nu este
expusă riscului de sărăcie;
b) raportul social de venituri între cei mai săraci și cei mai bogați din
rândul populației.
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Domeniul
Cunoștințe

Indicatorii Indicelui compozit al Egalității de Gen la nivel European
1. Primul sub-domeniu măsoară nivelul de educație și segregarea:
a) procentul femeilor și bărbaților care au un nivel de educație
superior;
b) segregarea de gen în domenii: educație, sănătate și bunăstare,
științe umane și arte (%)
2. Al doilea sub-domeniu acoperă zona de învățare continuă:

Timp

a) participarea femeilor și bărbaților la educație continuă și formare
formală sau non-formală.
1. Primul sub-domeniu vizează activitățile de îngrijire:
a) diferențele între femei și bărbați privind implicarea în îngrijirea și
educarea copiilor lor sau nepoților,
b) diferențele între femei și bărbați privind activitățile de gătit și
menaj.
2. Al doilea sub-domeniu vizează activitățile sociale, măsoară

Puterea

a) diferențele de gen în implicarea femeilor și bărbaților în activități
sportive, culturale sau de agrement;
b) diferențele de gen în implicarea femeilor și bărbaților în activități
de voluntariat și activități caritabile.
1. Primul sub-domeniu, puterea politică, este măsurată prin 3 indicatori care examinează diferențele de gen privind reprezentarea în
ministere, parlamente și adunările regionale.
2. Al doilea sub-domeniu, puterea economică se concentrează pe

Sănătatea

a) ponderea membrilor femei și bărbați în consiliile de administrație în cele mai mari companii cotate la nivel național, în consiliile
de supraveghere sau consiliile de administrație;
b) ponderea femeilor și bărbaților în toate departamentele-cheie
privind luarea deciziilor în băncile centrale din statele membre.
1. Starea de sănătate:
a) sănătatea percepută de sine, bună sau foarte bună;
b) speranța de viață la naștere (ani);
c) anii de viață sănătoși la naștere (ani).
2. Comportamentul:
a) oamenii care nu fumează și nu consumă băuturi dăunătoare;
b) oamenii care practică activități fizice și / sau consumă fructe și
legume.
3. Accesul:
a) accesul și gradul de satisfacție pentru nevoile de examinare
medicală;
b) accesul și gradul de satisfacție pentru nevoile examinare dentară.
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Domeniul
Violența

Indicatorii Indicelui compozit al Egalității de Gen la nivel European
1. Răspândirea – 21.2%

pe baza
sondajului/2015

a) procentul femeilor, care au suferit o violență fizică și /sau sexuală
de la vârsta de 15 ani;
b) procentul femeilor, care au suportat violență fizică și/sau sexuală
în ultimele 12 luni;
c) femei victime ale omuciderii intenționate de către făptuitor, rata
la 100 000 de loc.
2. Severitatea – 46.9%
a) procentul femeilor, care au suferit consecințe ale violenței fizice
și / sau sexuale de la vârsta de 15 ani – 68,9%;
b) procentul femeilor, care au suferit consecințe ale violenței fizice
și / sau sexuale în ultimele 12 luni – 32,9%;
c) procentul femeilor, care au suferit o violență fizică și / sau sexuală din partea mai multor tipuri de făptași (partener actual, fost
partener și / sau partener) – 37.4%.
3. Dezvăluirea – 14.3%
a) procentul femeilor, care au suferit o violență fizică și / sau sexuală în ultimele 12 luni și nu au spus nimănui – 14,3%.
4. Indicatori suplimentari
a) procentul femeilor, care au suferit o violență psihologică de către
un actual sau fost partener – 43%;
b) procentul femeilor, care au suferit hărțuire sexuală de către orice
făptuitor – 55%;
c) procentul femeilor, care au experimentat urmărirea de către
orice făptuitor – 18%;
d) femeile și fetele au înregistrat victime ale traficului de ființe
umane de către statele membre ale UE, rata la 100 000 de
femei – 2,3%.

Activitatea practică 1.3.
Denumirea: Analiza comparativă a poziției și dinamicii Indicelui Decalajului de Gen pentru R. Moldova și a Indexului Egalității de Gen determinat în R. Moldova
Obiective: Ø Să cunoască situația în domeniul egalității de gen a Republicii Moldova
în evaluările internaționale și naționale;
Ø Să înțeleagă conceptele definitorii și diferențele, care stau la baza estimării Indicelui Decalajului de Gen Global (IDGG) și a Indexului Egalității
de Gen Moldova (IEGM);
Ø Să efectueze analiza comparativă și în dinamică a IDGG și a IEGM și
aprecierea evoluției privind egalitatea de gen categorii fundamentale;
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Ø Să identifice modul de evaluare a IEGM în baza metodologiei și a bazelor de date statistice dezagregate pe sexe;

Materiale:

Timp
estimat:
Facilitare:

Ø Să prezinte concluzii argumentate și să aprecieze diferențele în evaluarea cantitativă și calitativă a egalității de gen în baza analizei efectuate
și a propriilor cunoștințe în domenii.
Hârtie; baza de date pentru fiecare grup: tabelul 1.4 și tabelul 1.5 cu date
pe R. Moldova; boxa informativă 1.3.
Materialul informativ format în baza cursului, paragraful 1.3, tema 1, slide-urile 1.34-1.35; și PPPT 1.36-1.40. din Prezentarea Power-Point 1 EGFP
tema 1.
35 minute

1. Participanții să rămână în cele două/patru grupe ca și în activitatea
precedentă și să fie distribuit materialul informativ pentru fiecare grup;
2. Fiecare grup va examina datele din tabelul 1.4 cu dinamica indicatorului decalajului de gen și va realiza următoarele analize:
a) identificarea categoriilor fundamentale cu cele mai mici valori și
determinarea modificărilor din 2018, comparativ cu 2006;
b) determinarea modificării scorului total în 2018, comparativ cu 2006
și completarea ultimului rând al tabelului;
c) compararea mărimii indicatorului pentru R. Moldova din 2017, cu
media mondială a IDGG.
3. Cereți fiecărui grup să examineze tabelul 1.5 cu datele IEGM și să aprecieze diferențele, astfel:
a) mărimea indicatorului IEGM și tendința acestuia;
b) domeniile relevante incluse în determinarea IEGM și mărimile pe
domenii;
c) din analiza informațiilor prezentate în boxa1.3, să constate diferențele, comparativ cu datele din boxa 1.1, privind componența categoriilor fundamentale sau a sub-indicatorilor;
d) constatarea diferențelor pe categorii identice evaluate în ambele –
Abilitare politică; Sănătate, Educație, Participare Economică (Acces
la resurse);
e) stabilirea categoriei fundamentale care determină, în mod hotărâtor, scorul general și poziția țării;
f) identificarea factorilor cantitativi și calitativi, care influențează scorul
în analiza comparativă dintre IGGG și IEGM.
4. Alegeți două grupe, prin rotație, care să prezinte concluzii finale pe
punctele de mai sus, iar celelalte grupe să completeze răspunsurile
asupra estimării IGGG și a IEGM.
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5. Discutați segemetele problematice privind egalitatea de gen în R.
Moldova în baza datelor statisticii de gen prezentate în slide-urile
1.36-1.40.

NOTE FORMATOR:
Ø Există diferență semnificativă în aprecierea IEGM Moldova prin includerea noilor
componente/domenii, precum și a compoziției fiecărui indicator. Un rol important îl
constituie existența domeniului Percepții și stereotipuri, care oferă aspecte calitative
măsurării indexului in Moldova.
Ø În anul 2018, în R. Moldova, nivelul egalității de gen nu s-a îmbunătățit, comparativ
cu anul precedent. Atât în anul 2018, cât şi în anul 2017, nivelul egalității între femei
şi bărbaţi a trecut puțin peste pragul de 50, înregistrând o valoare de 58 de puncte.
Comparația cu rezultatele obținute în anii precedenți (2009 şi 2015), permite să constatăm că, în 6 ani, nu s-au înregistrat îmbunătățiri semnificative în asigurarea șanselor
egale între genuri. Se subliniază concluzia că decidenții nu aplică măsuri eficiente de
intervenție, pentru a contribui la dezvoltarea unei societăți, în care atât femeile, cât și
bărbații se pot bucura de un nivel egal de bunăstare în toate domeniile vieții.
Ø Domeniile în care nivelul egalității de gen s-a îmbunătățit, comparativ cu anul precedent, sunt Accesul la Resurse, Piața Muncii şi Sănătatea.
Ø Un fapt ce trebuie menționat este înrăutățirea considerabilă a percepțiilor populației
vizavi de rolurile de gen în societate. Printre cauzele ce au generat această situație, se
pot enumera: (1) neconștientizarea poverii duble (îmbinarea responsabilităților casnice cu cele de serviciu) însăși de către femei şi (2) aplicarea insuficientă şi ineficientă a
reformelor (inclusiv în domeniul educației) de către autorități, ce ar contribui la depășirea inegalităților de gen în toate domeniile de activitate.

BAZA DE DATE pentru activitatea practică
Tabelul 1.4.
Dinamica indicelui decalajului de gen global al Republicii Moldova, din raportul global
în perioada 2006-2018
Indicele
Decalajului
de Gen
Global
Anul
2006
2012
2014
2015

Nr. total
de țări
115
135
142
145

Participarea
economică și
oportunitatea

Accesul la
educație

Sănătatea
și supraviețuirea

Abilitarea
politică

Scorul

Locul

Scorul

Locul

Scorul

Locul Scorul

Locul

Scorul

Locul

71,3
71,1
74,0
74,2

17
45
25
26

76,0
76,1
80,8
79,7

2
21
11
18

99,4
99,6
99,5
99,6

37
42
56
50

1
34
37
42

11,7
10,4
18,0
19,5

50
85
59
58

98,0
97,9
97,9
97,9
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Indicele
Decalajului
de Gen
Global
Nr. total
de țări
2017
144
2018
149
IDGG, media
mondială în
2018
Anul

Participarea
economică și
oportunitatea

Accesul la
educație

Sănătatea
și supraviețuirea

Abilitarea
politică

Scorul

Locul

Scorul

Locul

Scorul

Locul Scorul

Locul

Scorul

Locul

74,0
73,3

30
35

81,1
78,5

11
18

99,2
99,3

66
69

42
1

17,6
17,6

72
72

68

59

98,0
98,0

95

96

22

Tabelul 1.5.
Indexul egalității de gen determinat în R. Moldova
Domeniile relevante
1. Piața muncii
2. Politica
3. Educația
4. Accesul la Resurse
5. Percepții și stereotipuri
6. Sănătate
INDEXUL EGALITĂȚII DE GEN
MOLDOVA

2009
64
32
55
77
42
73
57

2015
62
36
54
75
47
71
57

2016
62
36
54
75
47
71
57

2017
63
36
54
76
51
69
58

2018
64
36
53
79
47
70
58

Sursa: Indexul Egalității 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

Boxa 1.3.
Metodologia determinării indexului egalității de gen în R. Moldova
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 impact, pentru fiecare din cele
6 domenii a fost calculat un sub-index, care poate varia de la 0 – indicând o inegalitate
totală între femei şi bărbaţi şi 100 – indicând o egalitate de gen perfectă. Astfel, cu cât indicele este mai aproape de 100, cu atât nivelul egalității de gen este mai înalt.3

3 Indexul Egalitatii de Gen 2017: Care este nivelul de egalitate dintre femei și bărbați? Pp.10-11.
Disponibil: http://www.progen.md/files/9049_indexul_egalitatii_de_gen_2017_final.pdf
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
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Domeniul
Piaţa Muncii

Indicatorii
• Rata de ocupare.
• Reconcilierea vieții profesionale cu cea de familie măsurată prin
rata de ocupare în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 2549 de ani, care au cel puţin 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).

Politică

• Rata de ocupare informală, cu excepția sectorului agricol.
• Ponderea candidaților / candidatelor în cadrul alegerilor
parlamentare.
• Ponderea deputaților / deputatelor în Parlament.
• Ponderea candidaților / candidatelor pentru funcţia de consilier/ă
local/ă.
• Ponderea candidaților / candidatelor la funcţia de primar.

Educaţie

• Ponderea persoanelor alese în funcţia de primar.
• Ponderea studenților / studentelor în domeniile cu profil real (ştiinţe exacte, inginerie, tehnologii de fabricare, tehnologie chimică,
arhitectură şi construcții).
• Ponderea studenților / studentelor în domenii cu profil umanist
(ştiinţe ale educației , arte, ştiinţe umanistice, ştiinţe politice, ştiinţe sociale, asistenţa socială, ştiinţe ale comunicării).
• Ponderea studenților / studentelor din programele de învățământ
superior.
• Ponderea absolvenților/ absolventelor în instituțiile de învățământ
secundar profesional.

Accesul la
Resurse

• Ponderea persoanelor (25-64 de ani) care au studii superioare.
• 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 prestațiile sociale.
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Domeniul
Percepţii şi
stereotipuri

Indicatorii
• Ponderea răspunsurilor pozitive la întrebarea – destinul femeii
este familia şi gospodăria.
• Ponderea răspunsurilor pozitive la întrebarea – femeile nu au ce
căuta în politică.
• Ponderea răspunsurilor pozitive la întrebarea – este mai mult de
datoria bărbaţilor să aducă bani în casă.
• Ponderea răspunsurilor pozitive la întrebarea – femeile sunt mai
puțin capabile şi nu pot ocupa funcții de conducere.

Sănătate

• Ponderea răspunsurilor pozitive la întrebarea – este mai mult de
datoria femeilor să se ocupe de treburile casei.
• Mortalitatea generală a populației, bolile aparatului respirator, la
100 000 de locuitori.
• Morbiditatea prin tumori maligne la 100 000 de locuitori.
• Durata medie a speranței de viață.
• Mortalitatea generală a populației, boli ale aparatului circulator, la
100 000 de 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.

Sesiunea 4. Direcțiile strategice privind asigurarea egalității
de gen
Obiectivele sesiunii:
Ø Cunoașterea documentelor strategice privind asigurarea egalității
de gen pe plan național și internațional;
Ø Înțelegerea domeniilor-cheie și ariilor de intervenție vizate în
documentele strategice;

Cuvinte și
sintagme-cheie:
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Ø Identificarea și conștientizarea angajamentelor și necesităţii
măsurilor de reducere a inegalităților de gen la nivelul instituției,
societății, țării și pe plan internațional.
Obiective strategice, Transformarea normelor sociale discriminatorii, Echilibrul muncă-viață, Remunerarea egală, Diferențele de gen,
Emanciparea femeilor.
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Obiectivele sesiunii:
Durata sesiunii: 60 minute
Prezentarea obiectivelor – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 15 min.
Activitatea practică 1.4. – 30 min.
Materiale:

Desfășurarea
sesiunii

Rezumatul sesiunii și a modulului – 10 min.
Tema 1, paragraful 1.4. Cursul Egalitatea de Gen pentru Funcționarii
Publici;
Prezentarea Power-Point 1, Modulul EGFP, slide-uri PPT 1.41-1.46.
1. Prezentați obiectivele, durata desfășurării sesiunii teoretice și
celor practice.
2. Prezentarea informațiilor din PPT 1.41-1.46 în baza materialelor
din tema 1, paragraful 1.4 al cursului EG.
3. Realizarea activității practice 1.4.
4. Formularea concluziilor și a rezumatului sesiunii/temei.

Activitatea practică 1.4.
Denumirea:

Obiective:

Evaluarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021 și a Recomandărilor de
aplicare a ODD nr. 5 în R. Moldova conform ODD din Agenda 2030
prin prisma obiectivelor și a domeniilor de intervenție
Ø Să înțeleagă importanța domeniului egalității de gen pe termen
lung și a ireversibilității procesului de integrare a dimensiunii de
gen;
Ø Să identifice corelația dintre obiectivele strategice și domeniile
de intervenție privind egalitatea de gen și datele statisticii de gen
analizate;

Materiale:

Ø Cunoaşterea direcțiilor de dezvoltare durabilă și a celor strategice
privind egalitatea de gen pentru R. Moldova.
Hârtie, baza de date pentru activitatea în grup: tabelele 1.6 și 1.7 cu
informații;
Materialul informativ format în baza paragrafului 1.4, tema 1 cursul
EG,

Timpul estimat:
Facilitare:

slide-uri 1.42-1.43 din Prezentarea Power-Point 1, tema 1 EGFP.
35 de minute
Etapa I. Identificarea corespondenței între domeniile strategice și
cele de intervenție
1. Distribuiți fiecărui participant tabelul 1.6;
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2. Rugați-i să evalueze obiectivele generale și domeniile de intervenție și să identifice corespondența. Să se indice pentru fiecare
obiectiv general (din coloana stângă) unde/în ce domeniu trebuie
să fie aplicat sau implementat; să se coreleze cu datele statisticii
de gen analizați în activitatea precedentă.
3. După finalizarea activității, rugați 5 participanți (aleși aleatoriu) să
prezinte câte un obiectiv cu aria corespunzătoare și le înscrieți pe
flipchart rezultatele;
4. Rugați-i pe toți să intervină cu modificări sau completări argumentate, astfel, încât să se ajungă la un consens privind
corelațiile.
Răspunsuri: A: 2,4,6,7,8; B-9; C – 1; D – 3; E – 5.
Precizați că fiecare arie de intervenție are obiectivele specifice în
funcție de nevoile și prioritățile domeniului.
Etapa a II-a. Discuția privind obiectivele strategice ale Republicii
Moldova
1. Distribuiți fiecărui participant tabelul 1.7;
2. Fiecare participant să analizeze obiectivele și să reflecteze asupra
următoarelor întrebări:
a. Considerați că orizontul de timp prevăzut pentru realizarea
ambelor documente de politici este suficient?
b. Cum înțelegeți ținta 5.4 din ODD – 5? Corelați discuția cu datele statistice privind Rata de inactivitate economică din slide-ul
PPPT 1.40
3. La finalizarea activității, discutați cele două întrebări și clarificați
părerile participanților privind obiectivele strategice pe termen
mediu și lung.

NOTE FORMATOR:
Ø Viziunea globală și complexă a ODD 5, precum și termenul de realizare;
Ø Realizarea obiectivelor Strategiei sunt considerate ca o etapă în vederea atingerii țintelor ODD-5;
Ø Ținta 5.4 vizează condiții bune de infrastructură (drumuri, lumină, acces pentru persoane cu dizabilități), accesul la apă (apeducte, canalizare), rapiditatea și simplitatea
pentru servicii publice de calitate (timp, documente necesare de prezentat etc., servicii de asistență socială), ceea ce va permite degajarea (eliberarea) timpului utilizat de
femei pentru munca neremunerată și, de exemplu, participarea activă la activitățile,
manifestările, dezbaterile, consultările din cadrul comunității.
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BAZA DE DATE pentru activitatea practică
Etapa 1.

Tabelul 1.6.
Obiectivele generale/strategice în promovarea egalității de gen
A. Asigurarea abordării complexe a egalității între
femei și bărbați

Domeniile de intervenție
1.

(vizează: legislația, politici, procese, proceduri, programe, proiecte etc.) 
2.

Stereotipurile în societate și comunicarea
nonviolentă;
Educație;

3.
B. Fortificarea mecanismului instituțional de asigurare
a egalității între femei și bărbați (consolidarea și coordonarea instituțională). Consolidarea capacităților
4.
umane 

Egalitatea de gen în
sectorul de securitate și
apărare;

C. Combaterea stereotipurilor în societate și promova- 5.
rea comunicării nonviolente 

Bugetarea sensibilă la
dimensiunea de gen;

D. Eliminarea discriminărilor și a tuturor formelor de
violența 

Participarea femeilor la
nivel de luare a deciziilor;

6.

Protecție socială și politici familiale;

7.

Schimbări climatice;

E. Integrarea bugetării sensibile la dimensiunea de gen 8.
în procesul de elaborare a programelor bugetare 
9.

Piața muncii și disparitate
salarială de gen;
Mecanismul instituțional;

10. Sănătate.
Etapa 2.

Tabelul 1.7.
ODD-5. Realizarea egalității de gen și
Obiectivele generale ale Strategiei pentru
abilitarea tuturor femeilor și fetelor. 6
egalitatea de șanse între femei și bărbați
ținte pentru R. Moldova 2030
2017-2021
1. Eliminarea tuturor formelor de discri- 1. Asigurarea abordării complexe a egalității
minare împotriva femeilor și fetelor;
între femei și bărbați;
2. Prevenirea și eliminarea violenței
2. Fortificarea mecanismului instituțional
împotriva fetelor și femeilor, inclusiv
de asigurare a egalității între femei și
traficarea;
bărbați;
3. Eliminarea căsătoriilor timpurii și
3. Combaterea stereotipurilor în societate și
forțate cu copii (pentru comunitatea
promovarea comunicării nonviolente;
de etnie romă);

EGALITATEA DE GEN
Curs pentru Funcționarii Publici

43

ODD-5. Realizarea egalității de gen și
Obiectivele generale ale Strategiei pentru
abilitarea tuturor femeilor și fetelor. 6
egalitatea de șanse între femei și bărbați
ținte pentru R. Moldova 2030
2017-2021
4. Recunoașterea și aprecierea îngrijirii 4. Promovarea egalității de gen în sectorul
și lucrului casnic neplătit prin furnizade securitate și apărare;
rea de servicii publice, infrastructurii
și politicilor de protecție socială;
5. Integrarea bugetării sensibile la dimen5. Asigurarea participării depline și
siunea de gen în procesul de elaborare a
eficiente a femeilor și egalității de
programelor bugetare.
șanse la posturi de conducere la toate
nivelurile de luare a deciziilor în viața
politică, economică și publică;
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.

Rezumat Modulul I.
Pe baza lecțiilor învățate din punerea în aplicare a Platformei de acțiune de la Beijing, au
fost determinate o serie de măsuri urgente în cinci domenii globale şi prioritare pentru
accelerarea progresului:
1) transformarea normelor sociale discriminatorii şi a stereotipurilor de gen;
2) transformarea economiei în vederea realizării egalității de gen şi a dezvoltării durabile;
3) asigurarea participării depline şi egale a femeilor în procesul decizional la toate
nivelurile;
4) creșterea semnificativă a investițiilor în egalitatea de gen;
5) lichidarea tuturor formelor de violență;
6) consolidarea responsabilității pentru egalitatea de gen şi realizarea drepturilor omului
ale femeilor și fetelor.
Fiecare țară, pentru fiecare zonă critică, identifică și stabilește obiectivele strategice, precum şi un catalog detaliat de acțiuni conexe, care trebuie întreprinse de guvern, instituții,
întreprinderi, societăți civile etc. la nivel local, regional și național.
În prezent, experiența acumulată privind promovarea abordării integratoare a egalității de
gen oferă un cadru complex de modele, instrumente și tehnici de elaborare, implementare, analiză şi evaluare. Rezultatele obținute în promovare şi creșterea egalității de gen pe
plan mondial, din ultimii două decenii, confirmă faptul că valorificarea egală a potențialului
femeilor şi bărbaților are implicații directe şi indirecte asupra dezvoltării economice, creșterii echității sociale şi asigurării drepturilor fundamentale ale omului.
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www.5wwc.org/conference_background/1985_WCW.html
17. Convenţia cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor
(CEDAW), din cadrul sesiunii ONU, adoptată în 1979. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm
18. European Pact for Gender Equality (2011-2020). Disponibil: https://www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/119628.pdf
19. Mainstreaming the gender perspective into all policies and programmes in the United
Nations system, ECOSOC, iulie 1997, capitolul IV. ECOSOC agreed conclusions, 1997/2.
Disponibil: http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/ECOSOCAC1997.2.PDF
20. Platforma de Acţiune, Bejing 1995. Textul integral Disponibil: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/index.html
21. Raport privind realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) Disponibil:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/mdg/the-millennium-development-goals-report-2015.html
22. Raport privind aplicarea Platformei de la Beijing 1995-2015 (Beijing+20) mondial și pe plan național. Disponibil: http://www.unwomen.org/en/csw/csw59-2015
Disponibil: http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/Targ
ets_ONU_RO.pdf
23. Rapoartele de progres al realizării Platformei de acţiuni, Beijing 1985. Disponibil:
E/2005/27-E/CN.6/2005/11; E/2010/27-E/CN.6/2010/11
24. Raportul privind decalajul de gen global 2015. (The Global Gender Gap Report).
Disponibil: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/
#economy=ISL http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2015
25. Global Gender Gap Report 2017. Disponibil: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2017/ http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
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26. Raportul EIGE, 2017. The Gender Equality Index 2017 Report. Disponibil: http://eige.
europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report
27. Raportul privind egalitatea de gen la nivelul Uniunii Europene, Disponibil: http://eige.
europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming
28. Platforma EIGE, 2017. Disponibil: http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report
29. European Pact for Gender Equality (2011-2020). Disponibil: https://www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/119628.pdf
30. Indexul Egalitatii de Gen 2017: Care este nivelul de egalitate dintre femei și bărbați?
Disponibil: http://www.progen.md/files/9049_indexul_egalitatii_de_gen_2017_final.
pdf Indexul Egalitatii de Gen 2019: Care este nivelul de egalitate dintre femei și bărbați? Disponibil: http://progen.md/files/1421_indexul_egalitatii_de_gen_2019_final.
pdf
31. Sustainable Development site for more on 17 goals to transform our world. Disponibil:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
32. Cronologia – activismul femeilor. Etapele mișcării feministe. Disponibil: http://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/en/index.html#/1840
33. Cronologia – Egalitatea de gen în cadrul ONU. Disponibil: https://trainingcentre.unwomen.org/timeline/#0
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MODULUL II.
INTEGRAREA
DIMENSIUNII DE GEN
ÎN POLITICILE PUBLICE
ȘI PROCESELE
DECIZIONALE
Sesiunea 1. Condițiile și principiile integrării egalității de
gen în politicile publice și procesele decizionale
Obiectivele sesiunii:
Ø Să argumenteze condițiile de bază necesare promovării abordării
integratoare a dimensiunii de gen;
Ø Să identifice principiile de bază ale abordării integratoare a egalității
de gen în cadrul politicilor publice ;
Ø Să determine rolul guvernului în promovarea abordării integratoare a
egalității de gen;
Ø Să aplice lista de verificare pentru identificarea condițiilor create în R.
Moldova vizând promovarea egalității de gen;

Cuvinte
și sintagme-cheie:
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Ø Să înțeleagă importanța și funcționarea mecanismului instituțional în
promovarea egalității de gen.
Dimensiunea de gen, participarea politică, participarea echitabilă,
implicațiile de gen, realocarea resurselor sub aspect de gen, mecanism
instituțional.
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Obiectivele sesiunii:
Durata
sesiunii:

60 minute
Prezentarea obiectivelor – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 10 min.
Activitatea practica 2.1 – 40 min.

Materiale:

Rezumatul sesiunii – 5 min.
Tema 2, paragraful 2.1. Cursul Egalitatea de Gen pentru Funcționarii
Publici;

Prezentarea Power-Point 2, Modulul 2 EGFP, slide-uri PPT 2.1-1.5.
Desfășurarea 1. Prezentați obiectivele, durata desfășurării sesiunii teoretice și celor
sesiunii
practice.
2. Prezentarea informațiilor din PPT 2.1-2.5 în baza materialelor din
tema 2, paragraful 2.1 al cursului EG.
3. Realizarea activității practice 2.1
4. Formularea concluziilor și a rezumatului sesiunii.

Activitatea practică 2.1.
Denumirea:
Obiective:

Determinarea prezenței condițiilor necesare implementării abordării
integratoare a egalității de gen în R. Moldova
Ø Să identifice gradul de respectare a principiilor egalității de gen și să
verifice condițiile create de Guvernul Republicii Moldova pentru promovarea egalității de gen;
Ø Să evalueze cadrul normativ și cadrul instituțional existent în R.
Moldova pentru gender mainstreaming;
Ø Să cunoască autoritățile responsabile și competențele atribuite autorităților și instituțiilor statului în domeniul egalității de gen;

Materiale:

Ø Să cunoască și să aplice formatul listei de verificare pentru activitățile
de evaluare a condițiilor de promovare a egalității de gen în cadrul
instituției.
Hârtie, baza de date pentru activitatea în grup: tabelele 2.1 și 2.2
(constatator);
Boxa 2.1, Boxa 2.2. APC, Boxa 2.2. APL.
Materialul informativ format în baza paragrafului 2.1, tema 2, cursul EG,

Timp
estimat:
Facilitare:

slide-uri 2.1-2.5 din Prezentarea Power-Point 2 tema 2 EGFP.
40 minute

1. Împărțiți participanții în perechi și distribuiți setul de materiale necesare activității practice;
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2. Revizuiți slide-urile 2.2-2.5 din prezentarea temei 2 și lăsați pe ecran
slide-ul 2, care reflectă condițiile necesare integrării egalității de gen;
3. Cereți fiecărui grup să analizeze Tabelul 2.1 cu lista activităților guvernului, necesare abordării integratoare a egalității de gen;
4. În baza informațiilor din Boxa 2.1 și Boxa 2.2. (APC și APL), fiecare grup
să identifice și să completeze tabelul 2.2 constatator pentru fiecare
activitate prevăzută în lista de verificare cu indicarea documentului
existent, instituției responsabile sau competențelor reglementate;
5. La pozițiile pentru care nu s-au identificat activități, documente etc.,
rugați grupul să reflecteze asupra importanței și necesității (ca o condiție), precum și asupra variantelor posibile de acțiuni/acte/responsabili
etc.
6. La finalizarea completării tabelului constatator 2.2, rugați fiecare grup
să prezinte câte o activitate din lista cu completările realizate de acest
grup. Celelalte grupe să verifice tabelele lor, precum și ale celor care
le prezintă, prezența sau lipsa constatărilor și să completeze în caz de
necesitate;
7. Pozițiile din lista care nu au fost completate de niciun grup să fie discutate la sfârșitul verificării întregii liste;
8. La dezbaterea activităților-lipsă din lista de verificare, corelați cu
slide-ul 2 necesitatea acesteia, scrieți pe flipchart toate variantele
prezentate de grup și bifați-le pe cele mai argumentate;
9. Încheiați activitatea cu o sesiune plenară în cadrul căreia facilitatorul
va citi cu voce tare unele răspunsuri sau categorii comune. Rugați
participanții să sublinieze legăturile pe care le văd între concepte sau
cuvintele ce se repetă.
10. Întrebați participanții dacă există sau ar fi nevoie și de alte activități
de realizat la acest nivel și cine ar fi responsabil;
11. La sfârșit, întrebați dacă acest format al Listei de verificare poate fi
utilizat pentru orice instituție/autoritate publică pentru integrarea
egalității de gen atât în domeniul său de activitate, cât și la nivelul
intern al instituției.

NOTE FORMATOR:
ü

ü
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Să se ajungă la concluzia că această Listă de Verificare poate fi preluată pentru inițierea
integrării dimensiunii de gen în orice instituție, urmând ca, pe parcurs, să fie modificată în funcție de specificul și nevoile proprii.
Lista de verificare – reprezintă un instrument de evaluare – poate fi utilizată în evaluarea inițială a oricărei instituții pentru a stabili punctele forte și vulnerabile, cât și
direcțiile de acțiune pe viitor.
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BAZA DE DATE pentru activitatea practică
Tabelul 2.1.
Lista activităților Guvernului necesare pentru inițierea și promovarea egalității de gen
Activitățile
ü Planul strategic al
întregului guvern
pentru egalitatea
de gen
ü Mecanisme instituționale pentru
integrarea egalității
de gen
ü Evaluarea impactului de gen

ü Integrarea în ciclul
bugetar

ü Responsabilitatea

Scopul urmărit
Să asigure angajarea la cel mai înalt nivel politic, la nivelul guvernării, și conducerea coerentă de implementare a strategiei
pentru o egalitate de gen efectivă și o abordare integrată.
Crearea cadrului instituțional, care să asigure implementarea,
coordonarea și durabilitatea eficace a strategiei privind egalitatea de gen.
ð Adoptarea cadrului normativ pentru analiza de gen, care
include, în mod specific, evaluările impactului de gen.
Concomitent, să fie formate capacitățile umane și să fie disponibil accesul la expertiză de gen pentru a efectua analiza
de gen într-o manieră calitativă.
ð O problemă importantă vizează datele și informațiile
dezagregate pe sexe, disponibile și utilizate pentru analiză,
evaluare, monitorizare și raportare.
Integrarea perspectivei de gen în toate fazele ciclului bugetar
și la toate nivelurile astfel, încât să se maximizeze transparența
în ceea ce privește deciziile de alocare a resurselor relevante în
funcție de gen ( se urmărește implementarea și realizarea: analizei bugetare ex-ante; bugetarea sensibilă la gen propriu-zisă;
evaluarea bugetară ex-post; asigurarea condițiilor favorabile;
Guvernele asigură că există suficiente date dezagregate).
Crearea și consolidarea capacităților instituțiilor independente
(cum ar fi Comisiile independente, instituțiile de audit) și organismele consultative (de exemplu, consiliile guvernamentale)
pentru a monitoriza punerea în aplicare a strategiilor privind
egalitatea de gen, integrarea problemelor de gen în procesul de
elaborare a politicilor de raportare periodică, măsurare și audit.
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Activitățile
ü Măsurarea
progresului

Scopul urmărit
Consolidarea bazei de evidență și de măsurare sistematică a
progreselor înregistrate în ceea ce privește performanța egalității de gen, pe baza indicatorilor de impact și a rezultatelor
măsurabile, prin:
- elaborarea și punerea în aplicare a cadrului normativ și indicatorilor de evaluare;
- măsurarea și colectarea de date pentru evaluarea și raportarea periodică a performanțelor strategiilor, inițiativelor,
politicilor publice și programelor de guvernare la niveluri
adecvate de guvernare;

- construirea capacității instituțiilor publice pe baza acestor
evaluări.
Stabilirea sau menținerea unor mecanisme eficiente, indepenü Mecanismele de
reclamație și recurs dente, imparțiale și operative de contestare și recurs pentru a
proteja drepturile privind egalitatea de gen și pentru a lua în
considerare plângerile în mod eficient, competent și imparțial.
Tabelul 2.2.
Lista de Verificare a realizării activităților la nivelul Guvernului R. Moldova
(constatărilor)
Activitățile
ü Planul strategic al guvernului pentru egalitatea de gen
ü Mecanismele instituționale pentru
integrarea egalității de gen
ü Evaluarea impactului de gen
ü Integrarea în ciclul bugetar
ü Responsabilitatea
ü Măsurarea progresului
ü Mecanismele de reclamație și
recurs
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Documentul unde este reflectat
Denumirea Instituțiilor/grupurilor/ unităților
responsabile

Boxa 2.1.
Cadrul normativ și instituțional privind egalitatea de gen în R. Moldova
1. Legea nr. 5 din
09.02.2006
2. Hotărîrea Guvernului
nr.350 din 07.04.2006
3. Hotărîrea Guvernului
nr. 895
din 7 august 2006
4. Legea nr. 45 din
01.03.2007
5. Legea nr. 168 din
09.07.2010
6. Legea nr. 121 din
25.05.2012
7. Legea nr. 298 din
21.12.2012

Cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi
bărbaţi
Instituirea Comisiei Guvernamentale pentru egalitate între
femei şi bărbaţi
Regulamentul Comisiei Guvernamentale pentru egalitate
între femei şi bărbaţi
Privind prevenirea şi combaterea violenței
Privind modificarea şi completarea Codului muncii al
Republicii Moldova
Cu privire la asigurarea egalităţii
Cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii

(Consiliul adoptă decizii, note de autosesizare, avize consultative, acte de constatare, întocmește demersuri şi sesizări,
elaborează studii şi rapoarte, prezintă informații şi depune
solicitări (Mecanismul de reclamații, plângeri).
8. Hotărîrea Guvernului Strategia pentru asigurarea egalităţii între femei şi bărbaţi în
nr.259 din 28.04.2017 Republica Moldova pe anii 2017-2021
9. Hotărârea Guvernului Strategia națională de prevenire şi combatere a violenței faţă
nr.281 din 03.04.2018 de femei şi a violenței în familie pentru perioada 2018-2023
10. Comisia Parlamentară „Comisia drepturile omului şi relații interetnice”.
Obiectul de activitate, printre altele vizează: Drepturile omului; problemele minorităților naţionale; asigurarea şi monitorizarea aplicării legislației privind șansele egale pentru
femei şi bărbaţi; monitorizarea implementării cadrului legal în domeniul nediscriminării,
a celui ce ține de drepturile economice, sociale şi culturale ale persoanei; reglementări
privind violența domestică, drepturile femeii şi ale copilului; promovarea politicilor
şi strategiilor în domeniul drepturilor omului, precum şi monitorizarea implementării
acestora; politica de stat în domeniul protecției drepturilor copilului şi ale familiei, crearea cadrului legislativ în acest domeniu şi monitorizarea aplicării lui; asigurarea cadrului
legal privind drepturile persoanelor cu dizabilități.
11. Guvernul Republicii Moldova și-a propus, în calitate de obiectiv, promovarea integrării dimensiunii de gen în programele bugetare prin stabilirea indicatorilor sensibili la
dimensiunea de gen, obievtiv reflectat și în cadrul Strategiei cu privire la egalitatea
de șanse 2017-2021
12. Studii, evaluări, statistici elaborate de Biroul Național de Statistică
13. Rezultatele procesului de consultare cu privire la adaptarea Agendei de Dezvoltare
Durabilă 2030 la contextul Republicii Moldova: evaluări și recomandări
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Boxa 2.2 APC
AUTORIȚĂȚILE ABILITATE CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL EGALITĂȚII DE GEN ŞI
COMPETENȚELE ACESTORA
Autorităţile abilitate cu
atribuții în domeniul
Competențele în domeniul egalității de gen, art.art.16-22
egalității între femei și
bărbați, art. 15: ()
(a). Parlamentul;
a) adoptarea cadrului legislativ care asigură egalitatea între
femei şi bărbaţi în toate domeniile;
b) monitorizarea implementării principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în toate direcţiile şi la toate nivelurile politicii
de stat;

(b). Guvernul;

c) examinarea rapoartelor Guvernului şi ale Avocatului
Poporului asupra situaţiei în domeniu, conform legislației.
a) asigură integrarea în politici, strategii, programe, acte
normative şi investiţii financiare a principiului egalităţii între
femei şi bărbaţi;
b) aprobă planurile şi programele naţionale privind egalitatea
între femei şi bărbaţi, monitorizează realizarea lor;

(c). Comisia guvernamentală pentru
egalitate între
femei şi bărbaţi;

c) prezintă periodic Parlamentului rapoarte asupra situaţiei şi
activităţii în domeniu, conform legislaţiei.
a) promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi, abordarea ei
complexă;
b) coordonarea activităţii autorităţilor administraţiei publice
centrale şi locale în problemele egalităţii între femei şi
bărbaţi;
c) dezvoltarea colaborării structurilor de stat cu societatea civilă şi cu organizaţiile internaţionale, precum şi impulsionarea parteneriatului acestora cu sectorul privat şi cu mediul
de afaceri în promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi;

(d). Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale
şi Familiei (organ
specializat);

d) analiza planurilor şi a programelor naţionale şi locale, a valorificării investiţiilor financiare în domeniul egalităţii între
femei și bărbați.
a) elaborarea şi perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ
în domeniul egalităţii între femei şi bărbaţi;
b) identificarea necesităţii efectuării studiilor analitice în
domeniul egalităţii între femei şi bărbaţi în parteneriat
cu alte autorități ale administraţiei publice centrale de
specialitate;
c) elaborarea documentelor de politici în domeniul egalităţii
între femei şi bărbaţi şi prezentarea acestora Guvernului
spre aprobare.
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Autorităţile abilitate cu
atribuții în domeniul
Competențele în domeniul egalității de gen, art.art.16-22
egalității între femei și
bărbați, art. 15: ()
(e.) Ministerele și alte Competențele autorităților ale Administrației Publice
Centrale
autorități administrative centrale a) asigurarea abordării complexe a egalității între femei şi
(grupurile coordobărbaţi şi a realizării tratatelor internaționale din domeniu
natoare în domeîn sfera de competență;
niul gender);
b) asigurarea respectării principiului egalității între femei şi
bărbaţi în politica de cadre şi crearea condițiilor de prevenire a oricăror forme de discriminare după criteriul de sex și
de hărţuire sexuală la locul de muncă;
c) prezentarea către Ministerul Muncii, Protecției Sociale şi
Familiei, în modul stabilit, a rapoartelor despre situația
privind implementarea politicii naționale de asigurare a
egalității de şanse între femei şi bărbaţi;
d) exercitarea altor atribuţii în domeniu conform legislaţiei.
Grupul coordonator în domeniul gender are următoarele
atribuții:
a) monitorizează respectarea legislaţiei în domeniul de asigurare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în cadrul
autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate;
b) aprobă rapoartele unităților gender privind asigurarea egalității de șanse între femei şi bărbaţi în sectorul de activitate
şi le prezintă în modul prevăzut organului specializat;
c) examinează cazurile de discriminare după criteriul de sex şi
de hărţuire sexuală la nivel de ramură, precum şi în structurile descentralizate şi desconcentrate;
d) înaintează conducătorului autorității propuneri de înlăturare a condițiilor de discriminare;  
e) cooperează cu Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, oferind datele, informațiile
şi documentele solicitate de acesta;
f) remite organelor de drept abilitate materialele acumulate
în cazurile de examinare a plângerilor privind hărţuirea
sexuală la locul de muncă;
g) contribuie la consolidarea cunoştinţelor funcţionarilor publici din ramură cu privire la subiectele ce ţin de asigurarea
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

EGALITATEA DE GEN
Curs pentru Funcționarii Publici

55

Autorităţile abilitate cu
atribuții în domeniul
egalității între femei și
bărbați, art. 15: ()

Competențele în domeniul egalității de gen, art.art.16-22
Unitatea gender (Membrii grupului coordonator) are următoarele atribuții:
a) prezintă propuneri de integrare a principiului egalităţii
între femei şi bărbaţi în politicile şi planurile sectoriale de
activitate;
b) identifică, studiază şi contribuie la soluționarea problemelor de discriminare după criteriul de sex în domeniul de
activitate;
c) participă la examinarea petițiilor asupra cazurilor de discriminare după criteriul de sex şi de hărțuire sexuală la locul
de muncă;
d) elaborează rapoarte privind implementarea politicii naţionale de asigurare a egalităţii de șanse între femei și bărbați
şi le prezintă spre aprobare grupului coordonator în domeniul gender;
e) studiază experiența internațională;

(g.) Biroul Național de
Statistică;
(h.) Consiliul pentru
prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea
egalităţii.

f) exercită alte atribuţii conform legislaţiei.
va colecta, prelucra şi generaliza informațiile statistice dezagregate pe sexe.
asigură protecția împotriva discriminării şi egalitatea tuturor
persoanelor în conformitate cu legislația (Legea nr. 298 din
21.12.2012, Regulamentul de activitate al Consiliului pentru
prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii.)
(Din Regulament *** ”…atribuţii de prevenire şi eliminare a
discriminării şi de asigurare a egalităţii tuturor persoanelor
care se consideră victime ale discriminării.”
Consiliul adoptă decizii, note de autosesizare, avize consultative, acte de constatare, întocmește demersuri şi sesizări,
elaborează studii şi rapoarte, prezintă informații şi depune
solicitări (Mecanismul de reclamații, plângeri)
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Boxa 2.2 APL
Competențele autorităților Administrației Publice Locale în asigurarea egalității de gen
Prevederile legale privind atribuţiile şi competenţele în domeniul
egalităţii de gen la nivel local
LEGEA cu privire Art. 15. (f) Se abilitează cu atribuţii în domeniul egalităţii între femei
şi bărbaţi autoritățile administraţiei publice locale (unităţile gender).
la asigurarea
egalităţii de
Art. 20. Competenţa autorităţilor administraţiei publice locale
şanse între
(1) De competenţa autorităţilor administraţiei publice locale țin:
femei şi băra) asigurarea integrării principiului de egalitate între femei şi bărbaţi, nr. 5 din
baţi în politici, programe, acte  normative şi investiţii financiare la
09.02.2006
nivel local;
Cadrul legal

b) monitorizarea implementării programelor, organizarea campaniilor
de informare, a cercetărilor şi altor acțiuni privind egalitatea între
femei şi bărbaţi la nivel local;
c) colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale, fundațiile, sindicatele, patronatul şi organismele internaţionale care contribuie la
implementarea egalităţii între femei şi bărbaţi;
c1) prezentarea către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,
în modul stabilit, a rapoartelor despre situația în teritoriul administrat privind implementarea politicii naţionale de asigurare a
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
d) alte atribuţii de domeniu, conform legislaţiei.
Unitatea gender din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale:
a) prezintă propuneri de integrare a principiului egalităţii între
femei şi bărbaţi în politicile,  programele şi actele normative ale administraţiei publice locale, în bugetele unităţilor
administrativ-teritoriale;
b) colaborează cu organizații neguvernamentale şi cu alte organizații în problema egalităţii între femei şi bărbaţi;
c) participă la examinarea petițiilor persoanelor juridice şi ale persoanelor fizice asupra cazurilor de discriminare după criteriul de sex;
d) monitorizează activitatea administraţiei publice locale în domeniu;
e) prezintă periodic autorităţilor administraţiei publice locale rapoarte despre lucrul efectuat;
e1) elaborează rapoarte privind implementarea politicii naţionale de
asigurare a egalităţii de șanse între femei și bărbați pentru a fi
prezentate organului specializat;
f) exercită alte atribuţii de domeniu, conform legislaţiei.
În cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi, funcțiile unității gender sînt exercitate de către secretarul consiliului local.
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Prevederile legale privind atribuţiile şi competenţele în domeniul
egalităţii de gen la nivel local
Art. X. – Legea nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea
Legea nr. 71
din 14.04.2016 egalității de şanse între femei şi bărbaţi, p.3.: La articolul 7, alineatul
privind comple- (2) va avea următorul cuprins:
tarea şi modifi- „(2)Partidele politice sînt obligate să contribuie la asigurarea egalității
carea unor acte de drepturi şi de șanse între membrii săi femei şi bărbați, respectând
legislative
o cotă minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe la:
Cadrul legal

LEGEA privind
administrația
publică locală,
nr. 436 din
28.12.2006

LEGEA pentru
aprobarea
Strategiei
naţionale de
descentralizare
şi a Planului de
acțiuni pentru
anii 2012–2018,

a) asigurarea reprezentării în organele de conducere;
b) reprezentarea femeilor şi bărbaților în listele de candidați fără
discriminare după criteriul de sex.”
Art. 14. Competențele de bază ale consiliilor locale:
• al.(2), lit.o1. Asigură integrarea şi implementarea principiului egalității între femei şi bărbaţi în politici, programe, acte normative
şi investiții financiare la nivel local şi aprobă programe şi contribuie la organizarea campaniilor de informare în acest domeniu în
condițiile legii (Art.14 al.(2), lit.o1) introdus prin LP71 din 14.04.16,
MO140-149/27.05.16 art.291]);
• al.(2), lit.z1. Dispune consultarea publică a proiectelor de decizii
în problemele de interes local, care pot avea impact economic,
de mediu şi social (asupra modului de viață şi drepturilor omului,
asupra culturii, sănătății şi protecției sociale, asupra colectivităților locale, serviciilor publice), precum şi în alte probleme care
preocupă populația sau o parte din populația unității administrativ-teritoriale ([Art.14 al.(2), lit.z1) introdusă prin LP72 din 04.05.10,
MO94-97/11.06.10 art.270]).
V. Democraţie, etică, drepturile omului şi egalitate de gen.
Egalitatea de gen şi drepturile femeilor – să se stabilească un set
de măsuri prioritare, relevante pentru Strategia de descentralizare,
cum ar fi: ajustarea cadrului legal intern la Legea nr. 5-XVI cu privire
la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi la standardele
şi mecanismele de asigurare a oportunităților egale pentru femei şi
bărbaţi, promovarea participării femeilor la procesul decizional de
interes public, consolidarea mecanismului instituțional de asigurare a
egalităţii între femei şi bărbaţi la nivel central şi local etc.

nr. 168
din 05.04.2012. Anexa nr. 3. Concept privind abordarea politicilor de descentralizare
(modificată
prin prisma egalităţii de gen reflectă subiecte raportate la:
prin LP168
• abordarea politicilor prin prisma egalităţii de gen;
din 15.07.16,
• integrarea dimensiunii de gen;
MO293• analiza din perspectiva de gen;
305/09.09.16
art.620)
• bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen (GRB).
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Sesiunea 2. Strategii și politici de promovare a egalității de
gen la nivel local
Obiectivele sesiunii:
Ø Să cunoască ierarhizarea și locul strategiilor privind abordarea
integratoare a dimensiunii de gen;
Ø Să înțeleagă și să prezinte procesul intersectorial integrat şi
unitar de planificare, gestionare şi coordonare al strategiilor de
dezvoltare la diferite niveluri;
Ø Să determine obiectivele generale și specifice ale strategiilor de
dezvoltare locală guvernului în promovarea abordării integratoare a egalității de gen;
Ø Să identifice corelarea obiectivelor generale şi specifice cu
obiectivele integrării dimensiunii de gen;

Cuvinte și
sintagme-cheie:
Durata sesiunii:

Ø Să cunoască condițiile promovării egalității de gen și elaborării
politicilor publice sensibile la gen la nivel local.
Ierarhia strategiilor, Proces intersectorial integrat, Acțiunile sensibile la gen, Obiectivele integrării dimensiunii de gen.
80 minute
Prezentarea obiectivelor – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 15 min.
Activitatea practica 2.2 – 55 min.

Materiale:

Desfășurarea
sesiunii

Rezumatul sesiunii – 5 min.
Tema 2, paragraful 2.2. Cursul Egalitatea de Gen pentru
Funcționarii Publici;
Prezentarea Power-Point 2 tema 2 EGFP, slide-uri PPT 2.7-2.13.
1. Prezentați obiectivele, durata desfășurării sesiunii teoretice și a
celor practice.
2. Prezentarea informațiilor din PPT 2.7-2.12 în baza materialelor
din tema 2, paragraful 2.2 al cursului EGFP.
3. Realizarea activității practice 2.2
4. Formularea concluziilor și a rezumatului sesiunii.
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Activitatea practică 2.2.
Denumirea:
Obiective:

Integrarea dimensiunii de gen în obiectivele de dezvoltare locală
Ø Să înțeleagă modalitățile de integrare a aspectelor de gen în
formularea obiectivelor specifice de dezvoltare;
Ø Să formeze abilitățile de reformulare a obiectivelor, ținând-se
cont de aspectele de gen;
Ø Să înțeleagă importanța și modul de formare a bazei de date
statistice dezagregate pe sexe;
Ø Să conștientizeze abordările de integrare a egalității de gen în
procesele decizionale „de sus în jos” și cel „de jos în sus”;
Ø Să înțeleagă procesul de evaluare sensibilă la gen;
Ø Să formeze abilitățile de formulare a obiectivelor specifice
sensibile la gen și stabilirea indicatorilor de monitorizare a
progresului;

Materiale:

Ø Să asimileze terminologia, limbajul și să dezvolte vocabularul
specific domeniului egalității de gen.
Hârtie, baza de date pentru activitatea în grup: tabelele 2.3, 2.4,
2.5, 2.6, și 2.7 (reformulare);
Materialul informativ în baza paragrafului 2.2, tema 2, cursul EG,

Timpul estimat:
Facilitare:

slide-uri 2.11-2.12 din Prezentarea Power-Point 2 tema 2 EGFP.
55 de minute
Introducere în activitate – 10 min.
1. Împărțiți participanții în 3 grupe a câte 3-4 persoane și distribuiți setul de materiale necesare;
2. Revede slide-urile 2-10 și 2.11 din prezentarea temei 2 și lăsați
pe ecran slide-ul 2.11;
3. Repartizați celor 3 grupe câte o direcție strategică la nivel local:
Grupul 1 – consolidarea guvernanței locale;
Grupul 2 – creșterea economică sustenabilă;
Grupul 3 – servicii și utilități publice de calitate.
4. Cereți fiecărui grup să analizeze tabelul 2.3 și să identifice posibilitatea corelării obiectivelor de dezvoltare și a celor de asigurare a egalității de gen pentru direcția strategică a grupului lor;
întrebați dacă există, după părerea lor, posibilitatea integrării
aspectelor de gen în formularea obiectivelor?
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5. Să se analizeze tabelul 2.4 și să constate lipsa aspectelor de
gen în strategiile actuale. Care ar fi exemple de obiective generale, cele specifice și de acțiuni formulate sub aspect de gen?
De ce ar fi nevoie de reformularea acestora?
Etapa I – 10 min
6. Cu ajutorul datelor din tabelul 2.5, să se identifice posibilitatea
includerii aspectelor de gen și corelarea obiectivelor din tabelul 2.4, pe fiecare direcție;
7. Să se formuleze concluzii pentru etapa I, privind rolul datelor
dezagregate pe sexe pentru o clarificare mai bună a situației
prin prisma aspectelor de gen; și rolul acestor date în (re)
formularea obiectivelor pentru a integra aspectele de gen.
Etapa a II-a: – 15 min
8. Să se analizeze tabelul 2.6 și să se identifice modul de determinare a indicatorilor sensibili la gen, în cazul în care ar exista
date dezagregate pe sexe din tabelul precedent;
9. Să formuleze concluzii privind posibilitatea, accesul și ușurința
monitorizării acestor indicatori pe perioada realizării strategiilor; Cât de greu e să formezi o bază de date pe plan local?
Cine ar trebui să răspundă de colectarea și prelucrarea datelor
dezagregate?
10. Să prezinte o concluzie proprie asupra impactului pe care l-ar
produce stabilirea obiectivelor și a indicatorilor sensibili la gen
la îmbunătățirea (beneficiile aduse) situației femeilor, bătrânilor, copiilor și altor grupuri dezavantajate la nivelul localității.
Etapa a III-a – 20 min
11. Având la baza informațiile din tabelul 2.4, în coloana Acțiuni
prevăzute, precum și informațiile din tabele 2.5 și 2.6, rugați
participanții să reformuleze câteva acțiuni cu aspecte de gen
incluse pentru fiecare obiectiv strategic;
12. După finalizarea activității, rugați fiecare grup să prezinte
câte o acțiune și s-o înscrie pe flipchart. Discutați, dacă apare
neînțelegerea procesului sau survin anumite întrebări ce ţin
de formularea acțiunilor.
13. La final, prezentați slide-urile 2.15, 2.16 și 2.17 cu rezultatele
pentru acțiuni și dezbateți/ explicați posibilele acțiuni.
14. La sfârșit, clarificați întrebările rămase și subliniați importanța
dimensiunii și planificării „de jos în sus”, pentru că răspunde
exact la nevoile specifice ale beneficiarilor (femei, bărbații) și
problemelor specifice existente în localitatea/raionul/regiunea
dată.
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NOTE FORMATOR:
Introducerea unor astfel de modificări va contribui la obţinerea unor rezultate sau efecte
pozitive privind dezvoltarea la nivel local, regional, național, dar şi asupra poziţiei Republicii
Moldova pe plan mondial, prin:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Prioritizarea acțiunilor APL în sferele cu impact mai mare asupra necesităţilor femeilor,
bărbaţilor, fetelor şi băieţilor din localitate;
Consolidarea guvernanţei locale şi creşterea sprijinului politic pentru APL;
Împuternicirea şi încurajarea femeilor privind participarea activă la dezvoltarea localităţii şi crearea condiţiilor de trai mai bune.
Important! În baza experienţei internaţionale privind procesele de consultări cu participarea femeilor, trebuie precizat un aspect important, care vizează stabilirea zilei, orei
şi a locului de consultări publice cu participarea femeilor. Stabilirea consultărilor în
timpul orelor de seară, când femeile sunt preocupate cu gospodăria, copiii sau munca
de îngrijire, conduce la participarea redusă a acestora, deci, la nerespectarea condiţiei
de participare egală.
Obiectivul strategic privind creşterea reprezentării femeilor în funcţii de conducere la
nivelul APL-urilor depinde de ciclul electoral şi de situaţia concretă din fiecare localitate. Astfel, în Republica Moldova, alegerile locale viitoare vor avea loc în anul 2019 şi
2023, iar rezultatele sunt dependente de voinţa politică, conştientizarea problematicii
şi intensitatea promovării egalităţii de gen la toate nivelurile.
În acest sens, fiecare localitate poate determina obiectivele proprii şi completa strategiile actuale astfel, încât scrutinele electorale locale, organizate în anii menţionaţi, să
sporească procentul reprezentării femeilor alese în funcţii de conducere.
Obiectivele strategice privind creşterea economică trebuie să fie completate cu sporirea numărului de femei ocupate sau diminuarea şomajului în rândul femeilor din
localitate. În acest caz, fiecare localitate îşi poate determina obiectivele proprii şi
completa strategiile actuale astfel, încât să sporească numărul femeilor ocupate şi al
femeilor-întreprinzător.
Din sondajele de opinie realizate în mai multe localităţi din Republica Moldova, pe un
eşantion reprezentat de 56,6% femei şi 43,3% bărbaţi (Anexa 2), reiese că cele mai
importante servicii publice comunitare sunt:
Ø Drumurile, străzile amenajate şi în stare bună (consideră 53% dintre cei
chestionaţi);
Ø Sistemul de canalizare centralizat în stare bună (39%);
Ø Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere (37%);
Ø Sistemul de gazificare centralizat (29%);
Ø Iluminarea stradală (24%) etc.

9.
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Fiecare localitate îşi poate determina obiectivele proprii şi completa strategiile actuale
astfel, încât să sporească numărul beneficiarilor femei, copii, bătrâni şi persoane cu
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dizabilităţi, care vor avea acces la străzi amenajate, la alimentare centralizată cu apă,
cu gaze şi la iluminare stradală. Astfel, concomitent cu realizarea obiectivelor strategice de îmbunătăţire a infrastructurii , va fi atins şi obiectivul privind condiţiile de trai ale
femeilor, bătrânilor, copiilor şi ale gospodăriilor conduse de femei.

REZULTATELE activității practice. Date pentru FORMATOR:
1. Consolidarea guvernanței locale.

Dimensiunea de jos în sus privind integrarea egalităţii de gen în obiective, acțiuni și corelarea cu politici, strategii:
Identificarea problemei
Situația actuală,
Colectarea datelor
dezagregate/
/etapa I.

Stabilirea obiectivelor în
baza

Ø Reprezentarea insuficientă a femeilor la procesele decizionale locale;
Ø x% femei participă la consultări publice (lipsa datelor).
Ø Reprezentarea insuficientă a femeilor în funcții de conducere locale;
Ø x% de femei în funcții de conducere: primar, consilier
local.
Ø Numărul “x” de politici, proiecte, programe consultate
cu cetățenii localității;

indicatorilor sensibili la
gen

Ø Participarea a cel puțin 50% femei la toate consultările.

/etapa II.

Ø x% de femei înregistrate în calitate de candidați la funcții
de conducere;

Acțiunile prevăzute,
Reformulate prin prisma
aspectelor de gen
-/etapa III.

Ø Creșterea numărului de femei în partidele politice cu x%;

Ø x% de femei în consiliul local alese în anul 2019.
Ø Proiectul bugetului consultat cu cetățenii (o cotă minimă
de participare de 40% pentru ambele sexe, femei şi
bărbaţi);
Ø Consultarea proiectelor şi a programelor investiționale,
de infrastructură etc (o cotă minimă de participare de
40% pentru ambele sexe, femei şi bărbaţi).
Ø Promovarea şi creșterea numărului femei atrase în partidele politice;
Ø Susținerea prin sporirea numărului de femei instruite
pentru funcții de conducere;
Ø Asigurarea reprezentării egale a femeilor în dezbaterile
politice.
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Obiective specifice
la nivel local sensibile la
gen

Ø APL va consolida capacitățile şi va promova participarea
activă a femeilor şi bărbaților la luarea deciziilor la nivel
local.
Ø Fortificarea capacităților instituțiilor locale şi dezvoltarea
comunitară;
Ø APL va consolida capacitățile şi va promova participarea
activă a femeilor şi bărbaților la luarea deciziilor la nivel
local;
Ø Dezvoltarea sectorului asociativ prin promovarea
dialogului;

Direcţia strategică general la nivel local, regional,
național
Scopul strategic local,
național, internațional.

Ø Implicarea tinerilor în procesul de luare a deciziei.
Ø Consolidarea guvernanței locale.
Ø Consolidarea capacităților şi managementului autorităţilor locale;
Ø Implicarea comunității în procesul de guvernare locală.
Ø Abilitarea (împuternicirea) politică a femeilor;
Ø Creșterea reprezentării femeilor în procesul luării
deciziilor.

2. Creșterea economică sustenabilă

Dimensiunea de jos în sus privind integrarea egalităţii de gen în obiective, acțiuni și corelarea cu politici, strategii, ce vizează abilitarea economică în acest exemplu, pot fi
următoarele:
Identificarea problemei

Ø % femeilor neangajate în câmpul muncii;

Situația actuală,

Ø % femeilor angajate în industrie, agricultură;

Colectarea datelor dezagregate Ø % femeilor antreprenori;
/etapa I.
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Ø % câștigurilor/salariului mediu în mediul rural
pentru femei;

Stabilirea obiectivelor în baza

Ø x% femei necesită instruire.
Ø Creșterea numărului de femei angajate cu x%;

indicatorilor sensibili la gen

Ø x% de femei înregistrate în calitate de antreprenor;

/etapa II.

Ø x% de femei instruite în programele de educaţie
antreprenorială.
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Acțiunile prevăzute,

Ø Programe de dezvoltare şi promovare a afacerilor
în rândul tinerilor (femei şi bărbaţi);
Reformulate prin prisma aspectelor de gen
Ø Proiecte şi programe de educație antreprenorială
în rândul femeilor;
-/etapa III.
Ø Formarea antreprenorilor locali prin instruire (%
de femei)
Ø Crearea asociației de antreprenori femei;
Ø 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);

la nivel local sensibile la gen

Ø Desfășurarea expozițiilor periodice tematice pentru femei.
Ø Dezvoltarea culturii antreprenoriale în mediul de
afaceri, inclusiv în rândul femeilor;

Direcţia strategică general la
nivel local, regional, național

Ø Susținerea agenților economici prin oferirea
suportului logistic şi informațional, inclusiv
femei-antreprenori.
Ø Dezvoltarea resurselor umane (femei, bărbați, fete
și băieți);

Obiective specifice

Ø Stimularea programelor de instruire profesională
şi promovarea culturii antreprenoriale, inclusiv în
rândul femeilor;

Ø Creșterea competitivității economice a raionului;
Ø Fortificarea capacităților instituțiilor locale şi dezvoltarea economică;

Scopul strategic local, național,
internațional.

Ø Valorificarea rațională a resurselor locale şi atingerea unui nivel înalt de dezvoltare economică (forța
de muncă ocupată: femei, bărbați).
Ø Abilitarea (împuternicire) politică a femeilor;
Ø Creșterea reprezentării femeilor în mediul de
afaceri;
Ø Sporirea independenței financiare a femeilor şi
egalitatea la remunerare.
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3. Accesul la servicii şi utilităţi publice de calitate;

Dimensiunea de jos în sus privind integrarea egalităţii de gen în obiective, acțiuni și corelarea cu politici, strategii:
Identificarea
problemei

Ø Numărul, %, distribuția şi densitatea populaţiei pe sexe, grupe
de vârstă, arie geografică şi pe sectoare din mediul rural;

Situația actuală,

Ø Numărul gospodăriilor conduse doar de femei; numărul persoanelor întreținute, copii, bătrâni, persoane cu dizabilități;

Colectarea datelor dezagregate
/etapa I.

Ø Rezervele şi caracteristicile locuințelor pe regiune şi pe gospodării conduse de femei, respectiv de bărbaţi;
Ø Proprietatea asupra gospodăriei, pe zone ale localității şi în
funcție de sexul capului gospodăriei;

Ø Folosirea timpului pentru activitățile casnice (colectarea de
apă, combustibil, hrană), pe regiune şi în funcție de sexul capului gospodăriei.
Stabilirea obiecti- Ø x% de drumuri sau trotuare reparate pe străzi, cu școli, grădinițe,
velor în baza
spitale, alte instituții;
indicatorilor sensibili la gen
/etapa II.

Acțiunile
prevăzute,

Ø Creșterea numărului străzilor iluminate (cu x%) unde numărul
beneficiarilor femei, copii, bătrâni, persoane cu dizabilități este
mare (x – numărul beneficiarilor: femei, copii, vârstnici, persoane
cu dizabilități );
Ø Creșterea numărului străzilor (cu x%) cu rețelele de apeduct şi
canalizare, unde numărul gospodăriilor sărace sau conduse de
femei şi a beneficiarilor femei, copii, bătrâni, persoane cu dizabilități este mare (x – numărul beneficiarilor: femei, copii, vârstnici,
persoane cu dizabilități ).
Ø Reabilitarea rețelelor de drumuri şi trotuarelor în zonele localității cu acces sporit de către beneficiari: femei, copii, bătrâni,
persoane cu dizabilități;

Reformulate prin
prisma aspectelor Ø Renovarea şi extinderea rețelelor de apeduct şi canalizare
de gen
prioritar pentru străzile unde numărul gospodăriilor sărace sau
conduse de femei, al femeilor, bătrânilor, copiilor, persoanelor cu
-/etapa III.
dizabilități este mai mare decât în alte zone ale localității;

Obiective
specifice

Ø Iluminarea stradală a cartierelor cu acces sporit de către beneficiari: femei, copii, bătrâni, persoane cu dizabilități.
Ø Infrastructura tehnico-edilitară şi socială, inclusiv pentru femei,
copii, bătrâni, persoanele cu dizabilități etc..;

la nivel local sensi- Ø Dezvoltarea infrastructurii de utilități publice şi de acces la obiecbile la gen
tele cu menire economică şi socială, inclusiv pentru femei, copii,
bătrâni, persoanele cu dizabilități etc..
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Direcția strategi- Ø Dezvoltare comunitară durabilă;
că general la nivel Ø Reabilitarea infrastructurii de bază şi asigurarea eficienţei enerlocal, regional,
getice în scopul furnizării unor servicii de calitate (infrastructura
național
drumurilor, apă, salubrizare, eficienţă energetică);
Ø Redresarea infrastructurii fizice şi tehnico-edilitare şi accesibilităţii la serviciile conexe;

Scopul strategic
local, național,
internațional.

Ø Sporirea calității vițeii populației raionului prin dezvoltarea unui
cadru propice de prestare a serviciilor publice.
Ø Asigurarea accesului la servicii şi utilități publice de calitate, inclusiv pentru femei, copii, bătrâni, persoanele cu dizabilități etc..;
Ø 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.

BAZA DE DATE pentru activitatea practică
Tabelul 2.3.
Corelarea obiectivelor specifice privind dezvoltarea socio-economică regională şi a
direcțiilor strategice naționale privind egalitatea de gen în Republica Moldova
Obiectivele specifice din
SNDR, SDR Nord, SDR Centru,
SDR Sud

Direcții strategice privind egalitatea
de gen

1. Consolidarea și îmbunătățirea guvernanței
regionale

1. Egalitatea, participarea politică
și reprezentarea în procesele de
luare a deciziilor;

2. Creșterea economică
sustenabilă;
3. Asigurarea accesului la
servicii şi utilități publice
de calitate;

2. Îmbunătățirea statutului economic al femeilor;
3. Ameliorarea condițiilor de trai
prin consolidarea serviciilor
publice privind infrastructura de
bază (drumuri, apă, canalizare);
serviciile sociale, de îngrijire a
sănătății şi educație; eliminarea
tuturor formelor de violență.
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Tabelul 2.4.
Situația prezentă (extras din strategiile raionale și orășenești)
Direcția strategică la
nivel local, regional,
național
Grupul I.
1. Consolidarea guvernanței locale

Obiectivele specifice
la nivel local

Acțiunile prevăzute

Ø Fortificarea capaci- ð Organizarea consultărilor în faza
de elaborare a proiectul bugetului
tăților instituțiilor
cu cetățenii, mediul de afaceri,
locale și dezvoltasocietatea civilă;
rea comunitară;

Ø Consolidarea
Ø Consolidarea capa- ð Consultarea proiectelor și a
capacităților și
programelor investiționale, de
cităților şi promomanagementului
infrastructură etc.;
varea
participării
autorităților locale;
active
a
cetățenilor
ð Instruirea continuă a agenților
Ø Implicarea comunieconomici, societății civile și APL
tății în procesul de Ø Dezvoltarea secîn domeniul guvernării participatorului asociativ
guvernare locală.
tive locale, domeniul capitalului
prin promovarea
social și angajamentului civic;
dialogului.

ð Organizarea întâlnirilor publice pe
cartiere cu primarii, funcționarii
publici și consilierii.
Direcția strategică la
nivel local, regional,
național
Grupul II.
2. Creșterea economică
sustenabilă

Obiectivele specifice
la nivel local
Ø Dezvoltarea culturii antreprenoriale în mediul de
afaceri;

a. Dezvoltarea resurØ Stimularea prograselor umane;
melor de instruire
b. Creșterea competiprofesională şi
tivității economice
promovarea cultua localității;
rii antreprenoriale;
c. Fortificarea capacităților instituțiilor Ø Susţinerea agenţilor economici prin
locale și dezvoltaoferirea suporrea economică;
tului
logistic şi
d. Valorificarea rațiinformaţional.
onală a resurselor
locale şi atingerea
unui nivel înalt de
dezvoltare economică (forța de
muncă ocupată).
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Acțiunile prevăzute
ð Programe de dezvoltare și promovare a afacerilor în rândul tinerilor
și a celor întorși de la munci peste
hotare;
ð Programe și proiecte de educație
antreprenorială ale ONG-urilor
și companiilor de consultanță
specializată;
ð Formarea antreprenorilor locali
prin instruire;
ð Crearea asociației de antreprenori
locali;
ð Desfășurarea expozițiilor periodice tematice pentru antreprenorii
locali.

Direcția strategică la nivel Obiectivele specifiAcțiunile prevăzute
local, regional, național
ce la nivel local
Grupul III.
ð Reabilitarea reţelelor de drumuri
Ø Infrastructura
şi trotuarelor în zonele localităţii
tehnico-edilitară
3. Accesul la servicii şi utişi
socială;
lităţi publice de calitate
ð Renovarea şi extinderea reţelelor
de apeduct şi canalizare prioritar;
Ø Dezvoltare comunita- Ø Dezvoltarea
infrastructurii de ð Iluminarea stradală a cartierelor;
ră durabilă;
utilităţi publice
Ø Reabilitarea infrasð Consolidarea terenurilor în
şi de acces la
tructurii de bază şi
vederea reducerii riscurilor de
obiectele cu measigurarea eficienței
inundaţii;
nire economică
energetice în scopul
ð Modernizarea poligonului de evaşi socială;
furnizării unor sercuare a deşeurilor orăşeneşti prin
Ø Amenajarea tevicii de calitate (inconstrucţia staţiei de selectare şi
ritoriilor, crearea
frastructura drumuritransfer;
spațiilor verzi.
lor, apă, salubrizare,
ð
Reparaţia grădiniţei;
eficiență energetică);
ð Reparația stadionului orășenesc;
Ø Sporirea calităţii vieţii
ð Program de amenajare a scuarelor
populaţiei raionului
din cartierele oraşului;
prin dezvoltarea unui
cadru propice de
ð Crearea unei străzi pietonale.
prestare a serviciilor
publice.
PROCESUL REFORMULĂRII OBIECTIVELOR și ACȚIUNILOR:

Tabelul 2.5.
ETAPA I – analiza situației actuale prin prisma aspectelor de gen
Identificarea problemelor prin prisma aspectelor de gen
Direcția
strategică
Situația actuală// Colectarea datelor dezagregate pe sexe
1. Consolidarea Ø Reprezentarea insuficientă a femeilor la procesele decizionale
guvernanței
locale;
locale.
Ø x% femei participă la consultări publice (lipsa datelor).
(Grupul 1.)
Ø Reprezentarea insuficientă a femeilor în funcții de conducere
locale;

Ø x% de femei în funcții de conducere: primar, consilier local.
Direcția
strategică
Direcția
strategică

Identificarea problemelor prin prisma aspectelor de gen
Situația actuală// Colectarea datelor dezagregate pe sexe
Identificarea problemelor prin prisma aspectelor de gen
Situația actuală//
Colectarea datelor dezagregate pe sexe
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2. Creșterea
economică
sustenabilă
(Grupul 2.)

Ø % femeilor neangajate în câmpul muncii;
Ø % femeilor angajate în industrie, agricultură;
Ø % femeilor antreprenori;
Ø % câștigurilor/salariului mediu în mediul rural pentru femei;
Ø x% femei necesită instruire.

Direcția
strategică
3.
Accesul la servicii şi utilități
publice de
calitate;
(Grupul 3.)

