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KOFI ANNAN,
Secretar general al 
ONU, de Ziua inter-
națională a femeilor, 
08.03.2003

”În munca noastră orientată spre atingerea obiectivelor Declaraţiei 
Mileniului egalitatea de gen nu este un simplu scop în sine; el este 
critic pentru abilitatea noastră de a le atinge pe celelalte. 
Cercetările au demonstrat faptul că nu există nicio strategie 
eficace de dezvoltare în care femeile să nu joace un rol central. 
Atunci când femeile sunt implicate integral avantajele se obser-
vă imediat: familiile sunt mai sănătoase şi mai bine hrănite, iar 
veniturile, economiile şi investiţiile cresc. 
Și ceea ce este adevărat pentru familii este adevărat şi pentru 
comunităţi, iar pe termen lung, şi pentru ţări în ansamblu.”

DAVID CAMERON,
Prim-ministru 
al  Regatului Unit, 
2010-2016

”Este vorba despre calitate, şi nu doar egalitate… dacă nu 
reuşim să deblocăm potenţialul femeilor pe piaţa muncii, noi 
nu dezamăgim doar aceste persoane, noi dezamăgim întreaga 
noastră economie.”

ROBERT ZOELLICK,
Președintele Băncii 
Mondiale, 2007-2012

”Egalitatea de gen în afaceri înseamnă economie inteligentă.”

MUHTAR KENT, 
Președintele și 
Directorul General al 
Companiei Coca-Cola

”Nu putem să dezvoltăm afacerile sau să realizăm obiective pe 
termen lung fără o abilitare economică mai mare a femeilor şi 
antreprenorialului în lume.
De fapt, nici o afacere sau economie nu va putea creşte fără 
aceasta.”

DeAnne Aguirre,
Strategy&, PwC

”Fiecare ţară, fiecare companie din lume încearcă să crească de 
fiecare dată când are posibilitatea.
Aceasta vine de pe pieţele emergente … Din punct de vedere 
istoric, credem că aceste pieţe emergente sunt India şi China, şi 
multe altele.
Însă, este clar că femeile sunt o piaţă emergentă.” 

Revista 
”The Economist”

„Uitaţi de China, India şi internet: creşterea economică este 
condusă de femei.”
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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 egalităţii între femei şi bărbaţi în Republica Moldova pe anii 
2017-2021 acordă un loc important fortificării mecanismului instituţional prin consolidarea 
capacităţilor resurselor umane din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi lo-
cale. În cadrul ariei de intervenţie „Mecanism instituţional”, Guvernul Republicii Moldova a 
atribuit Academiei de Administrare Publică (AAP) un rol important în pregătirea, instruirea 
şi formarea funcţionarilor publici în domeniul egalităţii de gen în scopul transpunerii abor-
dării integratoare de gen în activităţile strategice şi operaţionale din cadrul administraţiei 
publice centrale şi locale.

Iniţiativa elaborării cursului „Egalitatea de gen” pentru funcţionarii publici a fost defini-
tivată în cadrul parteneriatului dintre UN Women Moldova şi Academia de Administrare 
Publică, încheiat în anul 2018, fiind parte componentă a programului de integrare a per-
spectivei de gen în toate activităţile Guvernului Republicii Moldova la nivel central şi local. 
Cursul „Egalitatea de gen pentru funcționarii publici” va fi inclus în cadrul învăţământului 
postuniversitar obligatoriu, fiind destinat funcţionarilor publici pentru toate nivelurile şi 
regiunile ţării. 
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LISTA ABREVIERILOR

AGP Audit de Gen Participativ
AIEG Abordarea Integratoare a Egalităţii de Gen 
APC Administraţia Publică Centrală
APL Administraţia Publică Locală
BASS Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat
BBPP Bugetare în Baza Programelor de Performanţă
BL Buget Local
BNS Biroul Naţional de Statistică
BSG Buget sensibil la gen
BS Bugetul de stat
CE Consiliul Europei
CEDAW Convenţia ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotri-

va femeilor
CEDO Curtea Europeană a Drepturilor Omului
CPD Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”
CPEDAE Consiliul pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii
CSW Comisia pentru Statutul Femeii din cadrul Consiliului Economic şi 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 Egalităţii de Gen în Moldova
ILO Organizaţia Internaţională a Muncii
OCDE Organizaţia pentru Cooperare şi 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 Acţiuni privind Egalitatea de Gen 
PNAEG Programul naţional pentru asigurarea egalităţii de gen pe anii 2010-2015
PNUD Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
SNDR Strategia Naţională de Dezvoltare Regională
UE Uniunea Europeană
UN Women Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor
WEGA Agenţia 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, 
activităţile financiare şi administrative, precum şi politicile, procesele şi procedurile orga-
nizaţionale, contribuind, astfel, la o transformare profundă instituţională. Crearea cadrului 
legal şi instituţional nu asigură instantaneu şi aplicarea în practică a egalităţii de gen, deoa-
rece se referă la un proces transformaţional de durată al societăţii, al percepţiilor şi stere-
otipurilor asimilate de generaţii şi determinate de etapele dezvoltării societăţii. Egalitatea 
de gen constituie un obiectiv strategic pe termen lung, fixat de către ONU şi ţările semna-
tare în Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă al Agendei 2030.

Procesul parcurs de la concept la definirea unei strategii complexe şi reformatoare, necesa-
ră pentru integrarea perspectivei de gen în toate structurile şi activităţile sociale, durează 
mai mult decât un deceniu şi a impus unirea eforturilor specialiştilor din diferite domenii 
de activitate. În prezent, există o bază metodologică solidă, instrumente şi tehnici de lucru, 
care pot fi utilizate în acţiunile ce urmăresc realizarea, de facto, a egalităţii de gen în toate 
sectoarele de activitate şi la toate nivelurile de decizie.

Cursul „Egalitatea de gen” este conceput în vederea consolidării capacităţilor funcţionari-
lor publici în promovarea egalităţii de gen şi creşterea calităţii serviciilor publice prin însuşi-
rea abordărilor conceptuale, înţelegerea cadrului normativ şi aplicarea bunelor practici de 
integrare aspectelor de gen în activităţile strategice şi operaţionale, precum şi prin forma-
rea abilităţilor de aplicare a setului complex de tehnici, metode şi instrumente de analiza şi 
evaluare gender în toate sferele economiei naţionale. Setul de curs a fost elaborat în baza 
informaţiilor actuale şi relevante vizând experienţa şi bunele practici în domeniul egalităţii 
de gen necesare funcţionarilor publici în procesul dezvoltării competenţelor profesionale 
şi implementării cadrului legal naţional. 

Cursul este orientat spre dezvoltarea competenţelor profesionale prin analiza situaţiei ac-
tuale a segmentelor-cheie problematice din R. Moldova, integrarea noilor criterii sensibile 
la gen în procesele decizionale şi formarea atitudinii responsabile în soluţionarea situaţiilor 
specifice, implicând noi abordări prin prisma aspectelor de gen în activităţile autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale.

Scopul cursului „Egalitatea de gen” pentru funcţionarii publici vizează aprofundarea cunoş-
tinţelor, dezvoltarea abilităţilor practice, formarea competenţelor şi atitudinilor profesio-
nale ale funcţionarilor publici în domeniul egalităţii de gen, necesare exercitării eficiente 
a atribuţiilor, asigurării unei administraţii publice performante, furnizării serviciilor publice 
de calitate şi promovării egalităţii de gen în societate.
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Obiectivul general al elaborării cursului constă în pregătirea materialelor instructive pentru 
formatori în vederea consolidării capacităţilor funcţionarilor publici în domeniul egalităţii 
de gen. Obiectivele specifice vizează: creşterea gradului de conştientizare a importanţei 
problematicii privind egalitatea de gen; formarea cunoştinţelor şi abilităţilor privind inte-
grarea aspectelor de gen în toate politicile, deciziile, procesele şi activităţile operaţionale; 
formarea competenţelor de utilizare a instrumentelor specifice analizei gender, evaluării 
gender, bugetării sensibile la gen şi auditului de gen; formarea abilităţilor de comunicare 
eficientă şi de promovare principiilor fundamentale privind egalitatea de gen.

Ghidul facilitatorului este o lucrare instructiv-metodică pentru formatorii, care vor conduce 
lecţiile/sesiunile de instruire, având drept obiectiv acordarea unui suport în procesul de 
formare profesională a funcţionarilor publici în domeniul egalităţii 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 abor-
dare teoretică şi practică a egalităţii de gen.

Cursul se adresează tuturor celor interesaţi de problematica de gen atât reprezentanţi-
lor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, implicaţi în luarea de decizii în 
sfera politică şi economică, cât şi organizaţiilor neguvernamentale, reprezentanţilor me-
diului academic, mass-media, care monitorizează şi analizează situaţia egalităţii de gen. 
Participanţii şi invitaţii la curs vor lua cunoştinţă, vor discuta probleme şi vor identifica 
unele soluţii practice de rezolvare a acestora.

Metode de instruire
Metodele şi modalităţile folosite pentru furnizarea informaţiilor şi generarea cunoştinţelor, 
în cadrul lecţiilor, trebuie să implice influenţarea activă a atitudinilor şi valorilor, formând 
abilitatea şi dorinţa de a acţiona.

Se vor îmbina, în mod specific, pentru diferitele situaţii, metode şi procedee interactive, 
cum sunt: frontal, în grup şi individual; prelegeri participative; dezbateri; discuţii în grup, 
brainstorming; investigaţia; argumentarea şi contraargumentarea; studii de caz; analiza 
documentelor; simularea; proiectarea.

Este important de subliniat că formatul instruirii comportă un caracter interactiv şi mixt, 
care combină prelegerile în procesul facilitării formării cunoştinţelor şi activităţile practice 
axate pe formarea cunoştinţelor în urma discuţiilor la mai multe subiecte, purtate de între-
gul grup de participanţi, sub facilitarea formatorilor.

Considerații preliminare
Pentru început, formatorii vor familiariza participanţii la instruire cu scopul şi obiectivele 
cursului. Se recomandă să fie scris pe foi A1 şi să fie afişate astfel, încât să se afle în vizorul 
participanţilor în decursul zilei.

1. Prezentaţi-vă şi enunţaţi denumirea cursului, scopul, obiectivele, conţinutul, agenda 
cursului;

2. Rugaţi-i pe participanţi să se prezinte după următoarea schema recomandată:
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Æ Nume, prenume;
Æ Instituţia unde activează şi funcţia; Studiile şi specialitatea (opţional);
Æ Interesul/necesitatea faţă de curs; felul în care acesta se raportează la activitatea lor;
Æ Aşteptările faţă de curs.

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

ð Unul vorbeşte, ceilalţi ascultă;
ð Colaborare, nu confruntare;
ð Ai emis o idee, argumenteaz-o;
ð Critică ideea, nu persoana;
ð Manifestă calm şi toleranţă;
ð Respectă agenda;
ð Să fim activi.

Formatorul va face o prezentare succintă a cursului de instruire în domeniul Egalităţii de 
gen şi a agendei fiecărei zile de lucru.
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AGENDA CURSULUI

ZIUA 1. AGENDA CURSULUI EGALITATEA DE GEN PENTRU 
FUNCȚIONARII PUBLICI

Ziua 1
Partea I.

AGENDA CURSULUI EGFP
ore

Teoretice
ore

Practice
MODULUI I. ABORDAREA INTEGRATOARE A EGALITĂȚII DE 

GEN 
60 180

Sesiunea 1
(20 min).

Concepte de bază privind egalitatea de gen 10

Activităţi practice introductive de familiarizare cu 
conceptele de bază

15

Sesiunea 2
(40 min).

Cadrul conceptual şi legal privind abordarea 
integratoare a egalităţii de gen. 

15

Obiectivele şi rezumatul sesiunii 5

Activitatea practică 1.1. Identificarea legăturii 
dintre conceptele ”dezvoltarea societăţii– egalita-
tea de gen – domeniile egalitatea de gen”

20

Sesiunea 3. 
(120 min)

Rezultatele promovării egalităţii de gen la nivel 
global, regional şi naţional. 

20

obiectivele şi rezumatul sesiunii 10
Activitatea practică 1.2. Analiza comparativă 
a poziţiilor ţărilor privind egalitatea de gen în 
baza Raportului Forumului Economic Mondial 
şi Raportului Institutului European privind 
Egalitatea de Gen

55

Activitatea practică 1.3. Analiza comparativă a 
poziţiei şi dinamicii Indicelui Decalajului de Gen 
pentru R. Moldova şi a indexului egalităţii de gen 
determinat în R. Moldova

35
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Sesiunea 4. 
(60 min)

Direcţiile strategice privind asigurarea egalităţii 
de gen la nivel naţional. 

15

Obiectivele şi rezumatul sesiunii şi a modulului 15

Activitatea practică 1.4. Evaluarea Strategiei 
pentru asigurarea egalităţii între femei şi bărbaţi 
în Republica Moldova pe anii 2017-2021 şi a 
Recomandărilor de aplicarea ODD nr. 5 în R. 
Moldova conform ODD din Agenda 2030 prin 
prisma obiectivelor şi a domeniilor de intervenţie

30

Ziua 1
Partea a II.

AGENDA CURSULUI EGFP Teoretice Practice

MODULUI II. INTEGRAREA DIMENSIUNII DE GEN ÎN POLITICILE 
PUBLICE ȘI PROCESELE DECIZIONALE

60 180

Sesiunea 1. 
(60 min)

Condiţiile şi principiile integrării egalităţii de gen 
în politicile publice şi procesele decizionale. 

10

obiectivele şi rezumatul sesiunii şi a modulului 5 5

Activitatea practică 2.1. – Determinarea existen-
ţei condiţiilor necesare implementării abordării 
integratoare a egalităţii de gen în R. Moldova

40

Sesiunea 2.
(80 min)

Strategii şi politici de promovare a egalităţii de 
gen la nivel local.

15

Obiectivele şi rezumatul sesiunii şi a modulului 10

Activitatea practică 2.2. Integrarea dimensiunii 
de gen în obiectivele de dezvoltare locală

55

Sesiunea 3.
(55 min)

Metodologia integrării egalităţii de gen în politici-
le publice şi procesele de planificare.

10

Obiectivele şi rezumatul sesiunii şi a modulului 5 5

Activitatea practică 2.3. Analiza inegalităţilor de 
gen pe piaţa muncii şi recomandări de intervenţii 
prin politici publice 

35

Sesiunea 4.
(45 min)

Integrarea egalităţii de gen în politicile orga-
nizaţionale şi procesele decizionale din cadrul 
instituţiilor publice.

10

Obiectivele şi rezumatul sesiunii şi a modulului 5 5

Activitatea practică 2.4. Introducerea în pro-
blematica integrării egalităţii de gen la nivel de 
instituţie

25
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ZIUA 2. AGENDA CURSULUI EGALITATEA DE GEN PENTRU 
FUNCȚIONARII PUBLICI

Ziua 2
Partea I.

AGENDA CURSULUI EGFP
ore

Teoretice
ore

Practice
MODULUL III. ANALIZA DE GEN 60 240

Sesiunea 1
(70 min).

Conţinutul şi obiectivele analizei de gen. 15
Obiectivele şi rezumatul sesiunii şi a modulului 5 10
Activitatea practică 3.1. Introducere în analiza 
de gen: conţinutul şi beneficiile analizei de gen

10

Activitatea practică 3.2. Componentele de bază 
ale analizei de gen

30

Sesiunea 2.
(140 min)

Modele şi instrumentele analizei de gen 20
Obiectivele şi rezumatul sesiunii şi a modulului 5 10
Activitatea practică 3.3. Nevoile practice şi 
strategice ale genului – elemente de bază ale 
analizei de gen

15

Activitatea practică 3.4. Diviziunea muncii 
sensibilă la gen în familie. Rolul triplu al femeii. 
Instrumentul de analiza – Graficul activităţilor – 
24 de ore

30

Activitatea practică 3.5. Analiza de gen a prestă-
rii serviciilor municipale

20

Activitatea practică 3.6. Utilizarea instrumentu-
lui de analiza: Profilul de acces şi control

40

Sesiunea 3. 
(90 min)

Particularităţile procesului analizei de gen în 
cadrul instituţiilor.

10

Obiectivele şi rezumatul sesiunii şi a modulului 5 10
Activitatea practică 3.7. Colectarea datelor 
primare şi Importanţa abordării participative în 
cadrul analizei de gen

25

Activitatea practică 3.8. Analiza de gen a datelor 
dezagregate pe sexe şi integrarea perspectivei 
de gen în diferite sfere/domenii/problematici 
din R. Moldova

40
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Ziua 2
Partea a II.

AGENDA CURSULUI EGFP Teoretice Practice

MODULUI IV.
180 min

EVALUAREA IMPACTULUI DE GEN 35 145

Sesiunea 1. 
(75 min)

Conţinutul, rolul şi necesitatea evaluării impac-
tului de gen.

10

Obiectivele şi rezumatul sesiunii şi a modulului 5 10
Activitatea practică 4.1. Înţelegerea conţinu-
tului şi beneficiile evaluării impactului de gen. 
(Discuţii participative)

15

Activitatea practică 4.2. Evaluarea impactului de 
gen – etapa de identificarea a mecanismul de 
creare a inegalităţilor

45

Sesiunea 2.
(105 min)

Modele şi cadrul general al procesului de evalu-
are a impactului de gen.

15

Obiectivele şi rezumatul sesiunii şi a modulului 5 10
Activitatea practică 4.3. Implementarea pro-
cedurii de evaluarea impactului de gen la nivel 
guvernamental. Studiu de caz – Belgia

15

Activitatea practică 4.4. Metodologia de analiză 
a integrării dimensiunii de gen în politicile publi-
ce 2013-2016. Studiu de caz: R. Moldova

20

Activitatea practică 4.5. Evaluarea instituţiei 
prin prisma aspectelor de gen în baza Listei de 
verificare

40

ZIUA 3. AGENDA CURSULUI EGALITATEA DE GEN PENTRU 
FUNCȚIONARII PUBLICI

Ziua 3.
Partea I.

AGENDA CURSULUI EGFP
ore

Teoretice
ore

Practice
MODULUI V.
240 min

BUGETAREA SENSIBILĂ GEN 60 180

Sesiunea 1
(40 min).

Rolul bugetării sensibile la gen în fundamenta-
rea politicilor publice.

15

Obiectivele şi rezumatul sesiunii şi a modulului 5 5
Activitatea practică 5.1. Înţelegerea conceptului 
şi a beneficiilor bugetării sensibile la gen

15
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Sesiunea 2. 
(60 min)

Procesul bugetar sensibil la dimensiunea de gen 15
Obiectivele şi rezumatul sesiunii şi a modulului 5 10
Activitatea practică 5.2. Introducerea/promo-
varea aspectelor de gen prin sporirea respon-
sabilităţilor instituţiilor participante la procesul 
bugetar

30

Sesiunea 3. 
(140 min)

Indicatorii sensibili la gen în cadrul bugetării pe 
programe bazate pe performanţă

20

Obiectivele şi rezumatul sesiunii şi a modulului 15
Activitatea practică 5.3. Corelarea măsurilor 
prevăzute în Planul de Acţiuni din Strategia de 
dezvoltare a oraşului cu bugetarea pe programe 
bazată pe performanţă 

60

Activitatea practică 5.4. Corelarea indicatorilor 
sensibili la gen cu strategiile de dezvoltare şi 
bugetarea pe programe

45

Ziua 3.
Partea a VI.

AGENDA CURSULUI EGFP Teoretice Practice

MODULUI IV.
240 min

AUDITUL DE GEN. METODOLOGIA 
PLANIFICĂRII, PROGRAMĂRII ȘI VERIFICĂRII 
EGALITĂȚII DE GEN.

55 185

Sesiunea 1. 
(40 min)

Conţinutul, obiectivele şi principiile auditului 
de gen.

10

Obiectivele şi rezumatul sesiunii şi a modulului 5 10
Activitatea practică 6.1. Înţelegerea conţinutu-
lui, obiectivelor şi a beneficiilor auditului de gen

15

Sesiunea 2.
(85 min)

Procesul auditului de gen 15

Obiectivele şi rezumatul sesiunii şi a modulului 5 10
Activitatea practică 6.2. Studiu de caz: Auditul 
de gen al Parlamentului R. Moldova

55

Sesiunea 3.
(115 min)

Planificarea acţiunilor, implementarea şi veri-
ficarea respectării egalităţii de gen la nivelul 
instituţiilor.

15

Obiectivele şi rezumatul sesiunii şi a modulului 5 10
Activitatea practică 6.3. Introducere în plani-
ficarea acţiunilor privind egalitatea de gen în 
cadrul instituţiei. Studiu de caz.

20

Activitatea practică 6.4. Pregătirea planului de 
acţiune la nivelul instituţiei

50

Activitatea practică 6.5. Evaluarea Egalităţii de 
gen privind managementul Resurselor Umane 
la nivelul instituţiei

15
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MODULUL I. 
ABORDAREA 
INTEGRATOARE A 
EGALITĂȚII DE GEN

Sesiunea 1. Conceptele de bază privind egalitatea de gen.

Obiectivele sesiunii:
Ø Cunoaşterea diferenţelor dintre noţiunile de gen şi sex; 
Ø Conştientizarea opiniilor privind genul;
Ø Identificarea stereotipurilor existente în societate;
Ø Clarificarea rolurilor de gen atribuite femeilor şi bărbaţilor;
Ø Evaluarea cunoştinţelor anterioare ale participanţilor cu privire 

la aceste subiecte.
Cuvinte și 
sintagme-cheie:

Egalitatea de gen, Stereotipuri de gen; Roluri de gen; Abilitarea, 
Abordarea integratoare a egalităţii de gen.

1. Activitatea practică introductivă

Denumirea: POZIȚIONARE DE GEN
Obiective: ü Cunoaşterea diferenţelor dintre noţiunile de gen şi sex; 

ü Conştientizarea opiniilor privind genul;
ü Identificarea stereotipurilor existente în societate;
ü Clarificarea rolurilor de gen atribuite femeilor şi bărbaţilor;
ü Evaluarea cunoştinţelor anterioare ale participanţilor cu privire la 

aceste subiecte.
Materiale: Cartonaşe cu semnele „acord” şi „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 şi a sesiunii introductive – 10 min.
Activităţile practice – 15 min.

Facilitare: Pasul 1. Prezentarea părţii introductive şi a conceptelor de bază PPT 
1.1.-PPT 1.13
Pasul 2. Discutaţi citatele de pa pagina 2. despre rolul femeilor în 
dezvoltarea societăţii.
Pasul 3. Pregătiţi, în prealabil, două semne cu cuvintele „acord”, 
„dezacord” şi le puneţi pe doi pereţi opuşi ai camerei.
Pasul 4. Cereţi participanţilor să se ridice.
Pasul 5. Staţi în centrul camerei şi citiţi cu voce tare declaraţiile (ane-
xate mai jos).
Pasul 6. Cereţi participanţilor să se deplaseze în cameră, în funcţie de 
opinia lor faţă de declaraţie introdusă. De exemplu, cu cât sunt mai 
degrabă de acord sau de dezacord cu anumite declaraţii, cu atât mai 
aproape de peretele cu acel semn ar trebui să se mişte.
Pasul 7. Dacă toţi participanţii sunt de acord cu o declaraţie, încercaţi 
să îmbogăţiţi exerciţiul, mergând în partea opusă a camerei şi între-
bându-se: „De ce ar sta cineva pe această parte a cameră?”

BAZA DE DATE PENTRU ACTIVITATE

DECLARAȚII:
1. „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”.
2. „În termeni generali, legile şi administrarea lor sunt neutre din punctul de vedere al 

genului”.
3. „Odată ce o chestiune se află în faţa instanţelor judecătoreşti sau a unei alte agenţii de 

aplicare a legii, sexul părţilor implicate este irelevant”.
4. „Introducerea drepturilor de sănătate sexuală şi reproductivă ar putea duce la o creş-

tere a violenţei domestice”.
5. „Bărbaţii contribuie mai mult decât femeile la dezvoltarea societăţii noastre”.
6. „Bărbaţii sunt mai buni la posturi de conducere”.
7. Alegătorii preferă mai mult bărbaţii în funcţiile elective1 (în R.Moldova pentru func-

ţia de preşedinte/preşedintă a ţării 40,5% din cetăţeni ar prefera un bărbat şi 7,6% 
o femeie; iar pentru funcţia de primar/primară – 32,7% ar prefera bărbat şi 11,7% o 
femeie).

1 Raport ”În continuare supreprezentare. O analiza de gen a candidaţilor/candidatelor pentru alegerile 
locale din 2019.” CPD. Disponibil: http://progen.md/files/2967_analysiselectionsge_final.pdf 

http://progen.md/files/2967_analysiselectionsge_final.pdf
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NOTE FORMATOR:
ð Selectaţi şi alte declaraţii din publicaţii/chestionare „Barometru de Gen” în funcţie de 

grupul-ţintă sau sfera de interes.
ð În funcţie de grupul-ţintă, sesiunea 1. poate fi completată/înlocuită cu următoarele 3 

activități:

2. Activitatea privind clarificarea diferențelor dintre „sex” și 
„gen”
Citiţi următoarele afirmaţii şi stabiliţi, în funcţie de conţinut, dacă este o caracteristică ce 
ţine de sex sau de gen, marcând cu «√» în prima sau în a doua coloană.

Sex Gen
1. Femeile sunt mai bune la treburi gospodăreşti decât bărbaţii
2. Femeile pot rămâne însărcinate, bărbaţii nu
3. Bărbaţii nu plâng, femeile da
4. Fetele sunt modeste, drăguţe şi timide, în timp ce băieţii sunt puter-

nici şi duri
5. Femeile gătesc mai bine decât bărbaţii
6. Un bărbat nu poate îngriji copiii la fel de bine ca o femeie
7. Femeile au menstruaţie, bărbaţii nu
8. Fetele se joacă cu păpuşi, iar băieţii cu maşini
9. Femeile nu conduc trenuri
10. Fetele poată fuste, băieţii nu
11. Femeile aud imediat când copilul plânge noaptea, bărbaţii nu
12. Doar femeile alăptează copiii, bărbaţii nu
13. În multe locuri de muncă, femeile sunt plătite, adesea, mai puţin 

decât bărbaţii pentru aceeaşi muncă
14. Meseria de instalator e pentru bărbaţi
15. În Grecia antică bărbaţii participau la procesul de guvernare sau la 

viaţa publică, în timp ce femeile stăteau acasă
16. √
17. √

3. Activitatea privind clarificarea rolurilor în societate
Imprimaţi şi oferiţi fiecărui participant sau unui grup mic format următoarele tabelul cu 
profesii, roluri şi activităţi. Bifaţi «√», dacă credeţi că implică mai mult femeile sau bărbaţii. 

Dacă credeţi că o profesie, un rol sau o activitate corespunde atât bărbaţilor, cât şi femeilor, 
bifaţi în ambele coloane Bărbat şi Femeie. Dezbateţi rezultatele obţinute pe poziţii, care 
sunt bifate doar pentru un singur sex. Analizaţi de ce nu e posibilă efectuarea/executarea 
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de către celălalt sex şi dacă există stereotipurile formate/inegalităţile în aceasta privinţă în 
ţara noastră.

PROFESIE Bărbat Femeie PROFESIE Bărbat Femeie
îngrijeşte pacienţi coase
găteşte practică avocatura
joacă fotbal îngrijeşte copiii
predă într-un liceu creează design de 

îmbrăcăminte
cultivă legume creează design de locuinţe
vindecă pacienţii deţine o afacere
dă sentinţe la tribunal predă în şcoala generală
pilotează un aparat de 
zbor

lucrează în poliţie

vinde fructe conduce camioane
construieşte case slujeşte ca preot
conduce taxi vinde maşini
repară instalaţii face curăţenie în locuinţe
dansează se ocupă cu 

dactilografierea
stinge incendii tunde

ACTIVITATE/ROL Bărbat Femeie ACTIVITATE/ROL Bărbat Femeie
găteşte face curăţenie în locuinţe
bea alcool conduce un minister
practică grădinăritul spală maşina
se antrenează decide lista de umpărături/

mâncare
guvernează o ţară este capul familiei
decide cheltuielile în 
familie

dansează

joacă cărţi pe bani duce copiii la şcoală
ajută copiii la lecţii cumpără alimente
prezidează bârfeşte
achiziţionează 
maşinării

repară echipamente

serveşte alimente se distrează
programează 
calculatoare

editează un ziar
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4. Activitatea privind diferențele de gen, perspectiva de gen și 
impactului diferit
Diferența dintre genuri desemnează diferenţele dintre bărbaţi şi femei din punctul de ve-
dere a trei dimensiuni:

1. accesul la viaţa politică;
2. accesul la piaţă forţei de muncă salarizate;
3. domeniul bunăstării umane în sens larg.
ð Pentru a începe exerciţiul, 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 şi asupra bărbaţilor şi/sau 
asupra diferitelor grupuri sociale. Grupul poate fi rugat să discute acest subiect în pe-
rechi şi apoi să se alimenteze. Ar putea să vină cu o perspectivă de gen asupra vreunui 
subiect sau aspect al vieţii?

ð Care sunt diferenţele, perspectiva de gen şi impactul asupra bărbaţilor dacă vorbim 
despre:

• Multe servicii de asistenţă sunt orientate către femei şi nu există alternative sau 
alte suporturi pentru bărbaţi.

• Ar putea fi mai uşor pentru femei să asume rolurile tradiţionale ale bărbaţilor decât 
pentru bărbaţi să asume rolurile femeilor, de exemplu, în sectorul îngrijirii si asis-
tenţei sociale// educaţie.

• Presiunea la locul de muncă continuă să îngreuneze bărbaţii care doresc să-şi asu-
me roluri parentale şi de îngrijire mai active.

• Bărbaţii din Moldova sunt cei mai afectaţi de bolile non-comunicabile (cardio-vascu-
lare, cancerul, bolile cronice, diabetul).2

ð Alte puncte de luat în considerare:

o Pot fi tratate în acelaşi mod diferite grupuri cu nevoi diferite?
o Înseamnă egalitatea de a trata oamenii la fel doar atunci când toate celelalte lu-

cruri sunt egale?
o Se poate presupune că femeile sau bărbaţii sunt un grup omogen cu aceleaşi 

nevoi?
o Cum rămâne cu impactul altor factori, cum ar fi vârsta, originea etică, dizabilitatea 

şi orientarea sexuală asupra posibilităţilor femeilor şi bărbaţilor de a concura în 
mod egal?

2 Indexul Egalitatii de Gen 2019: Care este nivelul de egalitate dintre femei şi bărbaţi? p.9. Disponibil: 
http://progen.md/files/1421_indexul_egalitatii_de_gen_2019_final.pdf

http://progen.md/files/1421_indexul_egalitatii_de_gen_2019_final.pdf
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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 
sintagme-cheie:

Egalitatea de gen; Abordarea integratoare a egalităţii de gen; Gender 
mainstreaming; Dezvoltarea umană, Dezvoltarea durabilă, Politica 
publică.

Durata sesiunii: 40 minute
Prezentarea sesiunii – 15 min.
Activitatea practică 1.1 – 20 min.
Rezumatul sesiunii – 5 min.

Materiale: Tema 1., paragraful 1.2. Cursul Egalitatea de Gen;
Prezentarea Power-Point 1, Modulul 1 EGFP, slide-uri PPT 1.1-1.13.

Desfășurarea 
sesiunii

1. Prezentaţi obiectivele şi durata desfăşurării sesiunii teoretice şi 
practice.

2. Prezentarea informaţiilor din PPT 1.1-1.13 în baza materialelor din 
tema 1, paragraful 1.1 al cursului EG.

3. Realizarea activităţii practice 1.1. 
4. Formularea concluziilor şi a rezumatului sesiunii.
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Activitatea practică 1.1.

Denumirea: Identificarea legăturii dintre conceptele „dezvoltarea societăţii – ega-
litatea de gen – domeniile privind egalitatea de gen”

Obiective: ü Stabilirea unei legături conceptuale între dezvoltarea societăţii, 
egalitatea de gen, domeniile privind egalitatea de gen. 

ü Evaluarea cunoştinţelor anterioare ale participanţilor cu privire la 
aceste subiecte.

ü Sublinierea şi cunoaşterea domeniilor privind egalitatea de gen.
ü Identificarea corelaţiilor şi a impactului egalităţii de gen asupra 

dezvoltării societăţii.
ü Înţelegerea importanţei şi a perspectivei strategice a egalităţii de 

gen în societate.
Materiale: Cartonaşe 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, 
Prezentarea Power-Point 1 EG Modulul 1, slide-uri 1.4-1.7 din PPT 1.

Timp estimat: 35 de minute
Facilitare:

1. Împărţiţi participanţii în trei grupuri şi distribuiţi un set de cartona-
şe de o singură culoare pentru fiecare grup. Slide-ul 1.7 să ramână 
pe ecran.

2. Cereţi primului grup să reflecteze asupra conceptului „dezvoltare” 
şi să scrie pe cartonaşe primele cuvinte ce le vin în minte (câte o 
idee per cartonaş). Daţi-le nişte sugestii, întrebându-i: 
- Ce înţelegeţi prin „dezvoltare”? 
- Ce condiţii minime trebuie să fie îndeplinite (satisfăcute), pen-

tru ca să existe dezvoltarea? 
- Ce elemente trebuie să fie prezinte? Cu ce asociaţi conceptul de 

dezvoltare?
Precizaţi că nu trebuie să vină cu o definiţie completă, ci doar să scrie 
pe cartonaş unul sau două cuvinte, pe care le asociază cu conceptul 
propus.
3. Cereţi celui de-al doilea grup să facă acelaşi lucru pe setul lor de 

cartonaşe, dar să aibă în vedere conceptul de „egalitate de gen”. 
Sugeraţi-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 asociaţi cu conceptul de egalitate de gen?
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4. Cereţi celui de-al treilea grup să facă acelaşi lucru pe un set de 
cartonaşe de altă culoare, să reflecteze asupra domeniilor privind 
egalitatea de gen,. Sugeraţi grupului câteva idei, întrebând: 
- Care sunt domeniile privind egalitatea de gen vizate în legislaţie 

şi strategii? 
- Care sunt domeniile cu cele mai mari inegalităţi 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?”

Precizaţi din nou faptul că nu este necesar să genereze o listă mare 
sau definiţii complete.
5. Când grupurile vor termina activitatea, invitaţi-le să lipească car-

tonaşele pe o foaie de flipchart sub titlul conceptului pe care l-au 
definit. În timp ce participanţii ataşează cartonaşele lor, facilitato-
rul ar trebui să grupeze răspunsurile similare, subliniind punctele 
importante şi cuvintele ce se repetă între cele trei concepte.

6. Încheiaţi activitatea cu o sesiune plenară, în cadrul căreia facilita-
torul va citi cu voce tare unele răspunsuri sau categorii comune. 
Rugaţi participanţii să sublinieze legăturile pe care le constată între 
concepte sau cuvintele ce se repetă.

7. Se va constitui o relaţie puternică între cele trei concepte, prin 
cuvintele sau ideile ce se vor repeta. Fie scrieţi aceste cuvinte pe 
o foaie separată pe flipchart, fie desenaţi săgeţi între acestea. Pot 
exista următoarele legături conceptuale: toate trei sunt procese; 
urmăresc să extindă libertăţile; toate necesită resurse, formare/
educaţie, acces, oportunităţi, informaţii; abordare/integrare holis-
tică, capacitate de lider etc.