Identificarea problemelor prin prisma aspectelor de gen
Situația actuală// Colectarea datelor dezagregate pe sexe
Ø Numărul, %, distribuția şi densitatea populației pe sexe, grupe de
vârstă, arie geografică şi pe sectoare din mediul rural;
Ø Numărul gospodăriilor conduse doar de femei; numărul persoanelor întreținute, copii, bătrâni, persoane cu dizabilități;
Ø Rezervele şi caracteristicile locuințelor pe regiune şi pe gospodării
conduse de femei, respectiv de bărbați;
Ø Proprietatea asupra gospodăriei, pe zone ale localității şi în funcție
de sexul capului gospodăriei;
Ø Folosirea timpului pentru activitățile casnice (colectarea de apă, combustibil, hrană), pe regiune şi în funcție de sexul capului gospodăriei.

Tabelul 2.6.
ETAPA a II-a – determinarea scopului și a indicatorilor sensibili la gen
Direcția
strategică

Stabilirea obiectivelor în baza indicatorilor sensibili la gen
Formarea Indicatorilor sensibili la gen pentru planificare și
monitorizare.

1. Consolidarea Ø Numărul “x” de politici, proiecte, programe consultate cu cetățenii
guvernanței
localității;
locale.
Ø Participarea a cel puțin 50% dintre femei la toate consultările (o
(Grupul 1.)
cotă minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe) .
Ø Creșterea numărului de femei în partidele politice cu x%;
Ø x% de femei înregistrate în calitate de candidați la funcții de
conducere;
x% de femei în consiliul local alese în anul 2019.
Direcția
strategică
2. Creșterea
economică
sustenabilă
(Grupul 2.)
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Stabilirea obiectivelor în baza indicatorilor sensibili la gen
Formarea Indicatorilor sensibili la gen pentru planificare și
monitorizare.
Ø Creșterea numărului de femei angajate cu x%;
Ø x% de femei înregistrate în calitate de antreprenor;
Ø x% de femei instruite în programele de educație antreprenorială.
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Direcția
strategică
3. Accesul
la servicii
şi utilităţi
publice de
calitate;
(Grupul 3.)

Stabilirea obiectivelor în baza indicatorilor sensibili la gen
Formarea Indicatorilor sensibili la gen pentru planificare și
monitorizare.
Ø x% de drumuri sau trotuare reparate pe străzi cu școli, grădinițe,
spitale, alte instituții publice unde au acces majoritar femeile, copiii,
vârstnicii, persoanele cu dizabilități;
Ø Creșterea numărului străzilor iluminate (cu x%) unde numărul beneficiarilor femei, copii, bătrâni, persoane cu dizabilități este mare
(x – numărul beneficiarilor: femei, copii, vârstnicii, persoane cu
dizabilități );
Ø Creșterea numărului străzilor (cu x%) cu rețelele de apeduct și canalizare, unde numărul gospodăriilor sărace sau conduse de femei
și a beneficiarilor femei, copii, bătrâni, persoane cu dizabilități este
mare (x – numărul beneficiarilor: femei, copii, vârstnicii, persoane
cu dizabilități ).

Tabelul 2.7.
ETAPA a III-a – Reformularea acțiunilor prin prisma dimensiunii de gen
Direcția
strategică
1. Consolidarea
guvernanței
locale.

Acțiuni din planul de dezvoltare locală reformulate prin prisma
aspectelor de gen

(Grupul 1.)
Direcția
strategică

Acțiuni din planul de dezvoltare locală reformulate prin prisma
aspectelor de gen

2. Creșterea
economică
sustenabilă
(Grupul 2.)
Direcția
Acțiuni din planul de dezvoltare locală reformulate prin prisma aspecstrategică
telor de gen
3. Asigurarea
accesului la
servicii şi utilităţi publice de
calitate
(Grupul 3.)
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Sesiunea 3. Metodologia integrării egalității de gen în
politicile publice și procesele de planificare
Obiectivele sesiunii:
Ø Să definească conceptul de politică publică;
Ø Să cunoască și să înțeleagă clasificarea politicilor publice sub
aspect de gen;
Ø Să descrie și să explice procesul planificării și schema analitică
de analiză a inegalităților;
Ø Să prezinte obiectivul general și obiectivele intermediare ale
procedurii de 8 pași;
Ø Să utilizeze metodologia de integrare a aspectelor de gen prin
procedura de 8 pași;
Ø Să cunoască metodologia integrării dimensiunii de gen în diferite politici şi/sau în procesele de planificare utilizată la nivelul
UE;

Cuvinte și
sintagme-cheie:
Durata sesiunii:

Ø Să identifice și să aplice seturi de instrumente utilizate în cadrul
metodologiei integrării dimensiunii de gen în diferite politici și/
sau în procesele de planificare.
Politica publică; politicile insensibile la gen; guvernarea economică; politicile sensibile la gen; politicile neutre la gen; politicile
specifice de gen; politicile redistributive sub aspect de gen.
55 minute
Prezentarea obiectivelor – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 10 min.
Activitatea practică – 35 min.

Materiale:

Rezumatul sesiunii – 5 min.
Tema 2, paragraful 2.3. Cursul Egalitatea de Gen;

Desfășurarea
sesiunii

Prezentarea Power-Point 2, Modulul 2 EGFP, slide-uri PPT
2.18-2.28.
1. Prezentați obiectivele, durata desfășurării sesiunii teoretice și
celor practice.
2. Prezentarea informațiilor din PPT 2.18-2.28, în baza materialelor din tema 2, paragraful 2.3 al cursului EG.
3. Realizarea activității practice 2.3.
4. Formularea concluziilor și a rezumatului sesiunii.
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Activitatea practică 2.3.
Denumirea:
Obiective:

Analiza inegalităților de gen pe piața muncii și recomandări de
intervenții prin politici publice
Ø Să evalueze datele statistice dezagregate pe sexe și să formuleze constatările;
Ø Să identifice grupurile vulnerabile;

Materiale:
Timp estimat:
Facilitare:

Ø Să se reflecteze asupra posibilităților de îmbunătățire a situației pentru grupurile vulnerabile.
Hârtie, foaia flipchart, markere
Baza de date pentru activitatea în grup: 3 figuri și tabelul 2.8.
35 de minute
1. Împărțiți participanții în grupuri de 3-4 persoane și distribuiți
setul de materiale;
2. Rugați-i să analizeze datele și informațiile prezentate în cele 3 figuri;
3. Să analizeze tabelul 2.8, cu identificarea grupurilor vulnerabile;
4. Rugați fiecare grup de participanți să prezinte stereotipurile,
rolurile și normele din societate care au condus la formarea
acestor grupuri vulnerabile; înscrieți-le pe hârtie flipchart;
5. Să se discute ce măsuri/politici pot fi întreprinse pentru fiecare
grup vulnerabil la nivel local și/sau național.
6. Scrieți câte o recomandare, considerată viabilă de toți participanții, în dreptul fiecărui grup vulnerabil.
*** Atrageți atenția participanților la forma tabelului 2.8., care
reprezintă, de fapt, o matricea de analiză și poate fi utilizată
pentru integrarea egalității de gen în orice politică/program/proiect cu beneficiarii identificați (cu datele dezagregate pe sexe), precum și pentru orice politicile și activitățile
interne a oricărei instituții publice.
Matrice de analiza de gen vor fi studiate în modulul III.

NOTE FORMATOR:
Analiza pe categorii a grupurilor de femei și bărbați inactivi indică asupra unor inegalități
de gen destul de semnificative pe piața muncii. Astfel:
Ø 24,4% dintre femeile inactive sunt pensionare, comparativ cu 15,3% dintre bărbați,
în mare parte, deoarece femeile se pensionează mai devreme și au o viață medie mai
îndelungată, comparativ cu bărbații.
Ø Rata de inactivitate in rândul femeilor este mai mare decât cea a bărbaţilor;
Ø Ponderea femeilor inactive din categoria celor care desfășoară activități casnice în cadrul gospodăriei este de aproximativ 21%, pe când cea a bărbaților este de 0,6%.
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Ø Nivelul muncii informale este mai mare în special în rândul bărbaților (7,7% femei şi
18,9% bărbaţi).
Ø Rata șomajului in rândul bărbaților este mai mare;
Ø Ponderea înaltă a bărbaților inactivi, care sunt plecați peste hotare sau intenționează
să o facă în viitorul apropiat.
Ø Calitatea ocupării pentru bărbați este mai precară decât pentru femei; Calitatea ocupării pe piața muncii este definită prin indicatori, cum ar fi: ponderea salariaților în
populația ocupată, ocuparea grupurilor de referință în domeniul agricol, sectorul informal, ponderea angajaților pe cont propriu, ocuparea la un loc de muncă nociv.
Ø Diferenţele de gen cu referire la mediul de trai şi activitate (rural/urban).
Sursa: Inegalitățile în R. Moldova: provocări și oportunități. Studiu. Disponibil: http://progen.md/files/1421_indexul_
egalitatii_de_gen_2019_final.pdf

BAZA DE DATE pentru activitatea practică
Datele privind inegalitățile pe piața muncii

Rata de inac�vitate economica a populației de 15 ani și peste,
pe ani și sexe
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Sursa: Statistica R. Moldova. Disponibil: https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/
?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
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Rata de inac�vitate la categorie Casnic(ă) pe grupe de vîrstă, ani și sexe
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Tabelul 2.8.
Inegalitățile pe piața muncii
Grupurile de
Formele de excludere/inegalitate
Grupul cel mai vulnerabil
referință
Bărbații
1. Bărbații sunt ocupați mai mult Bărbații ocupați în agricultura rurală de
în angajarea informală.
subzistență.
2. Bărbații sunt ocupați mai mult Bărbații inactivi după alte categorii deîn sectorul agricol.
cât: studii, pensionare, treburi casnice,
migrație sau intenție de a migra.
3. Calitatea ocupării pentru
bărbați este mai precară decât
pentru femei;
Recomandări

Femeile

1. Femeile nu reușesc să combi- Femeile cu copil de vârstă preșcolară
ne eficient viața profesională (0-6 ani).
cu cea de familie.
Femeile de vârstă reproductivă din
2. Gradul general de ocupare al zonele urbane.
femeilor este mai mic, comparativ cu cel al bărbaților.
Recomandări

Tinerii

1. Tinerii, în special bărbații, sunt Tinerii din zonele rurale.
ocupați în sectorul informal. Femei (15-24 de ani) ocupate din zone2. Crește ocuparea tinerilor în
le rurale.
agricultura de subzistență.
3. Descrește ponderea de salariați în rândul tinerilor.
Recomandări

Vârstnicii

1. Sunt ocupați în agricultura de Femeile (55-64 de ani) din zonele
subzistență
rurale.
2. Nivelul ocupării este destul
de jos, în special pentru femei
(55-64 de ani).
Recomandări

76

EGALITATEA DE GEN
Curs pentru Funcționarii Publici

Sesiunea 4. Integrarea egalității de gen în politicile
organizaționale și procesele decizionale din cadrul
instituțiilor publice
Obiectivele sesiunii:
Ø Să conștientizeze importanța integrării dimensiunii de gen la
nivel de instituție;
Ø Să cunoască condițiile necesare integrării dimensiunii de gen în
cadrul instituției;
Ø Să identifice arii de cuprindere a egalității de gen la nivel instituțional și să poată determină arii corespunzătoare propriei
instituții;
Ø Să cunoască fazele foii de parcurs privind integrarea de gen și
scopul final;
Ø Să înțeleagă etapele cadrului strategic al ingerării egalității de
gen și să poată aplica la nivel instituțional;
Ø Să cunoască metodologia integrării dimensiunii de gen în diferite politici şi/sau în procesele de planificare utilizată la nivelul
UE;

Cuvinte și
sintagme-cheie:
Durata sesiunii:

Ø Să identifice și să aplice seturi de instrumente utilizate în cadrul
metodologiei integrării dimensiunii de gen în diferite politici și/
sau în procesele de planificare.
Gender mainstreaming instituțional, unitățile și mecanismele de
sprijin, domenii-cheie de intervenție, dimensiunea internă, foia
de parcurs a integrării egalității de gen, capacitățile tehnice.
45 minute
Prezentarea obiectivelor – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 10 min.
Activitatea practică 2.4 – 25 min.

Materiale:

Rezumatul sesiunii – 5 min.
Tema 2, paragraful 2.4. Cursul Egalitatea de Gen;

Desfășurarea
sesiunii

Prezentarea Power-Point 2, Modulul 2 EGFP, slide-uri PPT
2.30-2.34.
1. Prezentarea obiectivelor, durata desfășurării sesiunii teoretice
și a celor practice.
2. Prezentarea informațiilor din PPT 2.29-2.33 în baza materialelor din tema 2, paragraful 2.4 al cursului EG.
3. Realizarea activității practice 2.4.
4. Formularea concluziilor și a rezumatului sesiunii.
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Activitatea practică 2.4.
Denumirea:

Obiective:

Introducerea în problematica integrării egalității de gen la nivel de
instituție
Discuție: Abordarea integratoare la nivelul instituției/ dimensiunea internă.
Ø Să înțeleagă conceptul privind abordarea integratoare a dimensiunii de gen la nivel instituțional;
Ø Să cunoască și să folosească termenii utilizaţi cu referire la
abordarea integratoare a egalității de gen în politicile organizaționale și procesele decizionale interne ale instituției;

Materiale:
Timp estimat:
Facilitare:

Ø Să conștientizeze importanța implementării și aplicării dimensiunii interne a egalității de gen la nivel de instituție.
Hârtie, foaie flipchart, markere
Tabelul 2.9., PTT 2.33 Modulul 2 EGFP.
35 de minute
Pasul 1: Prezentați o mică introducere privind abordarea integratoare a egalității de gen, întrebându-le următoarele întrebări:
• Trebuie sau nu trebuie să abordeze problemele de gen în munca lor? În ce fel? Cereți-le să dea exemple sau idei.
• Sunt aspectele de gen importante pentru organizație sau
pentru toate departamentele organizației dvs.? Din ce motive/
cauze?
• Care sunt principalele provocări în integrarea aspectelor de
gen în activitatea lor/ departamentului și a instituției?
Pasul 2: Continuați discuția solicitându-le să răspundă la următoarele întrebări:
• Ce înțelegeți că este „integrarea egalității de gen” în abordarea
(dimensiunea) externă și cea internă?
• Care sunt principalele puncte de intrare sau oportunități de
abordare a problemelor de gen în cadrul organizației? Cum
poate organizația să facă asta?
• Cum se poate observa că o anumită instituție integrează aspecte de gen în munca sa?
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Pasul 3: Utilizând PPT 2.33 și tabelul 2.9, prezentați participanților fazele foii de parcurs a integrării egalității de gen și rugați să
răspundă la următoarele întrebări:
• Cum înțeleg prima fază – evitarea? S-a mai întâmplat la nivelul
instituției lor să treacă printr-o asemenea fază, de ex., reformarea unui anumit proces? Cât de mult a durat aceasta faza și de
care măsuri a fost nevoie pentru a trece la următoarea fază?
• Să determine la ce etapă/fază se află instituția?
• Ce înțeleg prin sustenabilitatea pentru activitatea instituției?
Merită eforturile de integrare a dimensiunii de gen la nivelul
instituției lor comparativ cu scopul?

NOTE FORMATOR:
ü

ü

Posibile provocări cu privire la integrarea dimensiunii de gen, pe care participanții ar
putea să o remarce: lipsa timpului, prioritatea scăzută, prea multe alte responsabilități, lipsa bugetului, lipsa competențelor / cunoștințelor privind genul, lipsa seturilor
de instrumente ușor de utilizat, listele de verificare, exemple, lipsa cererii de integrare
a egalității între femei și bărbați, lipsa de sprijin din partea managerului lor, lipsa de
pregătire sau fundalul în ceea ce privește genul, „nu s-a gândit niciodată”, nu este nevoie de asta etc.
Incluziunea instituțională a dimensiunii de gen este un proces de construire a capacității organizaționale și de asumare a responsabilității pentru a realiza programarea, reorganiza structurile și revizui procedurile organizaționale sub aspecte de gen
în cadrul dimensiunii interne a instituției. Are o abordare externă (integrarea dimensiunii de gen în programe, servicii) și dimensiunea internă (în politicile și structurile
organizaționale).

Importanța dimensiunii interne:
Ø Realizarea egalității de gen este o responsabilitate comună și toate instituțiile și
agențiile guvernamentale trebuie să-și îndeplinească rolul lor în promovarea egalității de gen;
Ø O atmosferă de egalitate și echitate coroborată cu asigurarea drepturilor egale la
salarii, promovare în carieră și echilibrul între viață profesională și cea de familie.
Ø O mai bună cunoaștere și conștientizare a problematicii egalității de gen din cadrul instituției va amplifica și va spori impactul asupra domeniului de activitate a
instituției;
Ø Efectuarea unei evaluări a situației prezente a instituțiilor va promova implementarea integrării și sustenabilitatea perspectivei de gen.

EGALITATEA DE GEN
Curs pentru Funcționarii Publici

79

BAZA DE DATE pentru activitatea practică
Tabelul 2.9.
Caracteristica Fazelor foii de parcurs privind integrarea egalității de gen la nivelul
organizației
FAZA
0 – Evitarea

CARACTERISTICILE
• Barierele structurale și culturale în calea progresului /în carieră sunt
nerecunoscute sau negate.
• Comportament exclusivist și/sau discriminatoriu față de femei, acceptat sau normalizat.
• Lipsa analizei, măsurării sau raportării problemelor ce ţin de reprezentarea de gen sau de egalitate.

1–
Acceptarea

• Nimeni nu acceptă (sau consideră că nu trebuie să se aloce resurse)
responsabilitatea pentru egalitatea de gen /diversitate.
• Egalitatea de gen / diversitatea sunt privite ca un risc de conformare,
nu ca un factor de management imperativ.
• Orice activitate, chiar dacă vizează egalitatea de gen / diversitatea,
este limitată la respectarea obligațiilor de conformitate.
• Responsabilitatea pentru respectarea legislației de gen sau a reglementării este acordată/deținută de funcționarii de asistență.

• Se colectează numai datele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor
de conformitate, fără a fi explorate, analizate sau utilizate efectiv.
2–
• Activitățile legate de egalitatea de gen / diversitate apar numai ca
Programarea
răspuns la problemele, care nu pot fi ignorate;
• Acțiunile și inițiativele sunt ad-hoc, mai degrabă reactive și tactice,
decât planificate, pro-active și strategice.
• Inițiativele de gen sunt deconectate și fragmentate, ceea ce limitează
sinergie, eficiența și impactul.
• Activitățile zilnice multiple (sarcini ”pe ieri”) au prioritate și înlocuiesc
acțiunea privind egalitatea de gen dacă / când este necesar.
• Nerespectarea programelor / inițiativelor de gen pentru a realiza
progrese sau schimbări subminează sprijinul pe termen lung.
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FAZA
CARACTERISTICILE
3 – Strategică • Un proiect specific/o politică pentru integrarea egalității de gen sunt
identificate și promovate de conducătorii/liderii/actorii interesați.
• Se dezvoltă o strategie de gen, care este corelată și sprijină strategia și
obiectivele politicii/proiectului/programei.
• Strategia de gen este utilizată pentru a ghida eforturile, investițiile și
inițiativele specifice și este revizuită în mod regulat.
• Planurile de acțiune sunt elaborate și implementate pentru a realiza
obiective strategice privind egalitatea de gen.
• Sunt instituite mecanisme de guvernanță și de raportare pentru a
asigura supravegherea acțiunilor.
4 – Integrare • Cele mai bune practici privind egalitatea de gen sunt integrate în
politicile și procesele/ politice instituționale, precum și în gestiunea
resurselor umane.
• Beneficiile și efectele egalității de gen sunt înțelese și integrate la
toate nivelurile organizaționale.
• Angajamentul și progresele în materie de egalitate între femei și bărbați nu sunt afectate de provocările din domeniul/nivelul central sau
local/instituțional.

5–
Sustenabilă

• Barierele structurale și culturale în calea progresului / a carierei în
rândul femeilor sunt eliminate, iar modul de abordare a tuturor activităților este sensibil în mod activ.
• Managementul superior/conducerea prezintă și urmărește, în mod
public, rezultatele egalității de gen în activitățile din domeniu, procesele interne și gestiunea resurselor umane.
• Liderii au capacitatea, siguranța și angajamentul necesare pentru a
dezvolta cultura incluzivă în cadrul instituției.
• Organizația și liderii acesteia sunt modele de promovare a egalității de
gen / incluziunii și de influențare a altor persoane.
• Angajamentul continuu față de egalitatea de gen nu este afectat de
schimbările în compoziția conducerii.
• Egalitatea de gen este, pur și simplu, o parte a modului în care se desfășoară activitățile, pro-activ și reflectă modul în care oamenii lucrează
împreună.

Sursa: Gender strategy toolkit. A direction for achiving gender equolity in your organization WGEA. Disponibil: https://
www.wgea.gov.au/sites/default/files/Gender_Strategy_Toolkit.pdf
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Rezumat Modulul II.
Inițierea, promovarea și monitorizarea implementării abordării integratoare a egalității de
gen revine Guvernului. Autoritățile publice centrale și locale, în baza actelor normative și
a documentelor strategice aprobate, inițiază procesele de integrare a dimensiunii de gen
prin crearea mecanismului instituțional intern. In conformitate cu principiul abordării integratoare a egalității de gen definite de organismele internaționale, aceasta trebuie să se
regăsească în toate documentele de politici, strategii, programe, proiecte, decizii, măsuri,
acțiuni etc., la toate nivelele decizionale. Astfel, în cadrul proceselor decizionale pe dimensiunea verticală sau privite „de sus în jos”, printre principalele documente de politici, care
inițiază integrarea şi promovarea aspectelor de gen, se regăsesc strategiile de dezvoltare
naționale, regionale şi locale.
În cazul autorităților publice locale, promovarea egalității de gen este determinată de nevoile concrete ale femeilor, bărbaților, fetelor şi băieților din localitatea respectivă (sat,
oraş, raion). Promovarea egalităţii de gen implică elaborarea politicilor publice locale pe
dimensiunea „de jos în sus”.
Integrarea perspectivei de gen într-o politică înseamnă că egalitatea între femei şi bărbați,
ca principiu general, trebuie să fie luat în considerare în toate deciziile, în fiecare fază a
procesului de elaborare a politicilor, de către toți actorii implicați. Procesul de integrare a
perspectivei de gen este înțeles ca un ciclu cu mai multe etape: planificare, implementare,
monitorizare şi evaluare.
Experiența internațională arată că integrarea dimensiunii de gen este mai optimă, dacă
inițiativele încep cu domeniile esențiale, precum: piața muncii, educația, politica socială şi
a familiei. O altă posibilitate constă în inițierea procesului de implementare în domeniile
considerate indiferente din punct de vedere al aspectelor de gen (politicile urbane, politicile din domeniul transportului sau în politicile din domeniul cercetării).
Incluziunea instituțională a dimensiunii de gen este un proces de construire a capacității
organizaționale și de asumare a responsabilității pentru a realiza programarea, reorganiza
structurile și revizui procedurile organizaționale sub aspecte de gen în cadrul dimensiunii
interne a instituției. Are o abordare externă (integrarea dimensiunii de gen în politici, programe, servicii publice specifice domeniului) și dimensiunea internă (în politicile și structurile organizaționale). Astfel, ministerele, instituțiile publice și agențiile de resort trebuie să
fie responsabile atât pentru promovarea politicilor privind egalitatea de gen, cât și pentru
integrarea egalității de gen în sfera lor de activitate, politici, procese decizionale și bugete.
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MODULUL III.
ANALIZA DE GEN
Sesiunea 1. Conținutul și obiectivele analizei de gen
Obiectivele sesiunii:
Ø Să definească conceptul de analiză de gen;
Ø Să cunoască termenii și conceptele specifice analizei de gen;
Ø Să înțeleagă importanța și necesitatea realizării analizei de gen;
Ø Să identifice ariile supuse analizei de gen;
Ø Să cunoască aspectele abordate în cadrul analizei de gen;
Ø Să cunoască componentele de bază ale analizei de gen;
Ø Să conștientizeze beneficiile analizei de gen pentru toți participanții.
Cuvinte și sin- Analiza de gen, Perspectiva de gen, Beneficiile analizei de gen, Metodele
tagme-cheie: analizei de gen.
Durata
70 minute
sesiunii:
Prezentarea obiectivelor – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 15 min.
Activitatea practica 3.1 – 10 min.
Activitatea practică 3.2 – 30 min
Materiale:

Desfășurarea
sesiunii

Rezumatul sesiunii – 10 min.
Tema 3., paragraful 3.1. Cursul Egalitatea de Gen pentru funcționarii
publici;
Prezentarea Power-Point 3, Modulul 3 EGFP, slide-uri PPT 3.1-3.11.
1. Prezentați obiectivele, durata desfășurării sesiunii teoretice și a celei
practice.
2. Prezentarea informațiilor din PPT 3.1-3.11 în baza materialelor din
tema 3, paragraful 3.1 al cursului EG.
3. Realizarea activității practice 3.1.
4. Formularea concluziilor și a rezumatului sesiunii.
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Activitatea practică 3.1.
Denumirea:
Obiective:

Materiale:

Introducere în analiza de gen: conținutul și beneficiile analizei de gen
Ø Să se familiarizeze cu elementele-cheie și caracteristicile analizei de
gen;
Ø Să înțeleagă importanța și beneficiile analizei de gen.
Hârtie flipchart,
Materialul informativ format în baza cursului paragraful 3.1, tema 3
EGGP

Slide-urile PPT 3.3, 3.5, 3.7, 3.10 din PPT tema 3 EGFP.
Timpul estimat: 10 de minute
Facilitare:
1. Întrebați-i pe participanți următoarele întrebări:
a. Ce înțeleg prin termenul Analiza de gen?
b. Care ar fi ariile (aspectele) analizei de gen după înțelegerea Dvs?
Ce analizăm de fapt?
Propuneți să analizeze următorul exemplu:
Datele dezagregate pe sexe referitoare la ocuparea forţei de muncă
arată că mai multe femei decât bărbaţi lucrează cu normă redusă sau
îşi întrerup mai des parcursul profesional.
De fapt, o analiză de gen în adâncime va arăta existenţa disparităţilor
legate de rolul femeilor comparativ cu cel al bărbaţilor: deoarece mai
multe femei decât bărbaţi au grijă de copii, femeile sunt adesea obligate să-şi micşoreze programul de muncă sau chiar să iasă de pe piaţa
muncii pentru o perioadă de timp, mai ales dacă nu există suficiente
facilităţi pentru creşterea şi îngrijirea copiilor.
2. Analizați următoarele 4 întrebări-cheie ale analizei de gen și
propuneți să reflecteze asupra importanței acestora în sectorul
lor de activitate (sau selectați 2 sectoare aleatorii la propunerea
participanților:
ð Femeile și bărbații participă în mod egal la luarea deciziilor?
ð Există diferite nevoi și interese depistate și recunoscute prin
politici, activități, măsuri?
ð Femeile și bărbații au acces egal la resursele oferite de administrația centrală și locală?
ð Femeile și bărbații au beneficii egale de resursele oferite de
administrația centrală și locală?
3. Ce ar cuprinde analiza de gen în cadrul instituției/sectorul în
care activează? Ce inegalități social-economice ar exista în cadrul
instituției/sectorului?
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4. Rețineți răspunsurile-cheie din flipchart pentru fiecare punct a-c
separat, și clarificați/subliniați răspunsurile pentru fiecare înRețineți
răspunsurile-cheie din flipchart pentru fiecare punct a-d separat, și clarificați/subliniați răspunsurile pentru fiecare întrebare.
Concomitent, urmăriți discuția cu prezentările din Slide-urile PPT
3.3, 3.5, 3.7
5. Prezentați și subliniați separat beneficiile analizei de gen. Slide 3.10

NOTE FORMATOR:
Analiza de gen trebuie privită ca o parte esențială a oricărei activități de diagnostic înainte
de a dezvolta și implementa orice intervenție.
Analiza de gen se realizează la toate nivelurile, astfel vizând:
Ø nivel macro: integrat de ex. politici macroeconomice, strategii naționale de dezvoltare
și/sau reducere a sărăciei, programe/bugete de cheltuieli publice, legislație, regulamente și proceduri, orientări operaționale;
Ø nivelul intermediar sau nivelul mezo: integrate, de ex., în planurile de dezvoltare regionale sau raionale, politici sectoriale, strategii, bugete, legislații, reglementări și
proceduri;
Ø nivel micro: integrate, de ex., în planurile și programele de dezvoltare comunitară sau
organizațională, programe și activități și programe donatoare.
Pentru întrebarea 1:
a)

Analiza de gen prezintă o varietate de abordări și metode utilizate pentru examinarea
sistematică a diferențelor dintre rolurile pe care le joacă femeile și bărbații, responsabilitățile pe care le au, diferitele niveluri de putere pe care le dețin, nevoile lor diferite,
constrângerile și oportunitățile și modul în care toate aceste diferențe au impact viața
lor.
b) Ariile sau domeniile analizei de gen se referă la următoarele: slide – 3.3.
ð repartizarea pe sexe a forței de muncă și modelele (tiparele) de luare a deciziilor;
ð accesul la resurse și controlul asupra resurselor, activelor și a beneficiilor;
ð diferențele existente privind nevoile femeilor/fetelor și ale bărbaților/băieților,
precum și prioritățile și punctele forte;
ð complexitatea relațiilor de gen în societate, organizație sau sfera; diferitele norme
și convingeri existente despre gen și rolurile fiecărui gen;
ð barierele și constrângerile în participarea/reprezentarea femeilor și bărbaților etc.
Pentru punctul 4. Sinteza/ rezumatul beneficiilor analizei de gen: slide – 3.9
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Activitatea practică 3.2.
Denumirea: Componentele de bază ale analizei de gen
Obiective: Ø Înțelegerea esenței și a conținutului componentelor analizei de gen;
Ø Familiarizarea și identificarea datelor dezagregate pe sexe;

Materiale:

Ø Însușirea modului de interpretare a datelor prin prisma perspectivei de
gen.
Hârtie flipchart, Materialul informativ format în baza cursului paragraful
3.1, tema 3 EGFP; Tabelul 3.1., Tabelul 3.2. pentru activitatea dată;
Slide-ul PPT 3.8 din PPT tema 3 EGFP.

Timpul
estimat:
Facilitare:

* in funcție de grupul-țintă pot fi introduse și alte exerciții introductive
prezentate la sfarșitul modulului III al prezentului Ghid.
30 de minute

1. Întrebați participanții dacă sunt familiarizați cu statistica de gen și/sau
au lucrat cu datele dezagregate pe sexe. Dacă da, rugați-i să împărtășească experiența lor cu privire la utilitatea acestora.
2. Prezentați participanților Tabelul 3.1, explicativ pentru diferențierea și
înțelegerea componentelor de analiză de gen. Lăsați-le 5 minute pentru
citirea și înțelegerea informației prezentate.
3. Discutați informația pe componente și propuneți-le să prezinte concluzii prin sublinierea avantajelor integrării perspectivei de gen?
4. Rugați participanții să analizeze Tabelul 3.2. Participanții pot fi împărțiți
în 2 grupe pentru analiza separată a situațiilor din sectorul non-agricol
și cel agricol.
5. Rugați grupele să efectueze analiză de gen în baza exemplului din
Tabelul 3.1.
Discutați rezultatele analizei de gen și celei comparative (sectorul
non-agricol versul agricol) obținute.
6. Cum influențează integrarea perspectivei de gen asupra concluziilor?
Subliniați rolul datelor statistice dezagregate pe sexe pentru elaborarea
politicilor și programelor publice.
7. Determinați inegalitățile de gen și diferența în mărimea pensiilor
pentru femei în baza datelor tabelului 3.2. Discutați pe scurt, care sunt
cauzele și ce recomandări pot fi propuse decalajului în mărimea pensiei
între femei și bărbați.

NOTE FORMATOR:
1.
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Statistica de gen în baza datelelor dezagregate pe sexe evidențiază diferențele; subliniază cauzele și stereotipurile care au format aceste diferențe; conduc/ajută la elaborarea unor măsuri sau acțiuni pentru eliminarea acestor diferențe;
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2.
3.

4.

5.

Informația din Tabelul 3.1 reflectă diferențele existente în cadrul analizei.
La prima componentă cu datele dezagregate pe sex se face diferențierea clară a prezenței atât numerice, cât și pe sex. În cadrul etapei 2, se evidențiază și mai pronunțat
(în procente) diferența existentă în abordarea problemei și se constată inegalitatea
de gen (15% dintre femeile prezente). O astfel de analiză este imposibil de efectuat, dacă nu sunt date dezagregate pe sex. Iar, în cadrul componentei 3, se identifică
atât argumentarea necesității reprezentării/participării femeilor și a cauzelor unei prezențe scăzute, cât și efectele negative posibile (soluționarea temporară sau parțială a
problemei).
Este importantă informarea femeilor privind necesitatea reuniunii; alegerea orei și zilei astfel, încât să se asigure disponibilitatea femeilor de a participa; stabilirea unui
procent de prezență a locatarilor și să se poată condiționa validarea reuniunii printr-un
procent ridicat al prezenței femeilor (50%; sau cel puțin 40% din ambele sexe).
Pentru informațiile din tabelul 3.2. explicați ce inseamnă disparitatea pensie și ca se
calculează ca diferența dintre 100 și raportul dintre mărimea pensiei femeilor și mărimea pensiei bărbaților în procente. Aplicați perspectiva de gen și analizați situația din
R. Moldova.

BAZA DE DATE pentru activitatea practică
Tabelul 3.1
1. Datele dezagregate pe sexe
Datele care NU sunt dezagregate pe sexe
Datele dezagregate pe sexe
156 de locuitori ai unui bloc locativ au
156 de locuitori ai unui bloc locativ au
participat la o reuniune referitoare la sisteparticipat la o reuniune referitoare la sisme noi de management al deșeurilor şi al
teme noi de management al deșeurilor şi
al gospodăriei apelor pentru comunitatea gospodăriei apelor pentru comunitatea lor.
lor. În acest complex locativ, trăiesc 750 de 133 au fost bărbați şi 23 au fost femei.
adulți.
În acest complex locativ, locuiesc 750 de
adulți, reprezentați aproximativ egal de
către bărbați şi femei.
2. Analiza datelor
„Ce înseamnă această informație?”
Aproximativ unul din cinci locuitori (sau 21%)au participat la întâlnire, fapt care este
considerat ca o participare rezonabilă.
La reuniune, au participat de aproape șase ori mai mulți bărbați decât femei: bărbați –
85%, femei -15%.
O aprofundare a analizei urmărește și procentul din totalul locuitorilor – în condițiile în
care locuiesc un număr aproximativ egal de femei și bărbați în acest bloc, reprezentarea
lor la reuniune a fost inegală și anume: bărbați – 18%, femei – 3%.
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3. Introducerea perspectivei de gen
Analiza diferențelor de gen, care NU ia
Analiza care include o perspectivă de gen,
în considerație teoriile stabilite despre
în baza teoriilor gen stabilite
relațiile de gen
Femeile au participat în proporție redusă la Deoarece femeile sunt responsabile/
reuniune, deoarece:
interesate, în primul rând, pentru sarcini
• Femeile nu sunt interesate de manage- care implică managementul deșeurilor şi
al apelor, prezența redusă trebuie să fie
mentul deșeurilor şi al apelor.
determinată de alți factori:
• Femeile nu au cunoștință despre mana• Întâlnirea a fost stabilită pentru o oră la
gementul deșeurilor şi al apelor.
care ar fi putut participa femeile?
• Bărbații sunt factori de decizie şi lideri
mai buni decât femeile în subiectele ce • Au fost femeile informate despre
întâlnire?
ţin de managementul deșeurilor şi al
gospodăriei apelor.
• Sunt femeile excluse sistematic din
procesele decizionale ale comunității?
Participarea redusă a femeilor la reuniune

nu va avea consecințe negative, deoarece Deoarece femeile sunt gestionarii primari
acestea vor beneficia oricum de soluții noi. ai deșeurilor şi ai apei în casă, participarea redusă a acestora la reuniune este de
natură să contribuie la soluții mai puțin
eficiente şi mai puțin durabile.
Tabelul 3.2
Femeile beneficiază de pensii pentru limită de vârstă mai mici decât bărbații
Mărimea medie a pensiei pentru limita de varsta în Moldova
2015
Mărimea medie
a pensiei, total
pe tara, lei
Disparitatea
pensiei, %

2016

2017

2018

Femei Barbati Femei Barbati Femei Barbati Femei Barbati
1120,26 1362,52 1221,37 1491,06 1362,78 1682,35 1520,21 1940,06

17,78

18,09

19,00

21,64

Sursa: BNS, Disponibil: https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20
sociala__09%20PRO/PRO011700reg.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
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Sesiunea 2. Modele și instrumentele analizei de gen
Obiectivele sesiunii:
Ø Să cunoască aspectele abordate în cadrul analizei gender;
Ø Să diferențieze metode cantitative de cele calitative;
Ø Să definească conceptele de nevoi practice şi nevoi strategice;
Ø Să cunoască esența modelelor de analiză gender;
Ø Să delimiteze activitățile de producere și cele de reproducere;
Ø Să înțeleagă importanța analizei privind accesul, controlul asupra resurselor și beneficiarii acestora;
Cuvinte
și sintagme-cheie:
Durata
sesiunii:

Ø Să înțeleagă diferențele metodelor de analiză și sfera aplicării acestora.
Nevoi practice, Nevoi strategice, Activitatea de producere, Activitatea de
reproducere, Rolul triplu al femeii, Matricea analizei de gen.
140 minute
Prezentarea obiectivelor – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 20 min.
Activitatea practică 3.3 – 15 min.
Activitatea practică 3.4 – 30 min.
Activitatea practică 3.5 – 20 min.
Activitatea practică 3.6 – 45 min.

Materiale:
Desfășu
rarea
sesiunii

Rezumatul sesiunii – 10 min.
Tema 3, paragraful 3.2. Cursul Egalitatea de Gen pentru Funcționarii Publici;
Prezentarea Power-Point 3, Modulul 3 EGFP, slide-uri PPT 3.14-3.27.
1. Prezentați obiectivele, durata desfășurării sesiunii teoretice și a celei
practice.
2. Prezentarea informațiilor din PPT 3.14-3.27 în baza materialelor din
tema 3, paragraful 3.2 al cursului EG.
3. Realizarea activității practice 3.2.
4. Formularea concluziilor și a rezumatului sesiunii.

Activitatea practică 3.3.
Denumirea: Nevoile practice și strategice ale genului – elemente de bază ale analizei de
gen
Obiective: Ø Să cunoască conceptele de nevoi practice și strategice şi rolul acestora în
explicarea inegalităților de gen și realizării unei analize de gen calitative;
Ø Să înțeleagă implicațiile conceptelor pentru elaborarea politicilor, programelor, proiectelor și activităților.
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Materiale:

Flipchart, markere, foi
Materialul informativ format în baza cursului paragraful 3.2, tema 3 EGFP;

Timpul
estimat:
Facilitare:

Slide-ul PPT 3.18 din PPT tema 3 EGFP.
15 de minute

1. Revizuiți conceptul de nevoi practice și strategice, folosind PPT 3.18.
2. Întrebați-i dacă pot indica orice exemple din fiecare categorie de nevoi și
metodele sau strategiile necesare pentru a îndeplini aceste nevoi.
3. Care sunt nevoile practice pentru femeile din mediul urban și cel rural?
4. Care sunt nevoile strategice pentru femeile din Moldova?

NOTE FORMATOR:
Nevoi Practice
Ø furnizarea de apă,
Ø asistență medicală
Ø instruiri
Ø iluminatul public
Ø transportul public accesibil
Ø facilități de acces la apă, gaze, canalizare.

Nevoi Strategice
Ø femeile să-și asume o muncă
considerată tradițional specifică
bărbaților: președintele țării, șoferi și
viceversa – educator la grădiniță
Ø concedii parentale
Ø împărțirea egală a muncii casnice și
de îngrijire
Ø salarii și pensii egale
Ø programe pentru sănătatea reproductivă a bărbaților
Ø ponderea fetelor admise la facultățile reale IT, fizică, matematică etc.

IMPORTANT!
Îmbunătățirea nevoilor practice ale femeilor
este necesară pentru a ameliora condițiile de
trai, dar satisfacerea numai acestor nevoi nu
va schimba poziția defavorizată (subordonată)
a femeilor.
De fapt, aceasta poate consolida diviziunea
muncii sensibilă la gen existentă.
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Activitatea practică 3.4.
Denumirea:
Obiective:

Materiale:

Diviziunea muncii sensibilă la gen în familie. Rolul triplu al femeii.
Instrumentul de analiză – Graficul activităților pentru 24 de ore
• Să înțeleagă diferențele în responsabilități asumate bazate pe gen și
tipurile de muncă (plătite (de producere) și neplătite (de reproducere)) ale femeilor, bărbaților (băieților și fetelor).
• Să aprecieze complexitatea, numărul sarcinilor de lucru și durata
zilei de lucru la femei și bărbați.
• Să conștientizeze importanța rezultatelor analizei de gen și a instrumentelor aplicate – începând cu diviziunea de gen a forței de muncă în familie și impactul acesteia asupra problemelor de egalitate și
echitate de gen în societate.
Hârtie (coală) A4, Materialul informativ format în baza cursului paragraful 3.2, tema 3 EGFP; Tabelul 3.3 pentru activitatea dată

Slide-ul PPT 3.22 ; PPT 3.30 din PPT tema 3 EGFP.
Timpul estimat: 30 de minute
Facilitare:
1. Formează patru grupuri de lucru.
2. Grupurile 1 și 3 vor avea sarcina de a proiecta și discuta despre
viața unui bărbat și a unei femei într-o gospodărie tradițională cu
venituri mici, situată într-un cadru rural.
3. Grupurile 2 și 4 de activități pentru a discuta despre viața unui
bărbat și a unei femei într-o gospodărie cu venituri mici într-un
mediu urban. Toți ar trebui să decidă asupra locației gospodăriei și a
membrilor săi (câți copii, bunici, persoane cu dizabilități etc.)
4. Distribuiți participanților tabelul 3.3. și să completeze cu membrii
stabiliți pentru fiecare familie.
5. Prezentați participanților tabelul simplificat cu Graficul zilei de
24 de ore (slide 3.30), explicând diferite categorii de încărcare de
lucru, și solicitați-le să completeze indicând sarcinile productive și
neproductive (tipurile de muncă plătită și neplătită), bazându-se pe
exemplul unei familii medii standard din localitate și completările
pentru specificul mediului (apă, transport, gaze, gunoi).
6. Rugați să se realizeze, concomitent, următoarele sarcini:
Ø Să se determine numărul activităților de lucru și complexitatea
pentru femei și bărbați.
Ø Numărul sarcinilor productive și neproductive (tipurile de muncă
plătită și neplătită), precum și cele în favoarea comunității.
Timpul acordat – 10 minute.
7. Cereți fiecărui grup să raporteze rezultatele. O persoană din grupul
1, respectiv 2 prezintă concluzii. Membrii grupurilor 3 și 4 completează cu rezultatele lor.
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8. Începeți discuția solicitând participanților următoarele:
• Care este semnificația a „Cine face ce?” în profilul dvs. de familie?
• Cum diferă perspectiva bărbaților și femeilor față de activitățile,
rolurile și responsabilitățile fiecăruia?
• Cum diferă programele și volumul de muncă ale bărbaților și
femeilor într-o gospodărie tipică din mediul urban? Cum diferă
acestea într-un cadru rural?
• Percepeți orice implicație – din diferența de muncă de gen – în
planificarea și implementarea intervențiilor programului dvs.?
Care?
9. Să se determine cărui tip de nevoi corespund activitățile femeilor,
respectiv ale bărbaților: practice sau strategice?
10. Ce servicii trebuie să presteze puterea locală pentru facilitarea
muncii neplătite? Care sunt factorii ce pot influența prestarea acestor servicii?

NOTE FORMATOR:
1.
2.
3.

4.
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După completarea tabelului, se constată că mama realizează cele mai multe activități, diverse, după complexitate și care necesită nivel de cunoaștere adecvat în diferite domenii.
Din totalul activităților realizate de mama, cele mai multe fac parte din categoria muncii neplătite, pentru întreaga familie.
Din totalul activităților cele realizate de tata, sunt pentru satisfacerea nevoilor sale
strategice, iar în cazul activităților realizate de mama, cele mai multe sunt spre satisfacerea nevoilor practice ale familiei.
Pentru facilitarea muncii neplătite/reproductive realizate, în mare parte, de mama, în
cadrul APL, trebuie să se asigure servicii ce țin de infrastructură şi în special: accesul la
apă rece/caldă în locuință, canalizare, drum asfaltat cu trotuare, iluminat stradal, rețea
de transport public etc.
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Sursa: „Utilizarea timpului în Republica Moldova.” https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&id=4448&idc=350

Exemplu simplificat al graficului, prezentat și pe slide-ul PPT 3.30
Graficul activităților pentru 24 de ore
Orele
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.0017.30
17.30

Mama

Tata

Se trezește
Pregătește dejunul /adu- Munca neplătită
ce apa de la fantână?
Mănâncă
Pregătește copii de
Munca neplătită
școală
Duce copiii la școală

Serviciu

Pleacă la serviciu
Serviciu

Serviciu
Serviciu

Vine de la serviciu, pregătește cina
18.00 + pregătește prânzul
pentru a doua zi
18.30 Mănâncă
19.00 Spală vasele și pune la
spălat /spală cu mană
hainele
19.30 Calcă pentru ziua de
mâine
20.00 Verifică temele
20.30- Privește TV
22.00
22.30 Se pregătește de somn
23.00

Tipul activității

Doarme

Munca plătită

Tipul
activității

Doarme
Se trezește
Mănâncă
Pleacă la serviciu
Munca
plătită

Serviciu
Serviciu
Mănâncă
Activitate de
gospodărire// reuniuni în localitate
Privește TV
Privește TV
Privește TV
Se pregătește de
somn
Doarme

EGALITATEA DE GEN
Curs pentru Funcționarii Publici

95

BAZA DE DATE pentru activitatea practică
Tabelul 3.3.
Graficul activităților pentru 24 de ore
Bunică
Alt
Tipul
Tipul Fata,
Tipul
Tipul Băiat, Tipul cu Tipul
memOrele Mama activi- Tata activiactivit
activit
activit
activit
dizabiani
ani
bru
tății
tății
lități

Orele Mama Tipul Tata
activității
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.0017.00
…..
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
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Tipul
activității

Activitatea practică 3.5.
Denumirea:
Obiective:

Analiza de gen a prestării serviciilor municipale
• Înțelegerea problemelor de gen în prestarea serviciilor locale;

Materiale:

• Identificarea modalităților în care serviciile municipale pot fi oferite
în mod egal pentru necesitățile femeilor, bărbaților, băieților, fetelor
şi ale altor utilizatori, care nu au acces la servicii, cum ar fi bătrânii,
femeile şi bărbații cu dizabilități.
Materialul informativ format în baza cursului paragraful 3.2, tema 3 EGFP;

Timpul
estimat:
Facilitare:

Slide-ul PPT 3.18, din PPT modulul 3.
20 de minute

Introducere
Începeți cu o scurtă introducere cu privire la modul în care o recunoaștere a diferitelor genuri şi a relațiilor dintre genuri în societățile noastre
aprofundează şi înțelegerea responsabilităților diferite, adică, femeile şi
bărbații au diferite priorități şi acces inegal la resurse şi proprietăţi.
De exemplu, din moment ce femeile sunt cele care dau naştere, îngrijesc
şi cresc copiii, îngrijesc membrii bolnavi ai familiei, sunt responsabile de
gătit, de menaj şi îngrijesc de întreaga familie, se implică în activităţi de
susţinere comunitară şi alte activităţi, ele au diferite priorităţi de gen şi
probleme legate de aceste responsabilităţi, decât bărbaţii. Bărbaţii lucrează, în principal, la locuri de muncă în afara casei, pentru care primesc
salariu şi nu se implică prea des în activitatea de organizare şi gestionare
a gospodării şi familiei. În plus, în timp ce bărbaţii, de obicei, au „un”
serviciu, femeile au mai multe responsabilități.
Etapa A
2. Rugaţi participanţii să întocmească o listă a serviciilor prestate de
autorităţile locale.
3. Cereți participanților să identifice care dintre aceste servicii constituie
o prioritate pentru femei şi care pentru bărbaţi şi de ce.
Acesta este un exercițiu verbal scurt, pentru a-i determina pe participanţi
să se implice activ în activitatea de grup, descrisă mai jos. Dacă nu aveţi
timp pentru un exerciţiu mai lung, puteţi efectua acest exerciţiu în grup
sub forma unui brainstorming. Dacă aveţi mai mult timp, treceţi la punctul 4 de mai jos.
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Etapa B
4. Divizaţi participanţii în 3 sau 4 grupuri mici, în funcţie de numărul
total. Cereți fiecărui grup să selecteze un raportor, care va face o prezentare. Distribuiți fiecărui grup unul dintre subiectele:
ð
ð
ð
ð
ð
ð

Transportul
Educaţia
Gestionarea deşeurilor
Apa-canalizare
Protecţia mediul local
Proiectarea parcurilor

Rugați grupurile să identifice prioritățile şi necesităţile diferite de gen,
ale femeilor şi bărbaţilor în fiecare dintre aceste domenii. Se poate lucra
într-un tabel precum cel de mai jos sau pot face tabelul lor.
1. Prioritate pentru femei,
deoarece…….

Transport
Prioritate pentru bărbaţi,
deoarece…….

5. Rugaţi-i să descrie ce presupun aceste aspecte prioritare, specifice
femeilor şi bărbaţilor în legătură cu prestarea de servicii municipale,
cum ar fi servicii de transport, educaţie, gestionarea deșeurilor, protecția mediului şi gestionarea parcurilor. Rugaţi participanţii să enumere toate priorităţile specifice de gen, înainte de a începe să discute
despre implicațiile referitoare la furnizarea serviciilor municipale.
6. În funcție de nevoile de gen identificate, rugați să elaboreze și să
înscrie în tabel, sub forma redata mai jos, câteva Recomandări privind
îmbunătățirea serviciilor pentru femei şi bărbaţi.
Recomandări pentru serviciile de transport sensibile la gen
1.
2.
3.
7. Întrebări pentru încheiere și reflecţie:
Ø Care sunt consecinţele atunci când serviciile prestate nu includ
dimensiunea de gen?
Ø Identificaţi un lucru nou pe care l-aţi învăţat astăzi.
Ø Dacă am avea statistica de gen, datele dezagregate pe sexe și pe
beneficiari ai serviciilor locale, atunci ar fi mai ușoară planificarea
proiectelor și alocarea resurselor, ținând cont de ceea ce ați învățat
astăzi?
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Activitatea practică 3.6.
Denumirea:
Obiective:

Utilizarea instrumentului de analiza: Profilul de acces și control
Ø Familiarizarea cu unul dintre instrumentele principale ale analizei de
gen, care vizează accesul și controlul resurselor;
Ø Înțelegerea diferențelor existente între bărbați și femei în ceea ce
privește accesul la resursele, activele și beneficiile, precum și controlul
asupra acestora

Materiale:

Timpul
estimat:
Facilitare:

Ø Utilizarea informațiilor obținute pentru fundamentarea și elaborarea
ulterioară a măsurilor și acțiunilor privind eliminarea disparităților
existente.
Hârtie (coală) A4, Materialul informativ format în baza cursului paragraful
3.2, tema 3 EGFP; Tabelul 3.4 imprimat pentru activitatea dată.
Slide-ul PPT 3.20 din PPT tema 3 EGFP.
40 de minute

1. Rugați participanții să rămână în grupuri mici de 2-3 persoane.
2. Distribuiți fiecărui grup tabelul 3.4. Resurse – acces și control.
3. Prezentați slide-ul 3.20 și explicați.
4. Grupurile vor completa tabelul pentru accesul, controlul asupra resurselor date, cât și beneficii, control asupra beneficiilor prin prisma unei
localități tradiționale mici (la decizia grupului pot fi schimbat obiectul
analizei)/ comunității//familiei.
Timpul de completare: 15-20 minute.
5. Câte o persoană desemnată de fiecare grup prezintă concluzii, cu completarea pozițiilor de la alte grupuri.
6. Discutați cu participanții despre inegalitățile de gen în ceea ce privește
resursele, beneficiile și activele, precum și cum pot fi soluționate sau
prevenite pe viitor.

NOTE FORMATOR:
RESURSELE ȘI ACTIVELE includ resursele naționale și productive, informația, educația, veniturile, serviciile, ocuparea forței de muncă și beneficiile, finanțarea / împrumuturile.
*** în funcție de grupul-țintă, pozițiile pentru analiza privind accesul, controlul asupra
beneficiilor trebuie să fie schimbat sau distribuit pe grupuri de ex.: pentru un program;
pentru o politică publică sau pentru o instituție publică. Unele idei pentru activitatea de
analiză pot fi găsite în sursa:
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March C., Smyth I., Mukhopadhyay M. A Guide to Gender-Analysis Frameworks. Oxfam
publication GB, 2005. Pp. 58- 60. Disponibil: https://www.ndi.org/files/Guide%20to%20
Gender%20Analysis%20Frameworks.pdf
Atunci când analizăm accesul și controlul resurselor, este, de asemenea, important să avem
în vedere următoarele dimensiuni:
Drepturi
Ø Politici naționale și culturale privind proprietatea asupra activelor (de
legale și
exemplu, abilitatea femeilor de a deține, în mod legal, bunuri fără perprerogative/
misiunea bărbatului, deținerea în comun, capacitatea de a lua decizii
legate de active).
Permisiuni/
Percepții și
stereotipuri

Puterea

Ø Politici naționale și culturale privind accesul femeilor la pământ și
accesul la resurse,privind moșteniri/succesiuni.

Ø Drepturile la îngrijirea sănătății, reprezentarea, procesul legal și formarea familiei sau recunoașterea.
Capacitatea de a controla resursele și de a lua decizii autonome și independente fără constrângere privind:
cine poate să adopte decizii și să ia măsuri pentru a obține resurse;
credințe; copii; ocupații; afacerile gospodăriei, comunității sau statului;
vot; pentru birou; legislație; încheierea de contracte legale; deplasarea și
asocierea cu ceilalți.

BAZA DE DATE pentru activitatea practică
Tabelul 3.4.
Tabelul privind accesul și controlul resurselor
RESURSE

ACCESUL PE GEN

CONTROL

Ce resurse există?

Cine le poate accesa?

Cine are control și ia decizii
asupra lor?

Indicați:
F: exclusiv feminin
F / m: predominant feminin
M / F: la fel masculin /
feminin
M / f: predominant masculin
M: exclusiv masculin

Terenuri, copaci ai
localității
Forță de muncă
Salariu
Timp,
Muncă casnică neplătită
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Tehnologii noi pentru
producție
Tehnologii personale (TV,
telefon, calculator)
Capital investițional
Formare profesională,
Luarea deciziilor în
gospodărie
BENEFICII

ACCESUL PE GEN

CONTROL

Care sunt avantajele din
resurse?

Cine le poate accesa?

Cine are controlul și ia decizii asupra beneficiilor?

Sesiunea 3. Particularitățile procesului analizei de gen în
cadrul instituțiilor
Obiectivele sesiunii:
Ø Să înțeleagă dimensiunile analizei de gen în cadrul instituției;
Ø Să cunoască formatul general și etapele procesului de analiză de gen
al proiectelor, programelor din sfera de activitate a instituției;
Ø Să înțeleagă importanța colectării datelor necesare analizei de gen a
instituției și metode de realizare a acesteia;

Cuvinte
și sintagme-cheie:
Durata
sesiunii:

Ø Să identifice și să cunoască resursele și metodele de colectare a informațiilor necesare analizei de gen
Disparitățile de gen, Evaluarea rolurilor, Activitățile de colectare a informațiilor sensibile la gen, Relațiilor de gen, Metode de colectare a datelor,
Analiză Participativă, Observare Directă, Resursele Secundare.
90 minute
Prezentarea obiectivelor – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 10 min.
Activitatea practică 3.7 – 25 min.
Activitatea practică 3.8 – 40 min.

Materiale:

Rezumatul sesiunii și a modulului – 10 min.
Tema 3, paragraful 3.3. Cursul Egalitatea de Gen;
Prezentarea Power-Point 3 Modulul 3 FP, slide-uri PPT 3.33-3.37.
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Desfășurarea 1. Prezentați obiectivele, durata desfășurării sesiunii teoretice și celei
sesiunii
practice.
2. Prezentarea informațiilor din PPT 3.33-3.37 în baza materialelor din
tema 3, paragraful 3.2 al cursului EG.
3. Realizarea activității practice 3.7.
4. Realizarea activității practice 3.8.
5. Formularea concluziilor și a rezumatului sesiunii.

Activitatea practică 3.7.
Denumirea:

Colectarea datelor primare.

Obiective:

Importanța abordării participative în cadrul analizei de gen.
Ø Să înțeleagă importanța și beneficiile colectării datelor primare;
Ø Să cunoască modul de efectuare a analizelor într-o manieră
participativă;

Materiale:

Ø Să exploreze și să poată aplica diferite metode de colectare a datelor.
Materialul informativ format în baza cursului paragraful 3.3, tema 3;
Tabelul 3.5 pentru activitatea dată

Slide-ul PPT 3.35, 3.36 și PPT 3.37 din PPT tema 3 EGFP.
Timpul estimat: 25 de minute
Facilitare:
1. Pentru inițierea activității, discutați cu participanții unde pot obține
datele pentru analiza de gen pentru cele 2 direcții de analiză.
2. Faceți un rezumat al discuțiilor, utilizând PPT 3.35, 3.36 și PPT 3.37.
3. Întrebați participanții care ar putea fi beneficiile colectării datelor
primare?
4. Cereți participanților să identifice unele dintre metodele de
colectare a datelor primare în baza tabelului 3.5 distribuit fiecărui
participant, PPT 3.36.
5. Notați-le pe flipchart. Întrebați-i dacă sunt de acord cu limitele
fiecărei metodologii prezentate în tabel.
6. Întrebați participanții, de ce ar trebui să fie conștienți de anumite
limite atunci când efectuează analize participative?
7. Care dintre metodele pot fi utilizate pentru:
ð
ð
ð
ð
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elaborarea unei politici publice;
proiectarea activităților din Planul de Acțiuni;
pentru un program destinat anumitor grupuri sociale;
pentru analiza situației privind egalitatea de gen în cadrul unei
instituții publice centrale și locale (primăria)?
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NOTE FORMATOR:
Analiza de gen recunoaște atingerea și implicarea directă a comunității sau grupului potențial beneficiar al intervenției și efectuarea analizei de gen în mod PARTICIPATIV.
O analiză de gen trebuie să fie cât mai participativă, inclusiv prin:
Ø interviuri individuale cu membrii comunității care reprezintă cel mai bine colegii lor;
Ø asigurarea că toți indivizii etichetați drept cheie pentru intervenție au fost corect intervievați sau au jucat în alt mod un rol direct în securizarea informațiilor sau în utilizarea
instrumentelor analitice;
Ø verificarea informațiilor prin discuții în grup cu diferitele părți implicate;
Ø implicarea unui număr suficient de participanți pentru a reflecta o varietate considerabilă de situații socio-economice și identități care există într-o anumită comunitate (de
exemplu, asigurarea unui soi bazat pe statutul economic, rasă, religie etc.);
Ø conducerea procesului de consultare atât cu grupuri individuale (bărbați și femei), cât
și cu grupuri mixte, asigurându-se că au fost auzite vocile femeilor.
Țineți cont de faptul că participarea femeilor la luarea deciziilor este, în general, mai mică
decât cea a bărbaților, Strategiile specifice de colectare a datelor sunt, în general, necesare
pentru a se asigura că vocile femeilor să fie auzite.

BAZA DE DATE pentru activitatea practică
Tabelul 3.5.
Metode de colectare a informațiilor
Tipul
METODE DE
EVALUARE
PARTICIPATIVE
SAU RAPIDE

INTERVIURI
STRUCTURATE

Conținutul
• se referă la metodele informale utilizate pentru a obține informații detaliate, practice, direct de la beneficiarii proiectului sau
grupurile țintă;
• includ metode, cum ar fi: diagramele, calendarele sezoniere,
cardurile cu imagini de resurse, matrice și diagramele fluxurilor
de beneficii.
Se utilizează o listă pregătită de întrebări clar definite și stabilite.
Aceleași întrebări pot fi adresate unui număr de persoane pentru
analiza comparativă a răspunsurilor.
Trebuie să se țină cont de următoarele 2 aspecte:
-

interviurile individuale pot da informații irelevante sau inexacte.
dacă intervievații provin din mediul vulnerabil și/sau au studii
limitate, ar putea fi tentați să spună lucrurile pe care intervievatorul vrea să audă. Există riscul ca intervievatul să perceapă acolo
un răspuns „corect”, care nu reflectă neapărat credința/gândirea
lor reală.

EGALITATEA DE GEN
Curs pentru Funcționarii Publici

103

Tipul

Conținutul
INTERVIURI SEMI- Implică conversații ghidate, în care se decide, în prealabil, doar
STRUCTURATE
subiectele largi. Intervievatorii sunt liberi să pună noi întrebări pe
măsură ce apar noi perspective în răspunsul la răspunsurile pe care
le au intervievații.

INTERVIURICHEIE de
INFORMARE
DISCUȚII CU
GRUPURI
INFORMALE

Întrebările tind să fie „deschise”, mai degrabă, decât să ofere răspunsuri da/nu.
Se referă la un interviu semi-structurat sau structurat, cu intervievați
selectați atent, care au cunoștințe detaliate sau experiență relevantă
a problemei aflate în discuție.
Nu există o listă de întrebări pregătite pentru beneficiari /
grupuri-ţintă.
Se află prin discuții despre nevoile sau problemele relevante pentru
beneficiari.
Aceste discuții informale pot avea loc în timp ce se desfășoară o altă
activitate, de ex., în timpul unei vizite pentru a monitoriza progresul
unui alt program activitate.

Activitatea practică 3.8.
Denumirea:
Obiective:

Analiza de gen a datelor dezagregate pe sexe și integrarea perspectivei de gen în diferite sfere/domenii/problematici din R. Moldova
Ø Să cunoască sursele de date statistice gender existente;
Ø Să înțeleagă necesitatea și importanța colectării datelor primare;
Ø Să cunoască modul de efectuare a analizei de gen și întrebările ce
stau la baza analizei;

Materiale:

Timpul estimat:
Facilitare:
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Ø Să conștientizeze importanța analizei în clarificarea stereotipurilor,
barierelor și tiparelor formate în societate, cât și a efectelor acestora pe termen lung asupra situației economico-sociale.
ü Materialul informativ format în baza datelor de pe link-urile prezentate mai jos și tabelele exemple.
ü Tabelele cu datele necesare analizei de pe site-ul oficial al Biroului
Național de Statistică în funcție de grupul-țintă sau domeniul de
interes sau alte surse.
ü Info-grafice imprimate pentru lucru în grup.
40 minute
1. Pentru inițierea activității, discutați cu participanții, unde pot
obține datele pentru analiza de gen și prezentați link-urile de date
online.
2. Distribuiți datele dezagregate pe sexe selectate pentru
grupul-țintă.
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3. Întrebați participanții care ar putea fi beneficiile colectării și corectitudinii datelor primare?
4. Pentru fiecare indicator, propuneți să fie identificate cauzele inegalităților, stereotipurile care au stat la baza și direcțiile/acțiunile
posibile de întreprins pe viitor.
5. Discutați despre necesitatea introducerii indicatorilor gender și
oferiți exemple de indicatori în baza informațiilor din:
- Ghidul utilizatorului cu privire la statistica de gen, 2008
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Gender/
Gen_Guide_2008.pdf
- Set armonizat de indicatori de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen în contextul Obiectivelor de Dezvoltare ale
Mileniului
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Set_armoniz_indic/1_full_RO_final_publicata.pdf

NOTE FORMATOR:
În funcție de grupul-țintă și domeniul de interes, pot fi introduse activitățile practice multiple de analiza datelor statistice de gen, în baza surselor:
1.
2.

Egalitatea de gen în cifre. Disponibil: http://www.genderpulse.md/ro
Date –Statistica gender în R. Moldova. Disponibil: http://www.statistica.md/category.
php?l=ro&idc=264&
3. Indicatorii revizuiti ai Obiectivelor Dezvoltarii Mileniului, 2000-2015 https://statbank.
statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__ODM/ODM010100.px/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
4. Barometru de gen în R. Moldova. Disponibil: http://progen.md/files/8393_final_barometrul_de_gen_rom.pdf
5. Resursele și publicațiile Centrului ”Parteneriat pentru Dezvoltare http://progen.md/
index.php?pag=n&tip=publicatii&l=
6. Profiluri statistice ale femeilor și fetelor din Republica Moldova, pe înțelesul tuturor.
Disponibil: http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=350&id=5294
7. Portret statistic al femeilor şi bărbaţilor în Republica Moldova în anul 2017. BNS 2019.
Disponibil: http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6288
8. Raport Inegalitățile în R. Moldova: provocări și oportunități. 26.05.2017. Disponibil:
http://egalitatedegen.md/biblioteca/institutii-si-proceduri-pentru-promovarea
-egalitatii-de-gen/
9. Indexul Egalitatii de Gen 2019: Care este nivelul de egalitate dintre femei și bărbați?
Disponibil: http://progen.md/files/1421_indexul_egalitatii_de_gen_2019_final.pdf
10. Gender pulse. Infografice – Câștigul și ecartul salarial. https://genderpulse.md/ro/
abilitare-economica/castigul-si-ecartul-salarial/castigul-si-ecartul-salarial
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Selectarea și interpretarea datelor dezagregate pe sexe pentru activitatea
practică în vederea identificării inegalităților de gen
Exemplul 1.

Disparitatea salariala de gen generală pe ani
2013
2014
2015
2016
Activități economice – total
11,6
12,4
13,2
14,5

2017
13,5

2018
14,4

Sursă: BNS, 2019. Disponibil: https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20
Statistica%20gender__GEN01/GEN012400sal.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802

Disparitatea salarială de gen pe activități economice şi ani
Activități economice
Agricultura, silvicultura si pescuit

2015
10,7

2016
12,6

2017
11,3

2018
11,8

Industrie total

18,2

17,8

19,7

20,9

Constructii

9,9

13,7

10,8

15,9

Comert cu ridicata si cu amanuntul; intretinerea si repararea autovehiculelor si a
motocicletelor
Transport si depozitare

9,6

13,7

8,5

14,4

0,3

6

2,4

4,4

Activitati de cazare si alimentatie publica

11

8,2

10,1

15,2

Informatii si comunicatii

27,5

32,8

35,4

32,5

Activitati financiare si de asigurari
Tranzactii imobiliare

38,7
11,9

41,4
12,8

39,2
5,6

38
6,9

Activitati profesionale, stiintifice si
tehnice
Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport
Administratie publica si aparare; asigurari
sociale obligatorii
Invatamant
Sanatate si asistenta sociala

10,7

16,1

15,6

11,5

-6,2

-12,2

-17,8

-13,3

12,5

9,7

7,4

6,8

3,2
13,5

0,4
15,7

0,2
15,8

-1,3
18,6

Arta, activitati de recreere si de agrement

15,3

18,1

19

18,2

Sursa: Statistica gender. BNS. Disponibil: https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20
gender/50%20Statistica%20gender__GEN01/GEN012400sal.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
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Extras din publicaţia „Portret statistic al femeilor şi bărbaţilor în Republica Moldova în
2017”
În anul 2017, salariul mediu a constituit pentru femei 5204 lei și pentru bărbați – 6017
lei. Femeile câștigă în medie cu 13,5% mai puțin fată de bărbați (86,5% din salariul mediu
al bărbaților). Exprimată în valoare numerică, discrepanța constituie în medie circa 813
lei.
Cele mai mari discrepanțe ale câștigurilor femeilor și bărbaților sunt în activități financiare, informații și comunicații, industrie în 2017.
Nivelul de remunerare al femeilor este mai mic decât al bărbaților în majoritatea activităților economice, discrepanța fiind de la 0,2% în învățământ până la 39,2% în activități financiare și de asigurări. Disparități salariale de gen în defavoarea femeilor au fost înregistrate și în așa activități, precum informații și comunicații (35,4%), industrie (19,7%), artă,
activități de recreere și de agrement (19%), sănătate și asistență socială (15,8%), activități
profesionale, științifice și tehnice (15,6%), agricultură, silvicultură și pescuit (11,3%).
Sursă: BNS, 2019. Disponibil: http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id
=6288
Exemplul 2.

Ponderea femeilor in organele de luare a deciziilor pe Indicatori si Ani
Ponderea femeilor
ministre in cadrul
ministerelor
Ponderea femeilor deputate in
parlament
Ponderea femeilor in
organele de politie
Ponderea femeilor
judecătoare

2011
6,3

2012
18,7

2013
25,0

2014
25,0

2015
25,0

2016
25,0

2017
22,2

2018
33,3

19,8

19,8

19,8

18,8

21,8

20,8

21,8

20,8

9,8

17,9

18,3

17,1

17,4

17,9

18,8

19,4

37,4

42,0

40,9

43,8

45,2

47,7

47,4

48,3

Sursa: Statistica Gender. BNS. Disponibil: https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20
gender/50%20Statistica%20gender__GEN03/GEN030200soc.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802

Rectori ai universitatilor pe Ani, Indicatori si Sexe
Femei
Numarul
persoane
2015

10

Ponderea, %
34,5

Barbati
Numarul
persoane
19

Ponderea, %
65,5
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Femei
Numarul
persoane

Barbati

2016

7

24,1

Numarul
persoane
22

2017

6

21,4

22

78,6

2018

7

25,9

20

74,1

Ponderea, %

Ponderea, %
75,9

Sursă: BNS, 2019. Disponibil: https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20
Statistica%20gender__GEN02/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802

Exemplul 3.

Portret statistic al femeilor şi bărbaţilor în Republica Moldova, 2017
Femeile deţin preponderenţa în numărul populaţiei
Speranţa de viaţă la femei este mai mare decât a bărbaţilor
Mai mulţi băieţi decât fete se nasc anual, fete/băieți
Femeile se căsătoresc mai timpuriu decât bărbaţii
Rata de ocupare în rândul femeilor este mai mică decât cea
a bărbaţilor
Femeile ocupate au un nivel de pregătire mai înalt ca
bărbaţii
- studii superioare
- medii de specialitate
Femeile au un nivel de instruire mai mare decât al bărbaţilor
Femeile câştigă, în medie, cu 13,5% mai puţin ca bărbaţii
Femeile deţin ponderi mai mari în sectorul serviciilor, faţă de
sectorul agricol şi industrial:
- sectorul servicii
- sectorul agricol
- industrie
- construcţii
- hoteluri şi restaurante
- învăţământ
- sănătatea și asistența socială
- comerţ
Femeile, într-o măsură mai mare ca bărbaţii, preferă activităţi salariate şi locuri de muncă formale
Bărbaţii deţin ponderi superioare în rândul conducătorilor de
toate nivelurile
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Femei
51,9%
77,7 ani
100
25,7 ani
38,1%

Bărbaţi
48,1%
69,4 ani
106
28,5 ani
41,3%

27,4%

22%

16,8%
23,2%
85,5%

9,7%
18%
100%

57,8%
42,9%
48,5%
8,7%
71,4%
81,9%
79,1%
54,9%
69,7%

42,2%
57,1%
51,5%
91,3%
28,6%
18,1%
20,9%
45,1%
60,7%

42%

58%

Femei
22%

Bărbaţi
78%

25,2%
27,3%
64,5%
2329,6 lei

74,8%
72,7%
35,5%
2258,8 lei

1345,5 lei
13,7%

1260,6 lei
7,4%

78

948

la 100 mii
femei

la 100 mii
bărbaţi

Majoritatea funcţiilor de luare a deciziilor aparţin bărbaţilor,
femeile sunt subreprezentate în procesul de luare a deciziilor:
- la nivel central (parlament și ministere)
- la nivel local (primarii și consiliile locale)
- Conducători de unități economice
Femeile depăşesc cota bărbaţilor pensionari
Femeile beneficiază de pensii pentru limită de vârstă mai
mici decât bărbaţii
- sectorul non-agricol
- sectorului agricol
Bărbați sunt mai optimiști față de nivelul de trai al gospodăriei. Gospodăriile conduse de bărbați, pot să-și permită
cheltuieli neprevăzute în sumă de 5000 lei.
Femeile săvârșesc infracţiuni în proporţie mult mai mică
decât bărbaţii**
Datele pe 2016.

* Populația feminină predomină în rândul populației, la 100 femei revenind 93 bărbați.
Sursa: în baza publicaţiilor „Portret statistic al femeilor şi bărbaţilor în Republica Moldova”. BNS, martie 2019. Disponibil:
http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6288

Exemplul 4.

Structura populației ocupate pe sectoare economice
70

61,7

60

50,2

50
40 36,2

39,3
27,3

30
20

13,6

Barba�

47,8

33

10
0

56,4

Femei

12,9 11

Barba�

Agricultura

10,6

Femei

Barba�

Industria
2015

2016

2017

Femei

Servicii
2018

Sursa: Statistica gender. BNS. Disponibil: https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20
gender/50%20Statistica%20gender__GEN01/GEN010700mun.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
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Exemplul 5.