8. Întrebaţi participanţii dacă se pot gândi la alte similitudini (de 
exemplu, toate trei sunt procese lente ce implică atât femeile, cât 
şi bărbaţii; necesită implicarea multor actori; se manifestă la mai 
multe niveluri: familie, comunitate, societate etc.).

9. La sfârşit, întrebaţi dacă este posibil să se acţioneze 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 calităţii dezvoltării ar trebui s-o 
constituie contribuţia ei la echitate.
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NOTE FORMATOR:
ü Egalitatea de gen este o perspectivă sau un obiectiv ce ne ajută să identificăm pro-

blemele legate de roluri, stereotipuri, incluziune şi de reprezentare, ce pot facilita sau 
bloca dezvoltarea;

ü Promovarea egalităţii de gen conduce întotdeauna spre un model cuprinzător de dez-
voltare net superior celui existent. Totodată, promovarea dezvoltării, fără a ţine cont 
de aspectele de gen, nu va duce neapărat la egalitate. De aceea, este necesar să se 
acţioneze prin prisma aspectelor de gen, inclusiv să se asigure dezvoltarea egalităţii şi 
a societăţii umane;

ü Nu există domenii mai puţin importante sau mai puţin prioritare. Dezvoltarea societă-
ţii trebuie să fie realizată concomitent în toate sferele şi domeniile, iar acest fapt este 
posibil prin aplicarea abordării integratoare a egalităţii de gen.

ü Tabloul orientativ rezultat în urma activităţii grupurilor: 

Exemplu orientativ al rezultatelor activităţii:

DEZVOLTAREA 
DURABILĂ EGALITATEA DE GEN DOMENII-CHEIE

Îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă 
a întregii populaţii,
Creşterea nivelului 
de trai

Abilitarea femeilor Reprezentarea politică şi participarea 
la procesele decizionale – Abilitarea 
politică

Extinderea capaci-
tăţilor şi libertăţilor

Oportunităţi egale/acces la 
îngrijire medicală, educaţie

Sănătatea, Educaţie,
Asistenţă socială, activităţi de îngrijire 

Extinderea opor-
tunităţilor de 
educaţie, îngrijire 
medicală, acces la 
resurse

Redistribuirea lucrului 
neplătit şi de îngrijire

Participarea economică, femei-antre-
prenori, femei-conducători ai între-
prinderilor mari – sfera economică 

Incluziunea, abilita-
rea celor mai săraci

Participare egală la proce-
sul de luare a deciziilor

Violenţa în familie
Discriminarea 

Schimbare socială
Aspect social 
îmbunătăţit

Loc de muncă, participare 
politică, timp liber

Accesul pe piaţa forţei de muncă,
Migraţia forţei de muncă
Accesul egal la angajare
Salarizarea egală pentru aceeaşi 
muncă

Durabilitate Integrarea femeilor şi a 
bărbaţilor în procesul de 
dezvoltare

Gradul de sărăcie
Asigurările sociale şi mărimea 
pensiilor
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DEZVOLTAREA 
DURABILĂ EGALITATEA DE GEN DOMENII-CHEIE

Dezvoltare umană
„pentru şi cu 
oamenii”

Independenţă economică Drepturile omului
Mass-media

Infrastructură
şi servicii mai bune

Drepturi şi responsabilităţi 
egale între bărbaţi şi femei

Mecanismele instituţionale

Respectarea drep-
turilor omului
Consolidarea insti-
tuţiilor şi a statului 
de drept

Participarea egală la 
modelarea societăţii şi a 
viitorului ţării

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 pro-
movării egalității de gen efectuate de organismele internaționale și 
la nivel național la sfârșitul anului 2017;

Ø Să cunoască principalele rezultate și progresele realizate la 20 de 
ani de la adoptarea Convenției de la Beijing din 1995; a rezultate-
lor ODM-3 „Promovarea egalității de gen și abilitarea femeilor” 
pentru 2000-2015;

Ø Să înțeleagă domeniile de manifestare a egalității de șanse între 
femei și bărbați în contextul legislației Republicii Moldova;

Ø Să conștientizeze conceptele definitorii, care stau la baza metodo-
logiei de estimare a Indicelui Decalajului de Gen Global;

Ø Să înțeleagă modul de evaluare și de monitorizare a progreselor în 
cadrul Uniunii Europene prin Indicele Egalității de Gen;

Ø Să identifice și cunoașterea domeniilor strategice vizate în promo-
varea egalității de gen în cadrul documentelor de politici internați-
onale și naționale.

Cuvinte și 
sintagme-cheie:

Inegalităţi de gen; Decalajul de gen; Abilitare politică; Muncă neplăti-
tă, Paritate; Participare economică; Decalaj de participare.

http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20moldova/attachments/publications/2016/genderonthemove_rom_guide.pdf?la=ro&vs=1952
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20moldova/attachments/publications/2016/genderonthemove_rom_guide.pdf?la=ro&vs=1952
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20moldova/attachments/publications/2016/genderonthemove_rom_guide.pdf?la=ro&vs=1952
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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
Rezumatul sesiunii – 5 min.

Materiale: Tema 1., paragraful 1.3. Cursul Egalitatea de Gen;
Prezentarea Power-Point 1, Modulul 1 EGFP, slide-uri PPT 1.15-1.32.

Desfășurarea 
sesiunii

1. Prezentaţi obiectivele, durata desfăşurării sesiunii teoretice şi a 
celor practice.

2. Prezentarea informaţiilor din PPT 1.15-1.32. în baza materialelor 
din tema 1, paragraful 1.3 al cursului EG.

3. Realizarea activităţii practice 1.2. PPT 1.33. – 1.40
4. Prezentarea informaţiilor din PPT 1.41-1.46 în baza materialelor 

din tema 1, paragraful 1.3 al cursului EG.
5. Realizarea activităţii practice 1.3. PPT 1.46.
6. Formularea concluziilor şi a rezumatului sesiunii.

Activitatea practică 1.2.

Denumirea: Analiza comparativă a poziţiilor ţărilor privind egalitatea de gen 
în baza Raportului Forumului Economic Mondial şi Raportului 
Institutului European privind Egalitatea de Gen

Obiective: Ø Să cunoască categoriile fundamentale/domeniile de evaluare a 
egalităţii de gen;

Ø Să înţeleagă metodologia estimării indicilor egalităţii de gen;
Ø Să efectueze analiza comparativă a situaţiei egalităţii de gen în 

diferite ţări;
Ø Să conştientizeze importanţa formării bazelor de date statistice 

dezagregate pe sexe şi determinarea indicatorilor sensibili la di-
mensiunea de gen;

Ø Să prezinte o concluzie argumentată de apreciere a diferenţelor în 
evaluarea egalităţii de gen prin intermediul indicatorului compozit 
Indicele Egalităţii de Gen la nivelul Uniunii Europene, comparativ 
cu Indicele Decalajului de Gen Global.
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Materiale: Hârtie, baza de date pentru activitatea în grup: tabelele 1.1 şi 1.2 cu 
date pe ţări; 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.

Timp estimat: 55 minute
Facilitare:

1. Împărţiţi participanţii în două sau patru grupuri (dacă sunt mai 
mulţi participanţi, distribuiţi foiţele numerotate I şi II, astfel sta-
bilind numărul grupului de lucru) şi distribuiţi boxe informative şi 
tabelul constatărilor 1.3. pentru fiecare grup, iar informaţiile cu 
tabele 1.1 şi 1.2. corespunzător numărului grupei.

2. Explicaţi în ce constă semnificaţia indicilor parităţii. 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 şi 2017 şi va realiza următoarele constatări şi 
aprecieri:
a) Să analizeze şi să aprecieze dinamica/modificările din 2017, 

comparativ cu 2015 pe fiecare ţară;
b) Să realizeze un clasament pe categorii fundamentale şi să evi-

denţieze categoria cu cea mai scăzută valoare pentru fiecare an 
şi modificările din 2017, faţă de 2015;

c) Din Boxa 1.1, să analizeze compoziţia fiecărei categorii fundamen-
tale cu cel mai mic scor şi să completeze Tabelul 3. Constatări.

4. Fiecare grup va examina tabelul 1.2, cu datele Indicelui Egalităţii de 
Gen la nivel european şi va realiza următoarele:

a) Să identifice şi să efectueze analiza comparativă a poziţiei şi indici-
lor egalităţii de gen a ţărilor pe ani;

b) Să aprecieze factorii care au determinat schimbarea poziţiei şi a 
scorului, şi să completeze tabelul 1.3; 

c) Din Boxa 1.2, să aprecieze numărul domeniilor evaluate şi com-
poziţia indicilor şi să constate influenţa acestora asupra poziţiei şi 
scorului final pentru ţară.

5. Cereţi fiecărui grup să reflecteze asupra domeniilor şi categoriilor 
fundamentale evaluate în cele două Rapoarte şi să aprecieze dife-
renţele existente între indicatori, astfel:

a) Grupul I. Participarea economică şi Oportunitatea (boxa 1.1) şi 
Munca (boxa 1.2)

b) Grupul II. Abilitarea politică (boxa 1.1) şi Puterea (boxa 2.2).
6. Fiecare grup să prezinte rezultatele obţinute şi concluziile.
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NOTE FORMATOR:
ü Indicii Decalajului şi Egalităţii de Gen Global oferă un set complet de date, identifică 

probleme-cheie şi oferă posibilitatea monitorizării acţiunii măsurilor întreprinse de că-
tre guverne. De asemenea, oferă direcţii de urmărire a lacunelor existente cu privire 
la mărimi critice, astfel, încât să determine obiectivele în cadrul propriilor contexte 
economice, politice şi culturale.

ü Există diferenţe majore între state privind egalitatea de gen. Astfel, la unele categorii, 
precum puterea economică a femeilor şi participarea politică, chiar şi ţările dezvoltate 
înregistrează probleme, situându-se pe poziţii mai joase în clasamentele mondiale.

ü Este important numărul domeniilor/categoriilor fundamentale inclus în evaluare, nu-
mărul indicatorilor şi a sub-indicatorilor incluşi pe domenii, precum şi existenţa indica-
torilor calitativi. Cu cât este mai mare numărul indicatorilor cantitativi şi calitativi luaţi 
în calcul, cu atât şi estimarea situaţiei este mai aproape de realitate. 

ü Indicele decalajului de gen global oferă o reflectare generală a situaţiei pe ţări, în 
timp ce Indicele Egalităţii de Gen include şi aspectele calitative ale situaţiilor din ţările 
europene. 

BAZA DE DATE pentru activitatea practică

Tabele pentru GRUPUL I:

Tabelul 1.1.
Indicele Decalajului de Gen Global (IDGG)

Categoriile fundamentale

Locul Scorul 
general

Participarea 
economică

Accesul 
la 

educație

Sănătatea 
și supra-
viețuirea

Abilitarea 
politică

Danemarca
2015 14 76,7 78,80 100 97,0 30,90
2017 14 77,6 72,80 100 97,1 40,60

Polonia
2015 51 71,5 66,7 100 97,9 21,3
2017 39 72,8 70,2 100 98,0 23

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

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)

Locul
Scorul 
gene-

ral

Domeniile evaluate

Munca Banii Cunoștințele Timpul Puterea Sănătatea

Danemarca
2015 2 76,8 79,2 86,6 73,6 83,1 61,5 89,6
2017 2 77.5 79.6 87.1 72.3 83.1 64.9 89.9

Polonia
2015 20 56,8 66,8 73,3 56,0 52,5 35,1 82,2
2017 24 55,2 67,0 75,1 56,5 52,5 29,1 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

Anul Locul Scorul 
general

Participarea  
economică

Accesul la 
educație

Sănătatea 
și supra-
viețuirea

Abilitarea 
politică

Bulgaria
2015 43 72,2 70,1 99,2 97,9 21,5
2017 18 75,6 71,0 99,0 97,9 34,6

Ungaria
2015 99 67,2 68,5 99,1 97,9 3,5
2017 103 67,0 67,5 99,2 97,9 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)

Locul
Scorul 
gene-

ral

Domeniile evaluate

Muncă Bani Cunoștințe Timp Puterea Sănătatea

Bulgaria
2015 16 58 68,6 61,9 53,3 42,7 56 76,4
2017 19 58,8 69,0 61,8 53,2 42,7 59,9 77,1

Ungaria 2015 27 50,8 67,2 70,7 56,9 54,3 18,7 86
2017 27 51,9 67,4 71,6 56,9 54,3 20,6 86,6

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

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2015
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190360_mhaf19001enn_002.pdf
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2017/
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2015
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190360_mhaf19001enn_002.pdf
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Tabelul de finalizare a activității de distribuit pentru fiecare grup

Tabelul 1.3.
TABELUL CONSTATĂRILOR

Analiza Tabelului 1.1. 

a. Să analizeze şi să aprecieze dinamica/modificările din 2017, comparativ cu 2015 pe 
fiecare ţară:

Dinamica/modificări ţară 1 –  
Dinamica/modificări ţară 2 –  
b. Să realizeze clasament pe categorii fundamentale şi să evidenţieze categoria cu cea 

mai scăzută valoare pentru fiecare an şi modificările din 2017 faţă de 2015; 
Categoria fundamentală cu cea mai scăzută valoare a indicelui: 
Țara 1.: 
Țara 2.:  
c. Să se identifice compoziţia indicelui pentru categoria fundamentală cu cel mai scăzut 

scor din boxa 1.1  

Analiza Tabelului 1.2

a. Să identifice şi să efectueze analiza comparativă a poziţiei şi indicilor egalităţii de gen 
a ţărilor 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 ţară pe ani:
Țara 1 –  
Țara 2 –  
c. Din boxa 1.2, să se aprecieze compoziţia domeniului/indicilor cu cel mai redus scor şi 

să se constate influenţa acestuia asupra poziţiei şi scorului final pentru fiecare ţară.
 

Analiza comparativă a 
tabelului 1.1 și a tabelului 

1.2, pe ani

Care este scorul genera al ţării în baza evaluării IEG din tabelul 1.2 faţă de IDGG din 
tabelul 1.1 pentru fiecare ţară pe fiecare an?
Țara 1.: 
Țara 2.:  
Cum şi care domenii din evaluarea IEG (boxa 1.2) au influenţat 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 
fundamentale Indicatorii de estimare

Participarea 
economică și 
oportunitatea

1. Decalajul de participare (ratele de participare a femeilor şi bărbaţi-
lor pe piaţa forţei de muncă)

2. Diferenţa de remunerare: 
a) raportul dintre femei şi bărbaţi privind veniturile câştigate;
b) egalitatea salarială pentru munca similară.

3. Diferenţa în avansare:
a) raportul dintre femei şi bărbaţi printre legislatori, înalţi funcţio-

nari şi manageri;
b) raportul dintre femei şi bărbaţi în rândul lucrătorilor tehnici şi 

profesionali.
Nivelul de 
educație

1. Rata de alfabetizare a femeilor faţă de bărbaţi
2. Raporturi între fete şi băieţi, femei şi bărbaţi:

a) în educaţie primară; 
b) în educaţie secundară;
c) în educaţie, la nivel terţiar. 

*O viziune pe termen lung a capacităţii ţării de a educa femeile şi băr-
baţii în număr egal este conturată prin raportul dintre rata de alfabeti-
zare de sex feminin la rata de alfabetizare de sex masculin.

Sănătatea și 
supraviețuirea

1. Raportul între sexe la naştere;
2. Decalajul de speranţă de viaţă sănătoasă dintre femei şi bărbaţi 

(Această măsură asigură o estimare a numărului de ani pe care 
femeile şi bărbaţii se pot aştepta să-i trăiască în stare bună de sănă-
tate, luând în considerare anii pierduţi prin violenţă, boli, malnutri-
ţie sau alţi factori relevanţi).
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Categorii 
fundamentale Indicatorii de estimare

Abilitarea (pu-
terea) politică

1. Raportul dintre femei şi bărbaţi în poziţii la nivel de ministru;
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 preşedinte) pentru ultimii 50 de ani.
* Un dezavantaj clar în această categorie constă în absenţa unor 

indicatori de captare a diferenţelor dintre reprezentarea femeilor şi 
bărbaţilor la nivel local. 

Boxa 1.2.
Determinarea Indicelui Egalității de Gen la nivel de UE

Domeniul Indicatorii Indicelui compozit al Egalității de Gen la nivel European
Muncă 1. Participarea este măsurată prin doi indicatori:

a) ratele de participare pe piaţa muncii, munca cu normă întreagă;
b) durata vieţii profesionale.

2. Segregarea şi calitatea muncii:
a) angajaţi în educaţie, sănătate umană şi activităţi de asistenţă 

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.

Bani 1. Primul sub-domeniu – resurse financiare – se măsoară prin 
evaluarea:
a) diferenţelor de venituri lunare între femei şi bărbaţi, 
b) diferenţele în cazul venitului net echivalent.

2. Al doilea sub-domeniu – problemele sărăciei şi distribuţia inegală a 
veniturilor – sunt capturate de indicatori 
a) evaluare diferenţelor de gen referitoare la populaţie, care nu este 

expusă riscului de sărăcie;
b) raportul social de venituri între cei mai săraci şi cei mai bogaţi din 

rândul populaţiei.



EGALITATEA DE GEN
Curs pentru Funcționarii Publici34

Domeniul Indicatorii Indicelui compozit al Egalității de Gen la nivel European
Cunoștințe 1. Primul sub-domeniu măsoară nivelul de educaţie şi segregarea:

a) procentul femeilor şi bărbaţilor care au un nivel de educaţie 
superior; 

b) segregarea de gen în domenii: educaţie, sănătate şi bunăstare, 
ştiinţe umane şi arte (%)

2. Al doilea sub-domeniu acoperă zona de învăţare continuă:
a) participarea femeilor şi bărbaţilor la educaţie continuă şi formare 

formală sau non-formală.
Timp 1. Primul sub-domeniu vizează activităţile de îngrijire:

a) diferenţele între femei şi bărbaţi privind implicarea în îngrijirea şi 
educarea copiilor lor sau nepoţilor, 

b) diferenţele între femei şi bărbaţi privind activităţile de gătit şi 
menaj.

2. Al doilea sub-domeniu vizează activităţile sociale, măsoară 
a) diferenţele de gen în implicarea femeilor şi bărbaţilor în activităţi 

sportive, culturale sau de agrement;
b) diferenţele de gen în implicarea femeilor şi bărbaţilor în activităţi 

de voluntariat şi activităţi caritabile.
Puterea 1. Primul sub-domeniu, puterea politică, este măsurată prin 3 indica-

tori care examinează diferenţele de gen privind reprezentarea în 
ministere, parlamente şi adunările regionale.

2. Al doilea sub-domeniu, puterea economică se concentrează pe 
a) ponderea membrilor femei şi bărbaţi în consiliile de administra-

ţie în cele mai mari companii cotate la nivel naţional, în consiliile 
de supraveghere sau consiliile de administraţie;

b) ponderea femeilor şi bărbaţilor în toate departamentele-cheie 
privind luarea deciziilor în băncile centrale din statele membre.

Sănătatea 1. Starea de sănătate:
a) sănătatea percepută de sine, bună sau foarte bună;
b) speranţa de viaţă la naştere (ani);
c) anii de viaţă sănătoşi la naştere (ani).

2. Comportamentul:
a) oamenii care nu fumează şi nu consumă băuturi dăunătoare;
b) oamenii care practică activităţi fizice şi / sau consumă fructe şi 

legume.
3. Accesul:

a) accesul şi gradul de satisfacţie pentru nevoile de examinare 
medicală;

b) accesul şi gradul de satisfacţie pentru nevoile examinare dentară.
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Domeniul Indicatorii Indicelui compozit al Egalității de Gen la nivel European
Violența 

- 

pe baza 
sondajului/2015

1. Răspândirea – 21.2%
a) procentul femeilor, care au suferit o violenţă fizică şi /sau sexuală 

de la vârsta de 15 ani;
b) procentul femeilor, care au suportat violenţă fizică şi/sau sexuală 

în ultimele 12 luni;
c) femei victime ale omuciderii intenţionate de către făptuitor, rata 

la 100 000 de loc.
2. Severitatea – 46.9%

a) procentul femeilor, care au suferit consecinţe ale violenţei fizice 
şi / sau sexuale de la vârsta de 15 ani – 68,9%;

b) procentul femeilor, care au suferit consecinţe ale violenţei fizice 
şi / sau sexuale în ultimele 12 luni – 32,9%;

c) procentul femeilor, care au suferit o violenţă fizică şi / sau sexu-
ală din partea mai multor tipuri de făptaşi (partener actual, fost 
partener şi / sau partener) – 37.4%.

3. Dezvăluirea – 14.3%
a) procentul femeilor, care au suferit o violenţă fizică şi / sau sexua-

lă în ultimele 12 luni şi nu au spus nimănui – 14,3%.
4. Indicatori suplimentari

a) procentul femeilor, care au suferit o violenţă psihologică de către 
un actual sau fost partener – 43%;

b) procentul femeilor, care au suferit hărţuire sexuală de către orice 
făptuitor – 55%;

c) procentul femeilor, care au experimentat urmărirea de către 
orice făptuitor – 18%;

d) femeile şi fetele au înregistrat victime ale traficului de fiinţe 
umane de către statele membre ale UE, rata la 100 000 de 
femei – 2,3%.

Activitatea practică 1.3.

Denumirea: Analiza comparativă a poziţiei şi dinamicii Indicelui Decalajului de Gen pen-
tru R. Moldova şi a Indexului Egalităţii de Gen determinat în R. Moldova

Obiective: Ø Să cunoască situaţia în domeniul egalităţii de gen a Republicii Moldova 
în evaluările internaţionale şi naţionale;

Ø Să înţeleagă conceptele definitorii şi diferenţele, care stau la baza esti-
mării Indicelui Decalajului de Gen Global (IDGG) şi a Indexului Egalităţii 
de Gen Moldova (IEGM);

Ø Să efectueze analiza comparativă şi în dinamică a IDGG şi a IEGM şi 
aprecierea evoluţiei privind egalitatea de gen categorii fundamentale;
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Ø Să identifice modul de evaluare a IEGM în baza metodologiei şi a baze-
lor de date statistice dezagregate pe sexe;

Ø Să prezinte concluzii argumentate şi să aprecieze diferenţele în evalua-
rea cantitativă şi calitativă a egalităţii de gen în baza analizei efectuate 
şi a propriilor cunoştinţe în domenii.

Materiale: Hârtie; baza de date pentru fiecare grup: tabelul 1.4 şi tabelul 1.5 cu date 
pe R. Moldova; boxa informativă 1.3.
Materialul informativ format în baza cursului, paragraful 1.3, tema 1, sli-
de-urile 1.34-1.35; şi PPPT 1.36-1.40. din Prezentarea Power-Point 1 EGFP 
tema 1.

Timp 
estimat:

35 minute

Facilitare:
1. Participanţii să rămână în cele două/patru grupe ca şi în activitatea 

precedentă şi să fie distribuit materialul informativ pentru fiecare grup;
2. Fiecare grup va examina datele din tabelul 1.4 cu dinamica indicatoru-

lui decalajului de gen şi va realiza următoarele analize:
a) identificarea categoriilor fundamentale cu cele mai mici valori şi 

determinarea modificărilor din 2018, comparativ cu 2006;
b) determinarea modificării scorului total în 2018, comparativ cu 2006 

şi completarea ultimului rând al tabelului; 
c) compararea mărimii indicatorului pentru R. Moldova din 2017, cu 

media mondială a IDGG. 
3. Cereţi fiecărui grup să examineze tabelul 1.5 cu datele IEGM şi să apre-

cieze diferenţele, astfel:
a) mărimea indicatorului IEGM şi tendinţa acestuia;
b) domeniile relevante incluse în determinarea IEGM şi mărimile pe 

domenii;
c) din analiza informaţiilor prezentate în boxa1.3, să constate diferen-

ţele, comparativ cu datele din boxa 1.1, privind componenţa catego-
riilor fundamentale sau a sub-indicatorilor;

d) constatarea diferenţelor pe categorii identice evaluate în ambele – 
Abilitare politică; Sănătate, Educaţie, Participare Economică (Acces 
la resurse);

e) stabilirea categoriei fundamentale care determină, în mod hotărâ-
tor, scorul general şi poziţia ţării;

f) identificarea factorilor cantitativi şi calitativi, care influenţează scorul 
în analiza comparativă dintre IGGG şi IEGM.

4. Alegeţi două grupe, prin rotaţie, care să prezinte concluzii finale pe 
punctele de mai sus, iar celelalte grupe să completeze răspunsurile 
asupra estimării IGGG şi a IEGM.
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5. Discutaţi 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 diferenţă semnificativă în aprecierea IEGM Moldova prin includerea noilor 

componente/domenii, precum şi a compoziţiei fiecărui indicator. Un rol important îl 
constituie existenţa domeniului Percepţii şi stereotipuri, care oferă aspecte calitative 
măsurării indexului in Moldova.

Ø În anul 2018, în R. Moldova, nivelul egalităţii de gen nu s-a îmbunătăţit, comparativ 
cu anul precedent. Atât în anul 2018, cât şi în anul 2017, nivelul egalităţii între femei 
şi bărbaţi a trecut puţin peste pragul de 50, înregistrând o valoare de 58 de puncte. 
Comparaţia cu rezultatele obţinute în anii precedenţi (2009 şi 2015), permite să con-
statăm că, în 6 ani, nu s-au înregistrat îmbunătăţiri semnificative în asigurarea şanselor 
egale între genuri. Se subliniază concluzia că decidenţii nu aplică măsuri eficiente de 
intervenţie, pentru a contribui la dezvoltarea unei societăţi, în care atât femeile, cât şi 
bărbaţii se pot bucura de un nivel egal de bunăstare în toate domeniile vieţii.

Ø Domeniile în care nivelul egalităţii de gen s-a îmbunătăţit, comparativ cu anul prece-
dent, sunt Accesul la Resurse, Piaţa Muncii şi Sănătatea.

Ø Un fapt ce trebuie menţionat este înrăutăţirea considerabilă a percepţiilor populaţiei 
vizavi de rolurile de gen în societate. Printre cauzele ce au generat această situaţie, se 
pot enumera: (1) neconştientizarea poverii duble (îmbinarea responsabilităţilor casni-
ce cu cele de serviciu) însăşi de către femei şi (2) aplicarea insuficientă şi ineficientă a 
reformelor (inclusiv în domeniul educaţiei) de către autorităţi, ce ar contribui la depă-
şirea inegalităţilor 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

Participarea 
economică și 
oportunitatea

Accesul la 
educație

Sănătatea 
și supravie-

țuirea
Abilitarea 

politică

Anul
Nr. total
de țări

Scorul Locul Scorul Locul Scorul Locul Scorul Locul Scorul Locul

2006 115 71,3 17 76,0 2 99,4 37 98,0 1 11,7 50
2012 135 71,1 45 76,1 21 99,6 42 97,9 34 10,4 85
2014 142 74,0 25 80,8 11 99,5 56 97,9 37 18,0 59
2015 145 74,2 26 79,7 18 99,6 50 97,9 42 19,5 58
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Indicele 
Decalajului 

de Gen 
Global

Participarea 
economică și 
oportunitatea

Accesul la 
educație

Sănătatea 
și supravie-

țuirea
Abilitarea 

politică

Anul
Nr. total
de țări

Scorul Locul Scorul Locul Scorul Locul Scorul Locul Scorul Locul

2017 144 74,0 30 81,1 11 99,2 66 98,0 42 17,6 72
2018 149 73,3 35 78,5 18 99,3 69 98,0 1 17,6 72
IDGG, media 
mondială în 

2018
68 59 95 96 22

Tabelul 1.5.
Indexul egalității de gen determinat în R. Moldova

Domeniile relevante 2009 2015 2016 2017 2018
1. Piaţa muncii 64 62 62 63 64
2. Politica 32 36 36 36 36
3. Educaţia 55 54 54 54 53
4. Accesul la Resurse 77 75 75 76 79
5. Percepții și stereotipuri 42 47 47 51 47
6. Sănătate 73 71 71 69 70
INDEXUL EGALITĂȚII DE GEN 
MOLDOVA

57 57 57 58 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 
Egalităţii 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 indi-
cele este mai aproape de 100, cu atât nivelul egalităţii de gen este mai înalt.3

3 Indexul Egalitatii de Gen 2017: Care este nivelul de egalitate dintre femei şi bărbaţi? 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 şi bărbaţi? p.3. Disponibil: http://
progen.md/files/1421_indexul_egalitatii_de_gen_2019_final.pdf 

http://progen.md/files/1421_indexul_egalitatii_de_gen_2019_final.pdf
http://progen.md/files/1421_indexul_egalitatii_de_gen_2019_final.pdf
http://www.progen.md/files/9049_indexul_egalitatii_de_gen_2017_final.pdf
http://progen.md/files/1421_indexul_egalitatii_de_gen_2019_final.pdf
http://progen.md/files/1421_indexul_egalitatii_de_gen_2019_final.pdf


EGALITATEA DE GEN
Curs pentru Funcționarii Publici 39

Domeniul Indicatorii
Piața Muncii • Rata de ocupare.

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

• Segregarea pe piaţa muncii măsurată prin indexul de segregare pe 
orizontală (segregarea pe sectoarele economice) şi indicele segre-
gării pe verticală (segregarea pe poziţii în cadrul sectorului).

• Rata de ocupare informală, cu excepţia sectorului agricol.
Politică • Ponderea candidaţilor / candidatelor în cadrul alegerilor 

parlamentare.
• Ponderea deputaţilor / deputatelor în Parlament.
• Ponderea candidaţilor / candidatelor pentru funcţia de consilier/ă 

local/ă.
• Ponderea candidaţilor / candidatelor la funcţia de primar.
• Ponderea persoanelor alese în funcţia de primar.

Educație • Ponderea studenţilor / studentelor în domeniile cu profil real (şti-
inţe exacte, inginerie, tehnologii de fabricare, tehnologie chimică, 
arhitectură şi construcţii).

• Ponderea studenţilor / studentelor în domenii cu profil umanist 
(ştiinţe ale educaţiei , arte, ştiinţe umanistice, ştiinţe politice, ştiin-
ţe sociale, asistenţa socială, ştiinţe ale comunicării).

• Ponderea studenţilor / studentelor din programele de învăţământ 
superior.

• Ponderea absolvenţilor/ absolventelor în instituţiile de învăţământ 
secundar profesional.

• Ponderea persoanelor (25-64 de ani) care au studii superioare.
Accesul la 
Resurse

• Salariul mediu net lunar. // 
• Pensia medie.
• Ponderea de venituri din activitatea salarială în gospodării.//
• Ponderea de venituri din activitatea individuală non-agricolă.
• Ponderea veniturilor din prestaţiile sociale. 
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Domeniul Indicatorii
Percepții și 
stereotipuri

• 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 bărbaților să aducă bani în casă.

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

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

Sănătate • Mortalitatea generală a populaţiei, bolile aparatului respirator, la 
100 000 de locuitori.

• Morbiditatea prin tumori maligne la 100 000 de locuitori.
• Durata medie a speranţei de viaţă.
• Mortalitatea generală a populaţiei, boli ale aparatului circulator, la 

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

100 000 de locuitori.
• Mortalitatea generală a populaţiei, 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;
Ø Identificarea și conștientizarea angajamentelor și necesității 

măsurilor de reducere a inegalităților de gen la nivelul instituției, 
societății, țării și pe plan internațional.

Cuvinte și 
sintagme-cheie:

Obiective strategice, Transformarea normelor sociale discriminato-
rii, Echilibrul muncă-viaţă, Remunerarea egală, Diferenţele 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.
Rezumatul sesiunii şi a modulului – 10 min.

Materiale: Tema 1, paragraful 1.4. Cursul Egalitatea de Gen pentru Funcţionarii 
Publici;
Prezentarea Power-Point 1, Modulul EGFP, slide-uri PPT 1.41-1.46.

Desfășurarea 
sesiunii

1. Prezentaţi obiectivele, durata desfăşurării sesiunii teoretice şi 
celor practice.

2. Prezentarea informaţiilor din PPT 1.41-1.46 în baza materialelor 
din tema 1, paragraful 1.4 al cursului EG.

3. Realizarea activităţii practice 1.4. 
4. Formularea concluziilor şi a rezumatului sesiunii/temei.

Activitatea practică 1.4.

Denumirea: Evaluarea Strategiei pentru asigurarea egalităţii între femei şi băr-
baţi în Republica Moldova pe anii 2017-2021 şi a Recomandărilor de 
aplicare a ODD nr. 5 în R. Moldova conform ODD din Agenda 2030 
prin prisma obiectivelor şi a domeniilor de intervenţie

Obiective: 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;

Ø Cunoașterea direcțiilor de dezvoltare durabilă și a celor strategice 
privind egalitatea de gen pentru R. Moldova.

Materiale: Hârtie, baza de date pentru activitatea în grup: tabelele 1.6 şi 1.7 cu 
informaţii; 
Materialul informativ format în baza paragrafului 1.4, tema 1 cursul 
EG, 
slide-uri 1.42-1.43 din Prezentarea Power-Point 1, tema 1 EGFP.

Timpul estimat: 35 de minute
Facilitare:

Etapa I. Identificarea corespondenței între domeniile strategice și 
cele de intervenție 
1. Distribuiţi fiecărui participant tabelul 1.6;
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2. Rugaţi-i să evalueze obiectivele generale şi domeniile de inter-
venţie şi să identifice corespondenţa. 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 analizaţi în activitatea precedentă.

3. După finalizarea activităţii, rugaţi 5 participanţi (aleşi aleatoriu) să 
prezinte câte un obiectiv cu aria corespunzătoare şi le înscrieţi pe 
flipchart rezultatele;

4. Rugaţi-i pe toţi să intervină cu modificări sau completări ar-
gumentate, astfel, încât să se ajungă la un consens privind 
corelaţiile.

Răspunsuri: A: 2,4,6,7,8; B-9; C – 1; D – 3; E – 5.
Precizaţi că fiecare arie de intervenţie are obiectivele specifice în 
funcţie de nevoile şi priorităţile domeniului.
Etapa a II-a. Discuția privind obiectivele strategice ale Republicii 
Moldova
1. Distribuiţi fiecărui participant tabelul 1.7;
2. Fiecare participant să analizeze obiectivele şi să reflecteze asupra 

următoarelor întrebări:
a. Consideraţi că orizontul de timp prevăzut pentru realizarea 

ambelor documente de politici este suficient?
b. Cum înţelegeţi ţinta 5.4 din ODD – 5? Corelaţi discuţia cu date-

le statistice privind Rata de inactivitate economică din slide-ul 
PPPT 1.40

3. La finalizarea activităţii, discutaţi cele două întrebări şi clarificaţi 
părerile participanţilor privind obiectivele strategice pe termen 
mediu şi lung.

NOTE FORMATOR:
Ø Viziunea globală şi complexă a ODD 5, precum şi termenul de realizare;
Ø Realizarea obiectivelor Strategiei sunt considerate ca o etapă în vederea atingerii ţin-

telor ODD-5;
Ø Ținta 5.4 vizează condiţii bune de infrastructură (drumuri, lumină, acces pentru per-

soane cu dizabilităţi), accesul la apă (apeducte, canalizare), rapiditatea şi simplitatea 
pentru servicii publice de calitate (timp, documente necesare de prezentat etc., servi-
cii de asistenţă socială), ceea ce va permite degajarea (eliberarea) timpului utilizat de 
femei pentru munca neremunerată şi, de exemplu, participarea activă la activităţile, 
manifestările, dezbaterile, consultările din cadrul comunităţii.
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BAZA DE DATE pentru activitatea practică

Etapa 1.

Tabelul 1.6.

Obiectivele generale/strategice în promovarea egali-
tății de gen

Domeniile de intervenție

A. Asigurarea abordării complexe a egalității între 
femei și bărbați

(vizează: legislația, politici, procese, proceduri, progra-
me, proiecte etc.)  

1. Stereotipurile în soci-
etate şi comunicarea 
nonviolentă;

2. Educaţie;
3. Egalitatea de gen în 

sectorul de securitate şi 
apărare;

4. Participarea femeilor la 
nivel de luare a deciziilor;

5. Bugetarea sensibilă la 
dimensiunea de gen;

6. Protecţie socială şi poli-
tici familiale;

7. Schimbări climatice;
8. Piaţa muncii şi disparitate 

salarială de gen;
9. Mecanismul instituţional;
10. Sănătate.

B. Fortificarea mecanismului instituțional de asigurare 
a egalității între femei și bărbați (consolidarea și co-
ordonarea instituțională). Consolidarea capacităților 
umane  

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

D. Eliminarea discriminărilor și a tuturor formelor de 
violența  

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

Etapa 2.

Tabelul 1.7.

ODD-5. Realizarea egalității de gen și 
abilitarea tuturor femeilor și fetelor. 6 

ținte pentru R. Moldova 2030

Obiectivele generale ale Strategiei pentru 
egalitatea de șanse între femei și bărbați 

2017-2021
1. Eliminarea tuturor formelor de discri-

minare împotriva femeilor și fetelor;
1. Asigurarea abordării complexe a egalităţii 

între femei şi bărbaţi;
2. Prevenirea și eliminarea violenței 

împotriva fetelor și femeilor, inclusiv 
traficarea;

2. Fortificarea mecanismului instituţional 
de asigurare a egalităţii între femei şi 
bărbaţi;

3. Eliminarea căsătoriilor timpurii și 
forțate cu copii (pentru comunitatea 
de etnie romă);

3. Combaterea stereotipurilor în societate şi 
promovarea comunicării nonviolente;
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ODD-5. Realizarea egalității de gen și 
abilitarea tuturor femeilor și fetelor. 6 

ținte pentru R. Moldova 2030

Obiectivele generale ale Strategiei pentru 
egalitatea de șanse între femei și bărbați 

2017-2021
4. Recunoașterea și aprecierea îngrijirii 

și lucrului casnic neplătit prin furniza-
rea de servicii publice, infrastructurii 
și politicilor de protecție socială;

4. Promovarea egalităţii de gen în sectorul 
de securitate şi apărare;

5. Asigurarea participării depline și 
eficiente a femeilor și egalității de 
șanse la posturi de conducere la toate 
nivelurile de luare a deciziilor în viața 
politică, economică și publică;

5. Integrarea bugetării sensibile la dimen-
siunea de gen în procesul de elaborare a 
programelor bugetare.

6. Asigurarea accesului universal la 
servicii de îngrijire medicală, la sănă-
tatea sexuală și reproductivă, inclusiv 
pentru planificarea familiei și pentru 
informarea și educarea sexuală și 
reproductivă.

Rezumat Modulul I.

Pe baza lecţiilor învăţate din punerea în aplicare a Platformei de acţiune 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 egalităţii de gen şi a dezvoltării durabile; 
3) asigurarea participării depline şi egale a femeilor în procesul decizional la toate 

nivelurile; 
4) creşterea semnificativă a investiţiilor în egalitatea de gen; 
5) lichidarea tuturor formelor de violenţă;
6) consolidarea responsabilităţii pentru egalitatea de gen şi realizarea drepturilor omului 

ale femeilor şi fetelor.

Fiecare ţară, pentru fiecare zonă critică, identifică şi stabileşte obiectivele strategice, pre-
cum şi un catalog detaliat de acţiuni conexe, care trebuie întreprinse de guvern, instituţii, 
întreprinderi, societăţi civile etc. la nivel local, regional şi naţional.

În prezent, experienţa acumulată privind promovarea abordării integratoare a egalităţii de 
gen oferă un cadru complex de modele, instrumente şi tehnici de elaborare, implementa-
re, analiză şi evaluare. Rezultatele obţinute în promovare şi creşterea egalităţii de gen pe 
plan mondial, din ultimii două decenii, confirmă faptul că valorificarea egală a potenţialului 
femeilor şi bărbaţilor are implicaţii directe şi indirecte asupra dezvoltării economice, creş-
terii echităţii sociale şi asigurării drepturilor fundamentale ale omului.
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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;
Ø Să înțeleagă importanța și funcționarea mecanismului instituțional în 

promovarea egalității de gen.
Cuvinte 
și sintag-
me-cheie:

Dimensiunea de gen, participarea politică, participarea echitabilă, 
implicaţiile de gen, realocarea resurselor sub aspect de gen, mecanism 
instituţional.
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Obiectivele sesiunii:
Durata 
sesiunii:

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

Materiale: Tema 2, paragraful 2.1. Cursul Egalitatea de Gen pentru Funcţionarii 
Publici;
Prezentarea Power-Point 2, Modulul 2 EGFP, slide-uri PPT 2.1-1.5.

Desfășurarea 
sesiunii

1. Prezentaţi obiectivele, durata desfăşurării sesiunii teoretice şi celor 
practice.

2. Prezentarea informaţiilor din PPT 2.1-2.5 în baza materialelor din 
tema 2, paragraful 2.1 al cursului EG.

3. Realizarea activităţii practice 2.1 
4. Formularea concluziilor şi a rezumatului sesiunii.

Activitatea practică 2.1.

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

Obiective: Ø Să identifice gradul de respectare a principiilor egalităţii de gen şi să 
verifice condiţiile create de Guvernul Republicii Moldova pentru pro-
movarea egalităţii de gen;

Ø Să evalueze cadrul normativ şi cadrul instituţional existent în R. 
Moldova pentru gender mainstreaming;

Ø Să cunoască autorităţile responsabile şi competenţele atribuite autori-
tăţilor şi instituţiilor statului în domeniul egalităţii de gen;

Ø Să cunoască şi să aplice formatul listei de verificare pentru activităţile 
de evaluare a condiţiilor de promovare a egalităţii de gen în cadrul 
instituţiei.

Materiale: Hârtie, baza de date pentru activitatea în grup: tabelele 2.1 şi 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, 
slide-uri 2.1-2.5 din Prezentarea Power-Point 2 tema 2 EGFP.

Timp 
estimat:

40 minute

Facilitare:
1. Împărţiţi participanţii în perechi şi distribuiţi setul de materiale nece-

sare activităţii practice;
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2. Revizuiţi slide-urile 2.2-2.5 din prezentarea temei 2 şi lăsaţi pe ecran 
slide-ul 2, care reflectă condiţiile necesare integrării egalităţii de gen;

3. Cereţi fiecărui grup să analizeze Tabelul 2.1 cu lista activităţilor guver-
nului, necesare abordării integratoare a egalităţii de gen;

4. În baza informaţiilor din Boxa 2.1 şi Boxa 2.2. (APC şi APL), fiecare grup 
să identifice şi să completeze tabelul 2.2 constatator pentru fiecare 
activitate prevăzută în lista de verificare cu indicarea documentului 
existent, instituţiei responsabile sau competenţelor reglementate; 

5. La poziţiile pentru care nu s-au identificat activităţi, documente etc., 
rugaţi grupul să reflecteze asupra importanţei şi necesităţii (ca o condi-
ţie), precum şi asupra variantelor posibile de acţiuni/acte/responsabili 
etc.

6. La finalizarea completării tabelului constatator 2.2, rugaţi fiecare grup 
să prezinte câte o activitate din lista cu completările realizate de acest 
grup. Celelalte grupe să verifice tabelele lor, precum şi ale celor care 
le prezintă, prezenţa sau lipsa constatărilor şi să completeze în caz de 
necesitate;

7. Poziţiile din lista care nu au fost completate de niciun grup să fie discu-
tate la sfârşitul verificării întregii liste; 

8. La dezbaterea activităţilor-lipsă din lista de verificare, corelaţi cu 
slide-ul 2 necesitatea acesteia, scrieţi pe flipchart toate variantele 
prezentate de grup şi bifaţi-le pe cele mai argumentate;

9. Încheiaţi activitatea cu o sesiune plenară în cadrul căreia facilitatorul 
va citi cu voce tare unele răspunsuri sau categorii comune. Rugaţi 
participanţii să sublinieze legăturile pe care le văd între concepte sau 
cuvintele ce se repetă.

10. Întrebaţi participanţii dacă există sau ar fi nevoie şi de alte activităţi 
de realizat la acest nivel şi cine ar fi responsabil;

11. La sfârşit, întrebaţi dacă acest format al Listei de verificare poate fi 
utilizat pentru orice instituţie/autoritate publică pentru integrarea 
egalităţii de gen atât în domeniul său de activitate, cât şi la nivelul 
intern al instituţiei.

NOTE FORMATOR:
ü Să se ajungă la concluzia că această Listă de Verificare poate fi preluată pentru iniţierea 

integrării dimensiunii de gen în orice instituţie, urmând ca, pe parcurs, să fie modifica-
tă în funcţie de specificul şi nevoile proprii.

ü Lista de verificare – reprezintă un instrument de evaluare – poate fi utilizată în eva-
luarea iniţială a oricărei instituţii pentru a stabili punctele forte şi vulnerabile, cât şi 
direcţiile de acţiune 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 Scopul urmărit
ü Planul strategic al 

întregului guvern 
pentru egalitatea 
de gen

Să asigure angajarea la cel mai înalt nivel politic, la nivelul gu-
vernării, şi conducerea coerentă de implementare a strategiei 
pentru o egalitate de gen efectivă şi o abordare integrată.

ü Mecanisme insti-
tuționale pentru 
integrarea egalității 
de gen 

Crearea cadrului instituţional, care să asigure implementarea, 
coordonarea şi durabilitatea eficace a strategiei privind egalita-
tea de gen.

ü Evaluarea impactu-
lui de gen

ð Adoptarea cadrului normativ pentru analiza de gen, care 
include, în mod specific, evaluările impactului de gen. 
Concomitent, să fie formate capacităţile umane şi să fie dis-
ponibil accesul la expertiză de gen pentru a efectua analiza 
de gen într-o manieră calitativă. 

ð O problemă importantă vizează datele şi informaţiile 
dezagregate pe sexe, disponibile şi utilizate pentru analiză, 
evaluare, monitorizare şi raportare.

ü Integrarea în ciclul 
bugetar

Integrarea perspectivei de gen în toate fazele ciclului bugetar 
şi la toate nivelurile astfel, încât să se maximizeze transparenţa 
în ceea ce priveşte deciziile de alocare a resurselor relevante în 
funcţie de gen ( se urmăreşte implementarea şi realizarea: ana-
lizei bugetare ex-ante; bugetarea sensibilă la gen propriu-zisă; 
evaluarea bugetară ex-post; asigurarea condiţiilor favorabile; 
Guvernele asigură că există suficiente date dezagregate).

ü Responsabilitatea Crearea şi consolidarea capacităţilor instituţiilor independente 
(cum ar fi Comisiile independente, instituţiile de audit) şi orga-
nismele 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 şi audit.
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Activitățile Scopul urmărit
ü Măsurarea 

progresului
Consolidarea bazei de evidenţă şi de măsurare sistematică a 
progreselor înregistrate în ceea ce priveşte performanţa ega-
lităţii de gen, pe baza indicatorilor de impact şi a rezultatelor 
măsurabile, prin: 
- elaborarea şi punerea în aplicare a cadrului normativ şi indi-

catorilor de evaluare;
- măsurarea şi colectarea de date pentru evaluarea şi rapor-

tarea periodică a performanţelor strategiilor, iniţiativelor, 
politicilor publice şi programelor de guvernare la niveluri 
adecvate de guvernare;

- construirea capacităţii instituţiilor publice pe baza acestor 
evaluări.

ü Mecanismele de 
reclamație și recurs

Stabilirea sau menţinerea unor mecanisme eficiente, indepen-
dente, imparţiale şi operative de contestare şi recurs pentru a 
proteja drepturile privind egalitatea de gen şi pentru a lua în 
considerare plângerile în mod eficient, competent şi imparţial.

Tabelul 2.2.
Lista de Verificare a realizării activităților la nivelul Guvernului R. Moldova 
(constatărilor)

Activitățile 
Documentul unde este reflectat

Denumirea Instituțiilor/grupurilor/ unităților 
responsabile

ü Planul strategic al guvernului pen-
tru egalitatea de gen

ü Mecanismele instituţionale pentru 
integrarea egalităţii de gen 

ü Evaluarea impactului de gen
ü Integrarea în ciclul bugetar
ü Responsabilitatea
ü Măsurarea progresului
ü Mecanismele de reclamaţie şi 

recurs
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Boxa 2.1.
Cadrul normativ și instituțional privind egalitatea de gen în R. Moldova

1. Legea nr. 5 din 
09.02.2006 

Cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi

2. Hotărîrea Guvernului 
nr.350 din 07.04.2006

Instituirea Comisiei Guvernamentale pentru egalitate între 
femei şi bărbaţi

3. Hotărîrea Guvernului 
nr. 895

din 7 august 2006

Regulamentul Comisiei Guvernamentale pentru egalitate 
între femei şi bărbaţi

4. Legea nr. 45 din 
01.03.2007 

Privind prevenirea şi combaterea violenţei

5. Legea nr. 168 din 
09.07.2010

Privind modificarea şi completarea Codului muncii al 
Republicii Moldova

6. Legea nr. 121 din 
25.05.2012

Cu privire la asigurarea egalităţii

7. Legea nr. 298 din  
21.12.2012

Cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi elimi-
narea discriminării şi asigurarea egalităţii
(Consiliul adoptă decizii, note de autosesizare, avize consul-
tative, acte de constatare, întocmeşte demersuri şi sesizări, 
elaborează studii şi rapoarte, prezintă informaţii şi depune 
solicitări  (Mecanismul de reclamaţii, plângeri).

8. Hotărîrea Guvernului 
nr.259 din 28.04.2017

Strategia pentru asigurarea egalităţii între femei şi bărbaţi în 
Republica Moldova pe anii 2017-2021

9. Hotărârea Guvernului 
nr.281 din 03.04.2018

Strategia naţională de prevenire şi combatere a violenţei faţă 
de femei şi a violenţei în familie pentru perioada 2018-2023

10. Comisia Parlamentară „Comisia drepturile omului şi relaţii interetnice”.
Obiectul de activitate, printre altele vizează: Drepturile omului; problemele minorităţi-
lor naţionale; asigurarea şi monitorizarea aplicării legislaţiei privind şansele egale pentru 
femei şi bărbaţi; monitorizarea implementării cadrului legal în domeniul nediscriminării, 
a celui ce ţine de drepturile economice, sociale şi culturale ale persoanei; reglementări 
privind violenţa domestică, drepturile femeii şi ale copilului; promovarea politicilor 
şi strategiilor în domeniul drepturilor omului, precum şi monitorizarea implementării 
acestora; politica de stat în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale familiei, crea-
rea cadrului legislativ în acest domeniu şi monitorizarea aplicării lui; asigurarea cadrului 
legal privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.
11. Guvernul Republicii Moldova şi-a propus, în calitate de obiectiv, promovarea integră-

rii dimensiunii de gen în programele bugetare prin stabilirea indicatorilor sensibili la 
dimensiunea de gen, obievtiv reflectat şi în cadrul Strategiei cu privire la egalitatea 
de şanse 2017-2021

12. Studii, evaluări, statistici elaborate de Biroul Naţional de Statistică
13. Rezultatele procesului de consultare cu privire la adaptarea Agendei de Dezvoltare 

Durabilă 2030 la contextul Republicii Moldova: evaluări şi recomandări
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Boxa 2.2 APC
AUTORIȚĂȚILE ABILITATE CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL EGALITĂȚII DE GEN ȘI 
COMPETENȚELE ACESTORA

Autoritățile abilitate cu 
atribuții în domeniul 

egalității între femei și 
bărbați, art. 15: ()

Competențele în domeniul egalității de gen, art.art.16-22

(a). Parlamentul; a) adoptarea cadrului legislativ care asigură egalitatea între 
femei şi bărbaţi în toate domeniile;

b) monitorizarea implementării principiului egalităţii între fe-
mei şi bărbaţi în toate direcţiile şi la toate nivelurile politicii 
de stat;

c) examinarea rapoartelor Guvernului şi ale Avocatului 
Poporului asupra situaţiei în domeniu, conform legislaţiei.

(b). Guvernul; 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) prezintă periodic Parlamentului rapoarte asupra situaţiei şi 
activităţii în domeniu, conform legislaţiei.

(c). Comisia guverna-
mentală pentru 
egalitate între 
femei și bărbați;

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 ci-
vilă şi cu organizaţiile internaţionale, precum şi impulsiona-
rea parteneriatului acestora cu sectorul privat şi cu mediul 
de afaceri în promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi;

d) analiza planurilor şi a programelor naţionale şi locale, a va-
lorificării investiţiilor financiare în domeniul egalităţii între 
femei şi bărbaţi.

(d). Ministerul Muncii, 
Protecției Sociale 
și Familiei (organ 
specializat);

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 autorităţi 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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Autoritățile abilitate cu 
atribuții în domeniul 

egalității între femei și 
bărbați, art. 15: ()

Competențele în domeniul egalității de gen, art.art.16-22

(e.) Ministerele și alte 
autorități admi-
nistrative centrale 
(grupurile coordo-
natoare în dome-
niul gender);

Competențele autorităților ale Administrației Publice 
Centrale
a) asigurarea abordării complexe a egalităţii între femei şi 

bărbaţi şi a realizării tratatelor internaţionale din domeniu 
în sfera de competenţă;

b) asigurarea respectării principiului egalităţii între femei şi 
bărbaţi în politica de cadre şi crearea condiţiilor de preveni-
re a oricăror forme de discriminare după criteriul de sex şi 
de hărţuire sexuală la locul de muncă;

c) prezentarea către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei, în modul stabilit, a rapoartelor despre situaţia 
privind implementarea politicii naţionale de asigurare a 
egalităţii 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 asi-

gurare a egalităţii de şanse între femei şi  bărbaţi în cadrul 
autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate;

b) aprobă rapoartele unităţilor gender privind asigurarea egali-
tăţii de şanse 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 structu-
rile descentralizate şi desconcentrate;

d) înaintează conducătorului autorităţii propuneri de înlătura-
re a condiţiilor de discriminare;  

e) cooperează cu Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea dis-
criminării şi asigurarea egalităţii, oferind datele, informaţiile 
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 pu-
blici din ramură cu privire la subiectele ce ţin de asigurarea 
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
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Autoritățile 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 urmă-
toarele 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 soluţionarea probleme-
lor de discriminare după criteriul de sex în domeniul de 
activitate;

c) participă la examinarea petiţiilor asupra cazurilor de discri-
minare după criteriul de sex şi de hărţuire sexuală la locul 
de muncă;

d) elaborează rapoarte privind implementarea politicii naţio-
nale de asigurare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 
şi le prezintă spre aprobare grupului coordonator în dome-
niul gender;

e) studiază experienţa internaţională;
f) exercită alte atribuţii conform legislaţiei.

(g.) Biroul Național de 
Statistică;

va colecta, prelucra şi generaliza informaţiile statistice dezagre-
gate pe sexe.

(h.) Consiliul pentru 
prevenirea și eli-
minarea discrimi-
nării și asigurarea 
egalității.

asigură protecţia împotriva discriminării şi egalitatea tuturor 
persoanelor în conformitate cu legislaţia (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 consul-
tative, acte de constatare, întocmeşte demersuri şi sesizări, 
elaborează studii şi rapoarte, prezintă informaţii şi depune 
solicitări  (Mecanismul de reclamaţii, plângeri)
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Boxa 2.2 APL
Competențele autorităților Administrației Publice Locale în asigurarea egalității de gen 

Cadrul legal Prevederile legale privind atribuțiile și competențele în domeniul 
egalității de gen la nivel local

LEGEA cu privire 
la asigurarea 
egalității de 
șanse între 
femei și băr-
bați, nr. 5 din 
09.02.2006

Art. 15. (f) Se abilitează cu atribuţii în domeniul egalităţii între femei 
şi bărbaţi autorităţile administraţiei publice locale (unităţile gender). 
Art. 20. Competenţa autorităţilor administraţiei publice locale 
(1) De competenţa autorităților administrației publice locale ţin:
a) asigurarea integrării principiului de egalitate între femei şi băr-

baţi în politici, programe, acte  normative şi investiţii financiare la 
nivel local;

b) monitorizarea implementării programelor, organizarea campaniilor 
de informare, a cercetărilor şi altor acţiuni privind egalitatea între 
femei şi bărbaţi la nivel local;

c) colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale, fundaţiile, sindi-
catele, 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 situaţia în teritoriul admi-
nistrat 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 autorităților administrației publice locale:
a) prezintă propuneri de integrare a principiului egalităţii între 

femei şi bărbaţi în politicile,  programele şi actele norma-
tive ale administraţiei publice locale, în bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale;

b) colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alte organiza-
ţii în problema egalităţii între femei şi bărbaţi;

c) participă la examinarea petiţiilor persoanelor juridice şi ale persoa-
nelor fizice asupra cazurilor de discriminare după criteriul de sex;

d) monitorizează activitatea administraţiei publice locale în domeniu;
e) prezintă periodic autorităţilor administraţiei publice locale rapoar-

te despre lucrul efectuat;
e1) elaborează rapoarte privind implementarea politicii naţionale de 

asigurare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru a fi 
prezentate organului specializat;

f) exercită alte atribuţii de domeniu, conform legislaţiei. 
În cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi, func-
ţiile unităţii  gender sînt exercitate de către secretarul consiliului local.
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Cadrul legal Prevederile legale privind atribuțiile și competențele în domeniul 
egalității de gen la nivel local

Legea nr. 71 
din 14.04.2016 
privind comple-
tarea și modifi-
carea unor acte 
legislative

Art. X. – Legea nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea 
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, p.3.: La articolul 7, alineatul 
(2) va avea următorul cuprins:
„(2)Partidele politice sînt obligate să contribuie la asigurarea egalităţii 
de drepturi şi de şanse între membrii săi femei şi bărbaţi, respectând 
o cotă minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe la: 
a) asigurarea reprezentării în organele de conducere; 
b) reprezentarea femeilor şi bărbaţilor în listele de candidaţi fără 
discriminare după criteriul de sex.”

LEGEA privind 
administrația 
publică locală,
nr. 436 din 
28.12.2006

Art. 14. Competențele de bază ale consiliilor locale:
• al.(2), lit.o1. Asigură integrarea şi implementarea principiului ega-

lității între femei și bărbați în politici, programe, acte normative 
și investiții financiare la nivel local şi aprobă programe şi contri-
buie la organizarea campaniilor de informare în acest domeniu în 
condiţiile 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 viaţă şi drepturilor omului, 
asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivită-
ţilor locale, serviciilor publice), precum şi în alte probleme care 
preocupă populaţia sau o parte din populaţia unităţii administra-
tiv-teritoriale ([Art.14 al.(2), lit.z1) introdusă prin LP72 din 04.05.10, 
MO94-97/11.06.10 art.270]).

LEGEA pentru 
aprobarea 
Strategiei 
naționale de 
descentralizare 
și a Planului de 
acțiuni pentru 
anii 2012–2018, 
nr. 168  
din 05.04.2012.
(modificată 
prin LP168 
din 15.07.16, 
MO293-
305/09.09.16 
art.620)

V. Democrație, etică, drepturile omului și egalitate de gen. 
Egalitatea de gen și 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 oportunităţilor egale pentru femei şi 
bărbaţi, promovarea participării femeilor la procesul decizional de 
interes public, consolidarea mecanismului instituţional de asigurare a 
egalităţii între femei şi bărbaţi la nivel central şi local etc.
Anexa nr. 3. Concept privind abordarea politicilor de descentralizare 
prin prisma egalității de gen reflectă subiecte raportate la:
• abordarea politicilor prin prisma egalității de gen;
• integrarea dimensiunii de gen;
• analiza din perspectiva de gen;
• bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen (GRB).

http://lex.justice.md/md/366520/
http://lex.justice.md/md/366520/
http://lex.justice.md/md/366520/
http://lex.justice.md/md/366520/
http://lex.justice.md/md/366520/
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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 și 

unitar de planificare, gestionare și coordonare al strategiilor de 
dezvoltare la diferite niveluri;

Ø Să determine obiectivele generale și specifice ale strategiilor de 
dezvoltare locală guvernului în promovarea abordării integra-
toare a egalității de gen; 

Ø Să identifice corelarea obiectivelor generale și specifice cu 
obiectivele integrării dimensiunii de gen;

Ø Să cunoască condițiile promovării egalității de gen și elaborării 
politicilor publice sensibile la gen la nivel local.

Cuvinte și 
sintagme-cheie:

Ierarhia strategiilor, Proces intersectorial integrat, Acţiunile sensi-
bile la gen, Obiectivele integrării dimensiunii de gen.

Durata sesiunii: 80 minute
Prezentarea obiectivelor – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 15 min.
Activitatea practica 2.2 – 55 min.
Rezumatul sesiunii – 5 min.

Materiale: Tema 2, paragraful 2.2. Cursul Egalitatea de Gen pentru 
Funcţionarii Publici;
Prezentarea Power-Point 2 tema 2 EGFP, slide-uri PPT 2.7-2.13.

Desfășurarea 
sesiunii

1. Prezentaţi obiectivele, durata desfăşurării sesiunii teoretice şi a 
celor practice.

2. Prezentarea informaţiilor din PPT 2.7-2.12 în baza materialelor 
din tema 2, paragraful 2.2 al cursului EGFP.

3. Realizarea activităţii practice 2.2
4. Formularea concluziilor şi a rezumatului sesiunii.
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Activitatea practică 2.2.

Denumirea: Integrarea dimensiunii de gen în obiectivele de dezvoltare locală
Obiective: Ø Să înţeleagă modalităţile de integrare a aspectelor de gen în 

formularea obiectivelor specifice de dezvoltare;
Ø Să formeze abilităţile de reformulare a obiectivelor, ţinând-se 

cont de aspectele de gen;
Ø Să înţeleagă importanţa şi modul de formare a bazei de date 

statistice dezagregate pe sexe;
Ø Să conştientizeze abordările de integrare a egalităţii de gen în 

procesele decizionale „de sus în jos” şi cel „de jos în sus”;
Ø Să înţeleagă procesul de evaluare sensibilă la gen;
Ø Să formeze abilităţile de formulare a obiectivelor specifice 

sensibile la gen şi stabilirea indicatorilor de monitorizare a 
progresului;

Ø Să asimileze terminologia, limbajul şi să dezvolte vocabularul 
specific domeniului egalităţii de gen. 

Materiale: Hârtie, baza de date pentru activitatea în grup: tabelele 2.3, 2.4, 
2.5, 2.6, şi 2.7 (reformulare); 
Materialul informativ în baza paragrafului 2.2, tema 2, cursul EG, 
slide-uri 2.11-2.12 din Prezentarea Power-Point 2 tema 2 EGFP.

Timpul estimat: 55 de minute
Facilitare:

Introducere în activitate – 10 min.
1. Împărţiţi participanţii în 3 grupe a câte 3-4 persoane şi distri-

buiţi setul de materiale necesare;
2. Revede slide-urile 2-10 şi 2.11 din prezentarea temei 2 şi lăsaţi 

pe ecran slide-ul 2.11;
3. Repartizaţi celor 3 grupe câte o direcţie strategică la nivel local:
Grupul 1 – consolidarea guvernanţei locale;
Grupul 2 – creşterea economică sustenabilă;
Grupul 3 – servicii şi utilităţi publice de calitate.
4. Cereţi fiecărui grup să analizeze tabelul 2.3 şi să identifice posi-

bilitatea corelării obiectivelor de dezvoltare şi a celor de asigu-
rare a egalităţii de gen pentru direcţia strategică a grupului lor; 
întrebaţi dacă există, după părerea lor, posibilitatea integrării 
aspectelor de gen în formularea obiectivelor? 
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5. Să se analizeze tabelul 2.4 şi să constate lipsa aspectelor de 
gen în strategiile actuale. Care ar fi exemple de obiective gene-
rale, cele specifice şi de acţiuni 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 şi corelarea obiectivelor din tabe-
lul 2.4, pe fiecare direcţie;

7. Să se formuleze concluzii pentru etapa I, privind rolul datelor 
dezagregate pe sexe pentru o clarificare mai bună a situaţiei 
prin prisma aspectelor de gen; şi 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 şi să se identifice modul de deter-

minare 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 şi uşurinţa 
monitorizării acestor indicatori pe perioada realizării strate-
giilor; Cât de greu e să formezi o bază de date pe plan local? 
Cine ar trebui să răspundă de colectarea şi prelucrarea datelor 
dezagregate?

10. Să prezinte o concluzie proprie asupra impactului pe care l-ar 
produce stabilirea obiectivelor şi a indicatorilor sensibili la gen 
la îmbunătăţirea (beneficiile aduse) situaţiei femeilor, bătrâni-
lor, copiilor şi altor grupuri dezavantajate la nivelul localităţii.

Etapa a III-a – 20 min
11. Având la baza informaţiile din tabelul 2.4, în coloana Acțiuni 

prevăzute, precum şi informaţiile din tabele 2.5 şi 2.6, rugaţi 
participanţii să reformuleze câteva acţiuni cu aspecte de gen 
incluse pentru fiecare obiectiv strategic;

12. După finalizarea activităţii, rugaţi fiecare grup să prezinte 
câte o acţiune şi s-o înscrie pe flipchart. Discutaţi, dacă apare 
neînţelegerea procesului sau survin anumite întrebări ce ţin 
de formularea acţiunilor.

13. La final, prezentaţi slide-urile 2.15, 2.16 şi 2.17 cu rezultatele 
pentru acţiuni şi dezbateţi/ explicaţi posibilele acţiuni.

14. La sfârşit, clarificaţi întrebările rămase şi subliniaţi importanţa 
dimensiunii şi planificării „de jos în sus”, pentru că răspunde 
exact la nevoile specifice ale beneficiarilor (femei, bărbaţii) şi 
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, naţional, dar şi asupra poziţiei Republicii 
Moldova pe plan mondial, prin:

1. Prioritizarea acţiunilor APL în sferele cu impact mai mare asupra necesităţilor femeilor, 
bărbaţilor, fetelor şi băieţilor din localitate;

2. Consolidarea guvernanţei locale şi creşterea sprijinului politic pentru APL;
3. Împuternicirea şi încurajarea femeilor privind participarea activă la dezvoltarea locali-

tăţii şi crearea condiţiilor de trai mai bune.
4. Important! În baza experienţei internaţionale privind procesele de consultări cu parti-

ciparea 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.

5. Obiectivul strategic privind creşterea reprezentării femeilor în funcţii de conducere la 
nivelul APL-urilor depinde de ciclul electoral şi de situaţia concretă din fiecare locali-
tate. 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. 

6. În acest sens, fiecare localitate poate determina obiectivele proprii şi completa strate-
giile actuale astfel, încât scrutinele electorale locale, organizate în anii menţionaţi, să 
sporească procentul reprezentării femeilor alese în funcţii de conducere.

7. Obiectivele strategice privind creşterea economică trebuie să fie completate cu spo-
rirea 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.

8. 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. 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 strategi-
ce 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, acţiuni şi core-
larea cu politici, strategii:

Identificarea problemei
Situația actuală,
Colectarea datelor 
dezagregate/ 
/etapa I.

Ø Reprezentarea insuficientă a femeilor la procesele deci-
zionale locale; 

Ø x% femei participă la consultări publice (lipsa datelor).
Ø Reprezentarea insuficientă a femeilor în funcții de con-

ducere locale; 
Ø x% de femei în funcții de conducere: primar, consilier 

local.
Stabilirea obiectivelor în 
baza
indicatorilor sensibili la 
gen
/etapa II.

Ø Numărul “x” de politici, proiecte, programe consultate 
cu cetăţenii localităţii;

Ø Participarea a cel puţin 50% femei la toate consultările. 
Ø Creşterea numărului de femei în partidele politice cu x%;
Ø x% de femei înregistrate în calitate de candidaţi la funcţii 

de conducere;
Ø x% de femei în consiliul local alese în anul 2019.

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

Ø Proiectul bugetului consultat cu cetăţenii (o cotă minimă 
de participare de 40% pentru ambele sexe, femei şi 
bărbaţi);

Ø Consultarea proiectelor şi a programelor investiţionale, 
de infrastructură etc (o cotă minimă de participare de 
40% pentru ambele sexe, femei şi bărbaţi).

Ø Promovarea şi creşterea numărului femei atrase în parti-
dele politice;

Ø Susţinerea prin sporirea numărului de femei instruite 
pentru funcţii 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 capacităţile şi va promova participarea 
activă a femeilor şi bărbaţilor la luarea deciziilor la nivel 
local.

Ø Fortificarea capacităţilor instituţiilor locale şi dezvoltarea 
comunitară;

Ø APL va consolida capacităţile şi va promova participarea 
activă a femeilor şi bărbaţilor la luarea deciziilor la nivel 
local;

Ø Dezvoltarea sectorului asociativ prin promovarea 
dialogului;

Ø Implicarea tinerilor în procesul de luare a deciziei.
Direcția strategică gene-
ral la nivel local, regional, 
naţional

Ø Consolidarea guvernanţei locale.
Ø Consolidarea capacităţilor şi managementului autorităţi-

lor locale;
Ø Implicarea comunităţii în procesul de guvernare locală.

Scopul strategic local, 
naţional, internaţional.

Ø Abilitarea (împuternicirea) politică a femeilor;
Ø Creşterea reprezentării femeilor în procesul luării 

deciziilor.

2. Creșterea economică sustenabilă
Dimensiunea de jos în sus privind integrarea egalităţii de gen în obiective, acţiuni şi co-
relarea cu politici, strategii, ce vizează abilitarea economică în acest exemplu, pot fi 
următoarele:

Identificarea problemei
Situația actuală,
Colectarea datelor dezagregate
/etapa I.

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.

Stabilirea obiectivelor în baza
indicatorilor sensibili la gen
/etapa II.

Ø Creşterea numărului de femei angajate cu x%;
Ø x% de femei înregistrate în calitate de antreprenor;
Ø x% de femei instruite în programele de educaţie 

antreprenorială. 
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Acțiunile prevăzute,
Reformulate prin prisma aspec-
telor de gen
-/etapa III.

Ø Programe de dezvoltare şi promovare a afacerilor 
în rândul tinerilor (femei şi bărbaţi);

Ø Proiecte şi programe de educaţie antreprenorială 
în rândul femeilor;

Ø Formarea antreprenorilor locali prin instruire (% 
de femei)

Ø Crearea asociaţiei de antreprenori femei;
Ø Instruirea femeilor tinere (mame fără studii; de 

exemplu, în sfera asistenţei sociale şi asigurarea cu 
locul de muncă în calitate de asistent social după 
expirarea concediului de maternitate);

Ø Desfăşurarea expoziţiilor periodice tematice pen-
tru femei.

Obiective specifice 
la nivel local sensibile la gen

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

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

Ø Susţinerea agenţilor economici prin oferirea 
suportului logistic şi informaţional, inclusiv 
femei-antreprenori. 