Ponderea femeilor în numărul personalului didac�c, pe nivele
educaționale și anii de studii
100

86

85,9

86,7
71,4 70,5 70,4

80
54,9 53,3

60

57

54,3 54,5 54,6

40
20
0

Primar si secundar Profesional tehnic Profesional tehnic
general
secundar
postsecundar
2016/17

2017/18

Superior

2018/19

Sursă: BNS, 2019. Disponibil: https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20
Statistica%20gender__GEN01/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802

Exemplul 6.

30 27,1
25

Ponderea persoanelor ocupate informal in sectorul non-agricol pe
Grupe de virsta, Ani si Sexe
28,5
23,1
20

21,4

21,3

20
15

11,6
8,5

11,3
8,4

10

21,8 20,8
11,3
7,7

10,8
7,2

5
0

Barba�

Femei

2015
15-24 ani

Barba�

Femei

2016
25-49 ani

Barba�

Femei

Barba�

2017
50-64 ani

Femei

2018
65 ani si peste

Sursă: BNS, 2019. Disponibil: https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20
Statistica%20gender__GEN01/GEN011200mun.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
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Exemplul 7.

Rata de inactivitate economica a populatiei de 15 ani si peste pe Categorii de inactivitate, Ani si Sexe, %
2015

2016

2017

2018

Barbati Femei Barbati Femei Barbati Femei Barbati Femei
Total pe categorii
de inactivitate, din
care:
Elev, student

54,9

60,1

54,6

59,9

54,7

60,6

54,2

59

9,1

9,2

9,3

8,9

9,1

8,3

8,2

8,2

Pensionar
Casnic(a)

16,3
0,5

24,9
11,4

16
0,4

25,1
11,8

15,7
0,4

25,3
12,3

15,3
0,5

24,4
11,6

Plecat peste
hotare
Alta situatie

14,9

7,3

15,1

6,8

14,9

6,8

16,9

7,3

14,1

7,3

13,8

7,3

14,6

7,8

13,3

7,5

Sursă: BNS, 2019. Disponibil: https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20
Statistica%20gender/50%20Statistica%20gender__GEN01/GEN011500mun.px/table/
tableViewLayout1/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
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Exemplul 8.

Rata de inac�vitate la categorie Casnic(ă) pe grupe de vîrstă, ani și sexe
25
20
15

22,1

20,9

19,9

12,4

20,8

12,3

12,1

11,1

10
5
0

0,4 0,5

0,1 0,6

0,3 0,5

Barba�

Femei

Barba�

2015

Femei

0,2 0,5

Barba�

2016

Femei

Barba�

2017

15-24 ani

Femei

2018

25-49 ani

Sursă: BNS, 2019. Disponibil: https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20
Statistica%20gender__GEN01/GEN011500mun.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802

Exemplul 9.

Rata de inac�vitate la categorie Plecat peste hotare, pe grupe de
vârstă, ani și sexe
30
25

21,5

24,6

21,9

21,5

20
15

10,7

10

11,1

10

9,8

5
0

Barba�

Femei

2015
15-24 ani

Barba�

Femei

2016
25-49 ani

Barba�

Femei

Barba�

2017
50-64 ani

Femei

2018
65 ani si peste

Sursă: BNS, 2019. Disponibil: https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20
Statistica%20gender__GEN01/GEN011500mun.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
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Exemplul 10.

Raport cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public, 2015. Cancelaria de
Stat a Republicii Moldova.
70
60

Structura de gen a personalului pe niveluri de administrație, 2016
59,5

54,3

57,1

45,7

50

42,9

40,5

40
30
20
10
0

total

APC

APL

Bărbați

Femei

Structura de gen a Funcționarilor Publici pe niveluri de administrație, 2016
71,9

80

73

71,2

60
40

28,8

28,1

27

20
0

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

total

Bărbați

APC

APL

Femei

Structura de gen pe categorii de personal, total AP, %

45,7

44,3

14,4

27

34,5
65,9

71,9

54,3

55,7

func�i

fdp

50

49,5

50

73,9
85,6

73

65,5
34,1

28,1
total

50,5

fp

fpcns
Bărbați

fpc

26,1
fpe

fpss

pcpfdp pdtafap

Femei
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Structura de gen pe categorii de personal, APC, %
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

38,1

38,1

14,4

32,8

34,5
61,6

71,2

61,9

61,1

85,6

67,2

65,5
38,4

28,8
total

func�i

fdp

58,4

74,4

fp

fpcns

Bărbați

fpc

41,6

25,6
fpe

fpss

pdtafap

Femei

Rezumat Modulul III.
Analiza de gen oferă societății şi autorităților publice informații privind condițiile și nevoile
diferite ale femeilor față de cele ale bărbaților, precum şi efectele pe care politicile sau programele le pot avea asupra acestora din cauza situației inițiale diferite. Importanța analizei
de gen are o dublă semnificație și anume: pe de o parte, reflectă că relațiile de gen au un
impact semnificativ (mult mai mare și eficace) în soluționarea problemelor societății, iar pe
de altă parte, indică cu exactitate ce fel de impact (rezultat scontat) va avea loc și ce acțiuni
alternative pot fi întreprinse. Asemenea informații conduc la creșterea calității strategiilor
şi politicilor, şi acest lucru este esențial în satisfacerea nevoilor diferite ale femeilor și ale
bărbaților.
La nivel local sau instituțional, analiza de gen face vizibil rolul variat al femeilor, bărbaților,
fetelor şi băieților pe care aceștia îl au în familie, în comunitate. Lipsa analizei de gen în cadrul politicii economice se poate solda cu excluderea perspectivelor şi priorităților femeilor
din strategiile de dezvoltare la nivel național şi local.
Calitatea analizei de gen depinde, în primul rând, de calificarea personalului antrenat în
realizarea ei. Cunoștințele şi abilitățile, pe care trebuie să le posede specialistul angajat
pentru realizarea analizei gender, țin de domenii diferite şi, în special, este nevoie de cunoașterea legislației în vigoare, a prevederilor planurilor şi strategiilor de dezvoltare, la
nivel național şi în domeniul egalității de gen în particular, a politicii sociale, precum şi de
cunoștințe temeinice în domeniul finanțelor publice şi al analizei sociologice.
În rapoartele instituțiilor şi organizațiilor internaționale şi ale guvernelor statelor, ce aplică,
în mod constant, analiza de gen, sunt descrise diverse metode utilizate pentru efectuarea
analizei de gen în diferite sectoare şi programe. Clasificarea modelelor poate fi realizată în
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funcție de un criteriu de bază și anume nivelul de aplicare: la nivel macro (în cadrul elaborării şi implementării politicilor/strategiilor/programelor), la nivel mezzo (programe regionale, sectoriale, intersectoriale etc.) şi cele la nivel micro (în cadrul unei entități publice sau
private). Aceste modele au fost dezvoltate pentru a aborda diferite aspecte ale egalității de
gen şi, prin urmare, sunt utile pentru diferite priorități de politici.
Analiza de gen trebuie să descrie nu numai starea actuală a situației de gen, ci și cauzele și
efectele disparităților de gen asupra grupului țintă. În baza identificării cauzelor și a motivelor care stau la baza inegalităților și a discriminării, se pot stabili obiective relevante și
specifice pentru a le rezolva și pentru a determina ce activități pot contribui la eliminarea
unor astfel de inegalități.
Cel mai important aspect al analizei vizează colectarea datelor. Atunci când există dificultăți
sau insuficiența datelor colectate, atunci se poate apela la resursele secundare. Există adesea diferite tipuri de analize, surse de informații și de date, care pot fi colectate, sintetizate
și utilizate în dezvoltarea analizelor de gen.
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MODULUL IV.
EVALUAREA
IMPACTULUI DE GEN
Sesiunea 1. Conținutul, rolul și necesitatea evaluării
impactului de gen
Obiectivele sesiunii:
Ø Să definească conceptul de evaluare a impactului de gen;
Ø Să înțeleagă conținutul și esența evaluării impactului de gen;

Cuvinte și
sintagme-cheie:

Ø Să identifice și să cunoască diferențele evaluării impactului față
de analiza de gen.
Evaluarea impactului de gen, estimarea efectelor, detectarea
disparităților de gen,

Durata sesiunii:

evaluare ex-ante, evaluarea operativă, evaluarea ex-post
105 minute
Prezentarea obiectivelor – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 10 min.
Activitatea practică 4.1 – 15 min.
Activitatea practică 4.2 – 45 min.

Materiale:

Desfășurarea
sesiunii

Rezumatul sesiunii – 10 min
Tema 4., paragraful 4.1. Cursul Egalitatea de Gen pentru
Funcționarii Publici;
Prezentarea Power-Point 4, Modulul 4 EGFP, slide-uri PPT 4.1-4.6.
1. Prezentați obiectivele, durata desfășurării sesiunii teoretice și a
celei practice.
2. Prezentarea informațiilor din PPT 4.1-4.6 în baza materialelor
din tema 4, paragraful 4.1 al cursului EGFP.
3. Realizarea activității practice 4.1.
4. Formularea concluziilor și a rezumatului sesiunii.
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Activitatea practică 4.1.
Denumirea:

Înțelegerea conținutului și beneficiile evaluării impactului de gen

Obiective:

(Discuții participative)
Ø Să cunoască conținutul și necesitatea evaluării impactului de gen;
Ø Să înțeleagă tipurile și avantajele efectuării evaluării impactului de
gen;

Ø Să cunoască sfera de cuprindere a evaluării impactului de gen în
raport cu analiza de gen.
Slide-ul PPT 4.3, 4.5, 4.6. din PPT tema 3.
Materiale:
Timpul estimat: 15 minute
Facilitare:
1. Prezentați informația din slide-ul PTT 4.4.
2. Întrebați participanții dacă sunt familiarizați cu termenul de evaluare și dacă cunosc despre procesul evaluării impactului unei politici
(ex-ante și post-ante). Dacă da, rugați-i să împărtășească experiența lor cu privire la utilitatea și eficacitatea acestora.
3. Clarificați specificul momentului evaluării și importanța fiecărui tip
de evaluare.
4. Prezentați participanților slide-ul 4.6.
5. Discutați informația pe diferențele existente și să identifice sfera
de cuprindere a evaluării impactului de gen.
6. În final, la prezentarea slide-ului 4.7 rugați participanții să reflecteze asupra mențiunii că evaluarea impactului este un de instrument transformator și poate genera reorientări majore (ce cred de
importanța momentului efectuării evaluării în diferite domenii sau
activități) .

NOTE FORMATOR:
ü

ü

Evaluarea impactului de gen trebuie efectuată imediat ce se stabilește că o anumită
politică sau un anumit program/proiect au implicații asupra relațiilor de gen. Această
evaluare are un succes mai mare, dacă este luată în considerare încă din etapele inițiale ale procesului decizional, de elaborare şi planificare a politicilor/programelor/
proiectelor. Evaluarea impactului de gen poate fi, însă, introdusă şi ulterior fazei de
elaborare, respectiv, în orice moment al derulării politicilor/programelor/proiectelor.
Dacă este cazul, evaluarea impactului de gen poate genera chiar unele reorientări majore ale politicilor în derulare.
Momentul efectuării este determinant. Însă, generarea reorientărilor majore în cazul
unei evaluări operative, deseori, este îngreunat de procesele birocratice și lipsa mecanismelor flexibile.
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Activitatea practică 4.2.
Denumirea:
Obiective:

Evaluarea impactului de gen – etapa de identificare a mecanismului de creare a inegalităților
Ø Înțelegerea importanței analizei de gen calitative în determinarea cauzelor inegalităților;
Ø Cunoașterea formatului de analiza de gen utilizat în determinarea inegalităților într-o anumită sferă;

Materiale:

Ø Însușirea modului de evaluare a impactului de gen având la
bază analiza mecanismului de creare a inegalităților.
Baza de date și rezultatele activității 2.3. Analiza inegalităților
de gen pe piața muncii și recomandări de intervenții prin politici
publice.
Tabelul 4.1, constatator al cauzelor inegalităților pe piața muncii

Timpul estimat:
Facilitare:

Hârtie, flipchart, markere
45 minute
1. Împărțiți participanții în grupuri de 3-4 persoane și distribuiți
setul de materiale;
2. Rugați-i să revizuiască figuri și tabele completate la activitatea
2.3. ;i figurile, tabelele la activitatea prctică 3.8, de exemplu
rata de ocupare în sectorul informal pe categorii de activități – casnic(ă), plecați peste hotare; sau prezentați grupurile
vulnerabile, din tabelul de mai jos, la Note pentru Formator.
3. În baza informației stabilite privind grupurile vulnerabile pentru fiecare categorie de bărbați, femei, tineri, vârstnici să identifice cauzele formării mecanismului de inegalități. Sugerați să
identifice cauzele majore percepute și acceptate de întreaga
societate și să completeze tabelul 4.1.
4. Să reflecteze pe fiecare cauză identificată:
ð Cum a influențat elaborarea politicilor, normativelor sau a
procedurilor în sfera afectată de inegalități?
ð Dacă mai e valabilă o asemenea percepție în rândul
tinerilor?
ð Cum poate afecta viitorul?
ð Ce măsuri pot fi întreprinse pentru diminuarea inegalităților
la nivel național și la nivel instituțional?
ð Care e rolul mass-media și al comunicării instituționale
privind inegalitatea identificată.
5. Rugați fiecare grup de participanți să prezinte câte o inegalitate, s-o înscrie pe hârtie flipchart și să prezinte răspunsurile la
întrebările de mai sus;
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6. Să se identifice cel puțin o recomandare, considerată viabilă de
toți participanții, în dreptul fiecărui grup vulnerabil. Identificați
autoritățile competente și/sau responsabile de efectuarea
unor politici de eliminare a barierelor și inegalităților.
7. La final, discutați care sunt efectele/avantajele completării
analizei efectuate la activitatea 2.3 cu identificarea mecanismului de creare a inegalităților.

NOTE FORMATOR:
*** în funcție de grupul-țintă pot fi introduse/complementate alte domenii pentru evaluarea impactului de gen. Informații
pentru activitatea practică pot fi preluate din diverse Studii ale centrelor pentru egalitatea de gen, precum Centrul
Parteneriat pentru Dezvoltare (Disponibile la rubrica Publicații al site-ului oficial: http://www.progen.md/

Link-uri utile:
http://www.progen.md/
http://moldova.unwomen.org/ro
http://egalitate.md/
http://egalitatedegen.md/
http://cdf.md/rom/resources/publicatii (Centrul de Drept al Femeilor)
http://www.genderpulse.md/
http://sociopolis.md/barbatii-si-egalitatea-de-gen-in-republica-moldova
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/publications/inclusivegrowth.html
Recomandări pentru Formatori privind cauzele creării inegalităților

Grupuri
de
referință

Formele de
excludere/
inegalitate

Bărbații

1. Bărbații sunt
ocupați mai
mult în angajarea informală.
2. Bărbații sunt
ocupați mai
mult în sectorul agricol.

Grupul cel mai
vulnerabil
Bărbații ocupați în
agricultura rurală de
subzistență.

Mecanismul de creare a inegalităților prin prisma răspunsului
de politici
1. Calificarea formală (nivelul de
studii) a bărbaților determină
segregarea acestora în sectoare mai puțin productive.

Bărbații inactivi după
alte categorii decât:
2. Rolurile și stereotipurile de
studii, pensionare, tregen determină bărbații să înburi casnice, migrația
trerupă procesul de educație
sau intenția de a migra.
pentru muncă de calificare
joasă.
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Grupuri
de
referință

Formele de
excludere/
inegalitate

Femeile

1. Femeile nu
reușesc să
combine
eficient viața
profesională cu
cea de familie.
2. Gradul general
de ocupare al
femeilor este
mai mic comparativ cu cel
al bărbaților.

Tinerii

1. Tinerii, în special bărbații,
sunt ocupați
în sectorul
informal.
2. Crește ocuparea tinerilor în
agricultura de
subzistență.

Grupul cel mai
vulnerabil
Femeile cu copil de
vârstă preșcolară (0-6
ani).
Femeile de vârstă reproductivă din zonele
urbane.

3. Descrește
numărul de salariați în rândul
vârstnicilor.

1. Politicile publice cu privire la
concediul de îngrijire a copilului nu încurajează bărbații
să beneficieze de acesta.
Concediul de îngrijire pentru
femei este mult prea lung,
comparativ cu alte țări din UE
și OECD.
2. Serviciile de educație ante-preșcolară (0-3 ani) sunt
puțin accesibile.

Tinerii din zonele
rurale.
Femei (15-24 de ani)
ocupate din zonele
rurale.

3. Descrește
ponderea de
salariați în rândul tinerilor.
Vârstnicii 1. Sunt ocupați în Femeile (55-64 de ani)
agricultura de din zonele rurale.
subzistență
2. Nivelul ocupării este destul
de jos, în
special pentru
femei (55-64
de ani).

Mecanismul de creare a inegalităților prin prisma răspunsului
de politici

3. Rolurile tradiționale de gen.
1. Serviciile de orientare în
carieră din zonele rurale sunt
mai puțin eficiente.
2. Rolurile de gen influențează parcursul educațional al
tinerilor.
3. Mobilitatea (atât la nivel național, cât și prin migrația în
afara țării) redusă a femeilor
(15-24 ani) din zonele rurale.

1. Sistemul de pensii încurajează pensionarea precoce a
femeilor.
2. Discriminarea persoanelor în
etate la angajare.
3. Puține oportunități de calificare și recalificare ajustate
la necesitățile persoanelor în
etate.

Sursa: Inegalitățile în R. Moldova: provocări și perspective. CPD -2017. P. 43-49. Disponibil: http://incluziune.md/ro/wpcontent/uploads/2016/10/Studiu-inegalit%C4%83%C8%9Bile-in-RM.pdf
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BAZA DE DATE pentru activitatea practică
Tabelul 4.1.
Mecanismul de creare a inegalităților de gen
Grupurile
de referință

Cauzele de creare a inegalităților de
gen (etape istorice de dezvoltare,
practică de până acum, percepții,
stereotipuri etc.)

Soluții de eliminare a cauzelor
identificate

Bărbații

Femeile

Tinerii

Vârstnicii

Sesiunea 2. Modelele și cadrul general al procesului de
evaluare a impactului de gen
Obiectivele sesiunii:
Ø Să cunoască modelele de evaluare a impactului de gen utilizate
în practică și experiență internațională;
Ø Să înțeleagă procesul și principalele acțiuni de realizare a evaluării impactului de gen;

Cuvinte și
sintagme-cheie:

Ø Să cunoască particularitățile specifice fiecărei etape de realizare a evaluării impactului de gen.
Evaluarea impactului de gen, Estimarea efectelor, Detectarea disparităților de gen, Lista de verificare, Evaluarea completă, Impact
direct, Impact indirect
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Durata sesiunii:

105 minute
Prezentarea obiectivelor – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 15 min.
Activitatea practică 4.3 – 15 min.
Activitatea practică 4.4. – 20 min.
Activitatea practică 4.5 – 40 min.

Materiale:

Desfășurarea
sesiunii

Rezumatul sesiunii – 10 min
Tema 4, paragraful 4.2. Cursul Egalitatea de Gen pentru
Funcționarii Publici;
Prezentarea Power-Point 4 EG tema 4, slide-uri PPT 4.9-4.14.
1. Prezentați obiectivele, durata desfășurării sesiunii teoretice și
celor practice.
2. Prezentarea informațiilor din PPT 4.9-4.14 în baza materialelor
din tema 4, paragraful 4.2 al cursului EG.
3. Realizarea activității practice 4.3.
4. Realizarea activității practice 4.4.
5. Formularea concluziilor și a rezumatului sesiunii.

Activitatea practică 4.3.
Denumirea: Implementarea procedurii de evaluarea impactului de gen la nivel
guvernamental.
Obiective:

Materiale:
Timpul
estimat:
Facilitare:

Studiu de caz – Belgia
Ø Să înțeleagă importanța și rolul Planului de Acțiune la nivel instituțional
în procesele integrării dimensiunii de gen;
Ø Să cunoască structura Planului de acțiune și instrumentele necesare.
Boxa 4.1. Evaluarea impactului de gen. Bunele practici. Belgia.
Prezentarea Power-Point 4 tema 4 EGFP, slide-uri PPT 4.10.
15 minute

1. Distribuiți boxa 4.1 și oferiți 5-7 minute pentru citirea și înțelegerea
informațiilor prezentate;
2. Rugați participanții să se expună asupra informației citite privind experiența Belgiei;
3. Revizuiți slide-ul 4.10 cu sublinierea aspectelor legate de conținutul, și
actorii implicați.
4. Dezbateți punctele forte și slabe prin prisma implementării în R.
Moldova;
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5. Rugați participanții să formuleze concluzii și opinii privind oportunitatea și limitele urmării experienței Belgiei și ce măsuri ar putea fi luate
pentru soluționarea punctelor slabe ale acțiunii.

NOTE FORMATOR:
Discutați despre procedura Evaluarea ex-ante și ex-post din R. Moldova: respectarea procedurii, eficacitatea și performanță. Care sunt punctele forte și cele slabe? Ce soluții pot fi
adoptate pentru integrarea aspectelor de gen în toate procedurile și procesele legate de
evaluarea impactului pentru orice sfera/politică?
***Experiența altor țări europene (Austria, Danemarca, Finlanda) poate fi prezentată printr-o analiza comparativă atât
pentru nivel național, cât și cel regional și local. Informațiile pot fi consultate pe Platform EIGE. sursa: Gender Impact
Asssesment. Gender mainstreaming toolkit, pp.21-41. Disponibil: http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/
gender-impact-assessment

BAZA DE DATE pentru activitatea practică
Boxa 4.1.
Evaluarea impactului de gen.
Bunele practici. Belgia
La sfârșitul anului 2013, Belgia a adoptat procedura de Evaluarea Impactului de
Reglementare (RIA) 3, care reprezintă o evaluare preliminară a posibilelor consecințe ale
proiectelor de reglementare în domeniile social, economic și de mediu, precum și asupra
autorității publice. Aceasta procedura include și o secțiune privind egalitatea de gen.
Per total, procedura RIA include 21 de teste, dintre care patru sunt propuse spre examinare:
§

§
§
§

Testul Kafka, care urmărește să surprindă dacă proiectele de reglementări vor spori sau reduce povara administrativă a cetățenilor, a întreprinderilor și a organizațiilor
non-profit;
Testul de coerență a politicilor pentru dezvoltare;
Testul privind IMM-urile, care monitorizează dimensiunea întreprinderii mici și mijlocii;
Testul de gen, care evaluează impactul propunerilor de reglementare asupra femeilor
și bărbaților.

Prin urmare, evaluarea impactului de gen este încorporată într-un sistem mai general de
evaluare a impactului.
Actorii implicați:
Domeniul de aplicare al evaluării impactului și, prin urmare, și al evaluării impactului de
gen afectează doar noile politici și programe. Funcționarii publici implicați în elaborarea legii/politicii din cadrul diferitelor ministere sunt responsabili de abordarea aspectelor legate
de gen, ca parte a acestui exercițiu mai general de evaluare a impactului. Fiecare ministru
este responsabil pentru a furniza raportul de evaluare a impactului asupra proiectelor de
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reglementări pentru domeniile de politică acoperite sub autoritatea sa. De asemenea, aceștia pot alege să solicite consultanță de la biroul de asistență pentru evaluarea impactului.
La finalizarea evaluării, poate fi solicitată evaluarea calității de la Comitetul de Evaluare a
Impactului, care funcționează sub supravegherea Agenției pentru simplificare administrativă (AAS). Acest comitet oferă o evaluare ex post printr-un raport anual. Mandatul său se
bazează pe trei principii: independență, încredere și transparență.
Institutul de Egalitate pentru Femei și Bărbați nu are un rol specific în timpul procesului.
Acesta oferă doar recomandări autorităților publice de a îmbunătăți legile și reglementările relevante din punctul de vedere al egalității de gen.
Conținutul testului de gen:
În Belgia, testul de gen oferă cinci întrebări deschise pentru a evalua impactul propunerii
asupra femeilor și bărbaților:
§

§
§
§
§

Care sunt persoanele afectate de noul regulament (direct sau indirect) și cum sunt
aceste persoane sau grupuri de persoane dezagregate pe sexe? Dacă nimeni nu este
afectat, explicați de ce.
Identificarea posibilelor diferențe între situația femeilor și bărbaților în domeniu.
Care dintre aceste diferențe restricționează accesul la resurse și la drepturile fundamentale? De ce?
Identificarea impactului anticipat pozitiv sau negativ ținând cont de întrebările de mai
sus.
Există măsuri de reducere sau compensare a impactului negativ? Care sunt acestea?

Punctele forte și punctele slabe:
Faptul că evaluarea impactului de gen în Belgia este integrată într-un sistem general de
evaluare a impactului este atât un punct forte – este luat în considerare de toți factorii de
decizie și funcționari publici, cât și un punct slab, deoarece analiza din perspectiva de gen
poate fi destul neclară. Acest lucru se datorează faptului că nu este asigurată expertiza de
gen în timpul procesului, precum și lipsa unui sistem de urmărire care să garanteze calitatea evaluării impactului de gen.
Sursa: Gender Impact Asssesment. Gender mainstreaming toolkit. Pg. 27. Platform EIGE. Disponibil: http://eige.europa.
eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment
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Activitatea practică 4.4.
Denumirea: Metodologia de analiză a integrării dimensiunii de gen în politicile publice
2013-2016
Obiective:

Studiu de caz: R. Moldova
Ø Să cunoască sursele de informare și studiile existente în R. Moldova
privind gradul de integrare a dimensiunii de gen în politicile publice;
Ø Să cunoască metodologia aplicată în evaluarea gradului de integrare a
egalității de gen în politicile publice;

Materiale:

Timpul
estimat:
Facilitare:

Ø Să utilizeze criteriile de evaluare în estimarea impactului de gen al politicilor în cadrul instituțiilor publice.
Boxa 4.2. privind metodologia de evaluare a integrării egalității de gen în
politicile publice și Tabelul 4.2 din baza de date pentru activitatea practică.
PPT 4.16-4.19 din Prezentarea PP 4, Modulul 4 EGFP
20 minute

1. Repartizați pentru fiecare participant, Boxa 4.2 și Tabelul 4.2.
2. Prezentați informația de pe slide-urile PPT 4.16-4.19
3. Discutatați despre programul cu cel mai mare și cel mai mic nivel de
integrare a aspectele de gen:
ð Planul național de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și control al bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020;
ð Program de instruire a funcționarilor publici pentru anii 2016-2020
4. Discutați despre metodologia și criteriile de evaluare.
5. Dezbateți progresul înregistrat în perioada evaluata.
6. De asemenea, rugați-i sa se expună privind următoarele întrebări
• Cât de importantă este realizarea unei asemenea evaluări și la ce
etapă al ciclului de politici publice?
• Ce acțiuni pot fi întreprinse la nivelul instituției din care fac parte
pentru a integra criteriile de evaluare a impactului de gen?

NOTE FORMATOR:
ð Conform rezultatelor analizei privind Relevența, Programul de instruire a funcţionarilor publici pentru anii 2016-2020 are o relevanţă de gen mică4, cu argumentare
că: ”La moment nu sunt disponibile date statistice sistematizate privind participarea
funcționarilor publici la sesiuni de instruire, însă aspectul de gen nu este esențial în
acest caz, întrucât accesul la instruiri este egal atât pentru femei, cât și bărbați.”
4 Studiul De ce nu am redus inegalitățile de gen. Indexul integrării dimensiunii de gen în politicile publice
2013-2016, p.9.
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ð ***Dezbateți cu participanții relevanța programului ținând cont de datele statistice
existente privind Numărul femeilor funcționari publici în posturile de conducere și în
posturile de execuție. Care ar fi legătură dintre participarea la programele de instruire
privind dezvoltare profesională a femeilor funcționarii publici și promovarea acestora
la posturile de conducere?

BAZA DE DATE pentru activitatea practică
Boxa 4.2
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) a elaborat metodologia ș realizează studii
din 2013.
Extras din Studiul: ”De ce nu am redus inegalitățile de gen. Indexul integrării dimensiunii de gen în politicile publice 2013-2016.”
Disponibil: http://www.progen.md/index.php?pag=n&opa=view&id=415&tip=publicatii&start=10&l

Metodologia de analiză a integrării dimensiunii de gen în politicile publice abordează
principalele etape ale ciclului de planificare al strategiilor/politicilor publice și anume:
1. Analiza și definirea problemei
2. Cadrul de rezultate (elaborarea strategiei/politicii publice și rezultatele estimate)
3. Cadrul de implementare al strategiei/politicii
În cadrul fiecărei etape menționate mai sus am identificat mai multe criterii de analiză (a
se vedea lista criteriilor în Anexa 1 al Studiului) și notare pe o scală de la 0,5-4 pentru evaluarea nivelului de integrare a dimensiunii de gen în respectiva strategie/politică publică,
astfel:
Scala de evaluare a nivelului de integrare a dimensiunii de gen în politicile publice
Nivelul de integrare a dimensiunii de gen
Nivel incipient
Nivel intermediar
Nivel consolidat
Nivel avansat

Punctaj
0,5 puncte
1 – 1,5 puncte
2 – 2,5 puncte
3 – 4 puncte

Metodologia de estimare a relevanței politicilor publice se referă la determinarea
măsurii în care politica publică este relevantă din punct de vedere al aspectelor de gen.
Această metodologie ne permite să definim și să înțelegem cât de importantă este
propunerea de politică din perspectiva egalității de gen și cât efort necesită procesul de
integrare a acestei dimensiuni.
Pentru a calcula cât mai obiectiv relevanța politicii publice/ strategiei, au fost selectați
indicatori primari sau secundari pentru fiecare document legislativ în parte.
Indicatorii primari se referă la acei indicatori care sunt direct legați de scopul și obiectivele politicii publice și, respectiv, vor fi măsurați în primul rând. Aceștia au fost evaluați pe o
scală de la 0 – 4 puncte, după cum urmează:
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Scala de evaluare a relevanței politicilor publice prin prisma indicatorilor primari
Decalajul de gen
0%
1 – 4%
5 – 9%
10 – 19%
20 – 24%
25% +

Punctaj

Relevanța
Nu este relevantă
Relevanță mică
Relevanță medie
Relevanță semnificativă
Relevanță mare
Relevanță foarte mare

0 puncte
0,1 – 0,5 puncte
0,6 – 0,9 puncte
1 – 1,9 puncte
2 – 2,9 puncte
3–4

Rezultate:
Media nivelului de integrare a dimensiunii de gen în politicile publice din 2015-2016 constituie 0.88 din maximum 4 puncte posibile. Media politicilor evaluate în anul 2014 a fost
de 0.93, iar media anului politicilor evaluate în 2013 – 0.79.
Conform rezultatelor obținute politicilor publice 2013-2016, din 13 politici evaluate – 8 se
află la un nivel incipient, iar 5 – la nivel intermediar de integrare a dimensiunii de gen.
Tabelul 4.2.
Nivelul integrării dimensiunii de gen în 13 strategii/ politici publice adoptate în perioada 2015-2016
Nr.

Politica

1

Planul de Acțiuni pentru anii
2016- 2020 privind implementarea Strategiei pentru protecția
copilului pe anii 2014-2020
Strategia intersectoriala de
dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru anii
2016-2022
Strategia privind reforma administrației publice pentru anii
2016-2020
Planul de acțiuni 2015-2017 pentru implementarea Programului
de dezvoltare a educației incluzive in RM pentru anii 2011-2020
Programul național de promovare
a sănătății pentru anii 2016-2020
Strategia națională de dezvoltare
regională

2

3

4

5
6

Definirea
Media
Media
Media
şi analiza Cadrul de
Cadrul de
Politică
problemei Rezultate Implementare Publică
0.58
1.13
0.75
0.82

0.88

1.23

0.84

0.97

0.10

0.45

0.54

0.37

0.40

0.83

0.62

0.62

2.00

0.83

1.68

1.44

0.33

0.88

1.63

0.94
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Nr.
7

Definirea
Media
Media
Media
şi analiza Cadrul de
Cadrul de
Politică
problemei Rezultate Implementare Publică
Strategia de dezvoltare a resurse0.38
0.75
0.90
0.69
lor umane din sistemul sănătății
pentru anii 2016 – 2025
Politica

1.63

2.50

1.63

1.92

0.00

0.00

0.20

0.08

10 Planul de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă din
RM pe anii 2016-2020

0.25

0.94

0.90

0.71

11 Strategia de dezvoltare a Poliției
pentru anii 2016-2020

1.19

1.69

1.45

1.44

12 Strategia națională
”Diaspora-2025”
13 Programul Național pentru implementarea Protocolului privind
Apa și sănătatea în RM pentru
anii 2016-2025

0.56

0.56

0.80

0.85

0.60

0.75

0.98

0.79

8

9

Planul național de acțiuni pentru
anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale
de prevenire și control al bolilor
netransmisibile pe anii 2012-2020
Program de instruire a funcționarilor publici pentru anii 2016-2020

Activitatea practică 4.5.
Denumirea:
Obiective:

Evaluarea instituției prin prisma aspectelor de gen în baza Listei de
verificare
Ø Să evalueze gradul de integrare a dimensiunii de gen în organizațiile
participanților și să se familiarizeze cu unul dintre instrumentele evaluării – Lista de verificare;
Ø Să utilizeze lista de verificare pentru evaluarea egalității de gen în instituție;
Ø Să înțeleagă procesul de construire a capacității organizaționale și de
asumare a responsabilității pentru a realiza programarea, reorganizarea structurilor și revizuirea procedurilor organizaționale sub aspecte
de gen în cadrul dimensiunii interne a instituției;
Ø Să cunoască componentele cadrului strategic de integrare a egalității
de gen supus evaluării;
Ø Elaborarea propunerilor de acțiuni pentru pozițiile cu nivel redus al
scorului.
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Materiale:
Timpul
estimat:
Facilitare:

PPT 4.20, prezentarea PP 4, Modulul 4 EGFP
Tabelul 4.3 din baza de date pentru activitatea practică
40 minute

1. Introduceți subiectul, adresând participanților următoarele întrebări:
Au fost vreodată implicați într-o procedură de evaluare organizațională?
Sub ce formă? Care sunt experiențele lor de evaluare organizațională? Au
fost abordate/incluse probleme de gen?
2. Pentru fiecare participant, o listă de verificare a evaluării instituționale
(Tabelul 4.3.) și prezentați informația de pe slide-ul 4.20 privind tipul
de delimitare a activităților din cadrul instituției (informația din tema
2, paragraful 2.4).
3. Cereți să completeze formularele timp de maximum 15 minute.
4. Dați-le instrucțiuni pentru a completa formularul: Pentru fiecare dintre
cele 20 puncte (organizate în patru aspecte diferite ale capacității și
disponibilității de gen), acestea ar trebui să evalueze gradul în care
aceste elemente sunt prezente în organizația lor, evaluându-le de la 1
la un grad foarte mic la 5 (într-o mare măsură).
5. După 15 minute, întrebați-- Cum ar evalua nivelul de integrare a dimensiunii de gen în organizația lor?
6. După discuția scurtă, cereți-le să-și calculeze ratingurile și să împartă suma pe care o primesc cu numărul afișat în lista de verificare.
Informați-i că acesta este scorul lor evaluat pentru nivelul de integrare
a dimensiunii de gen în organizația lor.
7. Rugați-i să aleagă o poziție cu cel mai mic scor și să reflecteze asupra
următoarelor:
• Cât de importantă este realizarea acelui punct pentru instituție?
• Ce acțiuni pot fi întreprinse pentru inițierea sau realizarea, de facto,
a poziției respective?

NOTE FORMATOR:
ü

ü

Evaluarea instituției sub aspect de gen în baza Listei de verificare este cel mai de bază
și simplu mod de evaluare instituțională. Lista de verificare, ca model de evaluare,
chiar dacă nu se referă la impactul de gen, totuși, determină situația actuală și permite
stabilirea acțiunilor pe viitor.
Lista de verificare este instrumentul care permite organizațiilor să cunoască situația
integratoare a dimensiunii de gen în toate domeniile și la toate nivelurile activității
unui birou; adică, în ce măsură acest proces a pătruns în diferitele niveluri și acțiuni ale
organizației.
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ü

ü

ü

ü

ü

În cazul acestei activități, evaluare este realizată pe baza tipului de delimitare a domeniilor de activitate a instituției, numit Structura Cadrului general de integrare a
egalității de gen. Tipologia prezentată în paragraful 2.4., al temei 2 cursului EGFP.
Lista de verificare poate fi utilă ca punct de plecare pentru discutarea condițiilor generale necesare integrării genului în organizația selectată. În mod ideal, ar trebui să
se facă într-un grup sau într-un atelier de lucru care implică colegi de diferite profiluri
(manageri, echipa de programare etc.). Acest lucru vă va permite să discutați fiecare
întrebare, să adunați diferite puncte de vedere și să definiți pașii următori.
BENEFICII. Aceasta poate fi utilizată pentru a îmbunătăți nivelul de integrare a genului
în procese și politici, pentru a identifica capacitățile și lacunele existente, pentru a asigura monitorizarea și măsurarea progresului în instituționalizarea integrării perspectivei de gen, pentru a promova egalitatea de gen și pentru a spori capacitatea colectivă
de organizare a procesului și o mai mare responsabilitate colectivă.
Un REZULTAT esențial îl constituie stabilirea proceselor și procedurilor de sprijinire a integrării perspectivei de gen în organizație, cum ar fi: un plan de acțiune și o strategie de
gen, o structură a genului (de exemplu, unitatea de gen, grupul coordonator), un sistem
de monitorizare și evaluare general, principalii indicatori de performanță ai personalului, o strategie de comunicare generată privind integrarea perspectivei de gen etc.
În mod ideal, organizația ar trebui să efectueze o evaluare organizațională completă.
Dacă acest lucru nu este posibil din cauza lipsei de sprijin, de resurse sau de alte condiții, acest tip de evaluare poate fi efectuat utilizând lista de verificare, va ajuta cel
puțin la identificarea unor posibile acțiuni imediate și va oferi o privire inițială asupra
situației privind egalitatea de gen pentru a construi condiții mai bune.