Direcția strategică general la 
nivel local, regional, naţional

Ø Dezvoltarea resurselor umane (femei, bărbaţi, fete 
şi băieţi);

Ø Creşterea competitivităţii economice a raionului; 
Ø Fortificarea capacităţilor instituţiilor locale şi dez-

voltarea economică;
Ø Valorificarea raţională a resurselor locale şi atinge-

rea unui nivel înalt de dezvoltare economică (forţa 
de muncă ocupată: femei, bărbaţi).

Scopul strategic local, naţional, 
internaţional.

Ø Abilitarea (împuternicire) politică a femeilor;
Ø Creşterea reprezentării femeilor în mediul de 

afaceri;
Ø Sporirea independenţei 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, acţiuni şi core-
larea cu politici, strategii:

Identificarea 
problemei
Situația actuală,
Colectarea date-
lor dezagregate
/etapa I.

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

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

Ø Rezervele și caracteristicile locuințelor pe regiune și pe gospo-
dării conduse de femei, respectiv de bărbați;

Ø Proprietatea asupra gospodăriei, pe zone ale localității și în 
funcție de sexul capului gospodăriei;

Ø Folosirea timpului pentru activitățile casnice (colectarea de 
apă, combustibil, hrană), pe regiune și în funcție de sexul capu-
lui gospodăriei.

Stabilirea obiecti-
velor în baza
indicatorilor sen-
sibili la gen
/etapa II.

Ø x% de drumuri sau trotuare reparate pe străzi, cu şcoli, grădiniţe, 
spitale, alte instituţii;

Ø Creşterea numărului străzilor iluminate (cu x%) unde numărul 
beneficiarilor femei, copii, bătrâni, persoane cu dizabilităţi este 
mare (x – numărul beneficiarilor: femei, copii, vârstnici, persoane 
cu dizabilităţi );

Ø Creşterea numărului străzilor (cu x%) cu reţelele de apeduct şi 
canalizare, unde numărul gospodăriilor sărace sau conduse de 
femei şi a beneficiarilor femei, copii, bătrâni, persoane cu dizabi-
lităţi este mare (x – numărul beneficiarilor: femei, copii, vârstnici, 
persoane cu dizabilităţi ).

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

Ø Reabilitarea reţelelor de drumuri şi trotuarelor în zonele loca-
lităţii cu acces sporit de către beneficiari: femei, copii, bătrâni, 
persoane cu dizabilităţi;

Ø Renovarea şi extinderea reţelelor de apeduct şi canalizare 
prioritar pentru străzile unde numărul gospodăriilor sărace sau 
conduse de femei, al femeilor, bătrânilor, copiilor, persoanelor cu 
dizabilităţi este mai mare decât în alte zone ale localităţii;

Ø Iluminarea stradală a cartierelor cu acces sporit de către benefi-
ciari: femei, copii, bătrâni, persoane cu dizabilităţi.

Obiective 
specifice 
la nivel local sensi-
bile la gen

Ø Infrastructura tehnico-edilitară şi socială, inclusiv pentru femei, 
copii, bătrâni, persoanele cu dizabilităţi etc..;

Ø Dezvoltarea infrastructurii de utilităţi publice şi de acces la obiec-
tele cu menire economică şi socială, inclusiv pentru femei, copii, 
bătrâni, persoanele cu dizabilităţi etc..
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Direcția strategi-
că general la nivel 
local, regional, 
naţional

Ø Dezvoltare comunitară durabilă; 
Ø Reabilitarea infrastructurii de bază şi asigurarea eficienţei ener-

getice în scopul furnizării unor servicii de calitate (infrastructura 
drumurilor, apă, salubrizare, eficienţă energetică);

Ø Redresarea infrastructurii fizice şi tehnico-edilitare şi accesibilită-
ţii la serviciile conexe;

Ø Sporirea calităţii viţeii populaţiei raionului prin dezvoltarea unui 
cadru propice de prestare a serviciilor publice.

Scopul strategic 
local, naţional, 
internaţional.

Ø Asigurarea accesului la servicii şi utilităţi publice de calitate, in-
clusiv pentru femei, copii, bătrâni, persoanele cu dizabilităţi etc..;

Ø Îmbunătăţirea condiţiilor de trai prin consolidarea serviciilor pu-
blice privind infrastructura de bază); serviciile sociale, de îngrijire 
a sănătăţii şi educaţie; eliminarea tuturor formelor de violenţă.

BAZA DE DATE pentru activitatea practică

Tabelul 2.3.
Corelarea obiectivelor specifice privind dezvoltarea socio-economică regională și 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 îmbu-
nătățirea guvernanței 
regionale

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

2. Creșterea economică 
sustenabilă;

2. Îmbunătăţirea statutului econo-
mic al femeilor;

3. Asigurarea accesului la 
servicii și utilități publice 
de calitate;

3. Ameliorarea condiţiilor de trai 
prin consolidarea serviciilor 
publice privind infrastructura de 
bază (drumuri, apă, canalizare); 
serviciile sociale, de îngrijire a 
sănătăţii şi educaţie; eliminarea 
tuturor formelor de violenţă.
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Tabelul 2.4.
Situația prezentă (extras din strategiile raionale și orășenești)

Direcția strategică la 
nivel local, regional, 

național
Obiectivele specifice 

la nivel local Acțiunile prevăzute

Grupul I.
1. Consolidarea guver-

nanței locale
Ø Consolidarea 

capacităţilor şi 
managementului 
autorităţilor locale;

Ø Implicarea comuni-
tăţii în procesul de 
guvernare locală.

Ø Fortificarea capaci-
tăţilor instituţiilor 
locale şi dezvolta-
rea comunitară;

Ø Consolidarea capa-
cităţilor şi promo-
varea participării 
active a cetăţenilor

Ø Dezvoltarea sec-
torului asociativ 
prin promovarea 
dialogului.

ð Organizarea consultărilor în faza 
de elaborare a proiectul bugetului 
cu cetăţenii, mediul de afaceri, 
societatea civilă;

ð Consultarea proiectelor şi a 
programelor investiţionale, de 
infrastructură etc.;

ð Instruirea continuă a agenţilor 
economici, societăţii civile şi APL 
în domeniul guvernării participa-
tive locale, domeniul capitalului 
social şi angajamentului civic;

ð Organizarea întâlnirilor publice pe 
cartiere cu primarii, funcţionarii 
publici şi consilierii.

Direcția strategică la 
nivel local, regional, 

național
Obiectivele specifice 

la nivel local Acțiunile prevăzute

Grupul II.
2. Creșterea economică 

sustenabilă
a. Dezvoltarea resur-

selor umane;
b. Creşterea competi-

tivităţii economice 
a localităţii; 

c. Fortificarea capaci-
tăţilor instituţiilor 
locale şi dezvolta-
rea economică;

d. Valorificarea raţi-
onală a resurselor 
locale şi atingerea 
unui nivel înalt de 
dezvoltare eco-
nomică (forţa de 
muncă ocupată).

Ø Dezvoltarea cul-
turii antrepreno-
riale în mediul de 
afaceri;

Ø Stimularea progra-
melor de instruire 
profesională şi 
promovarea cultu-
rii antreprenoriale; 

Ø Susţinerea agenţi-
lor economici prin 
oferirea supor-
tului logistic şi 
informaţional.

ð Programe de dezvoltare şi promo-
vare a afacerilor în rândul tinerilor 
şi a celor întorşi de la munci peste 
hotare;

ð Programe şi proiecte de educaţie 
antreprenorială ale ONG-urilor 
şi companiilor de consultanţă 
specializată;

ð Formarea antreprenorilor locali 
prin instruire;

ð Crearea asociaţiei de antreprenori 
locali;

ð Desfăşurarea expoziţiilor periodi-
ce tematice pentru antreprenorii 
locali.



EGALITATEA DE GEN
Curs pentru Funcționarii Publici 69

Direcția strategică la nivel 
local, regional, național

Obiectivele specifi-
ce la nivel local Acțiunile prevăzute

Grupul III.
3. Accesul la servicii și uti-

lități publice de calitate
Ø Dezvoltare comunita-

ră durabilă; 
Ø Reabilitarea infras-

tructurii de bază şi 
asigurarea eficienţei 
energetice în scopul 
furnizării unor ser-
vicii de calitate (in-
frastructura drumuri-
lor, apă, salubrizare, 
eficienţă energetică);

Ø Sporirea calităţii vieţii 
populaţiei raionului 
prin dezvoltarea unui 
cadru propice de 
prestare a serviciilor 
publice.

Ø Infrastructura 
tehnico-edilitară 
şi socială;

Ø Dezvoltarea 
infrastructurii de 
utilităţi publice 
şi de acces la 
obiectele cu me-
nire economică 
şi socială;

Ø Amenajarea te-
ritoriilor, crearea 
spaţiilor verzi.

ð Reabilitarea reţelelor de drumuri 
şi trotuarelor în zonele localităţii

ð Renovarea şi extinderea reţelelor 
de apeduct şi canalizare prioritar;

ð Iluminarea stradală a cartierelor;
ð Consolidarea terenurilor în 

vederea reducerii riscurilor de 
inundaţii;

ð Modernizarea poligonului de eva-
cuare a deşeurilor orăşeneşti prin 
construcţia staţiei de selectare şi 
transfer;

ð Reparaţia grădiniţei;
ð Reparaţia stadionului orăşenesc;
ð Program de amenajare a scuarelor 

din cartierele oraşului;
ð Crearea unei străzi pietonale.

PROCESUL REFORMULĂRII OBIECTIVELOR și ACȚIUNILOR:

Tabelul 2.5.
ETAPA I – analiza situației actuale prin prisma aspectelor de gen 

Direcția 
strategică

Identificarea problemelor prin prisma aspectelor de gen
Situația actuală// Colectarea datelor dezagregate pe sexe

1. Consolidarea 
guvernanţei 
locale.

(Grupul 1.)

Ø Reprezentarea insuficientă a femeilor la procesele decizionale 
locale;

Ø x% femei participă la consultări publice (lipsa datelor).
Ø Reprezentarea insuficientă a femeilor în funcţii de conducere 

locale; 
Ø x% de femei în funcţii de conducere: primar, consilier local.

Direcția 
strategică

Identificarea problemelor prin prisma aspectelor de gen
Situația actuală// Colectarea datelor dezagregate pe sexe

Direcția 
strategică

Identificarea problemelor prin prisma aspectelor de gen
Situaţia actuală// 
Colectarea datelor dezagregate pe sexe
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2. Creşterea 
economică 
sustenabilă

(Grupul 2.)

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

Direcția 
strategică

Identificarea problemelor prin prisma aspectelor de gen
Situația actuală// Colectarea datelor dezagregate pe sexe

3. 
Accesul la ser-
vicii şi utilităţi 
publice de 
calitate;
(Grupul 3.)

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

Ø Numărul gospodăriilor conduse doar de femei; numărul persoane-
lor întreţinute, copii, bătrâni, persoane cu dizabilităţi;

Ø Rezervele şi caracteristicile locuinţelor pe regiune şi pe gospodării 
conduse de femei, respectiv de bărbaţi;

Ø Proprietatea asupra gospodăriei, pe zone ale localităţii şi în funcţie 
de sexul capului gospodăriei;

Ø Folosirea timpului pentru activităţile casnice (colectarea de apă, com-
bustibil, hrană), pe regiune şi în funcţie 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 

guvernanţei 
locale.

(Grupul 1.)

Ø Numărul “x” de politici, proiecte, programe consultate cu cetăţenii 
localităţii;

Ø Participarea a cel puţin 50% dintre femei la toate consultările (o 
cotă minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe) .

Ø Creşterea numărului de femei în partidele politice cu x%;
Ø x% de femei înregistrate în calitate de candidaţi la funcţii de 

conducere;
x% de femei în consiliul local alese în anul 2019.

Direcția 
strategică

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

monitorizare.
2. Creşterea 

economică 
sustenabilă

(Grupul 2.)

Ø Creşterea numărului de femei angajate cu x%;
Ø x% de femei înregistrate în calitate de antreprenor;
Ø x% de femei instruite în programele de educaţie antreprenorială. 
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Direcția 
strategică

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

monitorizare.
3. Accesul 

la servicii 
şi utilităţi 
publice de 
calitate;

(Grupul 3.)

Ø x% de drumuri sau trotuare reparate pe străzi cu şcoli, grădiniţe, 
spitale, alte instituţii publice unde au acces majoritar femeile, copiii, 
vârstnicii, persoanele cu dizabilităţi;

Ø Creşterea numărului străzilor iluminate (cu x%) unde numărul be-
neficiarilor femei, copii, bătrâni, persoane cu dizabilităţi este mare 
(x – numărul beneficiarilor: femei, copii, vârstnicii, persoane cu 
dizabilităţi );

Ø Creşterea numărului străzilor (cu x%) cu reţelele de apeduct şi ca-
nalizare, unde numărul gospodăriilor sărace sau conduse de femei 
şi a beneficiarilor femei, copii, bătrâni, persoane cu dizabilităţi este 
mare (x – numărul beneficiarilor: femei, copii, vârstnicii, persoane 
cu dizabilităţi ).

Tabelul 2.7.
ETAPA a III-a – Reformularea acțiunilor prin prisma dimensiunii de gen 

Direcția 
strategică

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

1. Consolidarea 
guvernanţei 
locale.

(Grupul 1.)

Direcția 
strategică

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

2. Creşterea 
economică 
sustenabilă

(Grupul 2.)

Direcția 
strategică

Acțiuni din planul de dezvoltare locală reformulate prin prisma aspec-
telor de gen

3. Asigurarea 
accesului la 
servicii şi utili-
tăţi 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 dife-

rite politici și/sau în procesele de planificare utilizată la nivelul 
UE;

Ø Să identifice și să aplice seturi de instrumente utilizate în cadrul 
metodologiei integrării dimensiunii de gen în diferite politici şi/
sau în procesele de planificare.

Cuvinte și 
sintagme-cheie:

Politica publică; politicile insensibile la gen; guvernarea econo-
mică; politicile sensibile la gen; politicile neutre la gen; politicile 
specifice de gen; politicile redistributive sub aspect de gen.

Durata sesiunii: 55 minute
Prezentarea obiectivelor – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 10 min.
Activitatea practică – 35 min.
Rezumatul sesiunii – 5 min.

Materiale: Tema 2, paragraful 2.3. Cursul Egalitatea de Gen;
Prezentarea Power-Point 2, Modulul 2 EGFP, slide-uri PPT 
2.18-2.28.

Desfășurarea 
sesiunii

1. Prezentaţi obiectivele, durata desfăşurării sesiunii teoretice şi 
celor practice.

2. Prezentarea informaţiilor din PPT 2.18-2.28, în baza materiale-
lor din tema 2, paragraful 2.3 al cursului EG.

3. Realizarea activităţii practice 2.3.
4. Formularea concluziilor şi a rezumatului sesiunii.
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Activitatea practică 2.3.

Denumirea: Analiza inegalităţilor de gen pe piaţa muncii şi recomandări de 
intervenţii prin politici publice 

Obiective: Ø Să evalueze datele statistice dezagregate pe sexe şi să formule-
ze constatările;

Ø Să identifice grupurile vulnerabile;
Ø Să se reflecteze asupra posibilităţilor de îmbunătăţire a situaţi-

ei pentru grupurile vulnerabile.
Materiale: Hârtie, foaia flipchart, markere 

Baza de date pentru activitatea în grup: 3 figuri şi tabelul 2.8.
Timp estimat: 35 de minute
Facilitare:

1. Împărţiţi participanţii în grupuri de 3-4 persoane şi distribuiţi 
setul de materiale;

2. Rugaţi-i să analizeze datele şi informaţiile prezentate în cele 3 figuri;
3. Să analizeze tabelul 2.8, cu identificarea grupurilor vulnerabile;
4. Rugaţi fiecare grup de participanţi să prezinte stereotipurile, 

rolurile şi normele din societate care au condus la formarea 
acestor grupuri vulnerabile; înscrieţi-le pe hârtie flipchart;

5. Să se discute ce măsuri/politici pot fi întreprinse pentru fiecare 
grup vulnerabil la nivel local şi/sau naţional.

6. Scrieţi câte o recomandare, considerată viabilă de toţi partici-
panţii, în dreptul fiecărui grup vulnerabil.
*** Atrageţi atenţia participanţilor la forma tabelului 2.8., care 

reprezintă, de fapt, o matricea de analiză şi poate fi utilizată 
pentru integrarea egalităţii de gen în orice politică/pro-
gram/proiect cu beneficiarii identificaţi (cu datele dezagre-
gate pe sexe), precum şi pentru orice politicile şi activităţile 
interne a oricărei instituţii 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 bărbaţi, 
în mare parte, deoarece femeile se pensionează mai devreme şi au o viaţă medie mai 
îndelungată, comparativ cu bărbaţii.

Ø Rata de inactivitate in rândul femeilor este mai mare decât cea a bărbaţilor;
Ø Ponderea femeilor inactive din categoria celor care desfăşoară activităţi casnice în ca-

drul gospodăriei este de aproximativ 21%, pe când cea a bărbaţilor este de 0,6%.
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Ø Nivelul muncii informale este mai mare în special în rândul bărbaţilor (7,7% femei şi 
18,9% bărbaţi).

Ø Rata şomajului in rândul bărbaţilor este mai mare;
Ø Ponderea înaltă a bărbaţilor inactivi, care sunt plecaţi peste hotare sau intenţionează 

să o facă în viitorul apropiat. 
Ø Calitatea ocupării pentru bărbaţi este mai precară decât pentru femei; Calitatea ocu-

pării pe piaţa muncii este definită prin indicatori, cum ar fi: ponderea salariaţilor în 
populaţia ocupată, ocuparea grupurilor de referinţă în domeniul agricol, sectorul in-
formal, ponderea angajaţilor 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

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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Tabelul 2.8.
Inegalitățile pe piața muncii

Grupurile de 
referință Formele de excludere/inegalitate Grupul cel mai vulnerabil

Bărbații 1. Bărbaţii sunt ocupaţi mai mult 
în angajarea informală.

2. Bărbaţii sunt ocupaţi mai mult 
în sectorul agricol.

3. Calitatea ocupării pentru 
bărbaţi este mai precară decât 
pentru femei;

Bărbaţii ocupaţi în agricultura rurală de 
subzistenţă.
Bărbaţii inactivi după alte categorii de-
cât: studii, pensionare, treburi casnice, 
migraţie sau intenţie de a migra.

Recomandări

Femeile 1. Femeile nu reuşesc să combi-
ne eficient viaţa profesională 
cu cea de familie.

2. Gradul general de ocupare al 
femeilor este mai mic, compa-
rativ cu cel al bărbaţilor.

Femeile cu copil de vârstă preşcolară 
(0-6 ani).
Femeile de vârstă reproductivă din 
zonele urbane.

Recomandări

Tinerii 1. Tinerii, în special bărbaţii, sunt 
ocupaţi în sectorul informal.

2. Creşte ocuparea tinerilor în 
agricultura de subzistenţă.

3. Descreşte ponderea de salari-
aţi în rândul tinerilor.

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

Recomandări

Vârstnicii 1. Sunt ocupaţi în agricultura de 
subzistenţă

2. Nivelul ocupării este destul 
de jos, în special pentru femei 
(55-64 de ani).

Femeile (55-64 de ani) din zonele 
rurale.

Recomandări
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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 in-

stituțional 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 dife-
rite politici și/sau în procesele de planificare utilizată la nivelul 
UE;

Ø Să identifice și să aplice seturi de instrumente utilizate în cadrul 
metodologiei integrării dimensiunii de gen în diferite politici şi/
sau în procesele de planificare.

Cuvinte și 
sintagme-cheie:

Gender mainstreaming instituţional, unităţile şi mecanismele de 
sprijin, domenii-cheie de intervenţie, dimensiunea internă, foia 
de parcurs a integrării egalităţii de gen, capacităţile tehnice.

Durata sesiunii: 45 minute
Prezentarea obiectivelor – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 10 min.
Activitatea practică 2.4 – 25 min.
Rezumatul sesiunii – 5 min.

Materiale: Tema 2, paragraful 2.4. Cursul Egalitatea de Gen;
Prezentarea Power-Point 2, Modulul 2 EGFP, slide-uri PPT 
2.30-2.34.

Desfășurarea 
sesiunii

1. Prezentarea obiectivelor, durata desfăşurării sesiunii teoretice 
şi a celor practice.

2. Prezentarea informaţiilor din PPT 2.29-2.33 în baza materiale-
lor din tema 2, paragraful 2.4 al cursului EG.

3. Realizarea activităţii practice 2.4.
4. Formularea concluziilor şi a rezumatului sesiunii.
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Activitatea practică 2.4.

Denumirea: Introducerea în problematica integrării egalităţii de gen la nivel de 
instituţie
Discuţie: Abordarea integratoare la nivelul instituţiei/ dimensiu-
nea internă.

Obiective: Ø Să înţeleagă conceptul privind abordarea integratoare a di-
mensiunii de gen la nivel instituţional;

Ø Să cunoască şi să folosească termenii utilizaţi cu referire la 
abordarea integratoare a egalităţii de gen în politicile organiza-
ţionale şi procesele decizionale interne ale instituţiei;

Ø Să conştientizeze importanţa implementării şi aplicării dimensi-
unii interne a egalităţii de gen la nivel de instituţie. 

Materiale: Hârtie, foaie flipchart, markere 
Tabelul 2.9., PTT 2.33 Modulul 2 EGFP.

Timp estimat: 35 de minute
Facilitare:

Pasul 1: Prezentaţi o mică introducere privind abordarea integra-
toare a egalităţii de gen, întrebându-le următoarele întrebări:
• Trebuie sau nu trebuie să abordeze problemele de gen în mun-

ca lor? În ce fel? Cereţi-le să dea exemple sau idei.
• Sunt aspectele de gen importante pentru organizaţie sau 

pentru toate departamentele organizaţiei dvs.? Din ce motive/
cauze?

• Care sunt principalele provocări în integrarea aspectelor de 
gen în activitatea lor/ departamentului şi a instituţiei?

Pasul 2: Continuaţi discuţia solicitându-le să răspundă la următoa-
rele întrebări:
• Ce înţelegeţi că este „integrarea egalităţii de gen” în abordarea 

(dimensiunea) externă şi cea internă?
• Care sunt principalele puncte de intrare sau oportunităţi de 

abordare a problemelor de gen în cadrul organizaţiei? Cum 
poate organizaţia să facă asta?

• Cum se poate observa că o anumită instituţie integrează aspec-
te de gen în munca sa?
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Pasul 3: Utilizând PPT 2.33 şi tabelul 2.9, prezentaţi participanţi-
lor fazele foii de parcurs a integrării egalităţii de gen şi rugaţi să 
răspundă la următoarele întrebări:
• Cum înţeleg prima fază – evitarea? S-a mai întâmplat la nivelul 

instituţiei lor să treacă printr-o asemenea fază, de ex., reforma-
rea unui anumit proces? Cât de mult a durat aceasta faza şi de 
care măsuri a fost nevoie pentru a trece la următoarea fază?

• Să determine la ce etapă/fază se află instituţia?
• Ce înţeleg prin sustenabilitatea pentru activitatea instituţiei? 

Merită eforturile de integrare a dimensiunii de gen la nivelul 
instituţiei lor comparativ cu scopul?

NOTE FORMATOR:
ü Posibile provocări cu privire la integrarea dimensiunii de gen, pe care participanţii ar 

putea să o remarce: lipsa timpului, prioritatea scăzută, prea multe alte responsabili-
tăţi, lipsa bugetului, lipsa competenţelor / cunoştinţelor privind genul, lipsa seturilor 
de instrumente uşor de utilizat, listele de verificare, exemple, lipsa cererii de integrare 
a egalităţii între femei şi bărbaţi, lipsa de sprijin din partea managerului lor, lipsa de 
pregătire sau fundalul în ceea ce priveşte genul, „nu s-a gândit niciodată”, nu este ne-
voie de asta etc.

ü Incluziunea instituţională a dimensiunii de gen este un proces de construire a capa-
cităţii organizaţionale şi de asumare a responsabilităţii pentru a realiza programa-
rea, reorganiza structurile şi revizui procedurile organizaţionale sub aspecte de gen 
în cadrul dimensiunii interne a instituţiei. Are o abordare externă (integrarea dimen-
siunii de gen în programe, servicii) şi dimensiunea internă (în politicile şi structurile 
organizaţionale).

Importanţa dimensiunii interne:

Ø Realizarea egalităţii de gen este o responsabilitate comună şi toate instituţiile şi 
agenţiile guvernamentale trebuie să-şi îndeplinească rolul lor în promovarea ega-
lităţii de gen;

Ø O atmosferă de egalitate şi echitate coroborată cu asigurarea drepturilor egale la 
salarii, promovare în carieră şi echilibrul între viaţă profesională şi cea de familie.

Ø O mai bună cunoaştere şi conştientizare a problematicii egalităţii de gen din ca-
drul instituţiei va amplifica şi va spori impactul asupra domeniului de activitate a 
instituţiei;

Ø Efectuarea unei evaluări a situaţiei prezente a instituţiilor va promova implemen-
tarea integrării şi sustenabilitatea perspectivei de gen.
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BAZA DE DATE pentru activitatea practică

Tabelul 2.9.
Caracteristica Fazelor foii de parcurs privind integrarea egalității de gen la nivelul 
organizației

FAZA CARACTERISTICILE 
0 – Evitarea • Barierele structurale şi culturale în calea progresului /în carieră sunt 

nerecunoscute sau negate.
• Comportament exclusivist şi/sau discriminatoriu faţă de femei, accep-

tat sau normalizat.
• Lipsa analizei, măsurării sau raportării problemelor ce ţin de reprezen-

tarea de gen sau de egalitate.
• Nimeni nu acceptă (sau consideră că nu trebuie să se aloce resurse) 

responsabilitatea pentru egalitatea de gen /diversitate.
1 – 
Acceptarea 

• 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 obligaţiilor de conformitate.

• Responsabilitatea pentru respectarea legislaţiei de gen sau a regle-
mentării este acordată/deţinută de funcţionarii de asistenţă.

• Se colectează numai datele necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor 
de conformitate, fără a fi explorate, analizate sau utilizate efectiv.

2 – 
Programarea

• Activităţile legate de egalitatea de gen / diversitate apar numai ca 
răspuns la problemele, care nu pot fi ignorate;

• Acţiunile şi iniţiativele sunt ad-hoc, mai degrabă reactive şi tactice, 
decât planificate, pro-active şi strategice.

• Iniţiativele de gen sunt deconectate şi fragmentate, ceea ce limitează 
sinergie, eficienţa şi impactul.

• Activităţile zilnice multiple (sarcini ”pe ieri”) au prioritate şi înlocuiesc 
acţiunea privind egalitatea de gen dacă / când este necesar.

• Nerespectarea programelor / iniţiativelor 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 egalităţii de gen sunt 

identificate şi promovate de conducătorii/liderii/actorii interesaţi.
• Se dezvoltă o strategie de gen, care este corelată şi sprijină strategia şi 

obiectivele politicii/proiectului/programei.
• Strategia de gen este utilizată pentru a ghida eforturile, investiţiile şi 

iniţiativele specifice şi este revizuită în mod regulat.
• Planurile de acţiune sunt elaborate şi implementate pentru a realiza 

obiective strategice privind egalitatea de gen.
• Sunt instituite mecanisme de guvernanţă şi de raportare pentru a 

asigura supravegherea acţiunilor.
4 – Integrare • Cele mai bune practici privind egalitatea de gen sunt integrate în 

politicile şi procesele/ politice instituţionale, precum şi în gestiunea 
resurselor umane.

• Beneficiile şi efectele egalităţii de gen sunt înţelese şi integrate la 
toate nivelurile organizaţionale.

• Angajamentul şi progresele în materie de egalitate între femei şi băr-
baţi nu sunt afectate de provocările din domeniul/nivelul central sau 
local/instituţional.

• Barierele structurale şi culturale în calea progresului / a carierei în 
rândul femeilor sunt eliminate, iar modul de abordare a tuturor activi-
tăţilor este sensibil în mod activ.

5 – 
Sustenabilă

• Managementul superior/conducerea prezintă şi urmăreşte, în mod 
public, rezultatele egalităţii de gen în activităţile din domeniu, proce-
sele interne şi gestiunea resurselor umane.

• Liderii au capacitatea, siguranţa şi angajamentul necesare pentru a 
dezvolta cultura incluzivă în cadrul instituţiei.

• Organizaţia şi liderii acesteia sunt modele de promovare a egalităţii de 
gen / incluziunii şi de influenţare a altor persoane.

• Angajamentul continuu faţă de egalitatea de gen nu este afectat de 
schimbările în compoziţia conducerii.

• Egalitatea de gen este, pur şi simplu, o parte a modului în care se des-
făşoară activităţile, pro-activ şi 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 

https://www.wgea.gov.au/sites/default/files/Gender_Strategy_Toolkit.pdf
https://www.wgea.gov.au/sites/default/files/Gender_Strategy_Toolkit.pdf


EGALITATEA DE GEN
Curs pentru Funcționarii Publici82

Rezumat Modulul II.

Iniţierea, promovarea şi monitorizarea implementării abordării integratoare a egalităţii de 
gen revine Guvernului. Autorităţile publice centrale şi locale, în baza actelor normative şi 
a documentelor strategice aprobate, iniţiază procesele de integrare a dimensiunii de gen 
prin crearea mecanismului instituţional intern. In conformitate cu principiul abordării in-
tegratoare a egalităţii de gen definite de organismele internaţionale, aceasta trebuie să se 
regăsească în toate documentele de politici, strategii, programe, proiecte, decizii, măsuri, 
acţiuni etc., la toate nivelele decizionale. Astfel, în cadrul proceselor decizionale pe dimen-
siunea verticală sau privite „de sus în jos”, printre principalele documente de politici, care 
iniţiază integrarea şi promovarea aspectelor de gen, se regăsesc strategiile de dezvoltare 
naţionale, regionale şi locale. 

În cazul autorităţilor publice locale, promovarea egalităţii de gen este determinată de ne-
voile concrete ale femeilor, bărbaţilor, fetelor şi băieţilor 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 bărbaţi, 
ca principiu general, trebuie să fie luat în considerare în toate deciziile, în fiecare fază a 
procesului de elaborare a politicilor, de către toţi actorii implicaţi. Procesul de integrare a 
perspectivei de gen este înţeles ca un ciclu cu mai multe etape: planificare, implementare, 
monitorizare şi evaluare.

Experienţa internaţională arată că integrarea dimensiunii de gen este mai optimă, dacă 
iniţiativele încep cu domeniile esenţiale, precum: piaţa muncii, educaţia, politica socială şi 
a familiei. O altă posibilitate constă în iniţierea procesului de implementare în domeniile 
considerate indiferente din punct de vedere al aspectelor de gen (politicile urbane, politi-
cile din domeniul transportului sau în politicile din domeniul cercetării).

Incluziunea instituţională a dimensiunii de gen este un proces de construire a capacităţii 
organizaţionale şi de asumare a responsabilităţii pentru a realiza programarea, reorganiza 
structurile şi revizui procedurile organizaţionale sub aspecte de gen în cadrul dimensiunii 
interne a instituţiei. Are o abordare externă (integrarea dimensiunii de gen în politici, pro-
grame, servicii publice specifice domeniului) şi dimensiunea internă (în politicile şi structu-
rile organizaţionale). Astfel, ministerele, instituţiile publice şi agenţiile de resort trebuie să 
fie responsabile atât pentru promovarea politicilor privind egalitatea de gen, cât şi pentru 
integrarea egalităţii de gen în sfera lor de activitate, politici, procese decizionale şi 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-
tagme-cheie:

Analiza de gen, Perspectiva de gen, Beneficiile analizei de gen, Metodele 
analizei de gen.

Durata 
sesiunii:

70 minute
Prezentarea obiectivelor – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 15 min.
Activitatea practica 3.1 – 10 min.
Activitatea practică 3.2 – 30 min
Rezumatul sesiunii – 10 min.

Materiale: Tema 3., paragraful 3.1. Cursul Egalitatea de Gen pentru funcţionarii 
publici;
Prezentarea Power-Point 3, Modulul 3 EGFP, slide-uri PPT 3.1-3.11.

Desfășurarea 
sesiunii

1. Prezentaţi obiectivele, durata desfăşurării sesiunii teoretice şi a celei 
practice.

2. Prezentarea informaţiilor din PPT 3.1-3.11 în baza materialelor din 
tema 3, paragraful 3.1 al cursului EG.

3. Realizarea activităţii practice 3.1. 
4. Formularea concluziilor şi a rezumatului sesiunii.
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Activitatea practică 3.1.

Denumirea: Introducere în analiza de gen: conţinutul şi beneficiile analizei de gen
Obiective: Ø Să se familiarizeze cu elementele-cheie şi caracteristicile analizei de 

gen;
Ø Să înţeleagă importanţa şi beneficiile analizei de gen.

Materiale: 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. Întrebaţi-i pe participanţi următoarele întrebări:
a. Ce înţeleg prin termenul Analiza de gen?
b. Care ar fi ariile (aspectele) analizei de gen după înţelegerea Dvs? 

Ce analizăm de fapt? 
Propuneţi 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 obli-
gate 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. Analizaţi următoarele 4 întrebări-cheie ale analizei de gen şi 

propuneţi să reflecteze asupra importanţei acestora în sectorul 
lor de activitate (sau selectaţi 2 sectoare aleatorii la propunerea 
participanţilor:
ð Femeile şi bărbaţii participă în mod egal la luarea deciziilor?
ð Există diferite nevoi şi interese depistate şi recunoscute prin 

politici, activităţi, măsuri?
ð Femeile şi bărbaţii au acces egal la resursele oferite de adminis-

traţia centrală şi locală?
ð Femeile şi bărbaţii au beneficii egale de resursele oferite de 

administraţia centrală şi locală?
3. Ce ar cuprinde analiza de gen în cadrul instituţiei/sectorul în 

care activează? Ce inegalităţi social-economice ar exista în cadrul 
instituţiei/sectorului?
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4. Reţineţi răspunsurile-cheie din flipchart pentru fiecare punct a-c 
separat, şi clarificaţi/subliniaţi răspunsurile pentru fiecare înReţineţi 
răspunsurile-cheie din flipchart pentru fiecare punct a-d sepa-
rat, şi clarificaţi/subliniaţi răspunsurile pentru fiecare întrebare. 
Concomitent, urmăriţi discuţia cu prezentările din Slide-urile PPT 
3.3, 3.5, 3.7

5. Prezentaţi şi subliniaţi separat beneficiile analizei de gen. Slide 3.10

NOTE FORMATOR:
Analiza de gen trebuie privită ca o parte esențială a oricărei activităţi de diagnostic înainte 
de a dezvolta şi implementa orice intervenţie.

Analiza de gen se realizează la toate nivelurile, astfel vizând:

Ø nivel macro: integrat de ex. politici macroeconomice, strategii naţionale de dezvoltare 
şi/sau reducere a sărăciei, programe/bugete de cheltuieli publice, legislaţie, regula-
mente şi proceduri, orientări operaţionale;

Ø nivelul intermediar sau nivelul mezo: integrate, de ex., în planurile de dezvoltare re-
gionale sau raionale, politici sectoriale, strategii, bugete, legislaţii, reglementări şi 
proceduri;

Ø nivel micro: integrate, de ex., în planurile şi programele de dezvoltare comunitară sau 
organizaţională, programe şi activităţi şi programe donatoare.