TIPUL ȘI DOMENIUL DE EVALUARE:
în funcție de resursele umane disponibile, dimensiunea organizației, nevoile, prioritățile de management, complexitatea organizațională.
LISTA DE VERIFICARE
Prezentarea generală a situației
actuale
Se concentrează pe cele mai multe
elemente strategice
Resurse scăzute și timp redus
Rezultat: un Plan de Acțiune de bază

EVALUARE COMPLETĂ
Analiza și prezentarea generală cuprinzătoare
Acoperă toate zonele și nivelurile care constituie
organizația; aspecte interne și externe
Solicită timpul și resursele ridicate

Rezultat: cel puțin Strategia Egalității de Gen a
instituției
Efectuare: de o singură persoană sau Efectuare: în mod participativ, se angajează
într-un atelier de lucru sau angajat
întreaga organizație, poate fi condusă de profeprofesionist
sioniști angajați
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BAZA DE DATE pentru activitatea practică
Tabelul 4.3.
Lista de verificare privind evaluarea situației actuale a egalității de gen în instituție
ASPECTUL 1: CAPACITATEA TEHNICĂ

1 2 3 4 5

• Există o persoană și/sau un grup responsabilă de egalitatea de
gen în organizația mea
• Personalul a fost instruit pentru a avea cunoștințele și abilitățile necesare desfășurării activităților sensibile de gen
• Echipele de planificare, implementare, evaluare și consiliere a
programelor / proiectelor din instituția mea sunt membre ale
unităților/grupurilor gender.
• Echipele de planificare, implementare, evaluare și consiliere a
programelor / proiectelor din instituția mea includ cel puțin o
persoană cu experiență și abilități specifice în probleme de gen

Scorul
total

• Analiza de gen este inclusă în procedurile de planificare și implementare a programului/planului de activitate ale instituției
• Analiza de gen este inclusă în procedurile interne de evaluare
a planului de activitate
Sub-totaluri
Scorul total

Scorul
total
/6 =

ASPECTUL 2: CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ
1 2 3 4 5
• Problemele legate de gen sunt abordate și discutate în mod
deschis de bărbații și femeile din organizația mea
• Instituția mea are reputația de integritate și competențe în
problemele de gen, prin includerea, în toate procesele și activitățile, a aspectelor de gen.
• Mediul de lucru din instituția mea s-a îmbunătățit pentru
femei în ultimii doi ani
• Activitățile interne din instituția mea contribuie la promovarea
egalității de gen
• Instituția mea a făcut progrese semnificative în integrarea
aspectelor de gen în procesele, procedurile și programele
noastre interne
Sub-totaluri
Scorul total
Scorul
total
/5 =

EGALITATEA DE GEN
Curs pentru Funcționarii Publici

133

ASPECTUL 3: RESPONSABILITATE
1 2 3 4 5
• Datele colectate pentru programe și proiecte sunt dezagregate
pe sexe
• Impactul proiectelor și al programelor asupra femeilor și bărbaților este monitorizat și evaluat
• Programele și proiectele instituției mele asigură participarea
egală și beneficiile pentru bărbați, femei, băieți și fete.
• Conștientizarea problematicii egalității de gen în rândul bărbaților este inclusă în descrierea posturilor și / sau în criteriile de
performanță ale locurilor de muncă
Sub-totaluri
Scorul total
Scorul
total
/4 =
ASPECTUL 4: VOINȚA POLITICĂ
1 2 3 4 5
• Se impune integrarea egalității de gen în programe / proiecte
• Există o politică scrisă, în care se afirmă angajamentul față de
promovarea egalității de gen
• Conducerea superioară sprijină politica și activitățile noastre
privind egalitatea de gen (sau promovând egalitatea de gen,
dacă nu există o politică)
• În ultimii ani, s-a înregistrat o creștere a reprezentării femeilor
în funcțiile de conducere
• Organizația mea a alocat resursele financiare adecvate pentru
a sprijini activitatea de integrare a egalității de gen
Sub-totaluri
Scorul total

Scorul
total
/5 =

Scorul Interpretarea scorului
<2
Instituția are multe de făcut pentru a îmbunătăți capacitățile și pentru a integra
aspectele de gen în activitatea instituției
2-3 Instituția se îndreaptă în direcția corectă în consolidarea capacităților și a integrării aspectelor; sunteți la jumătatea de drum și mai sunt lucruri de făcut
4
Instituția a realizat multe în procesul integrării aspectelor de gen în activitatea sa, însă încorporarea și susținerea eforturilor dvs. rămân cele mai mari
provocări
5
Instituția a demonstrat un angajament autentic față de consolidarea capacităților și integrarea aspectelor de gen. Felicitări!
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Rezumat Modulul IV.
Evaluarea impactului de gen (Gender Impact Assessment (GIA)) este una dintre metodele
de integrare a dimensiunii de gen. Conținutul evaluării impactului de gen constă în detectarea disparităților şi consecințelor induse de gradul de diferențiere în bază de gen a
politicilor şi programelor, şi tinde să reducă consecințele negative pentru genuri, în special
pentru cel defavorizat, dar şi promovarea şi susținerea impactului pozitiv.
Scopul final al evaluării impactului de gen este de a îmbunătăți proiectarea și planificarea
politicii, pentru a preveni un impact negativ asupra egalității de gen și pentru a consolida
egalitatea între femei și bărbați printr-o legislație și politici mai bine concepute, transformative. Dincolo de evitarea efectelor negative, o evaluare a impactului de gen poate fi
folosită într-un mod mai transformator ca instrument de definire a obiectivelor egalității
de gen și de formulare a politicii, astfel încât să promoveze în mod pro-activ egalitatea între
femei și bărbați.
Este de menționat că evaluarea impactului de gen face parte din categoria studiilor de gen,
alături de analiza de gen și auditul de gen.
Evaluarea impactului de gen este un exercițiu complex care furnizează informații importante cu implicații pe termen lung asupra situațiilor mai multor femei și bărbați, fiind necesare
pentru a face alegeri informate în cadrul politicilor, programelor, proiectelor. Nici o politică
nu este neutră la gen, însă diferite politici vor avea un impact de gen mai mare sau mai mic.
La nivel instituțional, în primul rând, organizația ar trebui să efectueze o evaluare completă privind situația egalității de gen. Dacă acest lucru nu este posibil din cauza lipsei de
sprijin, de resurse sau din alte cauze, acest tip de evaluare poate fi efectuat utilizând lista
de verificare, care va ajuta, cel puțin, la identificarea unor posibile acțiuni imediate și va
oferi o privire inițială asupra situației privind egalitatea de gen pentru a construi condiții
mai bune.
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MODULUL V.
BUGETAREA SENSIBILĂ
GEN
Sesiunea 1. Rolul bugetării sensibile la gen în
fundamentarea politicilor publice
Obiectivele sesiunii:
Ø Să definească conceptul de bugetare sensibilă la gen și să explice cele
două dimensiuni ale acesteia;
Ø Să explice corelațiile existente dintre obiectivele macroeconomice şi asigurarea egalității de gen în societate;
Ø Să cunoască etapele macrobugetării sensibile la gen;
Ø Să identifice etapele integrării egalității de gen în procesul bugetar;
Ø Să înțeleagă și să argumenteze avantajele/beneficiile implementării BSG
pentru guvernare, grupurile de femei și societatea în ansamblu.
Cuvinte
Macrobugetare, Microbugetare, Bugetarea sensibilă la gen, Guvernarea
și sintag- economică, Bugetarea bazată pe performanță, Mecanism de
me-cheie: responsabilitate.
Durata
40 minute
sesiunii:
Prezentarea obiectivelor – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 15 min.
Activitatea practică 5.1 – 15 min.
Rezumatul sesiunii – 5 min
Materiale: Tema 5, paragraful 5.1. Cursul Egalitatea de Gen pentru Funcționarii Publici;
Desfă
șurarea
sesiunii

Prezentarea Power-Point 5 tema 5 EGFP, slide-uri PPT 5.1-5.10.
1. Prezentați obiectivele, durata desfășurării sesiunii teoretice și celei
practice.
2. Prezentarea informațiilor din PPT 5.1-5.10, în baza materialelor din tema
5, paragraful 5.1 al cursului EG.
3. Realizarea activității practice 5.1.
4. Formularea concluziilor și a rezumatului sesiunii.
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Activitatea practică 5.1.
Denumirea: Înțelegerea conceptului și a beneficiilor bugetării sensibile la gen.
Prezentarea participativă a paragrafului 5.1., tema 5.
Obiective:

Materiale:
Timpul
estimat:
Facilitare:

Cursul Egalitatea de Gen pentru Funcționarii Publici;
Ø Să cunoască conceptul de bugetare sensibilă la gen și să explice cele
două dimensiuni ale acesteia;
Ø Să înțeleagă și să argumenteze avantajele/beneficiile implementării BSG
pentru guvernare, grupurile de femei și societatea în ansamblu.
Prezentarea Power-Point 5 tema 5 EGFP, slide-urile PPT 5.2, 5.3, 5.4., 5.9.
15 minute

1. Introduceți subiectul, cu slide-ul 5.3., adresând participanților următoarele întrebări:
a. Aspectele de gen pot viza/aborda politica macroeconomică?
b. Cum pot explica influența egalității de gen asupra creșterii economice?
2. Prezentați slide-ul 5.4. și propuneți să răspundă la următoarele
întrebări:
a. Ce înțeleg prin termenul bugetare?
b. Dacă sunt familiarizați cu bugetarea și dacă cunosc despre procesul
bugetar. Dacă da, rugați să prezinte detalii și/sau experiență.
3. Prezentați slide-ul 5.5 și propuneți să clarifice următoarele:
a. Dacă politicile publice, în mare parte, sunt finanțate din buget, atunci
care ar fi efectele bugetării sensibile la gen asupra rezultatelor politicilor promovate?
b. În contextul explicării macrobugetării și microbugetării, cu ce proces
se inițiază implementarea BSG; care proces micro sau macro este mai
eficace prin aspecte de gen?
4. Prezentați slide-ul 5.10 și rugați participanții să identifice pentru cine
(guvernare, femei, societate) aduce beneficii sau avantaje pe fiecare
efect prezentat.
5. Dacă am vorbi de bugetarea sensibilă la gen pentru bugetul unei familii,
care ar fi aspectele de subliniat și de care nevoi se ține cont?
6. Analizați exemplu simplificat al bugetării sensibile la gen prezentat în
boxa informativă. Sintetizați concluziile.

NOTE FORMATOR:
Ø Consecințele politicilor macroeconomice depășesc sfera economică și afectează, în
mod direct, sfera socială prin impactul asupra nivelului de trai în gospodăriile şi societate. În special, în perioadele de criză, efectele politicii macroeconomice pe ierarhiile
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Ø

Ø

Ø
Ø

sociale devin pronunțate (creșterea șomajului, inflația, recesiune), care pot intensifica
stigmatizarea, stereotipurile şi violență.
Politica macroeconomică de stabilizare prin reducerea cheltuielilor publice şi minimizarea inflației se micșorează oportunitățile de angajare şi standardele de viață, în
special viețile femeilor și ale persoanelor vulnerabile, așa cum s-a întâmplat cu programele de austeritate adoptate pe scară largă în diferite țări ca răspuns la criza globală
din 2008.
Bugetarea, per general, vizează atât procesul bugetar (eficacitatea), cât și modul de
constituire a fondurilor (veniturilor) și de alocare (cheltuieli) eficientă. Integrarea aspectelor de gen în bugetarea sectorului public vizează: procesul bugetar, veniturile și
cheltuielile bugetare.
BSG accelerează procesele de implementare a abordării integratoare a egalității de gen
și este un instrument indispensabil alături de alte metode și instrumente de integrare.
De regulă, inițierea începe prin macrobugetare, însă eficiența este mult mai mare,
dacă se va realiza concomitent; la fel impactul asupra beneficiarilor este mai ridicat în
cazul microbugetării.

Boxa informativă, BSG
Proiect regional de dezvoltare a sportului. Bugetul total de 65,000,000.00 euro pe o
perioada de 3 ani.
A. 10 stadioane de fotbal la nivel de municipiu/raion.
B. 34 de săli de sport.
Analiza proiectului și evaluarea impactului de gen
Proiect
A.

Analiza situației și evaluarea impactului

150
• Vor fi construite conform standardelor
internaționale (105x68 metri de suprafață de joc și o suprafață totală de 120x80
metri care include vestiare și scaune
pentru spectatori)
• Va fi imposibil să fie folosite în alte
scopuri
• Acestea vor fi deținute și gestionate de
consiliile locale și folosite de cluburile de
fotbal locale la tarife favorabile.
• Restul timpului vor fi închiriate comercial
în funcție de condițiile și prețurile stabilite la nivel local. Chiar și atunci, terenurile
pot fi folosite exclusiv pentru jocul de
fotbal
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Costul total
al investiției,
euro
13500 50,118,750.00

Proiect
B.

Analiza situației și evaluarea impactului
ð 13 săli de sport pentru centre raionale

Beneficiari
Fete
Băieți

Costul total
al investiției,
euro
26118 26117 51,384,359.00

ð 17 săli de gimnastică pentru școli
ð 4 săli de sport pentru facultăți.
ð Multi-funcționale – destinate pentru mai
multe sporturi.
ð Sălile vor fi ocupate ocupate zilnic.
Analiza bugetului prin prisma aspectelor de gen
Proiectul A

Total

Băieți

%

Fete

%

Numărul
beneficiarilor
Buget, euro

13750

13600

99%

150

1%

50,118,750.00

49,572,000.00

99%

540,750.00

1%

52273

26117

49,9%

26118

50,1%

51,384,359.00

25,673,011.00

49,9

25,673,994.00

50,1

Proiectul B.
Numărul
beneficiarilor
Buget, euro

Analiza comparativă a proiectelor

Stadioane de fotbal
Săli de sport

Numărul beneficiarilor,
persoane
13 750
52 273

Buget per beneficiar, euro
3,645.00
983.00
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Sesiunea 2. Procesul bugetar sensibil la dimensiunea de gen
Obiectivele sesiunii:
Ø Să cunoască fazele procesului bugetar din R. Moldova;
Ø Să înțeleagă aspectele ex-ante și ex-post al BSG;
Ø Să identifice modul de integrare aspectelor de gen în fazele procesului bugetar;
Ø Să cunoască instituțiile cu responsabilități în procesul bugetar;
Ø Să înțeleagă modul de integrare a aspectelor de gen în responsabilitățile instituțiilor participante la procesul bugetar.
Cuvinte și sin- Procesul bugetar, Aspecte ex-ante al BSG, Aspecte ex-post ale BSG,
tagme-cheie: Instrumente de analiză a veniturilor și cheltuielilor bugetare.
Durata
60 minute
sesiunii:
Prezentarea obiectivelor – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 15 min.
Activitatea practică 5.2 – 30 min.
Materiale:

Desfășurarea
sesiunii

Rezumatul sesiunii – 10 min.
Tema 5, paragraful 5.2. Cursul Egalitatea de Gen pentru Funcționarii
Publici;
Prezentarea Power-Point 5 tema 5 EGFP, slide-uri PPT 5.11-5.21.
1. Prezentați obiectivele, durata desfășurării sesiunii teoretice și celor
practice.
2. Prezentarea informațiilor din PPT 5.11-5.21 în baza materialelor din
tema 5, paragraful 5.2 al cursului EGFP.
3. Realizarea activității practice 5.2.
4. Formularea concluziilor și a rezumatului sesiunii.

Activitatea practică 5.2.
Denumirea:
Obiective:

Integrarea/promovarea aspectelor de gen prin sporirea responsabilităților instituțiilor participante la procesul bugetar
Ø Să identifice aspectele de gen posibile de integrat în procesul bugetar;
Ø Să cunoască responsabilitățile participanților în procesul bugetar
sensibil la gen.

Materiale:

Ø Să integreze aspectele de gen în responsabilitățile instituțiilor participante la procesul bugetar.
Tabelele 5.1., 5.2., 5.3. cu responsabilitățile participanților la procesul
bugetar

Prezentarea Power-Point 5 EG tema 5, slide-uri PPT 5.13, 5.14, 5.15., 5.16.
Timp estimat: 30 minute
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Facilitare:
1. Prezentați slide-ul 5.13-5.16 și revizuiți activitățile din BSG.
2. Formați 3 grupe și repartizați fiecărui grup tabelele 5.1., 5.2., 5.3.
3. Rugați participanții să completeze tabele cu integrarea aspectelor de
gen conform cu responsabilitățile instituției în procesul bugetar. 15
minute. Concomitent, solicitați să reflecteze și asupra întrebărilor:
a. De care date/resurse/informații ar fi nevoie pentru implementarea
bugetării sensibile la gen la fiecare instituție analizată ?
b. Existența indicatorilor de performanță în procesul bugetar ar
contribui la o mai bună integrare a aspectelor de gen? Care ar fi
efectele directe și indirecte?
4. Reprezentantul fiecărui grup să prezinte concluziile, să le scrie sumar
pe hârtie flipchart și, dacă e cazul, să fie completați cu punctele neidentificate în urma discuțiilor.
5. Constatați pozițiile identice necesare includerii perspectivei de gen
pentru toate instituțiile responsabile.

NOTE FORMATOR:
ADMINISTRAŢIILE PUBLICE CENTRALE

q Elaborarea, coordonarea şi monitorizarea implementării strategiilor, programelor şi
politicilor publice sectoriale, inclusiv sub aspect de gen, având la bază statistica gender
în vederea evaluării impactului de gen pe sectoarele corespunzătoare.
q Asigurarea elaborării şi examinării proiectelor de acte normative/legislative pe domeniile respective de activitate, inclusiv a legii bugetare anuale prin avizarea acestora din
punctul de vedere al impactului de gen.
q Participarea la crearea bazei de date gender dezagregate pe sectoarele corespunzătoare şi includerea în rapoarte anuale a informațiilor cu analize gender la nivel sectorial.
q Negocierea repartizării alocațiilor bugetare cu Ministerul Finanțelor cu scopul asigurării egalității de gen.
ADMINISTRAŢIILE PUBLICE LOCALE

§

§
§

Realizează analiza de gen în teritoriul administrat în vederea creării bazei de date gender dezagregate, ce va servi la fundamentarea deciziilor de ordin financiar în realizarea
echității de gen.
Elaborează strategia de dezvoltare locală şi înaintează propuneri la elaborarea politicilor sectoriale cu integrarea aspectelor de gen.
Conlucrează cu autoritățile publice centrale şi implementează, la nivel local, programele şi politicile cuprinse în documentele de planificare strategică de nivel național
evaluând impactul de gen al acestora.
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§
§

§
§

§

Elaborează şi aprobă bugetul local, incluzând o anexă separată cu evidențierea impactului de gen al BL.
Elaborează bugete pe bază de program şi performanță cu integrarea aspectelor de
gen, prin formularea obiectivelor şi indicatorilor de performanță sensibili la gen corelate cu strategia de dezvoltare locală.
Includerea în raportul privind executarea bugetului local a progresului în realizarea
obiectivelor sub aspect de gen.
Asigurarea, prin alocațiile bugetare, a implementării programelor, planurilor şi activităților (aprobate la nivel local) în aşa fel, încât ele să corespundă necesităților femeilor
şi bărbaților.
Negocierea repartizării transferurilor şi altor alocații bugetare cu Ministerul Finanțelor
cu scopul asigurării egalității de gen, justificate prin studii și analize de gen.

INSTITUŢIILE (ENTITĂŢILE) BUGETARE

§

§

§

Reprezintă sectorul de bază, care implementează politicile statului în toate domeniile,
inclusiv politica de asigurare a egalității de gen. Astfel, sunt acumulate toate tipurile de
informație primară, care poate fi utilizată pentru analiza de gen, creând baza statisticii
de gen al sectorului. Reformalarea propunerilor de buget cu includerea obiectivelor în
funcție nevoile temporare și strategice atât pentru politicile sectoriale, cât și pentru
cele interne ale instituției.
Cuantificarea tuturor indicatorilor de performanță a programelor (sub-programelor)
şi formularea acestora sub aspect de gen ( cel puțin 1 obiectiv formulat sub aspect de
gen per program cu argumentarea în baza datelor statisticii de gen).
Includerea în rapoartele privind executarea bugetului instituției a progresului în realizarea indicatorilor sensibili la gen.

BAZA DE DATE pentru activitatea practică
Tabelul 5.1.
Responsabilitățile participanților în procesul bugetar sensibil la gen
RESPONSABILITĂŢI
ÎN PROCESUL BUGETAR
ADMINISTRAŢIILE PUBLICE CENTRALE
1) organizează sistemele de planificare, executare,
evidență contabilă şi raportare a bugetului în cadrul
autorității publice respective şi, după caz, în cadrul
instituțiilor bugetare din subordine;
2) elaborează, aprobă, asigură implementarea şi raportează strategiile sectoriale de cheltuieli;
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RESPONSABILITĂŢI
SENSIBILE LA GEN

3) stabilește prioritățile de politică sectorială şi asigură
conformitatea strategiilor sectoriale de cheltuieli cu
documentele de planificare strategică şi cu limitele de
cheltuieli prognozate/aprobate în buget;
4) asigură repartizarea limitei sectoriale de cheltuieli pe
bugetele componente ale bugetului public național şi
pe autorități publice centrale, în cadrul sectorului de
care este responsabil, inclusiv determină transferurile
cu destinație specială de la bugetul de stat la bugetele
locale;
5) asigură repartizarea şi aprobă limitele de alocații
bugetare anuale şi indicatorii de performanță pentru
instituțiile din subordine şi monitorizează performanțele financiare şi nefinanciare.
Tabelul 5.2.
Responsabilitățile participanților în procesul bugetar sensibil la gen
RESPONSABILITĂŢI

RESPONSABILITĂŢI

ÎN PROCESUL BUGETAR
SENSIBILE LA GEN
ADMINISTRAŢIILE PUBLICE LOCALE
1) elaborează, aprobă şi administrează bugetele locale cu
respectarea principiilor şi regulilor stabilite de lege şi
în conformitate cu legislația privind finanțele publice
locale;
2) elaborează prognoze bugetare şi întreprind, în limitele
competențelor, măsuri pentru creșterea bazei financiare şi asigurarea sustenabilității bugetelor locale pe
termen mediu şi lung;
3) înaintează, prin intermediul asociațiilor reprezentative
ale autorităților administrației publice locale, propuneri la elaborarea politicii bugetar-fiscale şi a politicilor
sectoriale, precum şi participă la consultările privind
relațiile inter-bugetare;
4) conlucrează cu autoritățile publice centrale şi implementează la nivel local programele şi politicile cuprinse în documentele de planificare strategică de nivel
național;
5) publică bugetele locale şi rapoartele privind executarea
acestora, inclusiv privind performanța în cadrul programelor la nivel local.
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Tabelul 5.3.
Responsabilitățile participanților în procesul bugetar sensibil la gen
RESPONSABILITĂŢI
ÎN PROCESUL BUGETAR
INSTITUŢIILE (ENTITĂŢILE) BUGETARE
1) elaborează şi prezintă propuneri de buget;
2) repartizează limitele de alocații bugetare conform
clasificației bugetare;
3) colectează venituri în condițiile legii;
4) își asumă angajamente bugetare şi efectuează cheltuieli în scopurile şi în limitele alocațiilor bugetare.
5) implementează şi raportează programele în conformitate cu obiectivele şi indicatorii de performanță
asumați.

RESPONSABILITĂŢI
SENSIBILE LA GEN

Sesiunea 3. Indicatorii sensibili la gen în cadrul bugetării pe
programe bazate pe performanță
Obiectivele sesiunii:
Ø Să cunoască tehnicile de analiză a bugetului de performanță
bazat pe programe, folosind indicatorii de performanță;
Ø Să înțeleagă cadrul logic al programelor de performanță;

Cuvinte și
sintagme-cheie:
Durata sesiunii:

Ø Să descrie cerințele ce trebuie luate în considerare la formularea indicatorilor de performanță.
Bugetarea pe programe, Cadrul logic, Performanța programelor,
Indicatorii de produs, Indicatorii de eficiență, Indicatorii de rezultat, indicator sensibil la dimensiunea de gen
140 minute
Prezentarea obiectivelor – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 20 min.
Activitatea practică 5.3 – 60 min.
Activitatea practică 5.4 – 45 min.

Materiale:

Rezumatul sesiunii – 10 min.
Tema 5, paragraful 5.3. Cursul Egalitatea de Gen pentru
Funcționarii Publici;
Prezentarea Power-Point 5 tema 5 EGFP, slide-uri PPT 5.22-5.37.
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Desfășurarea
sesiunii

1. Prezentați obiectivele, durata desfășurării sesiunii teoretice și
celor practice.
2. Prezentarea informațiilor din PPT 5.22-5.34 în baza materialelor din tema 5, paragraful 5.3 al cursului EGFP.
3. Realizarea activității practice 5.3.
4. Formularea concluziilor și a rezumatului sesiunii.

Activitatea practică 5.3.
Denumirea:

Obiective:

Materiale:

Corelarea măsurilor prevăzute în Planul de Acțiuni din Strategia
de dezvoltare a orașului cu bugetarea pe programe bazat pe
performanță
Ø Să identifice aspectele de gen în cadrul planului de acțiuni de
dezvoltare a orașului;
Ø Să înțeleagă, cunoască și să formuleze exemple de indicatori
sensibili la gen în cadrul bugetării pe programe.
Tabelele 5.4., 5.5. imprimate cu informația din Planul de acțiuni și
Programul de bugetare
Prezentarea Power-Point 5 tema 5 EGFP, slide-uri PPT 5.29 – 5.34.

Timpul estimat:
Facilitare:

Hârtie flipchart, markere
60 minute
Formați câteva grupe cu participanți și distribuiți fiecărui grup tabelele 5.4 și 5.5.
Etapa 1. Completarea Planului de Acțiuni cu integrarea aspectelor
de gen
1. Prezentați slide-urile 5.29-5.34 cu accent pe indicatorii de performanță, astfel, încât participanții să integreze aspectele de gen
și să reformuleze acțiunile prevăzute; Reamintiți că selectarea
obiectivelor trebuie să fie efectuată, ținându-se cont de datele
dezagregate pe sexe;
2. Rugați participanții să completeze punctele a), b), c) din Planul de
acțiuni cu integrarea aspectelor de gen;
3. Verificați rezultatele obținute; reprezentatul fiecărei grupe să
prezinte câte o acțiune și să completați/corectați rezultatele
obținute în caz de necesitate.
Etapa 2. Completarea propunerii de buget prin corelarea acțiunilor
cu bugetarea pe programe prin:
4. Indicarea la poziția obiective acțiunii prevăzute în Planul de acțiuni la punctul a) reabilitarea drumurilor și a trotuarelor;
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Etapa 3. Reformulați indicatorii de performanță din programul
de bugetare introducând aspectele sensibile la gen pentru cele 3
puncte a)- c).
5. Verificați prin discuție rezultatele obținute.
6. Prezentați slide-urile 5.29-5.34, cu accentul plasat pe indicatorii
de performanță, astfel, încât participanții să integreze aspectele
de gen și să reformuleze indicatorii specifici proiectului analizat,
să-i prezinte pe hârtie flipchart;
7. Câte un reprezentant al fiecărei grupe să le înscrie pe hârtie flipchart pentru un punct din a)-c) sau pentru fiecare tip de indicatori, în funcție de numărul grupurilor formate.
8. Verificați rezultatele obținute conform tabelului din slide-ul PTT
5.34.
9. La final, discutați despre avantajele și provocările activităților
realizate. Unde au fost constate dificultăți? Care ar fi posibilitățile
de soluționare a dificultăților?

NOTE FORMATOR:
Rezultatele activității:
Etapa 1. Completarea Planului de Acțiuni cu integrarea aspectelor de gen:
a.

b.

c.

Reabilitarea drumurilor şi a trotuarelor în fața grădiniței, școlii, spitalului (altor instituții publice) unde beneficiarii sunt preponderent femei, bătrâni, copii, persoane cu
dizabilități (în baza analizei de gen).
Iluminarea cartierului „X”, unde numărul beneficiarilor femei, bătrâni, persoane cu
dizabilități este ridicat, comparativ cu alte cartiere (în baza analizei de gen și a datelor
dezagregate pe sexe).
Renovarea şi extinderea rețelelor de apeduct şi canalizare pentru cartierul „X”, unde
numărul beneficiarilor femei, bătrâni, persoane cu dizabilități este ridicat, comparativ
cu alte cartiere (în baza analizei de gen și a datelor dezagregate pe sexe).

Etapa 2. În bugetul pe programe, se vor introduce acțiunile din Planul de Acțiuni (se vor
completa punctele a-c). Obiectivele programului de referință pentru:
a)

Creșterea numărului instituțiilor (grădinițe, școli, spital etc. – câte?) cu drumuri, trotuare reabilitate și îmbunătățirea accesului la serviciile publice.
b) Creșterea numărului străzilor iluminate (câte străzi), unde numărul beneficiarilor femei, bătrâni, persoane cu dizabilități este mai ridicat, comparativ cu alte cartiere.
c) Creșterea cu „n” metri a rețelelor de apeduct şi canalizare pentru cartierul, străzile
„X”, unde numărul beneficiarilor femei, bătrâni, persoane cu dizabilități este ridicat,
comparativ cu alte cartiere.
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Etapa 3. Reformulați indicatorii de performanță din programul de bugetare introducând
aspectele sensibile la gen. Tabelul de mai jos este prezentat și pe slide-ul 5.36 din PPT la
tema 5 EGFP.
Acțiunea a)

Acțiunea b).

Acțiunea c)

Indicator de produs:

Indicatorii de produs:

Indicatorii de produs:

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

Lungimea porțiunii de stradă de iluminat;

ü femei/fete

Ponderea persoanelor
beneficiare de accesul la
iluminat public pe străzi/
cartiere etc., inclusiv:

Lungimea porțiunilor de
străzi cu rețelele de apeduct
Numărul locuitorilor (femei, şi canalizare renovate și
extinse;
bărbați, fete, băieți) pe
Indicator de eficiență:
Numărul locuitorilor (femei,
străzi/
Cheltuielile medii de exercartiere cu date dezagregate bărbați, fete, băieți) pe
citare a guvernării la un
pe sexe/ beneficiari/ inclu- străzi/cartiere cu date
dezagregate pe sexe/ benelocuitor din localitate, cu
siv pe vârstă și dizabilități.
ficiari/ inclusiv pe vârstă și
date dezagregate pe sexe:
Indicator de eficiență:
dizabilități.
ü bărbaţi/băieţi
Cheltuielile medii cu ilumiIndicator de eficiență:
ü femei/fete
narea străzilor per persoana
beneficiară, dezagregată pe Cheltuielile (costul) medii
Indicator de rezultat:
per persoana beneficiară
sexe, inclusiv:
Ponderea /numărul persoaprivind accesul la rețele de
nelor beneficiare de accesul ü bărbaţi/băieţi
apeduct și canalizare dezala serviciile publice, inclusiv: ü femei/fete.
gregată pe sexe:
ü bărbaţi/băieţi
Indicator de rezultat:
ü bărbaţi/băieţi

ü bărbaţi/băieţi
ü femei/fete

ü femei/fete.
Indicator de rezultat:
Ponderea persoanelor beneficiare de rețele de apeduct
și canalizare, inclusiv:
ü bărbaţi/băieţi
ü femei/fete
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BAZA DE DATE pentru activitatea practică
Etapa 1.

Tabelul 5.4.
PLANUL DE ACŢIUNI
Obiectivul strategic 1. „Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare şi sociale prevăzute”
Perioada Responsabilii//
Costurile de impleIndicatorii
sursele de
mentare
finanțare
APL, CR,
a) Reabilitarea rețelelor de drumuri şi
Reparaţia
SA Drumuri
a trotuarelor
30 mln.
2018a 90 km
Surse
dolari
2021
ü …….
de drum
externe
Acțiunea prevăzută în strategie//
Integrarea aspectelor de gen

1,5 mln
lei

20182020

15 km
de linii
Fonduri externe electrice

c) Renovarea şi extinderea reţelelor de
apeduct şi canalizare
60 mln
lei
ü ………..

20182021

APL, SA Servicii
10 km de
comunale
reţele de
Buget local, fon- canalizare
duri externe

b) Iluminarea stradală a cartierelor noi
ü ………

APL, Red Nord

Etapa 2.

Tabelul 5.5.
Propunere de buget pentru anul 2019 şi estimări pe anii 2020-2021
APL
Instituţie**

XX
Direcția Transport Public şi Căi de
Comunicație
Grupa principală Transporturile, gospodăria drumurilor,
comunicațiile şi informatica
Grupa
Organe administrative
Programul
Dezvoltarea transporturilor şi gospodăriei drumurilor
Sub-programul Dezvoltarea drumurilor
Scopul

Cod

I. A. INFORMAŢIE GENERALĂ
Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare şi sociale prevăzute
Infrastructura drumurilor publice locale dezvoltată menținută în condiții de maximă siguranță
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Obiectivele cu
aspecte de gen

Reabilitarea rețelelor de drumuri şi trotuarelor 90 km către anul 2021.
a) ………..
b) ……

Descrierea succintă a subprogramului

I. B.
INDICATORII DE
PERFORMANŢĂ

Rezultatul

c) …….
Subprogramul conține activitățile ….
elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare a complexului
de transport public local şi a infrastructurii drumurilor în vederea
eficientizării activității transportului public, optimizării şi modernizării
rețelei stradale.
Denumirea

Ponderea
drumurilor reparate cu suma
totală la grupa
principală.

Unitatea
2017 2018 2019
de măsură
Codul
aproestiaprobat
proiect
bat
mat

x

%

x

x

2020

2021

estimat

estimat

33

33

33

…

….

….

ü …….

Produsul

ü
Coeficienții cu
iluminarea
Reparația
drumurilor

coef.
x

km

x

x

30

30

30

buc

x

x

nr.

nr.

nr.

lei

∑

∑

∑

lei

∑

∑

∑

ü …….
ü
Întreținerea şi
reparația canalizarea pluvială
ü ……..
Eficiența

ü
costul mediu de
reparație a 1 m2
drum
costul mediu de
reparație a unui
corp de iluminat
ü …….
ü
2019 proiect

2020 2021
estimat estimat
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II.
2017/
CHELTUIELI
2018
total, mil.
aprobat
…
lei

63000,0

Total

15
21000,0

Compon.
de bază

16
∑x

Mijloace Fonduri Surse
speciale speciale externe

17
-

18
∑x

19
∑x

Total

Total

20
21
21000,0 21000,0

Activitatea practică 5.4.
Denumirea:
Obiective:

Corelarea indicatorilor sensibili la gen cu strategiile de dezvoltare
și bugetarea pe programe
Ø Să cunoască indicatorii sensibili la gen și să aprecieze potențialul utilizării acestora;
Ø Să conștientizeze utilitatea indicatorilor sensibili la gen în
formularea obiectivelor și direcțiilor strategice și potențialul
impact asupra situației femeilor și bărbaților;

Materiale:
Timpul estimat:
Facilitare:

Ø Să identifice legătura dintre indicatorii sensibili la gen, direcțiile
strategice de dezvoltare și bugetarea pe programe.
Tabelul 5.6. imprimat pentru fiecare participant.
Tema 5 EGFP, slide-uri PPT 5.29 – 5.34.
45 minute
1. Distribuiți tabelul 5.6. fiecărui participant și rugați-i să analizeze clase formate de indicatori și indicatorii sensibili la gen
incluși în fiecare clasă. Rugați să reflecteze asupra importanței
colectării și formării bazei de date statistice.
2. Să analizeze corelația dintre indicatorii pe clase și direcții
strategice de dezvoltare și să reflecteze asupra următorului
cadru-logic de întrebări:
a) Cunoașterea indicatorilor (de ex. din prima clasă –compoziția și dinamica populației) în ce măsura poate contribui la
stabilirea volumului veniturilor și cheltuielilor bugetare; programe de cheltuieli pentru protecția socială și cele destinate
femeilor? Ar ajuta la o repartizare mai eficientă a resurselor
bugetare;
b) Ce alte avantaje pot fi obținute din cunoașterea indicatorilor sensibili la gen?
3. Să analizeze corelația dintre indicatori sensibili la gen, direcțiile
strategice și posibilitatea realizării bugetării pe programe după
modelul exemplului precedent. Să bifeze în dreptul fiecărei
direcții strategice care poate fi bugetată pe programe de performanță prin prisma aspectelor de gen;
4. Să formuleze concluzii în baza constatărilor realizate.
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5. Să se discute 10 minute asupra rezultatelor obținute și să clarifice întrebările apărute.
6. Subliniați că, pe plan mondial, există baza de date (standardele)
cu indicatorii sensibili la gen (peste 300 de indicatori) formulați
pentru toate sectoarele și domeniile vieții profesionale, de familie și de comunitate. O parte din ei este preluată de BNS, însă
problemele constă în colectarea și formarea bazei integrale de
date.