Pentru întrebarea 1:

a) Analiza de gen prezintă o varietate de abordări şi metode utilizate pentru examinarea 
sistematică a diferențelor dintre rolurile pe care le joacă femeile și bărbații, responsa-
bilităţile pe care le au, diferitele niveluri de putere pe care le deţin, nevoile lor diferite, 
constrângerile şi oportunităţile şi modul în care toate aceste diferenţe au impact viaţa 
lor. 

b) Ariile sau domeniile analizei de gen se referă la următoarele: slide – 3.3.

ð repartizarea pe sexe a forţei de muncă şi modelele (tiparele) de luare a deciziilor;
ð accesul la resurse şi controlul asupra resurselor, activelor şi a beneficiilor;
ð diferenţele existente privind nevoile femeilor/fetelor şi ale bărbaţilor/băieţilor, 

precum şi priorităţile şi punctele forte; 
ð complexitatea relaţiilor de gen în societate, organizaţie sau sfera; diferitele norme 

şi convingeri existente despre gen şi rolurile fiecărui gen;
ð barierele şi constrângerile în participarea/reprezentarea femeilor şi bărbaţilor 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 Înţelegerea esenţei şi a conţinutului componentelor analizei de gen;

Ø Familiarizarea şi identificarea datelor dezagregate pe sexe;
Ø Însuşirea modului de interpretare a datelor prin prisma perspectivei de 

gen.
Materiale: 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.
* in funcţie de grupul-ţintă pot fi introduse şi alte exerciţii introductive 

prezentate la sfarşitul modulului III al prezentului Ghid.
Timpul 
estimat:

30 de minute

Facilitare:
1. Întrebaţi participanţii dacă sunt familiarizaţi cu statistica de gen şi/sau 

au lucrat cu datele dezagregate pe sexe. Dacă da, rugaţi-i să împărtă-
şească experienţa lor cu privire la utilitatea acestora.

2. Prezentaţi participanţilor Tabelul 3.1, explicativ pentru diferenţierea şi 
înţelegerea componentelor de analiză de gen. Lăsaţi-le 5 minute pentru 
citirea şi înţelegerea informaţiei prezentate.

3. Discutaţi informaţia pe componente şi propuneţi-le să prezinte conclu-
zii prin sublinierea avantajelor integrării perspectivei de gen? 

4. Rugaţi participanţii să analizeze Tabelul 3.2. Participanţii pot fi împărţiţi 
în 2 grupe pentru analiza separată a situaţiilor din sectorul non-agricol 
şi cel agricol.

5. Rugaţi grupele să efectueze analiză de gen în baza exemplului din 
Tabelul 3.1. 

Discutaţi rezultatele analizei de gen şi celei comparative (sectorul 
non-agricol versul agricol) obţinute.
6. Cum influenţează integrarea perspectivei de gen asupra concluziilor?
Subliniaţi rolul datelor statistice dezagregate pe sexe pentru elaborarea 
politicilor şi programelor publice.
7. Determinaţi inegalităţile de gen şi diferenţa în mărimea pensiilor 

pentru femei în baza datelor tabelului 3.2. Discutaţi pe scurt, care sunt 
cauzele şi ce recomandări pot fi propuse decalajului în mărimea pensiei 
între femei şi bărbaţi.

NOTE FORMATOR:
1. Statistica de gen în baza datelelor dezagregate pe sexe evidenţiază diferenţele; sublini-

ază cauzele şi stereotipurile care au format aceste diferenţe; conduc/ajută la elabora-
rea unor măsuri sau acţiuni pentru eliminarea acestor diferenţe;
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2. Informaţia din Tabelul 3.1 reflectă diferenţele existente în cadrul analizei. 
3. La prima componentă cu datele dezagregate pe sex se face diferenţierea clară a pre-

zenţei atât numerice, cât şi pe sex. În cadrul etapei 2, se evidenţiază şi mai pronunţat 
(în procente) diferenţa existentă în abordarea problemei şi se constată inegalitatea 
de gen (15% dintre femeile prezente). O astfel de analiză este imposibil de efectu-
at, dacă nu sunt date dezagregate pe sex. Iar, în cadrul componentei 3, se identifică 
atât argumentarea necesităţii reprezentării/participării femeilor şi a cauzelor unei pre-
zenţe scăzute, cât şi efectele negative posibile (soluţionarea temporară sau parţială a 
problemei).

4. Este importantă informarea femeilor privind necesitatea reuniunii; alegerea orei şi zi-
lei astfel, încât să se asigure disponibilitatea femeilor de a participa; stabilirea unui 
procent de prezenţă a locatarilor şi să se poată condiţiona validarea reuniunii printr-un 
procent ridicat al prezenţei femeilor (50%; sau cel puţin 40% din ambele sexe).

5. Pentru informaţiile din tabelul 3.2. explicaţi ce inseamnă disparitatea pensie şi ca se 
calculează ca diferenţa dintre 100 şi raportul dintre mărimea pensiei femeilor şi mări-
mea pensiei bărbaţilor în procente. Aplicaţi perspectiva de gen şi analizaţi situaţia 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 
participat la o reuniune referitoare la sis-
teme noi de management al deşeurilor şi 
al gospodăriei apelor pentru comunitatea 
lor. În acest complex locativ, trăiesc 750 de 
adulţi.

156 de locuitori ai unui bloc locativ au 
participat la o reuniune referitoare la siste-
me noi de management al deşeurilor şi al 
gospodăriei apelor pentru comunitatea lor. 
133 au fost bărbaţi şi 23 au fost femei. 
În acest complex locativ, locuiesc 750 de 
adulţi, reprezentaţi aproximativ egal de 
către bărbaţi 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 şase ori mai mulţi bărbaţi decât femei: bărbaţi – 
85%, femei -15%.
O aprofundare a analizei urmăreşte şi procentul din totalul locuitorilor – în condiţiile în 
care locuiesc un număr aproximativ egal de femei şi bărbaţi în acest bloc, reprezentarea 
lor la reuniune a fost inegală şi anume: bărbaţi – 18%, femei – 3%.
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3. Introducerea perspectivei de gen
Analiza diferențelor de gen, care NU ia 
în considerație teoriile stabilite despre 
relațiile de gen

Analiza care include o perspectivă de gen, 
în baza teoriilor gen stabilite

Femeile au participat în proporţie redusă la 
reuniune, deoarece:
• Femeile nu sunt interesate de manage-

mentul deşeurilor şi al apelor.
• Femeile nu au cunoştinţă despre mana-

gementul deşeurilor şi al apelor.
• Bărbaţii sunt factori de decizie şi lideri 

mai buni decât femeile în subiectele ce 
ţin de managementul deşeurilor şi al 
gospodăriei apelor.

Participarea redusă a femeilor la reuniune 
nu va avea consecinţe negative, deoarece 
acestea vor beneficia oricum de soluţii noi.

Deoarece femeile sunt responsabile/
interesate, în primul rând, pentru sarcini 
care implică managementul deşeurilor şi 
al apelor, prezenţa redusă trebuie să fie 
determinată de alţi factori:
• Întâlnirea a fost stabilită pentru o oră la 

care ar fi putut participa femeile?
• Au fost femeile informate despre 

întâlnire?
• Sunt femeile excluse sistematic din 

procesele decizionale ale comunităţii?
Deoarece femeile sunt gestionarii primari 
ai deşeurilor şi ai apei în casă, participa-
rea redusă a acestora la reuniune este de 
natură să contribuie la soluţii mai puţin 
eficiente şi mai puţin 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 2016 2017 2018

Femei Barbati Femei Barbati Femei Barbati Femei Barbati
Mărimea medie 
a pensiei, total 
pe tara, lei

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

Disparitatea 
pensiei, %

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

https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__09%20PRO/PRO011700reg.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__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 și 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 resur-

selor și beneficiarii acestora;
Ø Să înțeleagă diferențele metodelor de analiză și sfera aplicării acestora.

Cuvinte 
și sintag-
me-cheie:

Nevoi practice, Nevoi strategice, Activitatea de producere, Activitatea de 
reproducere, Rolul triplu al femeii, Matricea analizei de gen.

Durata 
sesiunii:

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.
Rezumatul sesiunii – 10 min.

Materiale: Tema 3, paragraful 3.2. Cursul Egalitatea de Gen pentru Funcţionarii Publici;
Prezentarea Power-Point 3, Modulul 3 EGFP, slide-uri PPT 3.14-3.27.

Desfășu-
rarea 
sesiunii

1. Prezentaţi obiectivele, durata desfăşurării sesiunii teoretice şi a celei 
practice.

2. Prezentarea informaţiilor din PPT 3.14-3.27 în baza materialelor din 
tema 3, paragraful 3.2 al cursului EG.

3. Realizarea activităţii practice 3.2.
4. Formularea concluziilor şi a rezumatului sesiunii.

Activitatea practică 3.3.

Denumirea: Nevoile practice şi strategice ale genului – elemente de bază ale analizei de 
gen 

Obiective: Ø Să cunoască conceptele de nevoi practice şi strategice şi rolul acestora în 
explicarea inegalităţilor de gen şi realizării unei analize de gen calitative;

Ø Să înţeleagă implicaţiile conceptelor pentru elaborarea politicilor, progra-
melor, proiectelor şi activităţilor.
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Materiale: Flipchart, markere, foi
Materialul informativ format în baza cursului paragraful 3.2, tema 3 EGFP;
Slide-ul PPT 3.18 din PPT tema 3 EGFP.

Timpul 
estimat:

15 de minute

Facilitare:
1. Revizuiţi conceptul de nevoi practice şi strategice, folosind PPT 3.18.
2. Întrebaţi-i dacă pot indica orice exemple din fiecare categorie de nevoi şi 

metodele sau strategiile necesare pentru a îndeplini aceste nevoi.
3. Care sunt nevoile practice pentru femeile din mediul urban şi cel rural?
4. Care sunt nevoile strategice pentru femeile din Moldova? 

NOTE FORMATOR:

Nevoi Practice Nevoi Strategice
Ø furnizarea de apă, 
Ø asistenţă medicală 
Ø instruiri
Ø iluminatul public
Ø transportul public accesibil
Ø facilităţi de acces la apă, gaze, canalizare.

Ø femeile să-şi asume o muncă 
considerată tradiţional specifică 
bărbaţilor: preşedintele ţării, şoferi şi 
viceversa – educator la grădiniţă

Ø concedii parentale
Ø împărţirea egală a muncii casnice şi 

de îngrijire
Ø salarii şi pensii egale
Ø programe pentru sănătatea repro-

ductivă a bărbaţilor
Ø ponderea fetelor admise la facultăţi-

le reale IT, fizică, matematică etc.
IMPORTANT!
Îmbunătăţirea nevoilor practice ale femeilor 
este necesară pentru a ameliora condiţiile de 
trai, dar satisfacerea numai acestor nevoi nu 
va schimba poziţia defavorizată (subordonată) 
a femeilor. 
De fapt, aceasta poate consolida diviziunea 
muncii sensibilă la gen existentă.
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Activitatea practică 3.4.

Denumirea: Diviziunea muncii sensibilă la gen în familie. Rolul triplu al femeii.
Instrumentul de analiză – Graficul activităţilor pentru 24 de ore

Obiective: • Să înţeleagă diferenţele în responsabilităţi asumate bazate pe gen şi 
tipurile de muncă (plătite (de producere) şi neplătite (de reproduce-
re)) ale femeilor, bărbaţilor (băieţilor şi fetelor).

• Să aprecieze complexitatea, numărul sarcinilor de lucru şi durata 
zilei de lucru la femei şi bărbaţi.

• Să conştientizeze importanţa rezultatelor analizei de gen şi a instru-
mentelor aplicate – începând cu diviziunea de gen a forţei de mun-
că în familie şi impactul acesteia asupra problemelor de egalitate şi 
echitate de gen în societate. 

Materiale: Hârtie (coală) A4, Materialul informativ format în baza cursului para-
graful 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 şi 3 vor avea sarcina de a proiecta şi discuta despre 

viaţa unui bărbat şi a unei femei într-o gospodărie tradiţională cu 
venituri mici, situată într-un cadru rural. 

3. Grupurile 2 şi 4 de activităţi pentru a discuta despre viaţa unui 
bărbat şi a unei femei într-o gospodărie cu venituri mici într-un 
mediu urban. Toţi ar trebui să decidă asupra locaţiei gospodăriei şi a 
membrilor săi (câţi copii, bunici, persoane cu dizabilităţi etc.)

4. Distribuiţi participanţilor tabelul 3.3. şi să completeze cu membrii 
stabiliţi pentru fiecare familie.

5. Prezentaţi participanţilor tabelul simplificat cu Graficul zilei de 
24 de ore (slide 3.30), explicând diferite categorii de încărcare de 
lucru, şi solicitaţi-le să completeze indicând sarcinile productive şi 
neproductive (tipurile de muncă plătită şi neplătită), bazându-se pe 
exemplul unei familii medii standard din localitate şi completările 
pentru specificul mediului (apă, transport, gaze, gunoi). 

6. Rugaţi să se realizeze, concomitent, următoarele sarcini:
Ø Să se determine numărul activităţilor de lucru şi complexitatea 

pentru femei şi bărbaţi.
Ø Numărul sarcinilor productive şi neproductive (tipurile de muncă 

plătită şi neplătită), precum şi cele în favoarea comunităţii. 
Timpul acordat – 10 minute.

7. Cereţi fiecărui grup să raporteze rezultatele. O persoană din grupul 
1, respectiv 2 prezintă concluzii. Membrii grupurilor 3 şi 4 comple-
tează cu rezultatele lor.
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8. Începeţi discuţia solicitând participanţilor următoarele:
• Care este semnificaţia a „Cine face ce?” în profilul dvs. de familie?
• Cum diferă perspectiva bărbaţilor şi femeilor faţă de activităţile, 

rolurile şi responsabilităţile fiecăruia?
• Cum diferă programele şi volumul de muncă ale bărbaţilor şi 

femeilor într-o gospodărie tipică din mediul urban? Cum diferă 
acestea într-un cadru rural?

• Percepeţi orice implicaţie – din diferenţa de muncă de gen – în 
planificarea şi implementarea intervenţiilor programului dvs.? 
Care?

9. Să se determine cărui tip de nevoi corespund activităţile femeilor, 
respectiv ale bărbaţilor: practice sau strategice?

10. Ce servicii trebuie să presteze puterea locală pentru facilitarea 
muncii neplătite? Care sunt factorii ce pot influenţa prestarea aces-
tor servicii?

NOTE FORMATOR:
1. După completarea tabelului, se constată că mama realizează cele mai multe activităţi, di-

verse, după complexitate şi care necesită nivel de cunoaştere adecvat în diferite domenii.
2. Din totalul activităţilor realizate de mama, cele mai multe fac parte din categoria mun-

cii neplătite, pentru întreaga familie.
3. Din totalul activităţilor cele realizate de tata, sunt pentru satisfacerea nevoilor sale 

strategice, iar în cazul activităţilor realizate de mama, cele mai multe sunt spre satisfa-
cerea nevoilor practice ale familiei.

4. Pentru facilitarea muncii neplătite/reproductive realizate, în mare parte, de mama, în 
cadrul APL, trebuie să se asigure servicii ce ţin de infrastructură şi în special: accesul la 
apă rece/caldă în locuinţă, canalizare, drum asfaltat cu trotuare, iluminat stradal, reţea 
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 Mama Tipul activității Tata Tipul 
activității

6.00 Se trezeşte Doarme 
6.30 Pregăteşte dejunul /adu-

ce apa de la fantână?
Munca neplătită Se trezeşte

7.00 Mănâncă Mănâncă
7.30 Pregăteşte copii de 

şcoală
Munca neplătită Pleacă la serviciu

8.00 Duce copiii la şcoală Serviciu Munca 
plătită

8.30 Pleacă la serviciu Serviciu
9.00- 
17.30

Serviciu Munca plătită Serviciu 

17.30 Vine de la serviciu, pre-
găteşte cina

Serviciu 

18.00 + pregăteşte prânzul 
pentru a doua zi

Serviciu 

18.30 Mănâncă Mănâncă 
19.00 Spală vasele şi pune la 

spălat /spală cu mană 
hainele

Activitate de 
gospodărire// reu-
niuni în localitate

19.30 Calcă pentru ziua de 
mâine

Priveşte TV

20.00 Verifică temele Priveşte TV
20.30-
22.00

Priveşte TV Priveşte TV

22.30 Se pregăteşte de somn Se pregăteşte de 
somn

23.00 Doarme Doarme

https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&id=4448&idc=350
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BAZA DE DATE pentru activitatea practică

Tabelul 3.3.
Graficul activităților pentru 24 de ore

Orele Mama
Tipul 

activi-
tății

Tata
Tipul 

activi-
tății

Fata,
ani

Tipul 
activit

Băiat,
ani

Tipul 
activit

Bunică 
cu

dizabi-
lități

Tipul 
activit

Alt 
mem-

bru

Tipul 
activit

Orele Mama Tipul 
activi-
tății

Tata Tipul 
activi-
tății

6.00
6.30

7.00
7.30
8.00
8.30
9.00- 
17.00
…..

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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Activitatea practică 3.5.

Denumirea: Analiza de gen a prestării serviciilor municipale 
Obiective: • Înţelegerea problemelor de gen în prestarea serviciilor locale;

• Identificarea modalităţilor în care serviciile municipale pot fi oferite 
în mod egal pentru necesităţile femeilor, bărbaţilor, băieţilor, fetelor 
şi ale altor utilizatori, care nu au acces la servicii, cum ar fi bătrânii, 
femeile şi bărbaţii cu dizabilităţi.

Materiale: Materialul informativ format în baza cursului paragraful 3.2, tema 3 EGFP;
Slide-ul PPT 3.18, din PPT modulul 3.

Timpul 
estimat:

20 de minute

Facilitare:
Introducere
Începeţi cu o scurtă introducere cu privire la modul în care o recunoaş-
tere a diferitelor genuri şi a relaţiilor dintre genuri în societăţile noastre 
aprofundează şi înţelegerea responsabilităţilor diferite, adică, femeile şi 
bărbaţii au diferite priorităţi 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 lu-
crează, 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 responsabilităţi.
Etapa A
2. Rugaţi participanţii să întocmească o listă a serviciilor prestate de 

autorităţile locale.
3. Cereţi participanţilor să identifice care dintre aceste servicii constituie 

o prioritate pentru femei şi care pentru bărbaţi şi de ce. 
Acesta este un exerciţiu 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 punc-
tul 4 de mai jos.
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Etapa B
4. Divizaţi participanţii în 3 sau 4 grupuri mici, în funcţie de numărul 

total. Cereţi fiecărui grup să selecteze un raportor, care va face o pre-
zentare. Distribuiţi fiecărui grup unul dintre subiectele:
ð Transportul
ð Educaţia
ð Gestionarea deşeurilor 
ð Apa-canalizare
ð Protecţia mediul local
ð Proiectarea parcurilor

Rugaţi grupurile să identifice priorităţile 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.

Transport
1. Prioritate pentru femei, 

deoarece…….
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 deşeurilor, pro-
tecţia mediului şi gestionarea parcurilor. Rugaţi participanţii să enu-
mere toate priorităţile specifice de gen, înainte de a începe să discute 
despre implicaţiile referitoare la furnizarea serviciilor municipale.

6. În funcţie de nevoile de gen identificate, rugaţi să elaboreze şi să 
înscrie în tabel, sub forma redata mai jos, câteva Recomandări privind 
îmbunătăţirea serviciilor pentru femei şi bărbaţi. 

Recomandări pentru serviciile de transport sensibile la gen

1.

2.

3.

7. Întrebări pentru încheiere şi 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 şi pe 

beneficiari ai serviciilor locale, atunci ar fi mai uşoară planificarea 
proiectelor şi alocarea resurselor, ţinând cont de ceea ce aţi învăţat 
astăzi?
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Activitatea practică 3.6.

Denumirea: Utilizarea instrumentului de analiza: Profilul de acces şi control 
Obiective: Ø Familiarizarea cu unul dintre instrumentele principale ale analizei de 

gen, care vizează accesul şi controlul resurselor;
Ø Înţelegerea diferenţelor existente între bărbaţi şi femei în ceea ce 

priveşte accesul la resursele, activele şi beneficiile, precum şi controlul 
asupra acestora 

Ø Utilizarea informaţiilor obţinute pentru fundamentarea şi elaborarea 
ulterioară a măsurilor şi acţiunilor privind eliminarea disparităţilor 
existente.

Materiale: 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.

Timpul 
estimat:

40 de minute

Facilitare:
1. Rugaţi participanţii să rămână în grupuri mici de 2-3 persoane.
2. Distribuiţi fiecărui grup tabelul 3.4. Resurse – acces şi control.
3. Prezentaţi slide-ul 3.20 şi explicaţi.
4. Grupurile vor completa tabelul pentru accesul, controlul asupra resur-

selor date, cât şi beneficii, control asupra beneficiilor prin prisma unei 
localităţi tradiţionale mici (la decizia grupului pot fi schimbat obiectul 
analizei)/ comunităţii//familiei.

Timpul de completare: 15-20 minute.
5. Câte o persoană desemnată de fiecare grup prezintă concluzii, cu com-

pletarea poziţiilor de la alte grupuri. 
6. Discutaţi cu participanţii despre inegalităţile de gen în ceea ce priveşte 

resursele, beneficiile şi activele, precum şi cum pot fi soluţionate sau 
prevenite pe viitor.

NOTE FORMATOR:
RESURSELE ȘI ACTIVELE includ resursele naţionale şi productive, informaţia, educaţia, veni-
turile, serviciile, ocuparea forţei de muncă şi beneficiile, finanţarea / împrumuturile.

*** în funcţie de grupul-ţintă, poziţiile 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 instituţie 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 şi controlul resurselor, este, de asemenea, important să avem 
în vedere următoarele dimensiuni:

Drepturi 
legale și 
prerogative/
Permisiuni/
Percepții și 
stereotipuri

Ø Politici naţionale şi culturale privind proprietatea asupra activelor (de 
exemplu, abilitatea femeilor de a deţine, în mod legal, bunuri fără per-
misiunea bărbatului, deţinerea în comun, capacitatea de a lua decizii 
legate de active).

Ø Politici naţionale şi culturale privind accesul femeilor la pământ şi 
accesul la resurse,privind moşteniri/succesiuni.

Ø Drepturile la îngrijirea sănătăţii, reprezentarea, procesul legal şi for-
marea familiei sau recunoaşterea.

Puterea Capacitatea de a controla resursele şi de a lua decizii autonome şi inde-
pendente fără constrângere privind: 
cine poate să adopte decizii şi să ia măsuri pentru a obţine resurse; 
credinţe; copii; ocupaţii; afacerile gospodăriei, comunităţii sau statului; 
vot; pentru birou; legislaţie; încheierea de contracte legale; deplasarea şi 
asocierea cu ceilalţi.

BAZA DE DATE pentru activitatea practică

Tabelul 3.4.
 Tabelul privind accesul și controlul resurselor

RESURSE
Ce resurse există?

ACCESUL PE GEN
Cine le poate accesa?
Indicaţi:
F: exclusiv feminin
F / m: predominant feminin
M / F: la fel masculin / 
feminin 
M / f: predominant masculin 
M: exclusiv masculin

CONTROL
Cine are control şi ia decizii 
asupra lor?

Terenuri, copaci ai 
localităţii
Forţă de muncă
Salariu
Timp,
Muncă casnică neplătită

https://www.ndi.org/files/Guide%20to%20Gender%20Analysis%20Frameworks.pdf
https://www.ndi.org/files/Guide%20to%20Gender%20Analysis%20Frameworks.pdf
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Tehnologii noi pentru 
producţie
Tehnologii personale (TV, 
telefon, calculator)

Capital investiţional
Formare profesională, 
Luarea deciziilor în 
gospodărie

BENEFICII
Care sunt avantajele din 
resurse?

ACCESUL PE GEN
Cine le poate accesa?

CONTROL
Cine are controlul şi ia deci-
zii 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;
Ø Să identifice și să cunoască resursele și metodele de colectare a infor-

mațiilor necesare analizei de gen
Cuvinte 
și sintag-
me-cheie:

Disparităţile de gen, Evaluarea rolurilor, Activităţile de colectare a infor-
maţiilor sensibile la gen, Relaţiilor de gen, Metode de colectare a datelor, 
Analiză Participativă, Observare Directă, Resursele Secundare.

Durata 
sesiunii:

90 minute
Prezentarea obiectivelor – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 10 min.
Activitatea practică 3.7 – 25 min.
Activitatea practică 3.8 – 40 min.
Rezumatul sesiunii şi a modulului – 10 min.

Materiale: 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 
sesiunii

1. Prezentaţi obiectivele, durata desfăşurării sesiunii teoretice şi celei 
practice.

2. Prezentarea informaţiilor din PPT 3.33-3.37 în baza materialelor din 
tema 3, paragraful 3.2 al cursului EG.

3. Realizarea activităţii practice 3.7.
4. Realizarea activităţii practice 3.8.
5. Formularea concluziilor şi a rezumatului sesiunii.

Activitatea practică 3.7.

Denumirea: Colectarea datelor primare.
Importanţa abordării participative în cadrul analizei de gen.

Obiective: Ø Să înțeleagă importanța și beneficiile colectării datelor primare; 
Ø Să cunoască modul de efectuare a analizelor într-o manieră 

participativă; 
Ø Să exploreze și să poată aplica diferite metode de colectare a datelor.

Materiale: Materialul informativ format în baza cursului paragraful 3.3, tema 3;
Tabelul 3.5 pentru activitatea dată
Slide-ul PPT 3.35, 3.36 şi PPT 3.37 din PPT tema 3 EGFP.

Timpul estimat: 25 de minute
Facilitare:

1. Pentru iniţierea activităţii, discutaţi cu participanţii unde pot obţine 
datele pentru analiza de gen pentru cele 2 direcţii de analiză.

2. Faceţi un rezumat al discuţiilor, utilizând PPT 3.35, 3.36 şi PPT 3.37.
3. Întrebaţi participanţii care ar putea fi beneficiile colectării datelor 

primare?
4. Cereţi participanţilor să identifice unele dintre metodele de 

colectare a datelor primare în baza tabelului 3.5 distribuit fiecărui 
participant, PPT 3.36. 

5. Notaţi-le pe flipchart. Întrebaţi-i dacă sunt de acord cu limitele 
fiecărei metodologii prezentate în tabel.

6. Întrebaţi participanţii, de ce ar trebui să fie conştienţi de anumite 
limite atunci când efectuează analize participative?

7. Care dintre metodele pot fi utilizate pentru: 
ð elaborarea unei politici publice;
ð proiectarea activităţilor din Planul de Acţiuni; 
ð pentru un program destinat anumitor grupuri sociale; 
ð pentru analiza situaţiei privind egalitatea de gen în cadrul unei 

instituţii publice centrale şi locale (primăria)? 
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NOTE FORMATOR:
Analiza de gen recunoaşte atingerea şi implicarea directă a comunităţii sau grupului poten-
ţial beneficiar al intervenţiei şi efectuarea analizei de gen în mod PARTICIPATIV.

O analiză de gen trebuie să fie cât mai participativă, inclusiv prin:

Ø interviuri individuale cu membrii comunităţii care reprezintă cel mai bine colegii lor;
Ø asigurarea că toţi indivizii etichetaţi drept cheie pentru intervenţie au fost corect inter-

vievaţi sau au jucat în alt mod un rol direct în securizarea informaţiilor sau în utilizarea 
instrumentelor analitice;

Ø verificarea informaţiilor prin discuţii în grup cu diferitele părţi implicate;
Ø implicarea unui număr suficient de participanţi pentru a reflecta o varietate considera-

bilă de situaţii socio-economice şi identităţi 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 (bărbaţi şi femei), cât 
şi cu grupuri mixte, asigurându-se că au fost auzite vocile femeilor.

Țineţi cont de faptul că participarea femeilor la luarea deciziilor este, în general, mai mică 
decât cea a bărbaţilor, 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 Conținutul 
METODE DE 
EVALUARE 
PARTICIPATIVE 
SAU RAPIDE

• se referă la metodele informale utilizate pentru a obţine infor-
maţii detaliate, practice, direct de la beneficiarii proiectului sau 
grupurile ţintă;

• includ metode, cum ar fi: diagramele, calendarele sezoniere, 
cardurile cu imagini de resurse, matrice şi diagramele fluxurilor 
de beneficii.

INTERVIURI 
STRUCTURATE

Se utilizează o listă pregătită de întrebări clar definite şi stabilite. 
Aceleaşi întrebări pot fi adresate unui număr de persoane pentru 
analiza comparativă a răspunsurilor. 
Trebuie să se ţină cont de următoarele 2 aspecte:

- interviurile individuale pot da informaţii irelevante sau inexacte.
- dacă intervievaţii provin din mediul vulnerabil şi/sau au studii 

limitate, ar putea fi tentaţi să spună lucrurile pe care intervieva-
torul vrea să audă. Există riscul ca intervievatul să perceapă acolo 
un răspuns „corect”, care nu reflectă neapărat credinţa/gândirea 
lor reală.
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Tipul Conținutul 
INTERVIURI SEMI-
STRUCTURATE

Implică conversaţii ghidate, în care se decide, în prealabil, doar 
subiectele largi. Intervievatorii sunt liberi să pună noi întrebări pe 
măsură ce apar noi perspective în răspunsul la răspunsurile pe care 
le au intervievaţii.
Întrebările tind să fie „deschise”, mai degrabă, decât să ofere răs-
punsuri da/nu.

INTERVIURI-
CHEIE de 
INFORMARE

Se referă la un interviu semi-structurat sau structurat, cu intervievaţi 
selectaţi atent, care au cunoştinţe detaliate sau experienţă relevantă 
a problemei aflate în discuţie.

DISCUȚII CU 
GRUPURI 
INFORMALE

Nu există o listă de întrebări pregătite pentru beneficiari / 
grupuri-ţintă. 
Se află prin discuţii despre nevoile sau problemele relevante pentru 
beneficiari.
Aceste discuţii informale pot avea loc în timp ce se desfăşoară o altă 
activitate, de ex., în timpul unei vizite pentru a monitoriza progresul 
unui alt program activitate.

Activitatea practică 3.8.

Denumirea: Analiza de gen a datelor dezagregate pe sexe şi integrarea perspecti-
vei de gen în diferite sfere/domenii/problematici din R. Moldova

Obiective: 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; 
Ø Să conștientizeze importanța analizei în clarificarea stereotipurilor, 

barierelor și tiparelor formate în societate, cât și a efectelor aces-
tora pe termen lung asupra situației economico-sociale.

Materiale: ü Materialul informativ format în baza datelor de pe link-urile pre-
zentate mai jos şi tabelele exemple.

ü Tabelele cu datele necesare analizei de pe site-ul oficial al Biroului 
Naţional de Statistică în funcţie de grupul-ţintă sau domeniul de 
interes sau alte surse.

ü Info-grafice imprimate pentru lucru în grup.
Timpul estimat: 40 minute
Facilitare: 1. Pentru iniţierea activităţii, discutaţi cu participanţii, unde pot 

obţine datele pentru analiza de gen şi prezentaţi link-urile de date 
online.

2. Distribuiţi datele dezagregate pe sexe selectate pentru 
grupul-ţintă.
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3. Întrebaţi participanţii care ar putea fi beneficiile colectării şi corec-
titudinii datelor primare?

4. Pentru fiecare indicator, propuneţi să fie identificate cauzele in-
egalităţilor, stereotipurile care au stat la baza şi direcţiile/acţiunile 
posibile de întreprins pe viitor.

5. Discutaţi despre necesitatea introducerii indicatorilor gender şi 
oferiţi exemple de indicatori în baza informaţiilor 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 dimen-
siunea de gen în contextul Obiectivelor de Dezvoltare ale 
Mileniului

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Set_ar-
moniz_indic/1_full_RO_final_publicata.pdf

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

1. Egalitatea de gen în cifre. Disponibil: http://www.genderpulse.md/ro
2. 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%20soci-
ala__ODM/ODM010100.px/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774

4. Barometru de gen în R. Moldova. Disponibil: http://progen.md/files/8393_final_baro-
metrul_de_gen_rom.pdf 

5. Resursele şi publicaţiile Centrului ”Parteneriat pentru Dezvoltare http://progen.md/
index.php?pag=n&tip=publicatii&l=

6. Profiluri statistice ale femeilor şi fetelor din Republica Moldova, pe înţelesul 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 Inegalităţile în R. Moldova: provocări şi oportunităţi. 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 şi bărbaţi? 
Disponibil: http://progen.md/files/1421_indexul_egalitatii_de_gen_2019_final.pdf 

10. Gender pulse. Infografice – Câştigul şi ecartul salarial. https://genderpulse.md/ro/
abilitare-economica/castigul-si-ecartul-salarial/castigul-si-ecartul-salarial

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Gender/Gen_Guide_2008.pdf
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Gender/Gen_Guide_2008.pdf
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Set_armoniz_indic/1_full_RO_final_publicata.pdf
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Set_armoniz_indic/1_full_RO_final_publicata.pdf
http://www.genderpulse.md/ro
http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=264&
http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=264&
https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__ODM/ODM010100.px/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__ODM/ODM010100.px/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__ODM/ODM010100.px/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
http://progen.md/files/8393_final_barometrul_de_gen_rom.pdf
http://progen.md/files/8393_final_barometrul_de_gen_rom.pdf
http://progen.md/index.php?pag=n&tip=publicatii&l=
http://progen.md/index.php?pag=n&tip=publicatii&l=
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=350&id=5294
http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6288
http://egalitatedegen.md/biblioteca/institutii-si-proceduri-pentru-promovarea-egalitatii-de-gen/
http://egalitatedegen.md/biblioteca/institutii-si-proceduri-pentru-promovarea-egalitatii-de-gen/
http://progen.md/files/1421_indexul_egalitatii_de_gen_2019_final.pdf
https://genderpulse.md/ro/abilitare-economica/castigul-si-ecartul-salarial/castigul-si-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 2017 2018

Activități economice – total 11,6 12,4 13,2 14,5 13,5 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 și ani

Activități economice 2015 2016 2017 2018
Agricultura, silvicultura si pescuit 10,7 12,6 11,3 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; intre-
tinerea si repararea autovehiculelor si a 
motocicletelor

9,6 13,7 8,5 14,4

Transport si depozitare 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 38,7 41,4 39,2 38
Tranzactii imobiliare 11,9 12,8 5,6 6,9
Activitati profesionale, stiintifice si 
tehnice

10,7 16,1 15,6 11,5

Activitati de servicii administrative si acti-
vitati de servicii suport

-6,2 -12,2 -17,8 -13,3

Administratie publica si aparare; asigurari 
sociale obligatorii

12,5 9,7 7,4 6,8

Invatamant 3,2 0,4 0,2 -1,3
Sanatate si asistenta sociala 13,5 15,7 15,8 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

https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20Statistica%20gender__GEN01/GEN012400sal.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20Statistica%20gender__GEN01/GEN012400sal.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20Statistica%20gender__GEN01/GEN012400sal.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20Statistica%20gender__GEN01/GEN012400sal.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
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Extras din publicația „Portret statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova în 
2017”

În anul 2017, salariul mediu a constituit pentru femei 5204 lei şi pentru bărbaţi – 6017 
lei. Femeile câştigă în medie cu 13,5% mai puţin fată de bărbaţi (86,5% din salariul mediu 
al bărbaţilor). Exprimată în valoare numerică, discrepanţa constituie în medie circa 813 
lei. 
Cele mai mari discrepanțe ale câștigurilor femeilor și bărbaților sunt în activități finan-
ciare, informații și comunicații, industrie în 2017.
Nivelul de remunerare al femeilor este mai mic decât al bărbaţilor în majoritatea activită-
ţilor economice, discrepanţa fiind de la 0,2% în învăţământ până la 39,2% în activităţi fi-
nanciare şi de asigurări. Disparităţi salariale de gen în defavoarea femeilor au fost înregis-
trate şi în aşa activităţi, precum informaţii şi comunicaţii (35,4%), industrie (19,7%), artă, 
activităţi de recreere şi de agrement (19%), sănătate şi asistenţă socială (15,8%), activităţi 
profesionale, ştiinţifice şi tehnice (15,6%), agricultură, silvicultură şi 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

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ponderea femeilor 
ministre in cadrul 
ministerelor

6,3 18,7 25,0 25,0 25,0 25,0 22,2 33,3

Ponderea feme-
ilor deputate in 
parlament

19,8 19,8 19,8 18,8 21,8 20,8 21,8 20,8

Ponderea femeilor in 
organele de politie

9,8 17,9 18,3 17,1 17,4 17,9 18,8 19,4

Ponderea femeilor 
judecătoare

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 Barbati

Numarul 
persoane Ponderea, % Numarul 

persoane Ponderea, %

2015 10 34,5 19 65,5

http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6288
http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6288
https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20Statistica%20gender__GEN03/GEN030200soc.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20Statistica%20gender__GEN03/GEN030200soc.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
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Femei Barbati

Numarul 
persoane Ponderea, % Numarul 

persoane Ponderea, %

2016 7 24,1 22 75,9
2017 6 21,4 22 78,6
2018 7 25,9 20 74,1

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 și bărbaților în Republica Moldova, 2017

Femei Bărbați
Femeile dețin preponderența în numărul populației 51,9% 48,1%
Speranța de viață la femei este mai mare decât a bărbaților 77,7 ani 69,4 ani
Mai mulți băieți decât fete se nasc anual, fete/băieți 100 106
Femeile se căsătoresc mai timpuriu decât bărbații 25,7 ani 28,5 ani
Rata de ocupare în rândul femeilor este mai mică decât cea 
a bărbaților

38,1% 41,3%

Femeile ocupate au un nivel de pregătire mai înalt ca 
bărbații
- studii superioare

27,4% 22%

- medii de specialitate 16,8% 9,7%
Femeile au un nivel de instruire mai mare decât al bărbaților 23,2% 18%
Femeile câștigă, în medie, cu 13,5% mai puțin ca bărbații 85,5% 100%
Femeile dețin ponderi mai mari în sectorul serviciilor, față de 
sectorul agricol și industrial:
- sectorul servicii 57,8% 42,2%
- sectorul agricol 42,9% 57,1%
- industrie 48,5% 51,5%
- construcţii 8,7% 91,3%
- hoteluri şi restaurante 71,4% 28,6%
- învăţământ 81,9% 18,1%
- sănătatea şi asistenţa socială 79,1% 20,9%
- comerţ 54,9% 45,1%
Femeile, într-o măsură mai mare ca bărbații, preferă activi-
tăți salariate și locuri de muncă formale

69,7% 60,7%

Bărbații dețin ponderi superioare în rândul conducătorilor de 
toate nivelurile

42% 58%

https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20Statistica%20gender__GEN02/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20Statistica%20gender__GEN02/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
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Femei Bărbați
Majoritatea funcțiilor de luare a deciziilor aparțin bărbaților, 
femeile sunt subreprezentate în procesul de luare a deciziilor: 
- la nivel central (parlament şi ministere)

22% 78%

- la nivel local (primarii şi consiliile locale) 25,2% 74,8%
- Conducători de unități economice 27,3% 72,7%
Femeile depășesc cota bărbaților pensionari 64,5% 35,5%
Femeile beneficiază de pensii pentru limită de vârstă mai 
mici decât bărbații
- sectorul non-agricol

2329,6 lei 2258,8 lei

- sectorului agricol 1345,5 lei 1260,6 lei
Bărbați sunt mai optimiști față de nivelul de trai al gospo-
dăriei. Gospodăriile conduse de bărbați, pot să-și permită 
cheltuieli neprevăzute în sumă de 5000 lei.

13,7% 7,4%

Femeile săvârșesc infracțiuni în proporție mult mai mică 
decât bărbații**
Datele pe 2016.

78
la 100 mii 

femei

948
la 100 mii 

bărbaţi

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

Exemplul 4. 

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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http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6288
https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20Statistica%20gender__GEN01/GEN010700mun.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20Statistica%20gender__GEN01/GEN010700mun.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802


EGALITATEA DE GEN
Curs pentru Funcționarii Publici110

Exemplul 5. 

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. 

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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https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20Statistica%20gender__GEN01/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20Statistica%20gender__GEN01/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20Statistica%20gender__GEN01/GEN011200mun.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20Statistica%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 inactivita-
te, Ani si Sexe, %

2015 2016 2017 2018

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

54,9 60,1 54,6 59,9 54,7 60,6 54,2 59

Elev, student 9,1 9,2 9,3 8,9 9,1 8,3 8,2 8,2
Pensionar 16,3 24,9 16 25,1 15,7 25,3 15,3 24,4
Casnic(a) 0,5 11,4 0,4 11,8 0,4 12,3 0,5 11,6
Plecat peste 
hotare

14,9 7,3 15,1 6,8 14,9 6,8 16,9 7,3

Alta situatie 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

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

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. 

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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https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20Statistica%20gender__GEN01/GEN011500mun.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20Statistica%20gender__GEN01/GEN011500mun.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20Statistica%20gender__GEN01/GEN011500mun.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20Statistica%20gender__GEN01/GEN011500mun.px/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
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Exemplul 10.
Raport cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, 2015. Cancelaria de 
Stat a Republicii Moldova. 
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Rezumat Modulul III.

Analiza de gen oferă societăţii şi autorităţilor publice informaţii privind condiţiile şi nevoile 
diferite ale femeilor faţă de cele ale bărbaţilor, precum şi efectele pe care politicile sau pro-
gramele le pot avea asupra acestora din cauza situaţiei iniţiale diferite. Importanța analizei 
de gen are o dublă semnificaţie şi anume: pe de o parte, reflectă că relaţiile de gen au un 
impact semnificativ (mult mai mare şi eficace) în soluţionarea problemelor societăţii, iar pe 
de altă parte, indică cu exactitate ce fel de impact (rezultat scontat) va avea loc şi ce acţiuni 
alternative pot fi întreprinse. Asemenea informaţii conduc la creşterea calităţii strategiilor 
şi politicilor, şi acest lucru este esenţial în satisfacerea nevoilor diferite ale femeilor şi ale 
bărbaţilor.

La nivel local sau instituţional, analiza de gen face vizibil rolul variat al femeilor, bărbaţilor, 
fetelor şi băieţilor pe care aceştia îl au în familie, în comunitate. Lipsa analizei de gen în ca-
drul politicii economice se poate solda cu excluderea perspectivelor şi priorităţilor femeilor 
din strategiile de dezvoltare la nivel naţional şi local.

Calitatea analizei de gen depinde, în primul rând, de calificarea personalului antrenat în 
realizarea ei. Cunoştinţele şi abilităţile, pe care trebuie să le posede specialistul angajat 
pentru realizarea analizei gender, ţin de domenii diferite şi, în special, este nevoie de cu-
noaşterea legislaţiei în vigoare, a prevederilor planurilor şi strategiilor de dezvoltare, la 
nivel naţional şi în domeniul egalităţii de gen în particular, a politicii sociale, precum şi de 
cunoştinţe temeinice în domeniul finanţelor publice şi al analizei sociologice. 

În rapoartele instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale 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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funcţie de un criteriu de bază şi anume nivelul de aplicare: la nivel macro (în cadrul elabo-
rării şi implementării politicilor/strategiilor/programelor), la nivel mezzo (programe regio-
nale, sectoriale, intersectoriale etc.) şi cele la nivel micro (în cadrul unei entităţi publice sau 
private). Aceste modele au fost dezvoltate pentru a aborda diferite aspecte ale egalităţii de 
gen şi, prin urmare, sunt utile pentru diferite priorităţi de politici.

Analiza de gen trebuie să descrie nu numai starea actuală a situaţiei de gen, ci şi cauzele și 
efectele disparităților de gen asupra grupului țintă. În baza identificării cauzelor şi a mo-
tivelor care stau la baza inegalităţilor şi a discriminării, se pot stabili obiective relevante şi 
specifice pentru a le rezolva şi pentru a determina ce activităţi pot contribui la eliminarea 
unor astfel de inegalităţi.

Cel mai important aspect al analizei vizează colectarea datelor. Atunci când există dificultăţi 
sau insuficienţa datelor colectate, atunci se poate apela la resursele secundare. Există ade-
sea diferite tipuri de analize, surse de informaţii şi de date, care pot fi colectate, sintetizate 
şi 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 înţeleagă conţinutul şi esenţa evaluării impactului de gen;
Ø Să identifice şi să cunoască diferenţele evaluării impactului faţă 

de analiza de gen.
Cuvinte și 
sintagme-cheie:

Evaluarea impactului de gen, estimarea efectelor, detectarea 
disparităţilor de gen,
evaluare ex-ante, evaluarea operativă, evaluarea ex-post

Durata sesiunii: 105 minute
Prezentarea obiectivelor – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 10 min.
Activitatea practică 4.1 – 15 min.
Activitatea practică 4.2 – 45 min.
Rezumatul sesiunii – 10 min

Materiale: Tema 4., paragraful 4.1. Cursul Egalitatea de Gen pentru 
Funcţionarii Publici;
Prezentarea Power-Point 4, Modulul 4 EGFP, slide-uri PPT 4.1-4.6.

Desfășurarea 
sesiunii

1. Prezentaţi obiectivele, durata desfăşurării sesiunii teoretice şi a 
celei practice.

2. Prezentarea informaţiilor din PPT 4.1-4.6 în baza materialelor 
din tema 4, paragraful 4.1 al cursului EGFP.

3. Realizarea activităţii practice 4.1.
4. Formularea concluziilor şi a rezumatului sesiunii.
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Activitatea practică 4.1.

Denumirea: Înţelegerea conţinutului şi beneficiile evaluării impactului de gen
(Discuţii participative)

Obiective: Ø Să cunoască conţinutul şi necesitatea evaluării impactului de gen;
Ø Să înţeleagă tipurile şi avantajele efectuării evaluării impactului de 

gen;
Ø Să cunoască sfera de cuprindere a evaluării impactului de gen în 

raport cu analiza de gen.
Materiale: Slide-ul PPT 4.3, 4.5, 4.6. din PPT tema 3.
Timpul estimat: 15 minute
Facilitare:

1. Prezentaţi informaţia din slide-ul PTT 4.4.
2. Întrebaţi participanţii dacă sunt familiarizaţi cu termenul de evalu-

are şi dacă cunosc despre procesul evaluării impactului unei politici 
(ex-ante şi post-ante). Dacă da, rugaţi-i să împărtăşească experien-
ţa lor cu privire la utilitatea şi eficacitatea acestora. 

3. Clarificaţi specificul momentului evaluării şi importanţa fiecărui tip 
de evaluare.

4. Prezentaţi participanţilor slide-ul 4.6. 
5. Discutaţi informaţia pe diferenţele existente şi să identifice sfera 

de cuprindere a evaluării impactului de gen. 
6. În final, la prezentarea slide-ului 4.7 rugaţi participanţii să reflec-

teze asupra menţiunii că evaluarea impactului este un de instru-
ment transformator şi poate genera reorientări majore (ce cred de 
importanţa momentului efectuării evaluării în diferite domenii sau 
activităţi) .

NOTE FORMATOR:
ü Evaluarea impactului de gen trebuie efectuată imediat ce se stabileşte că o anumită 

politică sau un anumit program/proiect au implicaţii asupra relaţiilor de gen. Această 
evaluare are un succes mai mare, dacă este luată în considerare încă din etapele ini-
ţiale 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 ma-
jore ale politicilor în derulare.

ü Momentul efectuării este determinant. Însă, generarea reorientărilor majore în cazul 
unei evaluări operative, deseori, este îngreunat de procesele birocratice şi lipsa meca-
nismelor flexibile.
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Activitatea practică 4.2.

Denumirea: Evaluarea impactului de gen – etapa de identificare a mecanismu-
lui de creare a inegalităţilor

Obiective: Ø Înţelegerea importanţei analizei de gen calitative în determina-
rea cauzelor inegalităţilor;

Ø Cunoaşterea formatului de analiza de gen utilizat în determina-
rea inegalităţilor într-o anumită sferă; 

Ø Însuşirea modului de evaluare a impactului de gen având la 
bază analiza mecanismului de creare a inegalităţilor. 

Materiale: Baza de date şi rezultatele activităţii 2.3. Analiza inegalităţilor 
de gen pe piaţa muncii şi recomandări de intervenţii prin politici 
publice.
Tabelul 4.1, constatator al cauzelor inegalităţilor pe piaţa muncii
Hârtie, flipchart, markere

Timpul estimat: 45 minute
Facilitare: 1. Împărţiţi participanţii în grupuri de 3-4 persoane şi distribuiţi 

setul de materiale;
2. Rugaţi-i să revizuiască figuri şi 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 activi-
tăţi – casnic(ă), plecaţi peste hotare; sau prezentaţi grupurile 
vulnerabile, din tabelul de mai jos, la Note pentru Formator.

3. În baza informaţiei stabilite privind grupurile vulnerabile pen-
tru fiecare categorie de bărbaţi, femei, tineri, vârstnici să iden-
tifice cauzele formării mecanismului de inegalităţi. Sugeraţi să 
identifice cauzele majore percepute şi acceptate de întreaga 
societate şi să completeze tabelul 4.1.

4. Să reflecteze pe fiecare cauză identificată:
ð Cum a influenţat elaborarea politicilor, normativelor sau a 

procedurilor în sfera afectată de inegalităţi?
ð Dacă mai e valabilă o asemenea percepţie în rândul 

tinerilor?
ð Cum poate afecta viitorul?
ð Ce măsuri pot fi întreprinse pentru diminuarea inegalităţilor 

la nivel naţional şi la nivel instituţional?
ð Care e rolul mass-media şi al comunicării instituţionale 

privind inegalitatea identificată. 
5. Rugaţi fiecare grup de participanţi să prezinte câte o inegalita-

te, s-o înscrie pe hârtie flipchart şi să prezinte răspunsurile la 
întrebările de mai sus;
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6. Să se identifice cel puţin o recomandare, considerată viabilă de 
toţi participanţii, în dreptul fiecărui grup vulnerabil. Identificaţi 
autorităţile competente şi/sau responsabile de efectuarea 
unor politici de eliminare a barierelor şi inegalităţilor.

7. La final, discutaţi care sunt efectele/avantajele completării 
analizei efectuate la activitatea 2.3 cu identificarea mecanis-
mului de creare a inegalităţilor.

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

Grupul cel mai 
vulnerabil

Mecanismul de creare a inega-
lităților prin prisma răspunsului 

de politici
Bărbații 1. Bărbaţii sunt 

ocupaţi mai 
mult în angaja-
rea informală.

2. Bărbaţii sunt 
ocupaţi mai 
mult în secto-
rul agricol.

Bărbaţii ocupaţi în 
agricultura rurală de 
subzistenţă.
Bărbaţii inactivi după 
alte categorii decât: 
studii, pensionare, tre-
buri casnice, migraţia 
sau intenţia de a migra.

1. Calificarea formală (nivelul de 
studii) a bărbaţilor determină 
segregarea acestora în sec-
toare mai puţin productive.

2. Rolurile şi stereotipurile de 
gen determină bărbaţii să în-
trerupă procesul de educaţie 
pentru muncă de calificare 
joasă.

http://www.progen.md/
http://www.progen.md/
http://moldova.unwomen.org/ro
http://egalitate.md/
http://egalitatedegen.md/
http://cdf.md/rom/resources/publicatii
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
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Grupuri 
de 

referință

Formele de 
excludere/
inegalitate

Grupul cel mai 
vulnerabil

Mecanismul de creare a inega-
lităților prin prisma răspunsului 

de politici
Femeile 1. Femeile nu 

reuşesc să 
combine 
eficient viaţa 
profesională cu 
cea de familie.

2. Gradul general 
de ocupare al 
femeilor este 
mai mic com-
parativ cu cel 
al bărbaţilor.

Femeile cu copil de 
vârstă preşcolară (0-6 
ani).
Femeile de vârstă re-
productivă din zonele 
urbane.

1. Politicile publice cu privire la 
concediul de îngrijire a copi-
lului nu încurajează bărbaţii 
să beneficieze de acesta. 
Concediul de îngrijire pentru 
femei este mult prea lung, 
comparativ cu alte ţări din UE 
şi OECD.

2. Serviciile de educaţie an-
te-preşcolară (0-3 ani) sunt 
puţin accesibile.

3. Rolurile tradiţionale de gen.
Tinerii 1. Tinerii, în spe-

cial bărbaţii, 
sunt ocupaţi 
în sectorul 
informal.

2. Creşte ocupa-
rea tinerilor în 
agricultura de 
subzistenţă.

3. Descreşte 
ponderea de 
salariaţi în rân-
dul tinerilor.

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

1. Serviciile de orientare în 
carieră din zonele rurale sunt 
mai puţin eficiente.

2. Rolurile de gen influenţea-
ză parcursul educaţional al 
tinerilor.

3. Mobilitatea (atât la nivel na-
ţional, cât şi prin migraţia în 
afara ţării) redusă a femeilor 
(15-24 ani) din zonele rurale.

Vârstnicii 1. Sunt ocupaţi în 
agricultura de 
subzistenţă

2. Nivelul ocupă-
rii este destul 
de jos, în 
special pentru 
femei (55-64 
de ani).

3. Descreşte 
numărul de sa-
lariaţi în rândul 
vârstnicilor.

Femeile (55-64 de ani) 
din zonele rurale.

1. Sistemul de pensii încura-
jează pensionarea precoce a 
femeilor.

2. Discriminarea persoanelor în 
etate la angajare.

3. Puţine oportunităţi de cali-
ficare şi recalificare ajustate 
la necesităţile persoanelor în 
etate.

Sursa: Inegalitățile în R. Moldova: provocări și perspective. CPD -2017. P. 43-49. Disponibil: http://incluziune.md/ro/wp-
content/uploads/2016/10/Studiu-inegalit%C4%83%C8%9Bile-in-RM.pdf 

http://incluziune.md/ro/wp-content/uploads/2016/10/Studiu-inegalit%C4%83%C8%9Bile-in-RM.pdf
http://incluziune.md/ro/wp-content/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 eva-

luării impactului de gen;
Ø Să cunoască particularitățile specifice fiecărei etape de realiza-

re a evaluării impactului de gen.
Cuvinte și 
sintagme-cheie:

Evaluarea impactului de gen, Estimarea efectelor, Detectarea dis-
parităţilor 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.
Rezumatul sesiunii – 10 min

Materiale: Tema 4, paragraful 4.2. Cursul Egalitatea de Gen pentru 
Funcţionarii Publici;
Prezentarea Power-Point 4 EG tema 4, slide-uri PPT 4.9-4.14.

Desfășurarea 
sesiunii

1. Prezentaţi obiectivele, durata desfăşurării sesiunii teoretice şi 
celor practice.

2. Prezentarea informaţiilor din PPT 4.9-4.14 în baza materialelor 
din tema 4, paragraful 4.2 al cursului EG.

3. Realizarea activităţii practice 4.3.
4. Realizarea activităţii practice 4.4.
5. Formularea concluziilor şi a rezumatului sesiunii.

Activitatea practică 4.3.

Denumirea: Implementarea procedurii de evaluarea impactului de gen la nivel 
guvernamental.
Studiu de caz – Belgia

Obiective: 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.
Materiale: Boxa 4.1. Evaluarea impactului de gen. Bunele practici. Belgia.

Prezentarea Power-Point 4 tema 4 EGFP, slide-uri PPT 4.10.
Timpul 
estimat:

15 minute

Facilitare:
1. Distribuiţi boxa 4.1 şi oferiţi 5-7 minute pentru citirea şi înţelegerea 

informaţiilor prezentate;
2. Rugaţi participanţii să se expună asupra informaţiei citite privind expe-

rienţa Belgiei;
3. Revizuiţi slide-ul 4.10 cu sublinierea aspectelor legate de conţinutul, şi 

actorii implicaţi.
4. Dezbateţi punctele forte şi slabe prin prisma implementării în R. 

Moldova;
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5. Rugaţi participanţii să formuleze concluzii şi opinii privind oportunita-
tea şi limitele urmării experienţei Belgiei şi ce măsuri ar putea fi luate 
pentru soluţionarea punctelor slabe ale acţiunii.

NOTE FORMATOR:
Discutaţi despre procedura Evaluarea ex-ante şi ex-post din R. Moldova: respectarea pro-
cedurii, eficacitatea şi performanţă. Care sunt punctele forte şi cele slabe? Ce soluţii pot fi 
adoptate pentru integrarea aspectelor de gen în toate procedurile şi 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 sfârşitul anului 2013, Belgia a adoptat procedura de Evaluarea Impactului de 
Reglementare (RIA) 3, care reprezintă o evaluare preliminară a posibilelor consecinţe ale 
proiectelor de reglementare în domeniile social, economic şi de mediu, precum şi asupra 
autorităţii publice. Aceasta procedura include şi o secţiune privind egalitatea de gen.

Per total, procedura RIA include 21 de teste, dintre care patru sunt propuse spre examinare:

§ Testul Kafka, care urmăreşte să surprindă dacă proiectele de reglementări vor spo-
ri sau reduce povara administrativă a cetăţenilor, a întreprinderilor şi a organizaţiilor 
non-profit;

§ Testul de coerenţă a politicilor pentru dezvoltare;
§ Testul privind IMM-urile, care monitorizează dimensiunea întreprinderii mici şi mijlocii;
§ Testul de gen, care evaluează impactul propunerilor de reglementare asupra femeilor 

şi bărbaţilor.

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 şi, prin urmare, şi al evaluării impactului de 
gen afectează doar noile politici şi programe. Funcţionarii publici implicaţi în elaborarea le-
gii/politicii din cadrul diferitelor ministere sunt responsabili de abordarea aspectelor legate 
de gen, ca parte a acestui exerciţiu mai general de evaluare a impactului. Fiecare ministru 
este responsabil pentru a furniza raportul de evaluare a impactului asupra proiectelor de 

http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment
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reglementări pentru domeniile de politică acoperite sub autoritatea sa. De asemenea, aceş-
tia pot alege să solicite consultanţă de la biroul de asistenţă pentru evaluarea impactului. 

La finalizarea evaluării, poate fi solicitată evaluarea calităţii de la Comitetul de Evaluare a 
Impactului, care funcţionează sub supravegherea Agenţiei pentru simplificare administra-
tivă (AAS). Acest comitet oferă o evaluare ex post printr-un raport anual. Mandatul său se 
bazează pe trei principii: independenţă, încredere şi transparenţă.

Institutul de Egalitate pentru Femei şi Bărbaţi nu are un rol specific în timpul procesului. 
Acesta oferă doar recomandări autorităţilor publice de a îmbunătăţi legile şi reglementări-
le relevante din punctul de vedere al egalităţii de gen.

Conținutul testului de gen:

În Belgia, testul de gen oferă cinci întrebări deschise pentru a evalua impactul propunerii 
asupra femeilor şi bărbaţilor:

§ Care sunt persoanele afectate de noul regulament (direct sau indirect) şi cum sunt 
aceste persoane sau grupuri de persoane dezagregate pe sexe? Dacă nimeni nu este 
afectat, explicaţi de ce.

§ Identificarea posibilelor diferenţe între situaţia femeilor şi bărbaţilor în domeniu.
§ Care dintre aceste diferenţe restricţionează accesul la resurse şi la drepturile funda-

mentale? De ce?
§ Identificarea impactului anticipat pozitiv sau negativ ţinând 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 toţi factorii de 
decizie şi funcţionari publici, cât şi 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 şi lipsa unui sistem de urmărire care să garanteze calita-
tea 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

http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment
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
Studiu de caz: R. Moldova

Obiective: Ø Să cunoască sursele de informare şi 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 
egalităţii de gen în politicile publice;

Ø Să utilizeze criteriile de evaluare în estimarea impactului de gen al politi-
cilor în cadrul instituţiilor publice.

Materiale: Boxa 4.2. privind metodologia de evaluare a integrării egalităţii de gen în 
politicile publice şi Tabelul 4.2 din baza de date pentru activitatea practică.
PPT 4.16-4.19 din Prezentarea PP 4, Modulul 4 EGFP

Timpul 
estimat:

20 minute

Facilitare:
1. Repartizaţi pentru fiecare participant, Boxa 4.2 şi Tabelul 4.2.
2. Prezentaţi informaţia de pe slide-urile PPT 4.16-4.19
3. Discutataţi despre programul cu cel mai mare şi cel mai mic nivel de 

integrare a aspectele de gen: 
ð Planul naţional de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementa-

rea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisi-
bile pe anii 2012-2020;

ð Program de instruire a funcţionarilor publici pentru anii 2016-2020
4. Discutaţi despre metodologia şi criteriile de evaluare.
5. Dezbateţi progresul înregistrat în perioada evaluata.
6. De asemenea, rugaţi-i sa se expună privind următoarele întrebări

• Cât de importantă este realizarea unei asemenea evaluări şi la ce 
etapă al ciclului de politici publice?

• Ce acţiuni pot fi întreprinse la nivelul instituţiei din care fac parte 
pentru a integra criteriile de evaluare a impactului de gen? 

NOTE FORMATOR:
ð Conform rezultatelor analizei privind Relevenţa, Programul de instruire a funcționa-

rilor publici pentru anii 2016-2020 are o relevanță de gen mică4, cu argumentare 
că: ”La moment nu sunt disponibile date statistice sistematizate privind participarea 
funcţionarilor publici la sesiuni de instruire, însă aspectul de gen nu este esenţial în 
acest caz, întrucât accesul la instruiri este egal atât pentru femei, cât şi bărbaţi.”

4 Studiul De ce nu am redus inegalităţile de gen. Indexul integrării dimensiunii de gen în politicile publice 
2013-2016, p.9.
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ð ***Dezbateţi cu participanţii relevanţa programului ţinând cont de datele statistice 
existente privind Numărul femeilor funcţionari publici în posturile de conducere şi în 
posturile de execuţie. Care ar fi legătură dintre participarea la programele de instruire 
privind dezvoltare profesională a femeilor funcţionarii publici şi promovarea acestora 
la posturile de conducere?

BAZA DE DATE pentru activitatea practică

Boxa 4.2
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) a elaborat metodologia ş realizează studii 
din 2013.
Extras din Studiul: ”De ce nu am redus inegalitățile de gen. Indexul integrării dimensiu-
nii 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 şi anume:
1. Analiza şi definirea problemei
2. Cadrul de rezultate (elaborarea strategiei/politicii publice şi rezultatele estimate)
3. Cadrul de implementare al strategiei/politicii
În cadrul fiecărei etape menţionate mai sus am identificat mai multe criterii de analiză (a 
se vedea lista criteriilor în Anexa 1 al Studiului) şi notare pe o scală de la 0,5-4 pentru eva-
luarea 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 Punctaj
Nivel incipient 0,5 puncte
Nivel intermediar 1 – 1,5 puncte
Nivel consolidat 2 – 2,5 puncte
Nivel avansat 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 şi să înţelegem cât de importantă este 
propunerea de politică din perspectiva egalităţii de gen şi cât efort necesită procesul de 
integrare a acestei dimensiuni.
Pentru a calcula cât mai obiectiv relevanţa politicii publice/ strategiei, au fost selectaţi 
indicatori primari sau secundari pentru fiecare document legislativ în parte.
Indicatorii primari se referă la acei indicatori care sunt direct legaţi de scopul şi obiective-
le politicii publice şi, respectiv, vor fi măsuraţi în primul rând. Aceştia au fost evaluaţi pe o 
scală de la 0 – 4 puncte, după cum urmează:

http://www.progen.md/index.php?pag=n&opa=view&id=415&tip=publicatii&start=10&l
http://www.progen.md/index.php?pag=n&opa=view&id=415&tip=publicatii&start=10&l
http://www.progen.md/index.php?pag=n&opa=view&id=415&tip=publicatii&start=10&l
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Scala de evaluare a relevanței politicilor publice prin prisma indicatorilor primari

Decalajul de gen Punctaj Relevanța
0% 0 puncte Nu este relevantă
1 – 4% 0,1 – 0,5 puncte Relevanţă mică
5 – 9% 0,6 – 0,9 puncte Relevanţă medie
10 – 19% 1 – 1,9 puncte Relevanţă semnificativă
20 – 24% 2 – 2,9 puncte Relevanţă mare
25% + 3 – 4 Relevanţă foarte mare

Rezultate: 
Media nivelului de integrare a dimensiunii de gen în politicile publice din 2015-2016 con-
stituie 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 obţinute 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 perioa-
da 2015-2016

Nr. Politica
Definirea 
și analiza 

problemei

Media 
Cadrul de 
Rezultate

Media 
Cadrul de 

Implementare

Media 
Politică 
Publică

1 Planul de Acţiuni pentru anii 
2016- 2020 privind implemen-
tarea Strategiei pentru protecţia 
copilului pe anii 2014-2020

0.58 1.13 0.75 0.82

2 Strategia intersectoriala de 
dezvoltare a abilităţilor şi com-
petenţelor parentale pentru anii 
2016-2022

0.88 1.23 0.84 0.97

3 Strategia privind reforma ad-
ministraţiei publice pentru anii 
2016-2020

0.10 0.45 0.54 0.37

4 Planul de acţiuni 2015-2017 pen-
tru implementarea Programului 
de dezvoltare a educaţiei inclu-
zive in RM pentru anii 2011-2020

0.40 0.83 0.62 0.62

5 Programul naţional de promovare 
a sănătăţii pentru anii 2016-2020

2.00 0.83 1.68 1.44

6 Strategia naţională de dezvoltare 
regională

0.33 0.88 1.63 0.94
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Nr. Politica
Definirea 
și analiza 

problemei

Media 
Cadrul de 
Rezultate

Media 
Cadrul de 

Implementare

Media 
Politică 
Publică

7 Strategia de dezvoltare a resurse-
lor umane din sistemul sănătăţii 
pentru anii 2016 – 2025

0.38 0.75 0.90 0.69

8 Planul naţional de acţiuni pentru 
anii 2016-2020 privind imple-
mentarea Strategiei naţionale 
de prevenire şi control al bolilor 
netransmisibile pe anii 2012-2020

1.63 2.50 1.63 1.92

9 Program de instruire a funcţiona-
rilor publici pentru anii 2016-2020

0.00 0.00 0.20 0.08

10 Planul de acţiuni pentru susţine-
rea populaţiei de etnie romă din 
RM pe anii 2016-2020

0.25 0.94 0.90 0.71

11 Strategia de dezvoltare a Poliţiei 
pentru anii 2016-2020

1.19 1.69 1.45 1.44

12 Strategia naţională 
”Diaspora-2025”

0.56 0.56 0.80 0.85

13 Programul Naţional pentru im-
plementarea Protocolului privind 
Apa şi sănătatea în RM pentru 
anii 2016-2025

0.60 0.75 0.98 0.79

Activitatea practică 4.5.

Denumirea: Evaluarea instituţiei prin prisma aspectelor de gen în baza Listei de 
verificare

Obiective: Ø Să evalueze gradul de integrare a dimensiunii de gen în organizaţiile 
participanţilor şi să se familiarizeze cu unul dintre instrumentele evalu-
ării – Lista de verificare;

Ø Să utilizeze lista de verificare pentru evaluarea egalităţii de gen în instituţie;
Ø Să înţeleagă procesul de construire a capacităţii organizaţionale şi de 

asumare a responsabilităţii pentru a realiza programarea, reorganiza-
rea structurilor şi revizuirea procedurilor organizaţionale sub aspecte 
de gen în cadrul dimensiunii interne a instituţiei;

Ø Să cunoască componentele cadrului strategic de integrare a egalităţii 
de gen supus evaluării;

Ø Elaborarea propunerilor de acţiuni pentru poziţiile cu nivel redus al 
scorului.
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Materiale: PPT 4.20, prezentarea PP 4, Modulul 4 EGFP
Tabelul 4.3 din baza de date pentru activitatea practică

Timpul 
estimat:

40 minute

Facilitare:
1. Introduceţi subiectul, adresând participanţilor următoarele întrebări:
Au fost vreodată implicaţi într-o procedură de evaluare organizaţională?
Sub ce formă? Care sunt experienţele lor de evaluare organizaţională? Au 
fost abordate/incluse probleme de gen?
2. Pentru fiecare participant, o listă de verificare a evaluării instituţionale 

(Tabelul 4.3.) şi prezentaţi informaţia de pe slide-ul 4.20 privind tipul 
de delimitare a activităţilor din cadrul instituţiei (informaţia din tema 
2, paragraful 2.4).

3. Cereţi să completeze formularele timp de maximum 15 minute.
4. Daţi-le instrucţiuni pentru a completa formularul: Pentru fiecare dintre 

cele 20 puncte (organizate în patru aspecte diferite ale capacităţii şi 
disponibilităţii de gen), acestea ar trebui să evalueze gradul în care 
aceste elemente sunt prezente în organizaţia lor, evaluându-le de la 1 
la un grad foarte mic la 5 (într-o mare măsură). 

5. După 15 minute, întrebaţi-- Cum ar evalua nivelul de integrare a di-
mensiunii de gen în organizaţia lor?

6. După discuţia scurtă, cereţi-le să-şi calculeze ratingurile şi să împar-
tă suma pe care o primesc cu numărul afişat în lista de verificare. 
Informaţi-i că acesta este scorul lor evaluat pentru nivelul de integrare 
a dimensiunii de gen în organizaţia lor.

7. Rugaţi-i să aleagă o poziţie cu cel mai mic scor şi să reflecteze asupra 
următoarelor:
• Cât de importantă este realizarea acelui punct pentru instituţie?
• Ce acţiuni pot fi întreprinse pentru iniţierea sau realizarea, de facto, 

a poziţiei respective?

NOTE FORMATOR:
ü Evaluarea instituţiei sub aspect de gen în baza Listei de verificare este cel mai de bază 

şi simplu mod de evaluare instituţională. Lista de verificare, ca model de evaluare, 
chiar dacă nu se referă la impactul de gen, totuşi, determină situaţia actuală şi permite 
stabilirea acţiunilor pe viitor.

ü Lista de verificare este instrumentul care permite organizaţiilor să cunoască situaţia 
integratoare a dimensiunii de gen în toate domeniile şi la toate nivelurile activităţii 
unui birou; adică, în ce măsură acest proces a pătruns în diferitele niveluri şi acţiuni ale 
organizaţiei. 
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ü În cazul acestei activităţi, evaluare este realizată pe baza tipului de delimitare a do-
meniilor de activitate a instituţiei, numit Structura Cadrului general de integrare a 
egalității de gen. Tipologia prezentată în paragraful 2.4., al temei 2 cursului EGFP.