NOTE FORMATOR:
Lista indicatorilor sensibili la gen poate fi consultată în:
1. Ghidul utilizatorului cu privire la statistica de gen, 2008. Disponibil: http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Gender/Gen_Guide_2008.pdf
2. SET ARMONIZAT DE INDICATORI DE DEZVOLTARE SENSIBILI LA DIMENSIUNEA DE GEN
în contextul Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Disponibil: http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Set_armoniz_indic/1_full_RO_final_publicata.pdf
3. Statistica gender, BNS, disponibil: http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/
ro/50%20Statistica%20gender/50%20Statistica%20gender__GEN03/?rxid=
9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802

BAZA DE DATE pentru activitatea practică
Tabelul 5.6.
Corelarea indicatorilor sensibili la gen cu strategiile de dezvoltare și bugetare pe
programe
Clasa de
Indicatorii sensibili la gen
indicatori
Compoziția 1. Mărimea populației pe sexe,
şi dinamica
total şi % sub 15 ani;
populației 2. Populația pe sexe (% de femei
şi % bărbaţi);
3. Nașterile şi decesele pe sexe,
anual (număr şi rate la 1.000);

Direcțiile strategice
Ø Viziunea strategică a
dezvoltării localității;

Bugetarea
acțiunilor,
ü

Ø Dinamica viitoare a
populației;
Ø Resursele umane;

4. Rata netă a migrației internaționale pe sexe;

Ø Potențialul fiscal
(impozite şi taxe
potențiale);

5. Rata netă a migraţiei interne
pe sexe.

Ø Volumul alocațiilor
bugetare.
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Clasa de
indicatori
Aşezări
umane şi
distribuţie
geografică

Indicatorii sensibili la gen

Direcțiile strategice

1. Numărul, %, distribuția şi
Ø Dezvoltarea infrasdensitatea populației pe sexe,
tructurii economice,
grupe de vârstă, arie geografică
sociale şi de agrement
şi pe sectoare din mediul rural;
de interes local;
2. Situația femeilor din mediul
rural: ratele de mortalitate,
speranța de viață şi nutriție;
3. Proprietatea asupra gospodăriei, pe regiune şi în funcție de
sexul capului gospodăriei;
4. Consumul casnic de energie pe
regiune şi în funcție de sexul
capului gospodăriei;

Ø Planificarea urbană şi
rurală;
Ø Organizează serviciile
publice de gospodărie
comunală;
Ø Acordarea serviciilor publice privind
aprovizionarea cu apă,
încălzirea, gestiunea
deșeurilor, transportul
public.

5. Folosirea timpului pentru activitățile domestice (colectarea
de apă, combustibil, hrană), pe
regiune şi în funcție de sexul
capului gospodăriei.
Gospodării 1. Numărul, %, şi distribuția
Ø Străzile, drumurigospodăriilor;
şi familii,
le locale, podurile,
statut
trotuarele;
2. % şi distribuția populației în
marital,
gospodării, după mărime, pe
Ø Iluminarea stradală;
fertilitate
sexe;
Ø Dezvoltarea rețelelor
3. % din gospodării conduse de
locale de încălzire şi
femei, respectiv bărbaţi;
alimentare cu gaz;
4. % din gospodăriile sărace
conduse de femei, respectiv
bărbați;
5. Rata brută a nașterilor, la 1000
de femei în grupe de vârstă
selectate.
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Ø Alimentarea cu apă şi
canalizarea;
Ø Colectarea / gestiunea
deșeurilor.

Bugetarea
acțiunilor,

Clasa de
Indicatorii sensibili la gen
Direcțiile strategice
Bugetarea
indicatori
acțiunilor,
Activități
1. % din forţa de muncă femiØ Dezvoltarea
economice
nină/masculină ocupată în
economică;
agricultură, industrie şi servicii; Ø Locurile de muncă;
şi participa- 2. % din forța de muncă feminiØ Direcțiile de investiții;
rea forței
nă/masculină ocupată în poziții
Ø Dezvoltarea serviciilor
de muncă
manager şi profesionale;
sociale;
3. % din forța de muncă feminiØ Dezvoltarea profenă/masculină sunt lucrători
sională destinată
familiali neplătiți sau ocupați
femeilor;
în sectorul informal (15 ani şi
Ø Construirea şi întreținepeste);
rea grădinițelor, școlilor
etc.;
4. Rata de ocupare/inactivitate
Ø Realizarea măsurilor de
pe sexe, rural;
protecție şi asistență
socială, protecția drep5. Diferențele de salarizare/veturilor copilului;
nituri dintre femei şi bărbaţi
pe ocupații şi domenii de
activitate;

Ø Numărul sporit de
femei antreprenoare;

6. Dreptul la concediu de mater- Ø Securitatea sporită
nitate/ număr de săptămâni/%
în ocuparea forței de
femei care beneficiază de acest
muncă;
drept;
Ø Reducerea diferențelor
7. Dreptul la concediu parental/
de remunerare între
număr de săptămâni/ % femei,
bărbați şi femei pentru
respectiv bărbaţi care beneficimunca de valoare
ază de acest drept;
egală.
8. Situația serviciilor de îngrijire
a copiilor şi % dintre copiii cu
vârsta de 0-3 ani şi 3-6 ani beneficiază de servicii de îngrijire.
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Clasa de
indicatori
Drepturi
legale şi
putere
politică

Indicatorii sensibili la gen

Direcțiile strategice

1. % femeilor și bărbaților în
funcții de conducere în administrația publică locală

Ø Consolidarea capacităţilor şi managementului autorităţilor locale

2. % femeilor și bărbaților în
Ø Fortificarea capacifuncții de conducere și funcții
tăților instituțiilor
ordinare în administrația locală
locale și dezvoltarea
comunitară
3. % femeilor și bărbaților în
funcții de conducere și funcții
ordinare în cadrul uniunilor

Ø Îmbunătăţirea calităţii
serviciilor

4. % femeilor și bărbaților înregis- Ø Îmbunătățirea calității
trați în calitate de alegători din
vieții cetățenilor
numărul total de cetățeni care Ø Modernizarea și divotează
versificarea serviciilor
5. % femeilor și bărbaților din
sociale, culturale și
poliție, după grad
educaționale
6. % femeilor și bărbaților în
funcții de judecători și procurori publici

Violenţa
împotriva
femeilor

7. % femeilor și bărbaților în
diferite comitete
1. Numărul de cazuri raportate de Ø Securitatea și protecția
violenţă domestică;
socială
2. Numărul cazurilor raportate de Ø realizarea măsurilor de
atacuri sexuale şi violuri;
protecţie şi asistenţă
socială, asigură protec3. Numărul cazurilor raportate de
ţia drepturilor;
hărţuire sexuală;
4. Rata de condamnare a acuzaţi- Ø Sănătate publică;
lor de comportamente violente Ø Educaţie publică;
asupra femeilor;
Ø Dezvoltarea serviciilor
5. Numărul măsurilor de protecsociale;
ţie imediată pentru asistarea
Ø Serviciile de protecţie
femeilor agresate (ajutor
socială primară
juridic, asistenţă financiară,
Ø Iluminarea stradală
asistenţă psihologică, adăposturi, intervenţii ale poliţiei,
acţiuni ale ONG- urilor);
6. Creşterea / descreşterea actelor
de violenţă împotriva femeilor
în timpul conflictelor armate.
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Bugetarea
acțiunilor,

Rezumat Modulul V.
Bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen înseamnă abordarea integratoare a egalității
de gen în procesul bugetar. Aceasta reprezintă evaluarea prin prisma de gen a bugetelor,
încorporând perspectiva de gen la toate nivelele procesului bugetar şi restructurând veniturile şi cheltuielile pentru a promova egalitatea de gen. Avansarea sau perfecționarea
proceselor bugetare curente reprezintă un pas înainte prin incorporarea dimensiunii de
gen în implementarea acestora.
Abordarea dimensiunii de gen se inițiază în cadrul macrobugetării, scopul final fiind integrarea eficientă în procesul microbugetării. Realizarea egalității de gen prin microbugetarea necesită coordonarea diferiților actori la nivelul administrației publice centrale, locale şi a structurilor de implementare. Datorită faptului că spectrul serviciilor şi domeniilor
acoperite de sectorul public este foarte variat, iar procesele de luare a deciziilor în instituțiile publice este foarte complex şi implică mai mulți participanți (Ministerul Finanțelor,
ministerele de resort, autoritățile publice centrale şi locale), se impune o coordonare şi
organizare pe orizontală, prin: stabilirea grupului de conducere interministerială; responsabilizarea ministerelor privind integrarea dimensiunii de gen cu propriile lor capacități;
coordonarea activităților administrațiilor publice locale în implementarea obiectivelor privind egalitatea de gen.
Programele cu obiectivele bugetare sensibile la gen constituie partea esențială a procesului de planificare şi pregătire a bugetului şi sunt utilizate în formularea şi cuantificarea
obiectivelor generale pe termen scurt, mediu şi lung în ceea ce privește egalitatea de gen.
Instrumentele şi metodele BSG nu trebuie să se refere numai la distribuirea cheltuielilor şi
veniturilor, dar şi la ocuparea forței de muncă, distribuția veniturilor, economia de îngrijire,
în special, distribuția muncii plătite şi neplătite, precum şi la utilizarea timpului liber. În
plus, nu ar trebui neglijate nevoile specifice de gen, precum şi reacțiile specifice de gen la
anumite măsuri de politică, dar şi ratingul contribuției bugetare la depășirea stereotipurilor de gen.
O modalitate importantă în crearea oportunităților privind introducerea aspectului de gen
constă în sporirea participării diferitor grupuri la fiecare etapă a procesului bugetar. În teoria şi practica mondială se menționează că, având funcțiile de bază în cadrul procesului
bugetar, acești participanți pot fi investiți şi cu unele responsabilități ce țin de bugetarea
sensibilă la dimensiunea de gen.
Setul indicatorilor de performanță, prioritizat corespunzător scopurilor şi obiectivelor, trebuie să ofere o viziune completă şi să acopere toate activitățile majore ale programului.
Implementarea abordării integratoare a egalității de gen în bugetarea bazată pe programe
de performanță se consideră a fi una din cele mai recomandate și compatibile metode
prin stabilirea a cel puțin unui indicator sensibil la dimensiunea de gen din cadrul fiecărei
categorii pentru fiecare subprogram/program.
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MODULUL VI.
AUDITUL DE GEN.
METODOLOGIA
PLANIFICĂRII,
PROGRAMĂRII ȘI
VERIFICĂRII EGALITĂȚII
DE GEN
Sesiunea 1. Conținutul, obiectivele și principiile auditului de
gen
Obiectivele sesiunii:
Ø Să definească abordările conceptuale privind auditul de gen;
Ø Să cunoască obiectivele și elementele auditului de gen;
Ø Să identifice domeniile-cheie ale auditului de gen;

Cuvinte și
sintagme-cheie:
Durata sesiunii:

Ø Să înțeleagă și să argumenteze beneficiile realizării auditului de
gen.
Auditul de gen, Auditului de gen participativ, Metodologie de
autoevaluare, Expertiza de gen, Consolidarea capacităților,
Oportunități de inovare.
40 minute
Prezentarea obiectivelor – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 10 min.
Activitatea practică 6.1 – 15 min.
Rezumatul sesiunii – 10 min.
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Materiale:

Desfășurarea
sesiunii

Obiectivele sesiunii:
Tema 6, paragraful 6.1. Cursul Egalitatea de Gen pentru
Funcționarii Publici;
Prezentarea Power-Point 6 EG tema 6, slide-uri PPT 6.1-6.6.
1. Prezentați obiectivele, durata desfășurării sesiunii teoretice și
celei practice.
2. Prezentarea informațiilor din PPT 6.1-6.6 în baza materialelor
din tema 6, paragraful 6.1 al cursului EG.
3. Realizarea activității practice 6.1.
4. Formularea concluziilor și a rezumatului sesiunii.

Activitatea practică 6.1.
Denumirea:

Înțelegerea conținutului, obiectivelor și a beneficiilor auditului de gen

Obiective:

Prezentarea participativă.
Ø Să cunoască conceptul privind auditul de gen și să identifice elementele acestuia;
Ø Să înțeleagă obiectivele urmărite în cadrul auditului de gen;

Materiale:
Timpul
estimat:
Facilitare:

Ø Să explice beneficiile irealizării auditului de gen în cadrul instituției.
Prezentarea Power-Point 6 EG tema 6, slide-uri PPT 6.2, 6.3, 6.4., 6.6.
Boxa informativă 6.1. din manual.
15 minute

1. Introduceți subiectul, revenind la slide-ul 6.2, adresând participanților
următoarele întrebări:
a. Ce înțeleg prin audit? Ce experiența au acumulat privind activitatea
de audit? Care sunt scopurile unui audit general sau tematic?
b. Cum înțeleg noțiunile de audit social și de audit de calitate?
c. De ce se atribuie auditului de gen caracteristica de audit social și
audit de calitate?
2. Prezentați slide-ul 6.3 și propuneți să răspundă la următoarele
întrebări:
a. Cât de mare este sfera de cuprindere a auditului de gen, reieșind
din obiectivele acestuia?
b. Care este scopul principal al realizării obiectivelor auditului de gen?
3. Prezentați slide-ul 6.4 și propuneți să clarifice următoarele:
a. Diferențele dintre auditul de gen și un audit general. Ce înseamnă
metodologia participativă a auditului de gen?
b. Care ar fi avantajele auditului participativ, ținând cont de elementul 3?
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4. Prezentați slide-ul 6.6 și rugați participanții să dezvolte înțelegerea fiecărui beneficiu prezentat pe slide și impactul asupra egalității de gen la
nivel instituțional și al sferei de activitate.

NOTE FORMATOR:
ü
ü

ü

ü
•

•

•
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Un audit de gen este, în esență, un „audit social” și face parte din categoria „auditurilor de calitate”, ceea ce o deosebește de „auditurile financiare” tradiționale.
Auditul de gen participativ evaluează modul în care o unitate, o organizație sau un plan
de acțiuni abordează problema egalității de gen în ceea ce privește normele internaționale și naționale, dar și angajamentele și obligațiile interne ale instituției.
Folosind această metodologie de autoevaluare, auditul de gen ia în considerare datele
obiective şi percepțiile personalului ce țin de realizarea egalității de gen într‐o organizație, pentru a înțelege mai bine faptele şi întâmplările concrete şi nefondate.
Cum diferă auditul participativ de unul tradițional?
Activitatea de audit a fost utilizată în mod tradițional de întreprinderi pentru a determina dacă regulile administrative și normele stabilite și reglementările sunt respectate
corect. În anii 1980, multe companii mari au început să utilizeze „audituri de calitate”
pentru a măsura cât de bine au fost satisfăcute cererile interne și externe. Aceste tipuri
de audit stabilesc dacă aranjamentele interne sunt adecvate și potrivite între ele, dacă
sunt respectate dispozițiile și normele conexe și cum se pot îmbunătăți și inovații în
acest domeniu.
Auditurile de calitate evaluează politicile, documentele și manualele scrise ale organizației și determină dacă membrii efectiv aplică aceste acte – și dacă da, cât de bine
și cu ce rezultate. Ele dezvăluie nu numai dacă lucrarea se face în mod corect, ci și
oportunități de îmbunătățire și inovare. Din acest motiv, auditorii colectează și analizează percepțiile persoanelor care lucrează în organizație și clienții săi. Astfel, raportul
de audit conține recomandări cu privire la potențialele îmbunătățiri și modul în care
acestea pot fi efectuate. Actorii responsabili utilizează raportul pentru a elabora un
plan de acțiune.
Auditurile de gen participative aparțin categoriei de audituri de calitate, cunoscute și
ca audituri sociale, pentru a le distinge de auditurile financiare. Vorbiți despre analiza
de gen. OIM utilizează o abordare participativă în cadrul auditurilor de gen pentru a
promova învățarea și asumarea proprietății procesului și a rezultatelor.
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Sesiunea 2. Procesul auditului de gen
Obiectivele sesiunii:
Ø Să înțeleagă scopul principal sau finalitatea procesului de audit de
gen;
Ø Să cunoască etapele procesului de audit de gen;

Cuvinte
și sintagme-cheie:
Durata
sesiunii:

Ø Să înțeleagă activitățile și instrumentele de lucru în cadrul fiecărei
etape.
Auditul de gen, Procesul auditului de gen, Cadrul de integrare a egalității de gen, Instrumente de studiu, Mecanisme specifice de evaluare.
85 minute
Prezentarea obiectivelor – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 15 min.
Activitatea practică 6.2 – 55 min.

Materiale:

Rezumatul sesiunii – 10 min.
Tema 6, paragraful 6.2. Cursul Egalitatea de Gen pentru Funcționarii
Publici;

Prezentarea Power-Point 6 tema 6 EGFP, slide-uri PPT 6.7-6.14.
Desfășurarea 1. Prezentați obiectivele, durata desfășurării sesiunii teoretice și celor
sesiunii
practice.
2. Prezentarea informațiilor din PPT 6.8-6.14 în baza materialelor din
tema 6, paragraful 6.2 al cursului EGFP.
3. Realizarea activității practice 6.2.
4. Formularea concluziilor și a rezumatului sesiunii.

Activitatea practică 6.2.
Denumirea: Studiu de caz: Auditul de gen al Parlamentului Republicii Moldova
Obiective:
Ø Să confrunte conținutul etapelor prezentate cu datele din raportul de
audit de gen participativ efectuat asupra Parlamentului;
Ø Să înțeleagă procedurile de organizare și etapele consecutive ale realizării auditului;
Ø Să cunoască structura raportului de audit de gen;
Materiale:

Ø Să înțeleagă unele provocări și limitele realizării auditului de gen.
Tabelul 6.1. Extrasul din Raportul de audit de gen participativ;
Tabelul 6.2. Lista de verificare a procesului de audit de gen
Prezentarea Power-Point 6 EGFP tema 6, slide-uri PPT 6.8-6.14
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Timpul
estimat:
Facilitare:

55 minute

1. Introduceți subiectul cu slide-ul 6.8., adresând participanților următoarele întrebări:
a. Ce se urmărește și se identifică prin auditul de gen?
b. Ce înseamnă auditul de gen participativ?
2. Distribuiți tabelul 6.1. și oferiți 15 minute pentru citirea și înțelegerea
informațiilor prezentate;
3. Urmăriți conținutul etapelor din slide-urile ulterioare și conținutul
tabelului 6.1 și completarea tabelului 6.2 Lista de verificare pentru a
confrunta etapele de realizare a auditului.
Ø Pregătirea auditului slide 6.9 și punctele I., II., III, din tabelul 6.1;
Ø Slide 6.10 și punctul III privind chestionarele; confruntați activitățile,
iar participanții să-şi expună părerea privind modul de organizare a
auditului de gen al Parlamentului;
Ø Slide 6.11 și punctele V., Reguli nescrise și statisticile din Tabel –
care sunt principalele concluzii ale evaluării;
Ø Slide 6.12 și punctul IV. Privind structura raportului de audit și componentele acestuia.
4. Întrebați participanții dacă consideră modul de organizare și rezultatele auditului de gen al Parlamentului au fost efectuate eficient, complex
și calitativ?
5. Care, după părerea lor, sunt marile provocări privind egalitatea de gen
la nivelul Parlamentului?
6. Ce acțiuni ar fi utile pentru accelerarea procesului de integrare a egalității de gen în R. Moldova.

NOTE FORMATOR:
•

•
•
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Utilizarea limbajului nonsexist în Parlament. În linii mari, deputații au raportat că limbajul utilizat pentru discursuri în plen şi mediile neformale se clasifică de la nivel acceptabil până la excelent. Totuși, în mediile neformale, situația a fost diferită. Atunci,
când le-am adresat întrebări în detaliu, unele femei deputat au admis faptul că, atunci,
când şi-au început activitatea în Parlament, s-au confruntat cu observații denigratoare
din partea colegilor de sex masculin. Pe cărțile de vizită ale unor deputați este folosită
în continuare terminologia masculină, de genul „şef”, în loc de „şefă”.
Infrastructura Parlamentului a fost evaluată de către deputați cu calificativul „bună”.
Facilitățile, inclusiv blocul sanitar pentru femeile deputat, sunt adecvate.
Direcția generală comunicare şi relații publice nu dispune de o strategie media, care
să promoveze, în mod specific, egalitatea de gen pe web site-ul Parlamentului sau în
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•
•

•

comunicatele de presă în pofida faptului că direcția are 22 de angajați, dintre care doar
4 sunt bărbaţi.
Partidele cu mandate în Parlament nu sunt conduse de femei. Totuși, câteva dintre
femeile deputat (mai puțin de 20%) dețin funcția de vicepreședinte al partidului.
Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalității abilitat cu
competențe specifice de abordare a acțiunilor discriminatorii şi de prescriere a remediilor pentru acțiunile discriminatorii. Consiliul nu dispune de capacități instituționale
şi umane pentru a-şi îndeplini responsabilitățile şi a-şi exercita integral competențele.
Actualmente, Parlamentul nu abordează bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen
(GRB).

BAZA DE DATE pentru activitatea practică
Tabelul 6.1.
Extras din Raportul de Audit de gen Participativ al Parlamentului Republicii Moldova
I. Scopul și perioada:
ü Efectuarea unei evaluări interne a capacității Parlamentului pe aspecte operaționale
şi de cultură instituțională.
ü Cultura instituțională se referă la reguli nescrise, la norme şi obiceiuri adoptate în
decursul timpului în instituții, concepute, preponderent, de bărbați.
ü Evaluarea a fost realizată în perioada mai – iulie 2015.
II. Auditul a cuprins următoarele activități:
1) Analiza documentară comprehensivă a cadrului juridic național relevant, a studiilor,
cercetărilor, rapoartelor şi a datelor pertinente disponibile;
2) Pregătirea chestionarelor pentru evaluarea calitativă a activității Secretariatului
Parlamentului şi a subdiviziunilor/angajaților săi, a grupurilor parlamentare, precum
şi a deputaților independenți, concepute să releve practicile, dar şi lacunele din perspectiva dimensiunii de gen;
3) Interviuri directe cu membrii Secretariatului Parlamentului;
4) Interviuri directe cu deputații din Parlament din partea diferitelor partide politice şi
cu deputații din diferite fracțiuni parlamentare, atât femei, cât şi bărbaţi;
5) Întrevederi consultative cu alți factori interesați, inclusiv cu oficialități de la ministere, de la agențiile publice independente, cu membri ai UNCT, cu reprezentanți ai
partenerilor de dezvoltare, ai organizațiilor societății civile şi ai mass-media.
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III. Au fost organizate:
Ø 42 de întrevederi cu 71 de persoane, inclusiv 15 deputați, care au reprezentat toate
cele 5 fracțiuni parlamentare;
Ø întrevederi cu reprezentanți ai Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei,
precum şi cu oficiali din partea a 2 agenții publice independente;
Ø întrevederi cu membri ai Secretariatului Parlamentului, inclusiv cu Secretarul
General;
Ø consultări cu 8 organizații ale societății civile (OSC), un partener de dezvoltare, 4
membri ai UNCT, 3 membri ai programului comun PNUD/UN WOMEN, precum şi cu
2 reprezentanți ai mass-media.
Complementar:
Ø Suplimentar întrevederilor şi consultărilor directe, membrii Secretariatului
Parlamentului au completat 21 de chestionare, răspunsurile fiind integrate în acest
Raport.
IV. Raportul cuprinde:
1. Rezultatele evaluării capacităților Parlamentului de abordare integratoare a dimensiunii de gen,
2. Identifică lacunele şi provocările/problemele critice pe 7 domenii specifice,
3. Recomandări privind metodele prin care Parlamentul poate deveni o instituție sensibilă la dimensiunea de gen, pe 10 domenii prezentate în tabele:
Lacune şi probleme în domeniile
Recomandările au vizat toate 10 puncte
specifice (7 puncte)
1. Reprezentarea femeilor în Parlament
2. Fracțiuni parlamentare
3. Comisii permanente
4. Regulamentul Parlamentului
5. Partide politice
6. Secretariatul Parlamentului
7. Instituții guvernamentale şi publice care sprijină egalitatea de gen
8. Guvernul şi entitățile publice
9. Regulamentul de procedură (RP)
10. Acțiuni suplimentare privind integrarea
dimensiunii de gen.

166

EGALITATEA DE GEN
Curs pentru Funcționarii Publici

V. Din rezultatele evaluării:
În urma consultărilor cu deputații, s-a confirmat faptul că preocupările privind egalitatea de gen sunt integrate ocazional sau deloc în următoarele domenii de activitate ale
Parlamentului: Dezbaterile în comisii; Sesiuni/dezbateri pe politici în cadrul fracțiunilor
de partid; Dezbaterile plenare în Parlament; Audierile parlamentare.
Un număr de parlamentari au menționat că Parlamentul NU a întreprins niciuna dintre
următoarele activități, menite să promoveze egalitatea de gen:
ð Elaborarea și adoptarea unui Plan de Acțiuni sau instituirea unui grup de lucru pentru abordarea aspectelor de gen;
ð Organizarea dezbaterilor, reuniunilor şi seminarelor;
ð Distribuirea informațiilor pe aspecte de gen sau despre integrarea dimensiunii de
gen;
ð Dotarea în timp util a bibliotecii Parlamentului cu informații relevante despre aspectele de gen;
ð Elaborarea unei strategii mass-media sau de promovare/sensibilizare (outreach).
La explicații:
Æ Predominant, membrii bărbaţi ai Parlamentului şi-au exprimat părerea că nu este
nevoie de realizat aceste activități şi de abordat egalitatea de gen, deoarece dimensiunea de gen face parte din cultura instituțională a fracțiunilor parlamentare şi a
Parlamentului în ansamblu.
Æ Deputații bărbaţi se bazează pe competența colegelor lor din fracțiune, care le atrag
atenția şi îi informează cu privire la problemele ce țin de dimensiunea de gen, în
cazul în care acestea apar.

***Reguli nescrise
Ø Multe dintre femeile deputat au confirmat că în Parlament domină „clubul gentlemenilor” sau „o rețea a băieților de altădată”.
Ø Mai mulți deputați, atât bărbaţi, cât şi femei, au menționat că munca bărbaților în
legislativ este percepută ca având valoare deosebită de munca femeilor parlamentar.
Ø Femeile trebuie să depună eforturi susținute în vederea promovării în cadrul partidului. Ce-i drept, aceeași afirmație nu este întotdeauna aplicabilă şi pentru bărbaţi. Unii
deputați bărbaţi susțin că femeilor le lipsește capacitatea de a își asuma răspunderea
în poziții de conducere în Parlament, motiv pentru care nici nu au fost desemnate în
asemenea funcții.
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Ø Femeile deputat au acces limitat la negocieri politice/de coaliție. De fapt, acestea,
rareori, discută astfel de aspecte în cadrul fracțiunilor. Unele femei deputat au relevat
că au fost, pur şi simplu, informate despre hotărârile pe care „noi le-am adoptat”.
***Statistica de gen
ü numărul de femei deputat în Parlament este 21 şi reprezintă doar 20.78% dintre
aleșii poporului.
După alegerile din 2019, sunt 26 de femei, reprezentând 25,7%.
În istoria Parlamentului RM, funcția de Speaker a fost ocupată de o femeie o singură
dată. Postul de vicepreședinte este ocupat de dna deputat L. Palihovici.
ü La nivel mondial, ponderea femeilor în camera unică sau în camera inferioară a parlamentelor a constituit 22.9%; valoarea medie regională pentru Europa, inclusiv țările
nordice, reprezintă 25.3%; şi
ü numai țările nordice (40%) depășesc mediile regionale; și în Spania femeile parlamentar dețin 41.1%.
Tabelul 6.2.
Lista de verificare a procesului de audit de gen Al Parlamentului R. Moldova

Etape

Verificare pe exemplul Auditului
de gen
Parlamentului Republicii Moldova
ü / – și comentarii

Etapa 1: Pregătirea auditului:
a) Evaluarea pregătirii organizației;
b) Obținerea acordului de la managerii;
c) Dezvoltarea unei strategii de comunicare.
Etapa 2: Înțelegerea egalității de gen în instituție
a. Realizarea sondajului personalului;
b. Prezentarea rezultatelor.
Etapa 3: Discuțiile și analiza (analize mai
aprofundate)
a. Efectuarea de conversații în focus grupe (în
profunzime și cu detaliere);
b. Prezentarea rezultatelor.
Etapa 4: Planificarea acțiunilor
a. Crearea Planului de Acțiune privind Egalitatea
de Gen;
b. Comunicarea rezultatelor și a pașilor de urmat.
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Etape

Verificare pe exemplul Auditului
de gen
Parlamentului Republicii Moldova
ü / – și comentarii

Etapa 5. Monitorizarea și evaluarea continuă
(Follow-up)
Asigurarea monitorizării continue a realizării
Planului de acțiune privind egalitatea de gen5

Sesiunea 3. Planificarea acțiunilor, implementarea și
verificarea respectării egalității de gen la nivelul instituțiilor
Obiectivele sesiunii:
Ø Să înțeleagă dimensiunile transformării instituționale privind egalitatea de gen;
Ø Să cunoască fazele procesului de transformare instituțională;
Ø Să înțeleagă conținutul și instrumentele de lucru în cadrul fiecărei
faze;
Ø Să identifice ierarhia studiilor, planurilor, activităților și documentelor privind egalitatea de gen.
Cuvinte și
Transformarea instituțională, dimensiunea structurală, dimensiunea
sintagme-cheie: personalului, procesul de management al calității, faza transformării,
plan de lucru, principii ale egalității de gen
Durata sesiunii: 115 minute
Prezentarea obiectivelor – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 15 min.
Activitatea practică 6.3 – 20 min.
Activitatea practică 6.4 – 65 min
Activitatea practică 6.5 – 15 min.
Materiale:

Rezumatul sesiunii – 10 min.
Tema 6, paragraful 6.3. Cursul Egalitatea de Gen pentru Funcționarii
Publici;
Prezentarea Power-Point 6 tema 6 EGFP, slide-uri PPT 6.15-6.22.

5 Patricia Morris, Jeannie Harvey. The Gender Audit Handbook. A Tool for Organizational SelfAssessment and Transformation. InterAction Revised by Jeannie Harvey, Ph.D., with contributions from
Suzanne Kindervatter, Ed.D. Amy Woods, MS. 2010. P. 17.
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Desfășurarea
sesiunii

Obiectivele sesiunii:
1. Prezentați obiectivele, durata desfășurării sesiunii teoretice și celor
practice.
2. Prezentarea informațiilor din PPT 6.15-6.22 în baza materialelor
din tema 6, paragraful 6.3 al cursului EG.
3. Realizarea activităților practice 6.3. – 6.5.
4. Formularea concluziilor și a rezumatului sesiunii.

Activitatea practică 6.3.
Denumirea: Introducere în planificarea acțiunilor privind egalitatea de gen în cadrul
instituției
Obiective:

Studiu de caz: Belgia.
Ø Să înțeleagă importanța și rolul Planului de Acțiune la nivel instituțional în procesele integrării dimensiunii de gen;

Materiale:

Ø Să cunoască structura Planului de acțiune și instrumentele necesare.
Boxa 6.1. Experiența Greciei privind integrarea dimensiunii de gen la nivel
instituțional

Timpul
estimat:
Facilitare:

Prezentarea Power-Point 6 EG tema 6, slide-uri PPT 6.19-6.21
20 minute

1. Distribuiți boxa 6.1 și oferiți 5-7 minute pentru citirea și înțelegerea
informațiilor prezentate;
2. Rugați participanții să se expună asupra informației citite privind experiența Greciei;
3. Revizuiți slide-urile 6.19 – 6.21 cu sublinierea aspectelor legate de
conținutul, componentele incluse în schema-cadru și ierarhia studiilor,
activităților și a documentelor/instrumentelor privind egalitatea de
gen. Accentuați componența documentelor/instrumentelor incluse în
Planul de Acțiune;
4. Rugați participanții să formuleze concluzii și opinii privind oportunitatea și limitele urmării experienței Spaniei privind introducerea
simultană, în toate instituțiile, a Planului de Acțiune propriu și specific
domeniului.

NOTE FORMATOR:
Ø Experiența Greciei poate fi utilizată și în cazul Republicii Moldova (să se explice în baza
datelor din prima temă privind adoptarea legislației în 2006 și progresul nesemnificativ al promovării egalității de gen, rapoartele în 2015).
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Ø Elaborarea planului de acțiune privind egalitatea de gen în fiecare instituție presupune
realizarea analizelor, evaluărilor și studiilor de gen specifice domeniului de activitate
și a culturii organizaționale a fiecărei instituții. Astfel, pe baza acestor studii, pot fi
elaborate acțiuni reale, măsurabile și posibile de atins în termenele determinate, în
prealabil, proprii ritmului și poziției fiecărei instituții.

BAZA DE DATE pentru activitatea practică
Boxa 6.1.
Planuri de Acțiune privind integrarea dimensiunii de gen în politicile ministeriale și
regionale din GRECIA
Acțiunea:
• Secretariatul General pentru Egalitatea de Gen este responsabil pentru implementarea politicilor privind egalitatea de gen în cadrul guvernului.
• După ani de eșec al strategiilor de integrare a dimensiunii de gen, secretariatul a decis
să integreze ideea egalității de gen simultan în toate sectoarele prin elaborarea unui
Plan de Acțiune privind integrarea genului în cadrul fiecărei instituții.
Rezultate
• Toate ministerele diferite din Grecia au propriul PLAN DE ACȚIUNE pentru a
pune în aplicare integrarea dimensiunii de gen în diferite domenii de activitate și
responsabilitate.
• Planurile de acțiune sunt fundamentale pentru implementarea cu succes a integrării
perspectivei de gen.
• Fiecare unitate ar trebui să aibă propriul plan de acțiune cu privire la domeniul de
activitate respectiv.
Este un exemplu adecvat promovării transformării instituționale:
• Exemplul este promițător în măsura în care abordarea integratoare a dimensiunii de
gen este explicită pentru toate domeniile de activitate și nu este menționată doar ca
un principiu global.
• Secretariatul General pentru Egalitatea de Gen are un rol de supraveghere, asigurându-se că integrarea dimensiunii de gen este implementată simultan în toate politicile
publice.
• În timp ce, fiecare minister este responsabil pentru implementarea integrării perspectivei de gen, secretariatul rămâne responsabil pentru dezvoltare, coordonare și
monitorizare.
• Secretariatul General pentru Egalitatea de Gen este principalul coordonator și are un
rol de supraveghere; toate ministerele sunt responsabile pentru propriul domeniu de
acțiune.
Lecții învățate în termeni de factori de succes:
• Pagina de pornire a planului de acțiune prevede că „principiul egalității de gen nu este
un lux”, ci este o necesitate.
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•

Exemplul Greciei ne arată că integrarea dimensiunii de gen devine și mai importantă în
perioadele de criză economică, deoarece păturile mai vulnerabile ale populației sunt
mai puternic afectate de probleme, inegalitățile și inechitatea sociale.

Activitatea practică 6.4.
Denumirea: Pregătirea Planului de Acțiune la nivelul instituției
Obiective:
Ø să pregătească și să proiecteze un Proiect al Planului de acțiune bazat pe
Lista de verificare/evaluare a instituției;

Materiale:

Timpul
estimat:
Facilitare:

Ø să învețe punctele-cheie de inițiere a integrării dimensiunii de gen în
organizație.
Tabelele 6.3 – 6.7 cu formularul Planului de acțiune pe cele 4 aspecte ale evaluării instituționale; Flipchart-uri, markere,
Prezentarea Power-Point 6 EG tema 6, slide-uri PPT 6.19-6.22
50 minute

1. Distribuiți formularul Planului de acțiuni al participanților (tabelele 6.3-6.6),
explicându-i că acesta poate fi un instrument util pentru stabilirea următorilor pași în avansarea integrării de gen în organizație.
2. Explicați formularul de plan de acțiune, informându-i că formularul cuprinde pași pe care organizația le poate lua pe baza rezultatului scorului din
evaluare realizată în baza Listei de Verificare., realizată în cadrul Activității
practice 4.3.
** nu toate acțiunile vor fi relevante pentru toate organizațiile. De exemplu, dacă au obținut un punctaj deosebit într-un anumit aspect al
integrării perspectivei de gen, este probabil ca aceștia să fi finalizat deja
unele dintre acțiunile sugerate.
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3. Cereți-le să completeze toate cele patru planuri de acțiune (câte unul
pentru fiecare aspect al capacității de gen și al pregătirii). Spuneți-le instrucțiunile, după cum urmează: „Luați fiecare aspect al abordării integrate
a egalității de gen căreia ați acordat prioritate și să bifați acțiunile pe care
le considerați necesare organizației voastre în procesul spre o integrare
mai mare a genului. În primul rând, selectați acțiunile ce țin de scorurile
obținute de organizație în lista de verificare. Gruparea acțiunilor nu este
prescriptivă; dacă există acțiuni pe care organizația este pregătită să realizeze pentru alte părți ale aspectului analizat, atunci, bifați-le și pe acestea”.
Ø Explicația poate fi redată astfel: „Dacă aveți un scor de 3 în Aspectul 4:
Voință politică, uitați-vă la toate acțiunile din secțiunea cu scorul 2-3 din
cadrul acestui Aspect. Ar putea fi util să examinați acțiunile cu scoruri
mai mici de 2 pentru a vă asigura că organizația a acoperit/realizat aceste acțiuni. Asigurați-vă că completați și toate coloanele, inclusiv „Când
activitatea va avea loc”, cine va avea responsabilitatea pentru aceasta și
„resursele” necesare pentru ca aceasta să aibă loc (de exemplu, personalul și materialele).
5. Revizuirea și importanței planurilor de acțiune sau a strategiei de gen în
cadrul organizației. PPT 6.21.
6. Rugați-i să formuleze concluzii privind principalele provocări/probleme în
implementarea planului de acțiuni la instituții, din care fac parte și soluții
posibile pentru depășirea acestora. Dacă e necesar să fie scrise pe flipchart
pentru dezbatere și propuneri din partea altor participanți.
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BAZA DE DATE pentru activitatea practică
Tabelul 6.3.
PLANUL DE ACȚIUNE
Data efectuării: 			

Persoane implicate:

Aspectul 1. Capacitatea tehnică

Scorul maximum 2

Ø

Ø

Ø

Scorul între 2-3

Ø

Ø

Ø

174

Planul de acțiune pentru aspectul 1:
CAPACITATEA TEHNICĂ
Necesar Când
Data (xx / yy / zz)
Identificarea personalului calificat/cu experiență, care va
asuma responsabilitatea pentru alocarea resurselor și dezvoltarea capacităților în egalitatea de gen în scopul implicării
acestora în activitățile de planificare și implementare a programelor/ proiectelor/ politicilor.
Identificarea diferitelor instrumente de analiză de gen, a
informațiilor și a resurselor disponibile în prezent, care pot fi
utilizate în procesele interne de planificare/programe/politici
etc.
Organizarea și consolidarea capacităților, și monitorizarea
dezvoltării/evoluției acestora prin intermediul personalului
identificat cu abilități necesare și responsabilitatea acordată.
Informarea și dezvoltarea continuă. Personalul responsabil
înțelege necesitatea abordării integratoare a dimensiunii de
gen, și oferă oportunități de formare în domeniul egalității de
gen și dezvoltarea/evaluarea competențelor.
Elaborarea și difuzarea unui set de instrumente (informații
și resurse) de analiză de gen (cele mai bune practici) astfel,
încât personalul să poată aduna date dezagregate pe sexe și
să se consulte/interviuri cu bărbații și femeile în mod egal
pentru a evalua nevoile.
Identificarea și formarea indicatorilor sensibili la gen pentru
toate segmentele/activitățile astfel, încât personalul să le
utilizeze în mod constant și să poată integra în documentele
de planificare și sistemele de monitorizare.
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Ø

Ø

Scorul de 4+

Ø

Ø

Ø

Ø

Planul de acțiune pentru aspectul 1:
CAPACITATEA TEHNICĂ
Necesar Când
Data (xx / yy / zz)
Existența/disponibilitatea unui personal calificat/ cu experiență pentru evaluarea strategiilor, a planurilor/ proiectelor
pentru a corela constatările rezultate din evaluările la necesitățile privind egalitatea de gen.
Elaborarea planurilor de gestionare a riscurilor, care identifică
modul în care vor fi tratate constrângerile ce ţin de abordarea
integratoare a egalității de gen (AIEG).
Elaborarea unor termeni de referință pentru specialiștii în
domeniul, care descriu criterii și responsabilități specifice
pentru a evalua și integra punctele forte ale AIEG.
Integrarea indicatorilor sensibili la gen în documentele de
planificare și sistemele de monitorizare/evaluare și pregătirea
recenziilor și rapoartelor de proiecte, care includ informații și
analize conform acestor indicatori.
Să se asigure ca datele și lecțiile învățate privind egaitatea de
gen sunt parte / componenta din baza de date a organizației
(inclus în sistemul/circuitul informațional al instituției).
Datele și lecțiile învățate despre egalitatea de gen sunt
periodic diseminate astfel, încât organizația să contribuie la
crearea și dezvoltarea bazei de date privind bunele practici/
metode/tehnici de integrare.
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PLANUL DE ACȚIUNE

Tabelul 6.4.
Aspectul 2. Cultura organizațională

Ø

Ø

Scorul maximum 2

Ø

Ø

Ø

Ø
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Planul de acțiune pentru aspectul 2:
CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ... 1/2
Necesar
Data (xx / yy / zz)
Elaborarea unei strategii organizaționale pentru integrarea
dimensiunii de gen în toate aspectele legate de operațiunile
și programele instituției.
Elaborarea indicatorilor specifici și măsurabili pentru strategia egalității de gen; responsabilitățile și termene sunt clar
prezentate/articulate.
Datele și lecțiile învățate despre egalitatea de gen sunt
disponibile pentru toți angajații organizației printr-o bază de
date centralizată.
Dezvoltarea continuă a competențelor și a responsabilităților în domeniul egalității de gen pentru principalii manageri
de programe/proiecte și posturile de personal.
Dezvoltarea politicilor organizaționale, care recunosc și
prevăd responsabilitățile familiale și nevoile personalului
(femeilor, bărbaților) din domeniu și repartizarea rezonabilă
a timpului la locul de muncă.
Recrutarea unor experți experimentați în domeniul egalității
de gen pentru a dezvolta capacitățile de gen în toate activitățile de planificare, monitorizare și revizuire (programe și
operațiuni).
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Când

Scorul între 2-3

Planul de acțiune pentru aspectul 2:
CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ... 1/2
Data (xx / yy / zz)
Ø Aprobarea de către conducerea instituției a strategiei
organizaționale de integrare a dimensiunii de gen în toate
operațiunile și programele și asumarea angajamentului de
evaluare a performanței organizației privind egalitatea de
gen, inițiative de programe etc.
Ø Procesul de recrutare pentru funcțiile de conducere din
cadrul organizației susține și încurajează femeile să depună
cereri și să elimine constrângerile/inegalitățile/

Necesar

Când

Ø stereotipurile față de participarea lor.
Ø Asigurarea condițiilor pentru formarea personalului, iar
posibilitățile/accesul să fie disponibile, în mod egal, pentru
bărbați și femei; precum și monitorizarea ratelor de participare a femeilor și bărbaților, care vor fi utilizate pentru
planificarea și bugetarea resurselor umane.
Ø Asigurarea unor condiții egale și echitabile în procesul de
recrutare a personalului.
Ø Condițiile de muncă create prevăd realizarea echilibrului
dintre munca profesională și viața de familie (ținându-se
cont de nevoile femeilor, bărbaților) prin optimizarea timpului de muncă la birou și telemuncă.
Ø Pachetele de remunerare a personalului prevăd acordarea
concediului de maternitate și a altor drepturi legale.
Ø Utilizarea bazei de date centralizate de către personalul
de conducere, personalul departamentului de planificare,
personalul de comunicații și alții din organizație pentru a
extrage date și lecții învățate despre gen.
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Ø

Scorul de 4+

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
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Planul de acțiune pentru aspectul 2:
CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ... 1/2
Necesar
Data (xx / yy / zz)
Revizuirea anuală a strategiei privind egalitatea de gen, și
introducerea modificărilor necesare în baza informațiilor
de la evaluare și monitorizare până la indicatori utilizați în
dezvoltarea viitoarelor iterații.
Organizația monitorizează, analizează și raportează cu privire la echilibrul dintre personalul angajat și voluntarii femei,
statutul lor de poziție și promovarea femeilor.
Capacitățile și competențele în domeniul egalității de gen
sunt integrate în evaluarea performanței personalului și în
planurile de dezvoltare a resurselor umane; și că dezvoltarea capacităților în egalitatea de gen a personalului și a
voluntarilor este o parte integrantă a strategiilor de dezvoltare a resurselor umane și de gestionare a resurselor umane
(inclusiv accesul acestora la date, informații și instrumente
pentru dezvoltarea capacității de gen).
Strategia privind egalitatea de gen și progresele organizației
în ceea ce privește egalitatea de gen în cadrul operațiunilor
și programelor sunt comunicate tuturor părților interesate prin mecanisme de comunicare și promovare, inclusiv
raportul anual.
Organizația menține legături cu agențiile externe care au
expertiză gender și este reprezentată pe forumuri externe
de gen.
Consiliul de administrație își menține echilibrul dintre membrii bărbați și femei sau că depune eforturi pentru a obține
o reprezentare egală.
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PLANUL DE ACȚIUNE
Tabelul 6.5.
Aspectul 3. Responsabilitate

Scorul maximum 2

Ø

Ø

Ø
Ø

Scorul între 2-3

Ø

Ø

Scorul de 4+

Ø
Ø

Ø

Plan de acțiune pentru aspectul 3: RESPONSABILITATE
Necesar
Data (xx / yy / zz)
Determinați dacă personalul organizației înțelege, într-adevăr, diferențele de gen, care afectează adesea participarea
bărbaților și a femeilor la întâlniri, consultări, vizite de teren
și activități de formare – în special barierele de gen legate
de participare cu care se confruntă femeile.
Personalul înțelege importanța integrării perspectivei de
gen în activitatea lor, oferind oportunități de formare în
domeniul egalității de gen și evaluarea competențelor.
Efectuarea analizei de bază privind statutul femeilor și bărbaților în organizația / municipalitatea / comunitatea dvs.
Datele colectate despre bărbați și femei informează proiectarea și livrarea programelor / proiectelor / propunerilor de
politici.
Dezvoltarea programelor de formare, materiale și obiective,
care răspund / sunt sensibile la rezultatele analizei de gen,
la studiile-pilot și la rezultatele consultărilor cu bărbații și
femeile.
Dezvoltarea strategiilor și programelor de media / comunicare, care maximizează oportunitatea femeilor de a fi
informată, de a participa la și beneficia de activitățile proiectului și că eficacitatea acestor strategii este evaluată prin
consultare cu femeile (recunoscând modalitățile preferate
de primire a informațiilor de femei și fetele, care sunt influențate în mod diferit față de bărbați).
Comitetele de management de proiect/program sunt echilibrate din punct de vedere al reprezentării pe sexe.
Se oferă oportunități de instruire suplimentară/ sprijin/
mentor pentru femei în vederea sporirii participării lor în
comitetele de management de proiect (și / sau alte activități
interne).
Rapoartele finale ale programului furnizează informații
și analizează eficacitatea lor față de indicatorii de gen
conveniți.
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PLANUL DE ACȚIUNE
Tabelul 6.6.
Aspectul 4. Voința politică

Ø

Scorul maximum 2

Ø

Ø

Ø

Ø
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Planul de acțiune pentru aspect 4: VOINȚĂ POLITICĂ
Necesar
Data (xx / yy / zz)
Elaborarea unei clauze anti-discriminare împotriva femeilor,
care să fie inclusă în politicile interne ale Organizației.
Determinarea poziției clare privind hărțuirea sexuală și violența împotriva femeilor sau includerea acesteia în politicile
existente sau în Codurile de conduită.
Completarea documentelor organizaționale-cheie, cum ar fi
declarația de misiune, planul strategic și alte politici interne
cu principiile egalității de gen, printr-un audit al acestora.
Dezvoltarea procedurilor organizatorice pentru tratarea
plângerilor ce ţin de discriminarea de gen, violența și hărțuirea sexuală.
Includerea bunelor practici/ exemple de politici din partea
altor organizații, care reflectă angajamentul față de egalitatea de gen și sunt conforme cu convențiile internaționale
privind drepturile femeilor și fetelor.
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Când

Ø
Ø
Ø

Scorul între 2-3

Ø

Ø

Ø

Ø

Planul de acțiune pentru aspect 4: VOINȚĂ POLITICĂ
Necesar
Data (xx / yy / zz)
Includerea, în politicile interne, a clauzei de anti-discriminare împotriva femeilor.
Politicile interne sau codurile de conduită se pronunță împotriva hărțuirii sexuale și a violenței împotriva femeilor.
Principiile egalității de gen sunt respectate în documente-cheie, cum ar fi politicile interne, declarația de misiune și
planul strategic.
Există o politică menită să sprijine procedurile de tratare a
plângerilor legate de discriminarea de gen, hărțuirea sexuală
și violența împotriva femeilor.
Prin consultare cu părțile interesate cheie (de exemplu,
personalul de la toate nivelurile organizației, partenerii organizației) și utilizând exemple din alte organizații, elaborați
o politică care să reflecte angajamentele organizaționale
privind egalitatea de gen și este în conformitate cu legislația
națională și cu convențiile internaționale.
Înțelegerea rațiunii și a principiilor privind egalitatea de
gen, a poziției privind hărțuirea sexuală și violența împotriva femeilor de către membrii consiliului de administrație,
personalul de conducere și membrii personalului.
Consiliul adoptă politici cu angajamentele organizaționale
privind egalitatea de gen și este în concordanță cu legislația
națională și cu convențiile internaționale
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Ø

Ø

Scorul de 4+

Ø

Ø
Ø

Ø

Ø

Ø

Planul de acțiune pentru aspect 4: VOINȚĂ POLITICĂ
Necesar
Data (xx / yy / zz)
Consiliul și personalul înțeleg și respectă politica privind
anti-discriminarea, violența și hărțuirea sexuală pe criterii de
gen.
Politica egalității de gen este propagată în întreaga organizație și inclusă în manualele de politici și proceduri relevante
(inclusiv recrutarea).
Membrii consiliului de administrație, personalul de conducere și membrii personalului înțeleg politica de gen și o aplică în sistemele și procesele lor; și că performanța generală a
organizației este evaluată în raport cu politica de gen.
Consiliul aprobă politica egalității de gen și se angajează să
monitorizeze, dezvolte și să revizuiască.
Creșterea recunoașterii importanței alocațiilor bugetare
anuale operaționale pentru construirea și monitorizarea
capacității de gen a organizației.
Politica egalității de gen a organizației este revizuită și actualizată astfel, încât aceasta să reflecte, în continuare, angajamentul organizațional față de egalitatea de gen și să rămână
aliniată la legislația națională și la convențiile internaționale.
Politica egalității de gen a organizației este utilizată pentru
gestionarea și planificarea programelor și ca parte a revizuirii periodice a performanței organizației.
Organizația profită de posibilitățile de acordare a granturilor
pentru a construi capacitățile de sensibilizare și conștientizare a egalității de gen.

DATA 			

Când

PERSOANA RESPONSABILĂ

Activitatea practică 6.5.
Denumirea: Evaluarea Egalității de gen privind managementul Resurselor Umane la
nivelul instituției
Obiective: Ø să cunoască instrumentul Lista de verificare privind egalitatea de gen în
sfera managementului resurselor umane la nivelul instituției;

Materiale:
Timpul
estimat:

182

Ø să învețe punctele-cheie de inițiere a integrării dimensiunii de gen în
sfera managementului resurselor umane.
Tabelul 6.7.;
Prezentarea Power-Point 6 EG tema 6, slide-uri PPT 6.19-6.22
15 minute
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Facilitare:

1. Distribuiți tabelul 6.7., explicându-i că acesta poate fi un instrument util
și de introdus la nivel instituțional pentru stabilirea următorilor pași în
avansarea integrării de gen în instituție publică.
2. Rugați-i să bifeze în dreptul fiecărei întrebări de verificare dacă răspunsul este pozitiv pentru instituția din care fac parte. Întrebați-i ce măsuri
sau acțiuni pot fi întreprinse la nivelul instituției lor pentru integrarea
aspectelor de gen în managementul resurselor umane?
3. Să formuleze concluzii privind principalele provocări/probleme în implementarea acestor acțiuni/măsurii, și care ar fi soluții posibile pentru
depășirea acestora. Dacă e necesar să fie scrise pe flip-chart pentru
dezbatere și propuneri din partea tuturor participanților.

BAZA DE DATE pentru activitatea practică
Tabelul 6.7.
LISTA DE EVALUARE a managementului resurselor umane la nivel instituțional
Domeniul
analizat
Ce să
revizuiți

Resursele umane
ð Echilibrul de gen la nivel de conducere
ð Echilibrul de gen la nivel profesional
ð Echilibrul de gen în Politica/Strategia de dezvoltare a resurselor
umane
ð Politicile de recrutare sensibile la gen

Metode /
Instrumente

ð Plata muncii în funcție de gen
ü Interviuri de management
ü Atelier de lucru / focus grup
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Întrebări de
evaluare

Întrebări

ü
ð Care este echilibrul de gen al personalului la toate nivelurile instituției?
ð Cum se promovează și se menține echilibrul de gen al
personalului? (prin acțiuni pozitive, facilități suplimentare,
ținte, trening-uri?)
ð Cum se prezintă ponderea femeilor și bărbaților în funcțiile
de conducere? Paritatea de gen este un obiectiv?
ð Care este distribuția de gen în procesul de luare a deciziilor
față de funcțiile de suport/de execuție? A crescut această
în ultimii ani?
ð Sunt procedurile de recrutare și selecție transparente și
sensibile la gen pentru toate tipurile de locuri de muncă?
ð Sunt incluse criteriile de gen în procesele de recrutare a
personalului nou sau a consultanților?
ð Există termenii de referință, inclusiv cunoștințele și experiența de gen, interese/nevoile de gen, în special pentru
personalul angajat pentru proiecte și programe?
ð Sunt candidații chestionați în legătură cu starea lor civilă
sau familială sau cu probleme personale intime/planificarea copiilor la femei tinere?
ð Care este distribuția salariilor personalului în instituție
(dezagregată pe sexe în funcție de nivel)? Cât timp au fost
membrii personalului (bărbați / femei) într-un anumit grad
/clasa de salarizare?
ð Cât costă biroul pentru fiecare gen? Sunt plățile/cheltuielile la fel pentru poziția egală și aceleași responsabilități
între bărbați și femei?
ð Care sunt politicile promoționale? Cine a fost promovat,
într-o măsură mai mare, în ultimii ani, femei sau bărbați?
Există semne în ceea ce privește discriminarea de gen în
acest domeniu?
ð Cum își demonstrează organizația, unitatea sau departamentul angajamentul său față de egalitatea de gen în
practicile sale de angajare?
ð Criteriile de selecție pentru consultanți includ cunoștințe
sau experiență în abordarea egalității de gen în programe
și politici?
ð Există instrucțiuni/metodologii pentru femei – personal
nou angajat sau consultanți pe durată scurtă?
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Verificare
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/–

Rezumat Modulul VI.
Auditul de gen evaluează măsura în care egalitatea de gen este instituționalizată efectiv în
politicile, programele, structurile organizaționale și procedurile (inclusiv procesele decizionale) și în bugetele corespunzătoare. Scopul general al unui audit de gen este promovarea conștientizării instituționale privind implementarea și integrarea perspectivei de gen în
mod eficient în politici, programe şi structuri, precum şi evaluarea gradului de instituționalizare la nivelul: organizației; unității de muncă; individual.
Auditul de gen este un instrument şi un proces bazat pe o metodologie participativă, numit
în literatura de specialitate Audit de Gen Participativ (AGP). Metodologia de realizare a auditului de gen participativ a fost elaborată în anul 2001 de către Organizația Internațională
a Muncii (OIM). Auditul de gen participativ evaluează modul în care o unitate, o organizație
sau un plan de acțiuni abordează problema egalității de gen în ceea ce privește normele internaționale și naționale, dar și angajamentele și obligațiile interne ale instituției. Folosind
această metodologie de autoevaluare, auditul de gen ia în considerare datele obiective şi
percepțiile personalului legate de realizarea egalității de gen într‐o organizație, pentru a
înțelege mai bine faptele şi întâmplările concrete şi nefondate.
Scopul procesului de audit este de a crea un Plan de acțiuni privind integrarea egalității
de gen în cadrul proceselor, programelor și activităților, utilizând informațiile colectate, cu
identificarea punctelor forte și domeniilor organizaționale care trebuie consolidate. Planul
de acțiuni privind genul, convenit de managerii organizației/instituției, este destinat sa fie
punctul de plecare pentru îmbunătățirea și evaluarea continua.
Planurile de acțiune privind egalitatea între femei și bărbați reprezintă o etapă necesară
în punerea în aplicare a abordării integratoare a egalității între femei și bărbați în cadrul
diverselor domenii de activitate ale unei organizații. Gender mainstreaming are atât o dimensiune metodologică, cât și una tehnică specializată. În timp ce metodele și instrumentele de orientare a genului se concentrează pe dimensiunea metodologică – adică modul
în care trebuie implementat integrarea dimensiunii de gen – planurile de acțiune privind
egalitatea de gen descriu partea tehnică specializată. Aceasta acoperă ce urmează a fi implementat și ce trebuie realizat într-un domeniu sau domeniu de activitate specific, de ex.
locuințe, transport public sau asistență medicală.
Planurile de acțiune privind egalitatea de gen servesc la defalcarea și stabilirea obiectivelor
generale ale egalității de gen ale unei organizații pentru a se potrivi cu unitățile individuale
din cadrul organizației și cu domeniile specifice de activitate implicate. Pentru fiecare domeniu, se descriu obiectivele de egalitate de gen, folosind măsurile/acțiunile, care trebuie
efectuate pentru a contribui la realizarea obiectivelor generale ale instituției. În timp ce
planul de lucru specifică pașii și activitățile planificate pentru schimbarea organizațională,
planurile de acțiune privind egalitatea de gen corespund dimensiunii de ieșire/exterior a
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unei organizații, adică rezultatele, serviciile și/sau produsele instituției și modul în care
acestea contribuie la promovarea egalității de gen în cadrul unui anumit domeniu politic.
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GLOSAR DE TERMENI
Abordarea
integratoare
a egalității de
gen

Reprezintă o strategie de promovare a egalității de gen, acceptată la nivel
mondial. Acest concept nu este un scop în sine, fiind, mai degrabă, o
strategie, o metodă de abordare, un instrument menit să atingă obiectivul
egalității de gen.
„Constă în (re)organizarea, ameliorarea şi evaluarea proceselor de luare a
deciziilor în scopul încorporării perspectivei egalității între femei şi bărbaţi,
în toate domeniile şi la toate nivelurile, de către factorii implicați, în mod
obișnuit, în aplicarea în practică a politicilor.”6

Abordarea
neutră/oarbă
a dimensiunii
de gen

Abilitarea

Implică includerea aspectelor de gen în toate politicile, programele, practicile şi procesul de luare a deciziilor, astfel încât, în orice stadiu şi la orice
nivel al elaborării sau implementării, să se facă o analiză a efectelor asupra
femeilor şi bărbaților şi să se acționeze în consecință.
Abordarea neutră/oarbă a dimensiunii de gen descrie cercetarea, analiza,
politicile, materialele de promovare/advocacy, conceperea şi punerea în
aplicare a proiectelor şi programelor care nu recunosc, în mod explicit,
existența unor diferențe ce vizează rolurile productive şi reproductive ale
bărbaților şi femeilor.
Politicile neutre pe dimensiunea de gen nu fac diferențiere între genuri.
Presupunerile cuprind anumite prejudecăți ce favorizează relațiile de gen
existente şi, în acest mod, tind să excludă femeile.
Abilitarea este un proces în care indivizii pot câștiga putere și în care puterea
nu este concepută în termeni de dominație („putere asupra”), ci, mai degrabă, ca putere creatoare („puterea de a”), putere comună („putere cu”) și
putere personală („puterea din interior”).

Concept de bază în domeniul drepturilor femeii și al dezvoltării umane, ce
se referă la procesul prin care oamenii conștientizează, în mod individual și
colectiv, modul în care relațiile de putere funcționează în viața lor și obțin
încrederea în sine și puterea necesară pentru a schimba inegalitățile și a
consolida poziția lor economică, politică și socială.
Analiză de gen Analiza de gen este un instrument de examinare a diferențelor sociale și
economice dintre femei și bărbați referitor la: condițiile și rolurile, nevoile temporare și nevoile strategice, rata de participare, accesul la resurse
și beneficii, controlul asupra resurselor, luarea deciziilor, percepțiile și
stereotipurile.

6 Council of Europe. Gender mainstreaming: conceptual framework, methodology and presentation of
good practices. Strasbourg, 1998. Disponibil: https://www.unhcr.org/3c160b06a.pdf
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Este un instrument de examinare sistematică a diferențelor sociale şi economice dintre femei şi bărbaţi. Metodele explorează istoria, cauzele, mecanismele, dinamica şi efectele relațiilor de gen.
Analiza de gen examinează cauzele structurale ale inegalităților de gen de la
nivelul gospodăriilor individuale la nivel de stat, făcând legături între aceste
niveluri şi descoperind discriminările de gen în accesul privind drepturile,
puterea şi resurse, precum și controlul resurselor și obținerea beneficiilor.
Auditul de gen Auditul de gen este un proces şi un instrument care evaluează măsura în
care egalitatea de gen este instituționalizată efectiv în politicile, programele,
structurile organizaționale și procedurile (inclusiv procesele decizionale) și în
bugetele corespunzătoare.
Bariere
Atitudini bazate pe prejudecăți, norme şi valori tradiționale, care împiedică
invizibile
responsabilizarea sau deplina participare a femeilor în societate.
Bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen reprezintă integrarea sistematică
Bugetarea
a aspectelor de gen în etapele procesului bugetar prin evaluarea impactusensibilă la
lui diferențiat al veniturilor și cheltuielilor bugetare asupra vieții femeilor,
gen
bărbaților, fetelor și a băieților luând în considerare diferențele existente,
nevoile și interesele beneficiarilor în vederea reducerii disparităților de gen
în societate.
„Bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen înseamnă abordarea integratoare a egalității de gen în procesul bugetar. Aceasta reprezintă evaluarea
prin prisma de gen a bugetelor, încorporând perspectiva de gen la toate
nivelurile procesului bugetar şi restructurând veniturile şi cheltuielile pentru
a promova egalitatea de gen.” 7
Date dezagre- Culegerea şi separarea datelor şi informațiilor statistice pe sexe pentru a
gate pe sexe
facilita analizele comparative de gen.
Colectarea şi utilizarea datelor cantitative şi calitative în funcție de sexul
persoanei este o etapă crucială pentru cercetarea dimensiunii de gen, pentru analiză, planificare strategică, implementare, monitorizare şi evaluare a
programelor şi proiectelor.
Utilizarea acestor date relevă şi clarifică problemele de gen în domenii,
precum accesul la şi controlul asupra resurselor, diviziunea muncii, violență,
mobilitate şi luarea deciziilor.
Deși termenul de „date dezagregate pe sexe” este cel corect, în diverse
tipuri de publicații se folosește şi cel de „date dezagregate pe genuri”.
Discriminare Discriminarea este directă atunci când o persoană este tratată mai puțin
de gen directă favorabil decât altă persoană, într-o situație comparabilă, datorită faptului
că este femeie sau bărbat.

7 Council of Europe (2004): Gender mainstreaming: Conceptual framework, methodology and presentation of good practices – Final report of activities of the Group of Specialists on Mainstreaming
(EG-S-MS), Directorate General of Human Rights, EG-S-MS (98) 2 rev. Available at: http://www.coe.
int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/gender-mainstreaming/EG_S_MS_98_2_rev_en.pdf
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Discriminare
de gen
indirectă
Echitate de
gen

Egalitatea de
gen

Discriminarea este indirectă atunci când o prevedere, aparent neutră, un
criteriu sau o practică, dezavantajează persoanele pe baza sexului lor, cu
condiția ca această practică să nu fie justificată în mod obiectiv printr-un
scop legitim.
Echitatea de gen semnifică tratamentul imparțial al femeilor şi bărbaților,
dar în funcție de necesitățile lor. Noțiunea poate cuprinde un tratament egal
sau un tratament diferit, dar care este considerat a fi echivalent în materie
de drepturi, beneficii/privilegii, obligații şi oportunități. Egalitatea de gen
constituie un instrument, iar Echitatea de gen – un scop/ obiectiv sustenabil.
Conceptul egalității de gen presupune că toate ființele umane, bărbaţi şi
femei, sunt libere să-şi dezvolte abilitățile personale şi să facă alegeri fără a
fi limitate de stereotipuri, roluri rigide de gen şi prejudecăți.
Egalitatea de gen înseamnă Vizibilitate, Abilitare și Participare Egală a femeilor și bărbaților în toate sferele vieții publice și private.
Egalitatea de gen înseamnă Acceptarea și Evaluarea în egală măsură a
diferențelor dintre femei și bărbați și a rolurilor diverse pe care le joacă în
societate.
Egalitatea de gen NU înseamnă că cele două sexe sunt identice,
ci că au aceleași drepturi și același nivel de demnitate, abilitare, responsabilitate și participare, ținându-se cont de:
Ø toate diferențele privind comportamentul, rolurile, aspirațiile și nevoile
reale ale femeilor și bărbaților,
Ø concomitent cu diferențele de clasă socială, vârstă, opinie politică, religie,
etnie, rasă, dizabilități etc.
Egalitatea de gen semnifică faptul că diferitele comportamente, aspirații şi
necesități ale femeilor şi ale bărbaților sunt luate în considerare, evaluate
şi favorizate în mod egal, ceea ce nu înseamnă că femeile şi bărbații sunt
obligați să devină similari.

Evaluarea
impactului
de gen
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Egalitatea vizează drepturile, responsabilitățile şi oportunitățile, care nu
trebuie să depindă de faptul că persoana s-a născut de sex masculin sau
feminin.
Evaluarea impactului de gen este un instrument de integrare a dimensiunii
de gen în elaborarea, realizarea și monitorizarea politicilor, programelor,
proiectelor și a activităților per ansamblu.
Conținutul evaluării impactului de gen constă în detectarea disparităților şi
consecințelor induse de gradul de diferențiere în bază de gen a politicilor
şi programelor, şi tinde să reducă consecințele negative pentru genuri, în
special pentru cel defavorizat, dar şi promovarea şi susținerea impactului
pozitiv.
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Dimensiunea
de gen

Conceptul dimensiunii de gen se referă la diferențele sociale şi relațiile
dintre bărbaţi şi femei, care sunt preluate/învățate.
Genul sau dimensiunea de gen se modifică pe parcursul timpului, având
variații ample atât în cadrul unor anumite societăți şi culturi, cât şi între
acestea, în decursul anilor.

Diferențele şi relațiile vizate sunt construite social, fiind asimilate în procesul
de socializare. Acestea determină caracteristici specifice reprezentanților
fiecărui sex. Diferențele depind de context şi se pot modifica.
Indicatorii
Indicatorii sensibili la gen sunt indicatori dezagregați în funcție de gen, vârsensibili la gen stă şi de fundalul socio-economic. Aceștia sunt concepuți pentru a demonstra schimbările în relațiile dintre femei şi bărbați, într-o anumită societate,
pe o perioadă de timp.

Nevoile
practice

Nevoile
strategice

Relații de gen

Indicatori sensibili la gen sunt concepuți pentru a măsura beneficiile
pentru femei şi bărbați şi de a sesiza aspectele cantitative şi calitative ale
schimbării.
Nevoile practice apar din condițiile materiale diferite, de care beneficiază femeile şi bărbații; programele/proiectele care adresează nevoile practice de
gen reflectă poziția subordonată a femeii în societate, însă nu includ acțiuni
menite să schimbe acest lucru.
Nevoile/interesele strategice ale femeilor şi bărbaților apar din poziția,
statutul şi puterea pe care le au.
Nevoile strategice ale femeilor pot include drepturile de proprietate şi
schimbarea balanței de putere şi control asupra resurselor în scopul obținerii egalității de gen.
Relațiile de gen sunt relații privind puterea și/sau subordonare. Dacă societatea valorizează comportamentele şi atitudinile masculine într-un anumit
domeniu, atunci relațiile de gen din acel domeniu sunt dezechilibrate în
favoarea genului masculin.
Una dintre chestiunile cele mai importante care se pune în legătură cu relațiile de gen, derivă din valorizarea genurilor, respectiv valorizarea feminității
şi a masculinității într-un context dat, şi a modurilor în care aranjamentele
instituționale recompensează cele două genuri.
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Roluri de gen

Activități, sarcini și responsabilități atribuite bărbaților și femeilor în conformitate cu construcția socială a genului într-un anumit context. Rolurile nu
corespund, în mod necesar, cu capacitatea, potențialul sau dorințele persoanelor individuale. Aceste roluri sunt jucate în sfera profesională, familială,
precum și cea instituțională/organizațională, în spațiul public și privat.
Atitudinile şi comportamentele dominante pe care societatea le asociază cu
fiecare sex. Acestea include drepturile şi responsabilitățile normative pentru
bărbaţi şi femei într-o anumită societate.

Sex

Stereotipuri
de gen

Rolurile de gen presupun un amestec de comportamente psihologice, atitudini, norme şi valori, domenii de activitate, maniere, gesturi etc., pe care
societatea le desemnează ca fiind masculine sau feminine.
Diferențe biologice dintre bărbați şi femei, care sunt universale şi, de obicei,
determinate la naștere. De exemplu, numai femeile pot da naștere; numai
bărbații (cromozomul Y) pot determina sexul copilului lor.
Idee, opinie sau imagine convențională, preconcepută, exagerată sau simplificată, în privința unui grup social, bazată pe identitatea sexuală.
Sisteme de credințe, convingeri, opinii referitoare la caracteristicile femeilor şi bărbaților, în legătură cu trăsăturile dezirabile ale masculinității şi
feminității.

Studii de gen

Trăsăturile asociate femeilor şi bărbaților nu sunt numai descriptive, ci şi
normative, ele ne arată nu numai cum sunt percepuți bărbații şi femeile, dar
şi cum ar trebui ei să fie. Denotă caracteristicile şi comportamentele care
corespund „femeilor adevărate” sau „bărbaților adevărați”.
Abordare științifică interdisciplinară în analiza sistemelor de gen şi relațiilor
de gen; aplicarea abordării de gen pentru cercetarea fenomenelor şi proceselor sociale, culturale, economice şi politice.
În prezent, sunt considerate studii de gen: analiza de gen, evaluarea impactului de gen; auditul de gen.
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Ghidul a fost elaborat cu suportul UN Women și cu susţinerea
financiară a Suediei, în colaborare cu Academia de Administrare
Publică privind oferirea asistenței în elaborarea unui curs despre
egalitatea de gen destinat funcționarilor publici.
Reproducerea totală sau parțială a fragmentelor din acest
manual este autorizată doar cu condiția indicării clare și
exacte a sursei. Această publicație este disponibilă și pe site-ul
moldova.unwomen.org.
Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea
Femeilor (UN Women) este lideră mondială în promovarea
egalităţii de gen şi a drepturilor femeilor şi fetelor. În Moldova,
UN Women are trei domenii prioritare de activitate: promovarea
femeilor în politică şi în procesele de luare a deciziilor, abilitarea
economică a femeilor, eliminarea violenţei împotriva femeilor
şi fetelor.
Opiniile expuse în această publicație aparțin autoarei și nu
reflectă neapărat viziunile UN Women, Organizației Națiunilor
Unite sau ale altor agenții afiliate, ale Suediei sau ale Academiei
de Administrare Publică.