ü Lista de verificare poate fi utilă ca punct de plecare pentru discutarea condiţiilor ge-
nerale necesare integrării genului în organizaţia 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 discutaţi fiecare 
întrebare, să adunaţi diferite puncte de vedere şi să definiţi paşii următori.

ü BENEFICII. Aceasta poate fi utilizată pentru a îmbunătăţi nivelul de integrare a genului 
în procese şi politici, pentru a identifica capacităţile şi lacunele existente, pentru a asi-
gura monitorizarea şi măsurarea progresului în instituţionalizarea integrării perspecti-
vei de gen, pentru a promova egalitatea de gen şi pentru a spori capacitatea colectivă 
de organizare a procesului şi o mai mare responsabilitate colectivă.

ü Un REZULTAT esenţial îl constituie stabilirea proceselor şi procedurilor de sprijinire a in-
tegrării perspectivei de gen în organizaţie, cum ar fi: un plan de acţiune şi o strategie de 
gen, o structură a genului (de exemplu, unitatea de gen, grupul coordonator), un sistem 
de monitorizare şi evaluare general, principalii indicatori de performanţă ai personalu-
lui, o strategie de comunicare generată privind integrarea perspectivei de gen etc.

ü În mod ideal, organizaţia ar trebui să efectueze o evaluare organizaţională completă. 
Dacă acest lucru nu este posibil din cauza lipsei de sprijin, de resurse sau de alte con-
diţii, acest tip de evaluare poate fi efectuat utilizând lista de verificare, va ajuta cel 
puţin la identificarea unor posibile acţiuni imediate şi va oferi o privire iniţială asupra 
situaţiei privind egalitatea de gen pentru a construi condiţii mai bune.

TIPUL ȘI DOMENIUL DE EVALUARE: 
în funcție de resursele umane disponibile, dimensiunea organizației, nevoile, priorități-
le de management, complexitatea organizațională.

LISTA DE VERIFICARE EVALUARE COMPLETĂ

Prezentarea generală a situației 
actuale

Analiza şi prezentarea generală cuprinzătoare

Se concentrează pe cele mai multe 
elemente strategice

Acoperă toate zonele şi nivelurile care constituie 
organizaţia; aspecte interne şi externe

Resurse scăzute și timp redus Solicită timpul şi resursele ridicate

Rezultat: un Plan de Acțiune de bază Rezultat: cel puţin Strategia Egalităţii de Gen a 
instituţiei

Efectuare: de o singură persoană sau 
într-un atelier de lucru sau angajat 
profesionist

Efectuare: în mod participativ, se angajează 
întreaga organizaţie, poate fi condusă de profe-
sionişti angajaţi
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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 Scorul 
total

• Există o persoană şi/sau un grup responsabilă de egalitatea de 
gen în organizaţia mea

• Personalul a fost instruit pentru a avea cunoştinţele şi abilităţi-
le necesare desfăşurării activităţilor sensibile de gen

• Echipele de planificare, implementare, evaluare şi consiliere a 
programelor / proiectelor din instituţia mea sunt membre ale 
unităţilor/grupurilor gender.

• Echipele de planificare, implementare, evaluare şi consiliere a 
programelor / proiectelor din instituţia mea includ cel puţin o 
persoană cu experienţă şi abilităţi specifice în probleme de gen

• Analiza de gen este inclusă în procedurile de planificare şi im-
plementare a programului/planului de activitate ale instituţiei

• 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 şi discutate în mod 

deschis de bărbaţii şi femeile din organizaţia mea
• Instituţia mea are reputaţia de integritate şi competenţe în 

problemele de gen, prin includerea, în toate procesele şi acti-
vităţile, a aspectelor de gen.

• Mediul de lucru din instituţia mea s-a îmbunătăţit pentru 
femei în ultimii doi ani

• Activităţile interne din instituţia mea contribuie la promovarea 
egalităţii de gen

• Instituţia mea a făcut progrese semnificative în integrarea 
aspectelor de gen în procesele, procedurile şi programele 
noastre interne

Sub-totaluri
Scorul total Scorul 

total 
/5 =
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ASPECTUL 3: RESPONSABILITATE 1 2 3 4 5
• Datele colectate pentru programe şi proiecte sunt dezagregate 

pe sexe
• Impactul proiectelor şi al programelor asupra femeilor şi băr-

baţilor este monitorizat şi evaluat
• Programele şi proiectele instituţiei mele asigură participarea 

egală şi beneficiile pentru bărbaţi, femei, băieţi şi fete.
• Conştientizarea problematicii egalităţii de gen în rândul bărba-

ţilor este inclusă în descrierea posturilor şi / sau în criteriile de 
performanţă ale locurilor de muncă

Sub-totaluri
Scorul total Scorul 

total 
/4 =

ASPECTUL 4: VOINȚA POLITICĂ 1 2 3 4 5
• Se impune integrarea egalităţii de gen în programe / proiecte

• Există o politică scrisă, în care se afirmă angajamentul faţă de 
promovarea egalităţii de gen

• Conducerea superioară sprijină politica şi activităţile noastre 
privind egalitatea de gen (sau promovând egalitatea de gen, 
dacă nu există o politică)

• În ultimii ani, s-a înregistrat o creştere a reprezentării femeilor 
în funcţiile de conducere

• Organizaţia mea a alocat resursele financiare adecvate pentru 
a sprijini activitatea de integrare a egalităţii de gen

Sub-totaluri
Scorul total Scorul 

total 
/5 =

Scorul Interpretarea scorului
<2 Instituţia are multe de făcut pentru a îmbunătăţi capacităţile şi pentru a integra 

aspectele de gen în activitatea instituţiei
2-3 Instituţia se îndreaptă în direcţia corectă în consolidarea capacităţilor şi a inte-

grării aspectelor; sunteţi la jumătatea de drum şi mai sunt lucruri de făcut
4 Instituţia a realizat multe în procesul integrării aspectelor de gen în activita-

tea sa, însă încorporarea şi susţinerea eforturilor dvs. rămân cele mai mari 
provocări

5 Instituţia a demonstrat un angajament autentic faţă de consolidarea capacităţi-
lor şi 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 de-
tectarea disparităţilor şi consecinţelor induse de gradul de diferenţiere în bază de gen a 
politicilor şi programelor, şi tinde să reducă consecinţele negative pentru genuri, în special 
pentru cel defavorizat, dar şi promovarea şi susţinerea impactului pozitiv.

Scopul final al evaluării impactului de gen este de a îmbunătăţi proiectarea şi planificarea 
politicii, pentru a preveni un impact negativ asupra egalităţii de gen şi pentru a consolida 
egalitatea între femei şi bărbaţi printr-o legislaţie şi politici mai bine concepute, transfor-
mative. 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 egalităţii 
de gen şi de formulare a politicii, astfel încât să promoveze în mod pro-activ egalitatea între 
femei şi bărbaţi.

Este de menţionat că evaluarea impactului de gen face parte din categoria studiilor de gen, 
alături de analiza de gen şi auditul de gen.

Evaluarea impactului de gen este un exerciţiu complex care furnizează informaţii importan-
te cu implicaţii pe termen lung asupra situaţiilor mai multor femei şi bărbaţi, 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, organizaţia ar trebui să efectueze o evaluare com-
pletă privind situaţia egalităţii 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 puţin, la identificarea unor posibile acţiuni imediate şi va 
oferi o privire iniţială asupra situaţiei privind egalitatea de gen pentru a construi condiţii 
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 și asi-

gurarea 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 
și sintag-
me-cheie:

Macrobugetare, Microbugetare, Bugetarea sensibilă la gen, Guvernarea 
economică, Bugetarea bazată pe performanță, Mecanism de 
responsabilitate.

Durata 
sesiunii:

40 minute
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 Funcţionarii Publici;
Prezentarea Power-Point 5 tema 5 EGFP, slide-uri PPT 5.1-5.10.

Desfă-
șurarea 
sesiunii

1. Prezentaţi obiectivele, durata desfăşurării sesiunii teoretice şi celei 
practice.

2. Prezentarea informaţiilor din PPT 5.1-5.10, în baza materialelor din tema 
5, paragraful 5.1 al cursului EG.

3. Realizarea activităţii practice 5.1.
4. Formularea concluziilor şi a rezumatului sesiunii.
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Activitatea practică 5.1.

Denumi rea: Înţelegerea conceptului şi a beneficiilor bugetării sensibile la gen.
Prezentarea participativă a paragrafului 5.1., tema 5.
Cursul Egalitatea de Gen pentru Funcţionarii Publici;

Obiective: 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.

Materiale: Prezentarea Power-Point 5 tema 5 EGFP, slide-urile PPT 5.2, 5.3, 5.4., 5.9.
Timpul 
estimat:

15 minute

Facilitare:
1. Introduceţi subiectul, cu slide-ul 5.3., adresând participanţilor următoa-

rele întrebări:
a. Aspectele de gen pot viza/aborda politica macroeconomică?
b. Cum pot explica influenţa egalităţii de gen asupra creşterii economice?

2. Prezentaţi slide-ul 5.4. şi propuneţi să răspundă la următoarele 
întrebări:
a. Ce înţeleg prin termenul bugetare?
b. Dacă sunt familiarizaţi cu bugetarea şi dacă cunosc despre procesul 

bugetar. Dacă da, rugaţi să prezinte detalii şi/sau experienţă.
3. Prezentaţi slide-ul 5.5 şi propuneţi să clarifice următoarele:

a. Dacă politicile publice, în mare parte, sunt finanţate din buget, atunci 
care ar fi efectele bugetării sensibile la gen asupra rezultatelor politi-
cilor promovate?

b. În contextul explicării macrobugetării şi microbugetării, cu ce proces 
se iniţiază implementarea BSG; care proces micro sau macro este mai 
eficace prin aspecte de gen?

4. Prezentaţi slide-ul 5.10 şi rugaţi participanţii 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 şi de care nevoi se ţine cont?

6. Analizaţi exemplu simplificat al bugetării sensibile la gen prezentat în 
boxa informativă. Sintetizaţi concluziile.

NOTE FORMATOR:
Ø Consecinţele politicilor macroeconomice depăşesc sfera economică şi afectează, în 

mod direct, sfera socială prin impactul asupra nivelului de trai în gospodăriile şi socie-
tate. În special, în perioadele de criză, efectele politicii macroeconomice pe ierarhiile 
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sociale devin pronunţate (creşterea şomajului, inflaţia, recesiune), care pot intensifica 
stigmatizarea, stereotipurile şi violenţă. 

Ø Politica macroeconomică de stabilizare prin reducerea cheltuielilor publice şi mini-
mizarea inflaţiei se micşorează oportunităţile de angajare şi standardele de viaţă, în 
special vieţile femeilor şi ale persoanelor vulnerabile, aşa cum s-a întâmplat cu progra-
mele de austeritate adoptate pe scară largă în diferite ţări ca răspuns la criza globală 
din 2008.

Ø Bugetarea, per general, vizează atât procesul bugetar (eficacitatea), cât şi modul de 
constituire a fondurilor (veniturilor) şi de alocare (cheltuieli) eficientă. Integrarea as-
pectelor de gen în bugetarea sectorului public vizează: procesul bugetar, veniturile şi 
cheltuielile bugetare.

Ø BSG accelerează procesele de implementare a abordării integratoare a egalităţii de gen 
şi este un instrument indispensabil alături de alte metode şi instrumente de integrare.

Ø De regulă, iniţierea începe prin macrobugetare, însă eficienţa 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 Analiza situației și evaluarea impactului
Beneficiari Costul total 

al investiției, 
euro

Fete Băieţi 

A. • Vor fi construite conform standardelor 
internaţionale (105x68 metri de suprafa-
ţă de joc şi o suprafaţă totală de 120x80 
metri care include vestiare şi scaune 
pentru spectatori)

• Va fi imposibil să fie folosite în alte 
scopuri

• Acestea vor fi deţinute şi gestionate de 
consiliile locale şi folosite de cluburile de 
fotbal locale la tarife favorabile.

• Restul timpului vor fi închiriate comercial 
în funcţie de condiţiile şi preţurile stabili-
te la nivel local. Chiar şi atunci, terenurile 
pot fi folosite exclusiv pentru jocul de 
fotbal

150 13500 50,118,750.00
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Proiect Analiza situației și evaluarea impactului
Beneficiari Costul total 

al investiției, 
euro

Fete Băieţi 

B. ð 13 săli de sport pentru centre raionale
ð 17 săli de gimnastică pentru şcoli
ð 4 săli de sport pentru facultăţi.
ð Multi-funcţionale – destinate pentru mai 

multe sporturi.
ð Sălile vor fi ocupate ocupate zilnic.

26118 26117 51,384,359.00

Analiza bugetului prin prisma aspectelor de gen

Proiectul A Total Băieți % Fete %

Numărul 
beneficiarilor

13750 13600 99% 150 1%

Buget, euro 50,118,750.00 49,572,000.00 99% 540,750.00 1%

Proiectul B.

Numărul 
beneficiarilor

52273 26117 49,9% 26118 50,1%

Buget, euro 51,384,359.00 25,673,011.00 49,9 25,673,994.00 50,1

Analiza comparativă a proiectelor 

Numărul beneficiarilor, 
persoane Buget per beneficiar, euro 

Stadioane de fotbal 13 750 3,645.00
Săli de sport 52 273 983.00
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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 procesu-

lui bugetar;
Ø Să cunoască instituțiile cu responsabilități în procesul bugetar;
Ø Să înțeleagă modul de integrare a aspectelor de gen în responsabili-

tățile instituțiilor participante la procesul bugetar.
Cuvinte și sin-
tagme-cheie:

Procesul bugetar, Aspecte ex-ante al BSG, Aspecte ex-post ale BSG, 
Instrumente de analiză a veniturilor și cheltuielilor bugetare.

Durata 
sesiunii:

60 minute
Prezentarea obiectivelor – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 15 min.
Activitatea practică 5.2 – 30 min.
Rezumatul sesiunii – 10 min.

Materiale: Tema 5, paragraful 5.2. Cursul Egalitatea de Gen pentru Funcţionarii 
Publici;
Prezentarea Power-Point 5 tema 5 EGFP, slide-uri PPT 5.11-5.21.

Desfășurarea 
sesiunii

1. Prezentaţi obiectivele, durata desfăşurării sesiunii teoretice şi celor 
practice.

2. Prezentarea informaţiilor din PPT 5.11-5.21 în baza materialelor din 
tema 5, paragraful 5.2 al cursului EGFP.

3. Realizarea activităţii practice 5.2.
4. Formularea concluziilor şi a rezumatului sesiunii.

Activitatea practică 5.2.

Denumirea: Integrarea/promovarea aspectelor de gen prin sporirea responsabilităţi-
lor instituţiilor participante la procesul bugetar

Obiective: Ø Să identifice aspectele de gen posibile de integrat în procesul bugetar;
Ø Să cunoască responsabilitățile participanților în procesul bugetar 

sensibil la gen.
Ø Să integreze aspectele de gen în responsabilitățile instituțiilor partici-

pante la procesul bugetar.
Materiale: Tabelele 5.1., 5.2., 5.3. cu responsabilităţile participanţilor 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. Prezentaţi slide-ul 5.13-5.16 şi revizuiţi activităţile din BSG.
2. Formaţi 3 grupe şi repartizaţi fiecărui grup tabelele 5.1., 5.2., 5.3.
3. Rugaţi participanţii să completeze tabele cu integrarea aspectelor de 

gen conform cu responsabilităţile instituţiei în procesul bugetar. 15 
minute. Concomitent, solicitaţi să reflecteze şi asupra întrebărilor:
a. De care date/resurse/informaţii ar fi nevoie pentru implementarea 

bugetării sensibile la gen la fiecare instituţie analizată ?
b. Existenţa indicatorilor de performanţă în procesul bugetar ar 

contribui la o mai bună integrare a aspectelor de gen? Care ar fi 
efectele directe şi indirecte?

4. Reprezentantul fiecărui grup să prezinte concluziile, să le scrie sumar 
pe hârtie flipchart şi, dacă e cazul, să fie completaţi cu punctele nei-
dentificate în urma discuţiilor.

5. Constataţi poziţiile identice necesare includerii perspectivei de gen 
pentru toate instituţiile 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 dome-
niile 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 corespunzătoa-
re şi includerea în rapoarte anuale a informaţiilor cu analize gender la nivel sectorial.

q Negocierea repartizării alocaţiilor bugetare cu Ministerul Finanţelor cu scopul asigură-
rii egalităţii de gen.

ADMINISTRAŢIILE PUBLICE LOCALE
§ Realizează analiza de gen în teritoriul administrat în vederea creării bazei de date gen-

der dezagregate, ce va servi la fundamentarea deciziilor de ordin financiar în realizarea 
echităţii de gen.

§ Elaborează strategia de dezvoltare locală şi înaintează propuneri la elaborarea politici-
lor sectoriale cu integrarea aspectelor de gen.

§ Conlucrează cu autorităţile publice centrale şi implementează, la nivel local, progra-
mele şi politicile cuprinse în documentele de planificare strategică de nivel naţional 
evaluând impactul de gen al acestora.
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§ Elaborează şi aprobă bugetul local, incluzând o anexă separată cu evidenţierea impac-
tului de gen al BL.

§ Elaborează bugete pe bază de program şi performanţă cu integrarea aspectelor de 
gen, prin formularea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă sensibili la gen core-
late cu strategia de dezvoltare locală.

§ Includerea în raportul privind executarea bugetului local a progresului în realizarea 
obiectivelor sub aspect de gen.

§ Asigurarea, prin alocaţiile bugetare, a implementării programelor, planurilor şi activi-
tăţilor (aprobate la nivel local) în aşa fel, încât ele să corespundă necesităţilor femeilor 
şi bărbaţilor.

§ Negocierea repartizării transferurilor şi altor alocaţii bugetare cu Ministerul Finanţelor 
cu scopul asigurării egalităţii de gen, justificate prin studii şi analize de gen.

INSTITUŢIILE (ENTITĂŢILE) BUGETARE
§ Reprezintă sectorul de bază, care implementează politicile statului în toate domeniile, 

inclusiv politica de asigurare a egalităţii de gen. Astfel, sunt acumulate toate tipurile de 
informaţie primară, care poate fi utilizată pentru analiza de gen, creând baza statisticii 
de gen al sectorului. Reformalarea propunerilor de buget cu includerea obiectivelor în 
funcţie nevoile temporare şi strategice atât pentru politicile sectoriale, cât şi pentru 
cele interne ale instituţiei.

§ Cuantificarea tuturor indicatorilor de performanţă a programelor (sub-programelor) 
şi formularea acestora sub aspect de gen ( cel puţin 1 obiectiv formulat sub aspect de 
gen per program cu argumentarea în baza datelor statisticii de gen).

§ Includerea în rapoartele privind executarea bugetului instituţiei a progresului în reali-
zarea indicatorilor sensibili la gen.

BAZA DE DATE pentru activitatea practică

Tabelul 5.1.
Responsabilitățile participanților în procesul bugetar sensibil la gen

RESPONSABILITĂȚI
ÎN PROCESUL BUGETAR

RESPONSABILITĂȚI
SENSIBILE LA GEN

ADMINISTRAȚIILE PUBLICE CENTRALE
1) organizează sistemele de planificare, executare, 

evidenţă contabilă şi raportare a bugetului în cadrul 
autorităţii publice respective şi, după caz, în cadrul 
instituţiilor bugetare din subordine;

2) elaborează, aprobă, asigură implementarea şi rapor-
tează strategiile sectoriale de cheltuieli;
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3) stabileşte priorităţile 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 naţional şi 
pe autorităţi publice centrale, în cadrul sectorului de 
care este responsabil, inclusiv determină transferurile 
cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele 
locale;

5) asigură repartizarea şi aprobă limitele de alocaţii 
bugetare anuale şi indicatorii de performanţă pentru 
instituţiile din subordine şi monitorizează performan-
ţele financiare şi nefinanciare.

Tabelul 5.2.
Responsabilitățile participanților în procesul bugetar sensibil la gen 

RESPONSABILITĂȚI
ÎN PROCESUL BUGETAR

RESPONSABILITĂȚI
SENSIBILE LA GEN

ADMINISTRAȚIILE PUBLICE LOCALE
1) elaborează, aprobă şi administrează bugetele locale cu 

respectarea principiilor şi regulilor stabilite de lege şi 
în conformitate cu legislaţia privind finanţele publice 
locale;

2) elaborează prognoze bugetare şi întreprind, în limitele 
competenţelor, măsuri pentru creşterea bazei finan-
ciare şi asigurarea sustenabilităţii bugetelor locale pe 
termen mediu şi lung;

3) înaintează, prin intermediul asociaţiilor reprezentative 
ale autorităţilor administraţiei publice locale, propu-
neri la elaborarea politicii bugetar-fiscale şi a politicilor 
sectoriale, precum şi participă la consultările privind 
relaţiile inter-bugetare;

4) conlucrează cu autorităţile publice centrale şi imple-
mentează la nivel local programele şi politicile cuprin-
se în documentele de planificare strategică de nivel 
naţional;

5) publică bugetele locale şi rapoartele privind executarea 
acestora, inclusiv privind performanţa în cadrul progra-
melor la nivel local.
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Tabelul 5.3.
Responsabilitățile participanților în procesul bugetar sensibil la gen

RESPONSABILITĂȚI
ÎN PROCESUL BUGETAR

RESPONSABILITĂȚI
SENSIBILE LA GEN

INSTITUȚIILE (ENTITĂȚILE) BUGETARE
1) elaborează şi prezintă propuneri de buget;
2) repartizează limitele de alocaţii bugetare conform 

clasificaţiei bugetare;
3) colectează venituri în condiţiile legii;
4) îşi asumă angajamente bugetare şi efectuează cheltu-

ieli în scopurile şi în limitele alocaţiilor bugetare.
5) implementează şi raportează programele în confor-

mitate cu obiectivele şi indicatorii de performanţă 
asumaţi.

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;
Ø Să descrie cerințele ce trebuie luate în considerare la formula-

rea indicatorilor de performanță.
Cuvinte și 
sintagme-cheie:

Bugetarea pe programe, Cadrul logic, Performanţa programelor, 
Indicatorii de produs, Indicatorii de eficienţă, Indicatorii de rezul-
tat, indicator sensibil la dimensiunea de gen

Durata sesiunii: 140 minute
Prezentarea obiectivelor – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 20 min.
Activitatea practică 5.3 – 60 min.
Activitatea practică 5.4 – 45 min.
Rezumatul sesiunii – 10 min.

Materiale: Tema 5, paragraful 5.3. Cursul Egalitatea de Gen pentru 
Funcţionarii Publici;
Prezentarea Power-Point 5 tema 5 EGFP, slide-uri PPT 5.22-5.37.
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Desfășurarea 
sesiunii

1. Prezentaţi obiectivele, durata desfăşurării sesiunii teoretice şi 
celor practice.

2. Prezentarea informaţiilor din PPT 5.22-5.34 în baza materiale-
lor din tema 5, paragraful 5.3 al cursului EGFP.

3. Realizarea activităţii practice 5.3.
4. Formularea concluziilor şi a rezumatului sesiunii.

Activitatea practică 5.3.

Denumirea: Corelarea măsurilor prevăzute în Planul de Acţiuni din Strategia 
de dezvoltare a oraşului cu bugetarea pe programe bazat pe 
performanţă 

Obiective: 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.

Materiale: Tabelele 5.4., 5.5. imprimate cu informaţia din Planul de acţiuni şi 
Programul de bugetare
Prezentarea Power-Point 5 tema 5 EGFP, slide-uri PPT 5.29 – 5.34.
Hârtie flipchart, markere

Timpul estimat: 60 minute
Facilitare:

Formaţi câteva grupe cu participanţi şi distribuiţi fiecărui grup tabe-
lele 5.4 şi 5.5.
Etapa 1. Completarea Planului de Acțiuni cu integrarea aspectelor 

de gen
1. Prezentaţi slide-urile 5.29-5.34 cu accent pe indicatorii de per-

formanţă, astfel, încât participanţii să integreze aspectele de gen 
şi să reformuleze acţiunile prevăzute; Reamintiţi că selectarea 
obiectivelor trebuie să fie efectuată, ţinându-se cont de datele 
dezagregate pe sexe; 

2. Rugaţi participanţii să completeze punctele a), b), c) din Planul de 
acţiuni cu integrarea aspectelor de gen; 

3. Verificaţi rezultatele obţinute; reprezentatul fiecărei grupe să 
prezinte câte o acţiune şi să completaţi/corectaţi rezultatele 
obţinute în caz de necesitate.

Etapa 2. Completarea propunerii de buget prin corelarea acțiunilor 
cu bugetarea pe programe prin:

4. Indicarea la poziţia obiective acţiunii prevăzute în Planul de acţi-
uni la punctul a) reabilitarea drumurilor şi 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. Verificaţi prin discuţie rezultatele obţinute.
6. Prezentaţi slide-urile 5.29-5.34, cu accentul plasat pe indicatorii 

de performanţă, astfel, încât participanţii să integreze aspectele 
de gen şi să reformuleze indicatorii specifici proiectului analizat, 
să-i prezinte pe hârtie flipchart;

7. Câte un reprezentant al fiecărei grupe să le înscrie pe hârtie flip-
chart pentru un punct din a)-c) sau pentru fiecare tip de indica-
tori, în funcţie de numărul grupurilor formate.

8. Verificaţi rezultatele obţinute conform tabelului din slide-ul PTT 
5.34.

9. La final, discutaţi despre avantajele şi provocările activităţilor 
realizate. Unde au fost constate dificultăţi? Care ar fi posibilităţile 
de soluţionare a dificultăţilor?

NOTE FORMATOR:
Rezultatele activității:

Etapa 1. Completarea Planului de Acţiuni cu integrarea aspectelor de gen:

a. Reabilitarea drumurilor şi a trotuarelor în faţa grădiniţei, şcolii, spitalului (altor insti-
tuţii publice) unde beneficiarii sunt preponderent femei, bătrâni, copii, persoane cu 
dizabilităţi (în baza analizei de gen).

b. Iluminarea cartierului „X”, unde numărul beneficiarilor femei, bătrâni, persoane cu 
dizabilităţi este ridicat, comparativ cu alte cartiere (în baza analizei de gen şi a datelor 
dezagregate pe sexe).

c. Renovarea şi extinderea reţelelor de apeduct şi canalizare pentru cartierul „X”, unde 
numărul beneficiarilor femei, bătrâni, persoane cu dizabilităţi este ridicat, comparativ 
cu alte cartiere (în baza analizei de gen şi a datelor dezagregate pe sexe).

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

a) Creşterea numărului instituţiilor (grădiniţe, şcoli, spital etc. – câte?) cu drumuri, trotu-
are reabilitate şi îmbunătăţirea accesului la serviciile publice.

b) Creşterea numărului străzilor iluminate (câte străzi), unde numărul beneficiarilor fe-
mei, bătrâni, persoane cu dizabilităţi este mai ridicat, comparativ cu alte cartiere.

c) Creşterea cu „n” metri a reţelelor de apeduct şi canalizare pentru cartierul, străzile 
„X”, unde numărul beneficiarilor femei, bătrâni, persoane cu dizabilităţi este ridicat, 
comparativ cu alte cartiere.
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Etapa 3. Reformulaţi indicatorii de performanţă din programul de bugetare introducând 
aspectele sensibile la gen. Tabelul de mai jos este prezentat şi pe slide-ul 5.36 din PPT la 
tema 5 EGFP.

Acțiunea a)
Indicator de produs:
Numărul de instituţii publice 
cu drumuri de acces repara-
te/modernizate etc. cu date 
dezagregate pe sexe.
Indicator de eficienţă:
Cheltuielile medii de exer-
citare a guvernării la un 
locuitor din localitate, cu 
date dezagregate pe sexe:
ü bărbaţi/băieţi
ü femei/fete
Indicator de rezultat:
Ponderea /numărul persoa-
nelor beneficiare de accesul 
la serviciile publice, inclusiv:
ü bărbaţi/băieţi
ü femei/fete

Acțiunea b).
Indicatorii de produs:
Lungimea porţiunii de stra-
dă de iluminat;
Numărul locuitorilor (femei, 
bărbaţi, fete, băieţi) pe 
străzi/
cartiere cu date dezagregate 
pe sexe/ beneficiari/ inclu-
siv pe vârstă şi dizabilităţi.
Indicator de eficienţă:
Cheltuielile medii cu ilumi-
narea străzilor per persoana 
beneficiară, dezagregată pe 
sexe, inclusiv:
ü bărbaţi/băieţi
ü femei/fete.
Indicator de rezultat:
Ponderea persoanelor 
beneficiare de accesul la 
iluminat public pe străzi/
cartiere etc., inclusiv:
ü bărbaţi/băieţi
ü femei/fete

Acțiunea c)
Indicatorii de produs:
Lungimea porţiunilor de 
străzi cu reţelele de apeduct 
şi canalizare renovate şi 
extinse;
Numărul locuitorilor (femei, 
bărbaţi, fete, băieţi) pe 
străzi/cartiere cu date 
dezagregate pe sexe/ bene-
ficiari/ inclusiv pe vârstă şi 
dizabilităţi.
Indicator de eficienţă:
Cheltuielile (costul) medii 
per persoana beneficiară 
privind accesul la reţele de 
apeduct şi canalizare deza-
gregată pe sexe:
ü bărbaţi/băieţi
ü femei/fete.
Indicator de rezultat:
Ponderea persoanelor bene-
ficiare de reţele de apeduct 
şi 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 ACȚIUNI
Obiectivul strategic 1. „Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare și sociale prevăzute”

Acțiunea prevăzută în strategie//
Integrarea aspectelor de gen

Costurile
Perioada 
de imple-
mentare

Responsabilii//
sursele de 
finanțare

Indicatorii

a) Reabilitarea reţelelor de drumuri şi 
a trotuarelor 30 mln. 

dolari
2018-
2021

APL, CR, 
SA Drumuri 

Surse 
externe

Reparaţia 
a 90 km 
de drumü …….

b) Iluminarea stradală a cartierelor noi 1,5 mln 
lei

2018-
2020

APL, Red Nord
Fonduri externe

15 km 
de linii 

electriceü ………

c) Renovarea şi extinderea reţelelor de 
apeduct şi canalizare 60 mln 

lei
2018-
2021

APL, SA Servicii 
comunale

Buget local, fon-
duri externe

10 km de 
reţele de 
canalizareü ………..

Etapa 2.

Tabelul 5.5.
Propunere de buget pentru anul 2019 și estimări pe anii 2020-2021

APL XX Cod
Instituţie** Direcția Transport Public și Căi de 

Comunicație
Grupa principală Transporturile, gospodăria drumurilor, 

comunicațiile și informatica
Grupa Organe administrative
Programul Dezvoltarea transporturilor și gospodări-

ei drumurilor
Sub-programul Dezvoltarea drumurilor

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ
Scopul Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare şi sociale prevăzute

Infrastructura drumurilor publice locale dezvoltată menținută în con-
diții de maximă siguranță 
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Obiectivele cu 
aspecte de gen

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

Descrierea suc-
cintă a sub-
programului

Subprogramul conţine activităţile ….
elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare a complexului 
de transport public local şi a infrastructurii drumurilor în vederea 
eficientizării activităţii transportului public, optimizării şi modernizării 
reţelei stradale. 

I. B.
INDICATORII DE 
PERFORMANȚĂ

Denumirea Codul

Unitatea 
de măsură 2017 2018 2019 2020 2021

aprobat apro-
bat proiect esti-

mat
esti-
mat

esti-
mat

Rezultatul Ponderea 
drumurilor re-
parate cu suma 
totală la grupa 
principală.
ü …….
ü 

x % x x 33 33 33

Coeficienţii cu 
iluminarea 

coef. … …. ….

Produsul Reparaţia 
drumurilor
ü …….
ü 

x km x x 30 30 30

Întreţinerea şi 
reparaţia canali-
zarea pluvială
ü ……..
ü 

buc x x nr. nr. nr.

Eficiența costul mediu de 
reparaţie a 1 m2 
drum

lei ∑ ∑ ∑

costul mediu de 
reparaţie a unui 
corp de iluminat

ü ……. 
ü 

lei ∑ ∑ ∑

2019 proiect 2020 
estimat

2021 
estimat
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II. 
CHELTUIELI 
total, mil.

lei

2017/
2018

aprobat …
Total Compon. 

de bază
Mijloace 
speciale

Fonduri 
speciale

Surse 
externe Total Total

63000,0
15 16 17 18 19 20 21
21000,0 ∑ x - ∑x ∑x 21000,0 21000,0

Activitatea practică 5.4.

Denumirea: Corelarea indicatorilor sensibili la gen cu strategiile de dezvoltare 
şi bugetarea pe programe

Obiective: Ø Să cunoască indicatorii sensibili la gen și să aprecieze potenția-
lul utilizării acestora;

Ø Să conștientizeze utilitatea indicatorilor sensibili la gen în 
formularea obiectivelor și direcțiilor strategice și potențialul 
impact asupra situației femeilor și bărbaților;

Ø Să identifice legătura dintre indicatorii sensibili la gen, direcțiile 
strategice de dezvoltare și bugetarea pe programe.

Materiale: Tabelul 5.6. imprimat pentru fiecare participant.
Tema 5 EGFP, slide-uri PPT 5.29 – 5.34.

Timpul estimat: 45 minute
Facilitare: 1. Distribuiţi tabelul 5.6. fiecărui participant şi rugaţi-i să anali-

zeze clase formate de indicatori şi indicatorii sensibili la gen 
incluşi în fiecare clasă. Rugaţi să reflecteze asupra importanţei 
colectării şi formării bazei de date statistice. 

2. Să analizeze corelaţia dintre indicatorii pe clase şi direcţii 
strategice de dezvoltare şi să reflecteze asupra următorului 
cadru-logic de întrebări:
a) Cunoaşterea indicatorilor (de ex. din prima clasă –compo-

ziţia şi dinamica populaţiei) în ce măsura poate contribui la 
stabilirea volumului veniturilor şi cheltuielilor bugetare; pro-
grame de cheltuieli pentru protecţia socială şi cele destinate 
femeilor? Ar ajuta la o repartizare mai eficientă a resurselor 
bugetare;

b) Ce alte avantaje pot fi obţinute din cunoaşterea indicatori-
lor sensibili la gen?

3. Să analizeze corelaţia dintre indicatori sensibili la gen, direcţiile 
strategice şi posibilitatea realizării bugetării pe programe după 
modelul exemplului precedent. Să bifeze în dreptul fiecărei 
direcţii strategice care poate fi bugetată pe programe de per-
formanţă 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 obţinute şi să clari-
fice întrebările apărute.

6. Subliniaţi că, pe plan mondial, există baza de date (standardele) 
cu indicatorii sensibili la gen (peste 300 de indicatori) formulaţi 
pentru toate sectoarele şi domeniile vieţii profesionale, de fa-
milie şi de comunitate. O parte din ei este preluată de BNS, însă 
problemele constă în colectarea şi 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.statis-

tica.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.statis-
tica.md/public/files/publicatii_electronice/Set_armoniz_indic/1_full_RO_final_publi-
cata.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 
indicatori

Indicatorii sensibili la gen Direcțiile strategice Bugetarea 
acțiunilor, 

Compoziția 
și dinamica 
populației

1. Mărimea populaţiei pe sexe, 
total şi % sub 15 ani;

2. Populaţia pe sexe (% de femei 
şi % bărbaţi);

3. Naşterile şi decesele pe sexe, 
anual (număr şi rate la 1.000);

4. Rata netă a migraţiei internaţi-
onale pe sexe;

5. Rata netă a migraţiei interne 
pe sexe.

Ø Viziunea strategică a 
dezvoltării localităţii;

Ø Dinamica viitoare a 
populaţiei; 

Ø Resursele umane;
Ø Potenţialul fiscal 

(impozite şi taxe 
potenţiale);

Ø Volumul alocaţiilor 
bugetare.

ü 

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Gender/Gen_Guide_2008.pdf
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Gender/Gen_Guide_2008.pdf
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Set_armoniz_indic/1_full_RO_final_publicata.pdf
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Set_armoniz_indic/1_full_RO_final_publicata.pdf
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Set_armoniz_indic/1_full_RO_final_publicata.pdf
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20Statistica%20gender__GEN03/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20Statistica%20gender__GEN03/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/50%20Statistica%20gender/50%20Statistica%20gender__GEN03/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
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Clasa de 
indicatori

Indicatorii sensibili la gen Direcțiile strategice Bugetarea 
acțiunilor, 

Așezări 
umane și 
distribuție 
geografică

1. Numărul, %, distribuţia şi 
densitatea populaţiei pe sexe, 
grupe de vârstă, arie geografică 
şi pe sectoare din mediul rural;

2. Situaţia femeilor din mediul 
rural: ratele de mortalitate, 
speranţa de viaţă şi nutriţie;

3. Proprietatea asupra gospodă-
riei, pe regiune şi în funcţie de 
sexul capului gospodăriei;

4. Consumul casnic de energie pe 
regiune şi în funcţie de sexul 
capului gospodăriei;

5. Folosirea timpului pentru acti-
vităţile domestice (colectarea 
de apă, combustibil, hrană), pe 
regiune şi în funcţie de sexul 
capului gospodăriei.

Ø Dezvoltarea infras-
tructurii economice, 
sociale şi de agrement 
de interes local;

Ø Planificarea urbană şi 
rurală;

Ø Organizează serviciile 
publice de gospodărie 
comunală;

Ø Acordarea servicii-
lor publice privind 
aprovizionarea cu apă, 
încălzirea, gestiunea 
deşeurilor, transportul 
public.

Gospodării 
și familii, 
statut 
marital, 
fertilitate

1. Numărul, %, şi distribuţia 
gospodăriilor;

2. % şi distribuţia populaţiei în 
gospodării, după mărime, pe 
sexe;

3. % din gospodării conduse de 
femei, respectiv bărbaţi;

4. % din gospodăriile sărace 
conduse de femei, respectiv 
bărbaţi;

5. Rata brută a naşterilor, la 1000 
de femei în grupe de vârstă 
selectate.

Ø Străzile, drumuri-
le locale, podurile, 
trotuarele;

Ø Iluminarea stradală;
Ø Dezvoltarea reţelelor 

locale de încălzire şi 
alimentare cu gaz;

Ø Alimentarea cu apă şi 
canalizarea;

Ø Colectarea / gestiunea 
deşeurilor.
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Clasa de 
indicatori

Indicatorii sensibili la gen Direcțiile strategice Bugetarea 
acțiunilor, 

Activități 
economice 
-
și participa-
rea forței 
de muncă

1. % din forţa de muncă femi-
nină/masculină ocupată în 
agricultură, industrie şi servicii;

2. % din forţa de muncă femini-
nă/masculină ocupată în poziţii 
manager şi profesionale;

3. % din forţa de muncă femini-
nă/masculină sunt lucrători 
familiali neplătiţi sau ocupaţi 
în sectorul informal (15 ani şi 
peste);

Ø Dezvoltarea 
economică;

Ø Locurile de muncă;
Ø Direcţiile de investiţii;
Ø Dezvoltarea serviciilor 

sociale;
Ø Dezvoltarea profe-

sională destinată 
femeilor;

Ø Construirea şi întreţine-
rea grădiniţelor, şcolilor 
etc.;

4. Rata de ocupare/inactivitate 
pe sexe, rural;

5. Diferenţele de salarizare/ve-
nituri dintre femei şi bărbaţi 
pe ocupaţii şi domenii de 
activitate;

6. Dreptul la concediu de mater-
nitate/ număr de săptămâni/% 
femei care beneficiază de acest 
drept;

7. Dreptul la concediu parental/ 
număr de săptămâni/ % femei, 
respectiv bărbaţi care benefici-
ază de acest drept;

8. Situaţia serviciilor de îngrijire 
a copiilor şi % dintre copiii cu 
vârsta de 0-3 ani şi 3-6 ani be-
neficiază de servicii de îngrijire.

Ø Realizarea măsurilor de 
protecţie şi asistenţă 
socială, protecţia drep-
turilor copilului;

Ø Numărul sporit de 
femei antreprenoare;

Ø Securitatea sporită 
în ocuparea forţei de 
muncă;

Ø Reducerea diferenţelor 
de remunerare între 
bărbaţi şi femei pentru 
munca de valoare 
egală.
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Clasa de 
indicatori

Indicatorii sensibili la gen Direcțiile strategice Bugetarea 
acțiunilor, 

Drepturi 
legale și 
putere 
politică

1. % femeilor şi bărbaţilor în 
funcţii de conducere în admi-
nistraţia publică locală

2. % femeilor şi bărbaţilor în 
funcţii de conducere şi funcţii 
ordinare în administraţia locală

3. % femeilor şi bărbaţilor în 
funcţii de conducere şi funcţii 
ordinare în cadrul uniunilor

4. % femeilor şi bărbaţilor înregis-
traţi în calitate de alegători din 
numărul total de cetăţeni care 
votează

5. % femeilor şi bărbaţilor din 
poliţie, după grad

6. % femeilor şi bărbaţilor în 
funcţii de judecători şi procu-
rori publici

7. % femeilor şi bărbaţilor în 
diferite comitete

Ø Consolidarea capacită-
ţilor şi managementu-
lui autorităţilor locale

Ø Fortificarea capaci-
tăţilor instituţiilor 
locale şi dezvoltarea  
comunitară

Ø Îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor

Ø Îmbunătăţirea calităţii 
vieţii cetăţenilor

Ø Modernizarea şi di-
versificarea serviciilor 
sociale, culturale şi 
educaţionale

Violența 
împotriva 
femeilor

1. Numărul de cazuri raportate de 
violenţă domestică;

2. Numărul cazurilor raportate de 
atacuri sexuale şi violuri;

3. Numărul cazurilor raportate de 
hărţuire sexuală;

4. Rata de condamnare a acuzaţi-
lor de comportamente violente 
asupra femeilor;

5. Numărul măsurilor de protec-
ţie imediată pentru asistarea 
femeilor agresate (ajutor 
juridic, asistenţă financiară, 
asistenţă psihologică, adăpos-
turi, intervenţii ale poliţiei, 
acţiuni ale ONG- urilor);

6. Creşterea / descreşterea actelor 
de violenţă împotriva femeilor 
în timpul conflictelor armate.

Ø Securitatea şi protecţia 
socială

Ø realizarea măsurilor de 
protecţie şi asistenţă 
socială, asigură protec-
ţia drepturilor;

Ø Sănătate publică;
Ø Educaţie publică; 
Ø Dezvoltarea serviciilor 

sociale;
Ø Serviciile de protecţie 

socială primară
Ø Iluminarea stradală
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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 și restructurând ve-
niturile și cheltuielile pentru a promova egalitatea de gen. Avansarea sau perfecţionarea 
proceselor bugetare curente reprezintă un pas înainte prin incorporarea dimensiunii de 
gen în implementarea acestora. 

Abordarea dimensiunii de gen se iniţiază în cadrul macrobugetării, scopul final fiind inte-
grarea eficientă în procesul microbugetării. Realizarea egalităţii de gen prin microbugeta-
rea necesită coordonarea diferiţilor actori la nivelul administraţiei publice centrale, loca-
le 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 insti-
tuţiile publice este foarte complex şi implică mai mulţi participanţi (Ministerul Finanţelor, 
ministerele de resort, autorităţile publice centrale şi locale), se impune o coordonare și 
organizare pe orizontală, prin: stabilirea grupului de conducere interministerială; respon-
sabilizarea ministerelor privind integrarea dimensiunii de gen cu propriile lor capacităţi; 
coordonarea activităţilor administraţiilor publice locale în implementarea obiectivelor pri-
vind egalitatea de gen.

Programele cu obiectivele bugetare sensibile la gen constituie partea esenţială a proce-
sului de planificare şi pregătire a bugetului şi sunt utilizate în formularea şi cuantificarea 
obiectivelor generale pe termen scurt, mediu şi lung în ceea ce priveşte egalitatea de gen. 

Instrumentele şi metodele BSG nu trebuie să se refere numai la distribuirea cheltuielilor şi 
veniturilor, dar şi la ocuparea forţei de muncă, distribuţia veniturilor, economia de îngrijire, 
în special, distribuţia muncii plătite şi neplătite, precum şi la utilizarea timpului liber. În 
plus, nu ar trebui neglijate nevoile specifice de gen, precum şi reacţiile specifice de gen la 
anumite măsuri de politică, dar şi ratingul contribuţiei bugetare la depăşirea stereotipuri-
lor de gen.

O modalitate importantă în crearea oportunităţilor privind introducerea aspectului de gen 
constă în sporirea participării diferitor grupuri la fiecare etapă a procesului bugetar. În te-
oria şi practica mondială se menţionează că, având funcţiile de bază în cadrul procesului 
bugetar, aceşti participanţi pot fi investiţi şi cu unele responsabilităţi ce ţin de bugetarea 
sensibilă la dimensiunea de gen.

Setul indicatorilor de performanţă, prioritizat corespunzător scopurilor şi obiectivelor, tre-
buie să ofere o viziune completă şi să acopere toate activităţile majore ale programului. 
Implementarea abordării integratoare a egalităţii de gen în bugetarea bazată pe programe 
de performanţă se consideră a fi una din cele mai recomandate şi 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;
Ø Să înțeleagă și să argumenteze beneficiile realizării auditului de 

gen.
Cuvinte și 
sintagme-cheie:

Auditul de gen, Auditului de gen participativ, Metodologie de 
autoevaluare, Expertiza de gen, Consolidarea capacităţilor, 
Oportunităţi de inovare.

Durata sesiunii: 40 minute
Prezentarea obiectivelor – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 10 min.
Activitatea practică 6.1 – 15 min.
Rezumatul sesiunii – 10 min.



EGALITATEA DE GEN
Curs pentru Funcționarii Publici 161

Obiectivele sesiunii:
Materiale: Tema 6, paragraful 6.1. Cursul Egalitatea de Gen pentru 

Funcţionarii Publici;
Prezentarea Power-Point 6 EG tema 6, slide-uri PPT 6.1-6.6.

Desfășurarea 
sesiunii

1. Prezentaţi obiectivele, durata desfăşurării sesiunii teoretice şi 
celei practice.

2. Prezentarea informaţiilor din PPT 6.1-6.6 în baza materialelor 
din tema 6, paragraful 6.1 al cursului EG.

3. Realizarea activităţii practice 6.1.
4. Formularea concluziilor şi a rezumatului sesiunii.

Activitatea practică 6.1.

Denumirea: Înţelegerea conţinutului, obiectivelor şi a beneficiilor auditului de gen
Prezentarea participativă.

Obiective: Ø Să cunoască conceptul privind auditul de gen și să identifice elemente-
le acestuia;

Ø Să înțeleagă obiectivele urmărite în cadrul auditului de gen;
Ø Să explice beneficiile irealizării auditului de gen în cadrul instituției.

Materiale: Prezentarea Power-Point 6 EG tema 6, slide-uri PPT 6.2, 6.3, 6.4., 6.6.
Boxa informativă 6.1. din manual.

Timpul 
estimat:

15 minute

Facilitare:
1. Introduceţi subiectul, revenind la slide-ul 6.2, adresând participanţilor 

următoarele întrebări:
a. Ce înţeleg prin audit? Ce experienţa au acumulat privind activitatea 

de audit? Care sunt scopurile unui audit general sau tematic?
b. Cum înţeleg noţiunile de audit social şi de audit de calitate? 
c. De ce se atribuie auditului de gen caracteristica de audit social şi 

audit de calitate?
2. Prezentaţi slide-ul 6.3 şi propuneţi să răspundă la următoarele 

întrebări:
a. Cât de mare este sfera de cuprindere a auditului de gen, reieşind 

din obiectivele acestuia?
b. Care este scopul principal al realizării obiectivelor auditului de gen?

3. Prezentaţi slide-ul 6.4 şi propuneţi să clarifice următoarele:
a. Diferenţele dintre auditul de gen şi un audit general. Ce înseamnă 

metodologia participativă a auditului de gen? 
b. Care ar fi avantajele auditului participativ, ţinând cont de elementul 3?
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4. Prezentaţi slide-ul 6.6 şi rugaţi participanţii să dezvolte înţelegerea fie-
cărui beneficiu prezentat pe slide şi impactul asupra egalităţii de gen la 
nivel instituţional şi al sferei de activitate. 

NOTE FORMATOR:
ü Un audit de gen este, în esenţă, un „audit social” şi face parte din categoria „audituri-

lor de calitate”, ceea ce o deosebeşte de „auditurile financiare” tradiţionale.
ü Auditul de gen participativ evaluează modul în care o unitate, o organizaţie sau un plan 

de acţiuni abordează problema egalităţii de gen în ceea ce priveşte normele internaţi-
onale şi naţionale, dar şi angajamentele şi obligaţiile interne ale instituţiei.

ü Folosind această metodologie de autoevaluare, auditul de gen ia în considerare datele 
obiective şi percepţiile personalului ce ţin de realizarea egalităţii de gen într-o organi-
zaţie, pentru a înţelege mai bine faptele şi întâmplările concrete şi nefondate.

ü Cum diferă auditul participativ de unul tradițional?
• Activitatea de audit a fost utilizată în mod tradiţional de întreprinderi pentru a deter-

mina dacă regulile administrative şi normele stabilite şi 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 şi externe. Aceste tipuri 
de audit stabilesc dacă aranjamentele interne sunt adecvate şi potrivite între ele, dacă 
sunt respectate dispoziţiile şi normele conexe şi cum se pot îmbunătăţi şi inovaţii în 
acest domeniu.

• Auditurile de calitate evaluează politicile, documentele şi manualele scrise ale orga-
nizaţiei şi determină dacă membrii efectiv aplică aceste acte – şi dacă da, cât de bine 
şi cu ce rezultate. Ele dezvăluie nu numai dacă lucrarea se face în mod corect, ci şi 
oportunități de îmbunătățire și inovare. Din acest motiv, auditorii colectează şi anali-
zează percepţiile persoanelor care lucrează în organizaţie şi clienţii săi. Astfel, raportul 
de audit conţine recomandări cu privire la potenţialele îmbunătăţiri şi modul în care 
acestea pot fi efectuate. Actorii responsabili utilizează raportul pentru a elabora un 
plan de acţiune.

• Auditurile de gen participative aparţin categoriei de audituri de calitate, cunoscute şi 
ca audituri sociale, pentru a le distinge de auditurile financiare. Vorbiţi despre analiza 
de gen. OIM utilizează o abordare participativă în cadrul auditurilor de gen pentru a 
promova învăţarea şi asumarea proprietăţii procesului şi a rezultatelor. 



EGALITATEA DE GEN
Curs pentru Funcționarii Publici 163

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;
Ø Să înțeleagă activitățile și instrumentele de lucru în cadrul fiecărei 

etape.
Cuvinte 
și sintag-
me-cheie:

Auditul de gen, Procesul auditului de gen, Cadrul de integrare a egalită-
ții de gen, Instrumente de studiu, Mecanisme specifice de evaluare.

Durata 
sesiunii:

85 minute
Prezentarea obiectivelor – 5 min.
Prezentarea sesiunii – 15 min.
Activitatea practică 6.2 – 55 min.
Rezumatul sesiunii – 10 min.

Materiale: Tema 6, paragraful 6.2. Cursul Egalitatea de Gen pentru Funcţionarii 
Publici;
Prezentarea Power-Point 6 tema 6 EGFP, slide-uri PPT 6.7-6.14.

Desfășurarea 
sesiunii

1. Prezentaţi obiectivele, durata desfăşurării sesiunii teoretice şi celor 
practice.

2. Prezentarea informaţiilor din PPT 6.8-6.14 în baza materialelor din 
tema 6, paragraful 6.2 al cursului EGFP.

3. Realizarea activităţii practice 6.2.
4. Formularea concluziilor şi 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 reali-

zării auditului;
Ø Să cunoască structura raportului de audit de gen;
Ø Să înțeleagă unele provocări și limitele realizării auditului de gen.

Materiale: 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:

55 minute

Facilitare:
1. Introduceţi subiectul cu slide-ul 6.8., adresând participanţilor următoa-

rele întrebări:
a. Ce se urmăreşte şi se identifică prin auditul de gen?
b. Ce înseamnă auditul de gen participativ?

2. Distribuiţi tabelul 6.1. şi oferiţi 15 minute pentru citirea şi înţelegerea 
informaţiilor prezentate;

3. Urmăriţi conţinutul etapelor din slide-urile ulterioare şi conţinutul 
tabelului 6.1 şi completarea tabelului 6.2 Lista de verificare pentru a 
confrunta etapele de realizare a auditului.
Ø Pregătirea auditului slide 6.9 şi punctele I., II., III, din tabelul 6.1; 
Ø Slide 6.10 şi punctul III privind chestionarele; confruntaţi activităţile, 

iar participanţii să-şi expună părerea privind modul de organizare a 
auditului de gen al Parlamentului;

Ø Slide 6.11 şi punctele V., Reguli nescrise şi statisticile din Tabel – 
care sunt principalele concluzii ale evaluării;

Ø Slide 6.12 şi punctul IV. Privind structura raportului de audit şi com-
ponentele acestuia.

4. Întrebaţi participanţii dacă consideră modul de organizare şi rezultate-
le auditului de gen al Parlamentului au fost efectuate eficient, complex 
şi calitativ?

5. Care, după părerea lor, sunt marile provocări privind egalitatea de gen 
la nivelul Parlamentului?

6. Ce acţiuni ar fi utile pentru accelerarea procesului de integrare a egali-
tăţii de gen în R. Moldova.

NOTE FORMATOR:
• Utilizarea limbajului nonsexist în Parlament. În linii mari, deputaţii au raportat că lim-

bajul utilizat pentru discursuri în plen şi mediile neformale se clasifică de la nivel ac-
ceptabil până la excelent. Totuşi, în mediile neformale, situaţia 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 observaţii denigratoare 
din partea colegilor de sex masculin. Pe cărţile de vizită ale unor deputaţi este folosită 
în continuare terminologia masculină, de genul „şef”, în loc de „şefă”.

• Infrastructura Parlamentului a fost evaluată de către deputaţi cu calificativul „bună”. 
Facilităţile, inclusiv blocul sanitar pentru femeile deputat, sunt adecvate.

• Direcţia generală comunicare şi relaţii 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 direcţia are 22 de angajaţi, dintre care doar 
4 sunt bărbaţi.

• Partidele cu mandate în Parlament nu sunt conduse de femei. Totuşi, câteva dintre 
femeile deputat (mai puţin de 20%) deţin funcţia de vicepreşedinte al partidului.

• Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii abilitat cu 
competenţe specifice de abordare a acţiunilor discriminatorii şi de prescriere a reme-
diilor pentru acţiunile discriminatorii. Consiliul nu dispune de capacităţi instituţionale 
şi umane pentru a-şi îndeplini responsabilităţile şi a-şi exercita integral competenţele.

• 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 capacităţii Parlamentului pe aspecte operaţionale 

şi de cultură instituţională. 
ü Cultura instituţională se referă la reguli nescrise, la norme şi obiceiuri adoptate în 

decursul timpului în instituţii, concepute, preponderent, de bărbaţi.
ü Evaluarea a fost realizată în perioada mai – iulie 2015. 
II. Auditul a cuprins următoarele activități:
1) Analiza documentară comprehensivă a cadrului juridic naţional relevant, a studiilor, 

cercetărilor, rapoartelor şi a datelor pertinente disponibile;
2) Pregătirea chestionarelor pentru evaluarea calitativă a activităţii Secretariatului 

Parlamentului şi a subdiviziunilor/angajaţilor săi, a grupurilor parlamentare, precum 
şi a deputaţilor independenţi, concepute să releve practicile, dar şi lacunele din per-
spectiva dimensiunii de gen;

3) Interviuri directe cu membrii Secretariatului Parlamentului;
4) Interviuri directe cu deputaţii din Parlament din partea diferitelor partide politice şi 

cu deputaţii din diferite fracţiuni parlamentare, atât femei, cât şi bărbaţi;
5) Întrevederi consultative cu alţi factori interesaţi, inclusiv cu oficialităţi de la minis-

tere, de la agenţiile publice independente, cu membri ai UNCT, cu reprezentanţi ai 
partenerilor de dezvoltare, ai organizaţiilor societăţii civile şi ai mass-media.
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III. Au fost organizate:
Ø 42 de întrevederi cu 71 de persoane, inclusiv 15 deputaţi, care au reprezentat toate 

cele 5 fracţiuni parlamentare;
Ø întrevederi cu reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, 

precum şi cu oficiali din partea a 2 agenţii publice independente;
Ø întrevederi cu membri ai Secretariatului Parlamentului, inclusiv cu Secretarul 

General;
Ø consultări cu 8 organizaţii ale societăţii civile (OSC), un partener de dezvoltare, 4 

membri ai UNCT, 3 membri ai programului comun PNUD/UN WOMEN, precum şi cu 
2 reprezentanţi 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 capacităţilor Parlamentului de abordare integratoare a dimensi-

unii de gen, 
2. Identifică lacunele şi provocările/problemele critice pe 7 domenii specifice, 
3. Recomandări privind metodele prin care Parlamentul poate deveni o instituţie sensi-

bilă la dimensiunea de gen, pe 10 domenii prezentate în tabele: 

Lacune și probleme în domeniile 
specifice (7 puncte) Recomandările au vizat toate 10 puncte 

1. Reprezentarea femeilor în Parlament
2. Fracțiuni parlamentare
3. Comisii permanente
4. Regulamentul Parlamentului
5. Partide politice
6. Secretariatul Parlamentului
7. Instituții guvernamentale și publice care sprijină egalitatea de gen

8. Guvernul şi entităţile publice
9. Regulamentul de procedură (RP)
10. Acţiuni suplimentare privind integrarea 

dimensiunii de gen.
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V. Din rezultatele evaluării:
În urma consultărilor cu deputaţii, s-a confirmat faptul că preocupările privind egalita-
tea de gen sunt integrate ocazional sau deloc în următoarele domenii de activitate ale 
Parlamentului: Dezbaterile în comisii; Sesiuni/dezbateri pe politici în cadrul fracţiunilor 
de partid; Dezbaterile plenare în Parlament; Audierile parlamentare.
Un număr de parlamentari au menţionat că Parlamentul NU a întreprins niciuna dintre 
următoarele activităţi, menite să promoveze egalitatea de gen:
ð Elaborarea şi adoptarea unui Plan de Acțiuni sau instituirea unui grup de lucru pen-

tru abordarea aspectelor de gen;
ð Organizarea dezbaterilor, reuniunilor şi seminarelor;
ð Distribuirea informaţiilor pe aspecte de gen sau despre integrarea dimensiunii de 

gen;
ð Dotarea în timp util a bibliotecii Parlamentului cu informaţii relevante despre aspec-

tele 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 activităţi şi de abordat egalitatea de gen, deoarece dimen-
siunea de gen face parte din cultura instituţională a fracţiunilor parlamentare şi a 
Parlamentului în ansamblu. 

Æ Deputaţii bărbaţi se bazează pe competenţa colegelor lor din fracţiune, care le atrag 
atenţia şi îi informează cu privire la problemele ce ţin de dimensiunea de gen, în 
cazul în care acestea apar.

***Reguli nescrise
Ø Multe dintre femeile deputat au confirmat că în Parlament domină „clubul gentleme-

nilor” sau „o reţea a băieţilor de altădată”.
Ø Mai mulţi deputaţi, atât bărbaţi, cât şi femei, au menţionat că munca bărbaţilor în 

legislativ este percepută ca având valoare deosebită de munca femeilor parlamentar.
Ø Femeile trebuie să depună eforturi susţinute în vederea promovării în cadrul partidu-

lui. Ce-i drept, aceeaşi afirmaţie nu este întotdeauna aplicabilă şi pentru bărbaţi. Unii 
deputaţi bărbaţi susţin că femeilor le lipseşte capacitatea de a îşi asuma răspunderea 
în poziţii de conducere în Parlament, motiv pentru care nici nu au fost desemnate în 
asemenea funcţii.
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Ø Femeile deputat au acces limitat la negocieri politice/de coaliţie. De fapt, acestea, 
rareori, discută astfel de aspecte în cadrul fracţiunilor. 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 

aleşii poporului.  
După alegerile din 2019, sunt 26 de femei, reprezentând 25,7%. 
În istoria Parlamentului RM, funcţia de Speaker a fost ocupată de o femeie o singură 
dată. Postul de vicepreşedinte este ocupat de dna deputat L. Palihovici.

ü La nivel mondial, ponderea femeilor în camera unică sau în camera inferioară a parla-
mentelor a constituit 22.9%; valoarea medie regională pentru Europa, inclusiv ţările 
nordice, reprezintă 25.3%; şi 

ü numai ţările nordice (40%) depăşesc mediile regionale; şi în Spania femeile parla-
mentar deţin 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 organizaţiei;
b) Obţinerea 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 conversaţii în focus grupe (în 

profunzime şi cu detaliere);
b. Prezentarea rezultatelor.
Etapa 4: Planificarea acțiunilor 
a. Crearea Planului de Acţiune privind Egalitatea 

de Gen;
b. Comunicarea rezultatelor şi a paşilor 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 acţiune 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 egali-

tatea 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 documente-

lor privind egalitatea de gen.
Cuvinte și 
sintagme-cheie:

Transformarea instituţională, dimensiunea structurală, dimensiunea 
personalului, procesul de management al calităţii, faza transformării, 
plan de lucru, principii ale egalităţii 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.
Rezumatul sesiunii – 10 min.

Materiale: Tema 6, paragraful 6.3. Cursul Egalitatea de Gen pentru Funcţionarii 
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 Self-
Assessment 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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Obiectivele sesiunii:
Desfășurarea 
sesiunii

1. Prezentaţi obiectivele, durata desfăşurării sesiunii teoretice şi celor 
practice.

2. Prezentarea informaţiilor din PPT 6.15-6.22 în baza materialelor 
din tema 6, paragraful 6.3 al cursului EG.

3. Realizarea activităţilor practice 6.3. – 6.5.
4. Formularea concluziilor şi a rezumatului sesiunii.

Activitatea practică 6.3.

Denumirea: Introducere în planificarea acţiunilor privind egalitatea de gen în cadrul 
instituţiei
Studiu de caz: Belgia.

Obiective: Ø Să înțeleagă importanța și rolul Planului de Acțiune la nivel instituțio-
nal în procesele integrării dimensiunii de gen;

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

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

Timpul 
estimat:

20 minute

Facilitare:
1. Distribuiţi boxa 6.1 şi oferiţi 5-7 minute pentru citirea şi înţelegerea 

informaţiilor prezentate;
2. Rugaţi participanţii să se expună asupra informaţiei citite privind expe-

rienţa Greciei;
3. Revizuiţi slide-urile 6.19 – 6.21 cu sublinierea aspectelor legate de 

conţinutul, componentele incluse în schema-cadru şi ierarhia studiilor, 
activităţilor şi a documentelor/instrumentelor privind egalitatea de 
gen. Accentuaţi componenţa documentelor/instrumentelor incluse în 
Planul de Acţiune;

4. Rugaţi participanţii să formuleze concluzii şi opinii privind oportu-
nitatea şi limitele urmării experienţei Spaniei privind introducerea 
simultană, în toate instituţiile, a Planului de Acţiune propriu şi specific 
domeniului.

NOTE FORMATOR:
Ø Experienţa Greciei poate fi utilizată şi în cazul Republicii Moldova (să se explice în baza 

datelor din prima temă privind adoptarea legislaţiei în 2006 şi progresul nesemnifica-
tiv al promovării egalităţii de gen, rapoartele în 2015). 
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Ø Elaborarea planului de acţiune privind egalitatea de gen în fiecare instituţie presupune 
realizarea analizelor, evaluărilor şi studiilor de gen specifice domeniului de activitate 
şi a culturii organizaţionale a fiecărei instituţii. Astfel, pe baza acestor studii, pot fi 
elaborate acţiuni reale, măsurabile şi posibile de atins în termenele determinate, în 
prealabil, proprii ritmului şi poziţiei fiecărei instituţii.

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 implementa-

rea politicilor privind egalitatea de gen în cadrul guvernului. 
• După ani de eşec 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 Acţiune privind integrarea genului în cadrul fiecărei instituţii.

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 şi 
responsabilitate.

• Planurile de acţiune sunt fundamentale pentru implementarea cu succes a integrării 
perspectivei de gen. 

• Fiecare unitate ar trebui să aibă propriul plan de acţiune cu privire la domeniul de 
activitate respectiv.

Este un exemplu adecvat promovării transformării instituționale:
• Exemplul este promiţător în măsura în care abordarea integratoare a dimensiunii de 

gen este explicită pentru toate domeniile de activitate şi nu este menţionată doar ca 
un principiu global. 

• Secretariatul General pentru Egalitatea de Gen are un rol de supraveghere, asigurân-
du-se că integrarea dimensiunii de gen este implementată simultan în toate politicile 
publice. 

• În timp ce, fiecare minister este responsabil pentru implementarea integrării per-
spectivei de gen, secretariatul rămâne responsabil pentru dezvoltare, coordonare şi 
monitorizare.

• Secretariatul General pentru Egalitatea de Gen este principalul coordonator şi are un 
rol de supraveghere; toate ministerele sunt responsabile pentru propriul domeniu de 
acţiune.

Lecții învățate în termeni de factori de succes:
• Pagina de pornire a planului de acţiune prevede că „principiul egalităţii de gen nu este 

un lux”, ci este o necesitate.
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• Exemplul Greciei ne arată că integrarea dimensiunii de gen devine şi mai importantă în 
perioadele de criză economică, deoarece păturile mai vulnerabile ale populaţiei sunt 
mai puternic afectate de probleme, inegalităţile şi inechitatea sociale.

Activitatea practică 6.4.

Denumirea: Pregătirea Planului de Acţiune la nivelul instituţiei
Obiective: Ø să pregătească şi să proiecteze un Proiect al Planului de acţiune bazat pe 

Lista de verificare/evaluare a instituţiei;
Ø să înveţe punctele-cheie de iniţiere a integrării dimensiunii de gen în 

organizaţie.
Materiale: Tabelele 6.3 – 6.7 cu formularul Planului de acţiune pe cele 4 aspecte ale eva-

luării instituţionale; Flipchart-uri, markere,
Prezentarea Power-Point 6 EG tema 6, slide-uri PPT 6.19-6.22

Timpul 
estimat:

50 minute

Facilitare:
1. Distribuiţi formularul Planului de acţiuni al participanţilor (tabelele 6.3-6.6), 

explicându-i că acesta poate fi un instrument util pentru stabilirea următo-
rilor paşi în avansarea integrării de gen în organizaţie.

2. Explicaţi formularul de plan de acţiune, informându-i că formularul cuprin-
de paşi pe care organizaţia le poate lua pe baza rezultatului scorului din 
evaluare realizată în baza Listei de Verificare., realizată în cadrul Activității 
practice 4.3. 
** nu toate acţiunile vor fi relevante pentru toate organizaţiile. De exem-

plu, dacă au obţinut un punctaj deosebit într-un anumit aspect al 
integrării perspectivei de gen, este probabil ca aceştia să fi finalizat deja 
unele dintre acţiunile sugerate. 
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3. Cereţi-le să completeze toate cele patru planuri de acţiune (câte unul 
pentru fiecare aspect al capacităţii de gen şi al pregătirii). Spuneţi-le in-
strucţiunile, după cum urmează: „Luaţi fiecare aspect al abordării integrate 
a egalităţii de gen căreia aţi acordat prioritate şi să bifaţi acţiunile pe care 
le consideraţi necesare organizaţiei voastre în procesul spre o integrare 
mai mare a genului. În primul rând, selectaţi acţiunile ce ţin de scorurile 
obţinute de organizaţie în lista de verificare. Gruparea acţiunilor nu este 
prescriptivă; dacă există acţiuni pe care organizaţia este pregătită să realize-
ze pentru alte părţi ale aspectului analizat, atunci, bifaţi-le şi pe acestea”. 
Ø Explicaţia poate fi redată astfel: „Dacă aveţi un scor de 3 în Aspectul 4: 

Voință politică, uitaţi-vă la toate acţiunile din secţiunea cu scorul 2-3 din 
cadrul acestui Aspect. Ar putea fi util să examinaţi acţiunile cu scoruri 
mai mici de 2 pentru a vă asigura că organizaţia a acoperit/realizat aces-
te acţiuni. Asiguraţi-vă că completaţi şi toate coloanele, inclusiv „Când 
activitatea va avea loc”, cine va avea responsabilitatea pentru aceasta şi 
„resursele” necesare pentru ca aceasta să aibă loc (de exemplu, perso-
nalul şi materialele).

5. Revizuirea şi importanţei planurilor de acţiune sau a strategiei de gen în 
cadrul organizaţiei. PPT 6.21.

6. Rugaţi-i să formuleze concluzii privind principalele provocări/probleme în 
implementarea planului de acţiuni la instituţii, din care fac parte şi soluţii 
posibile pentru depăşirea acestora. Dacă e necesar să fie scrise pe flipchart 
pentru dezbatere şi propuneri din partea altor participanţi.
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BAZA DE DATE pentru activitatea practică

Tabelul 6.3.

PLANUL DE ACȚIUNE 

Data efectuării:    Persoane implicate:

Aspectul 1. Capacitatea tehnică

Planul de acțiune pentru aspectul 1: 
CAPACITATEA TEHNICĂ

Data (xx / yy / zz) 
Necesar Când

Sc
or

ul
 m

ax
im

um
 2

Ø Identificarea personalului calificat/cu experienţă, care va 
asuma responsabilitatea pentru alocarea resurselor şi dez-
voltarea capacităţilor în egalitatea de gen în scopul implicării 
acestora în activităţile de planificare şi implementare a pro-
gramelor/ proiectelor/ politicilor.

Ø Identificarea diferitelor instrumente de analiză de gen, a 
informaţiilor şi a resurselor disponibile în prezent, care pot fi 
utilizate în procesele interne de planificare/programe/politici 
etc.

Sc
or

ul
 în

tr
e 

2-
3

Ø Organizarea şi consolidarea capacităţilor, şi monitorizarea 
dezvoltării/evoluţiei acestora prin intermediul personalului 
identificat cu abilităţi necesare şi responsabilitatea acordată.

Ø Informarea şi dezvoltarea continuă. Personalul responsabil 
înţelege necesitatea abordării integratoare a dimensiunii de 
gen, şi oferă oportunităţi de formare în domeniul egalităţii de 
gen şi dezvoltarea/evaluarea competenţelor.

Ø Elaborarea şi difuzarea unui set de instrumente (informaţii 
şi resurse) de analiză de gen (cele mai bune practici) astfel, 
încât personalul să poată aduna date dezagregate pe sexe şi 
să se consulte/interviuri cu bărbaţii şi femeile în mod egal 
pentru a evalua nevoile.

Ø Identificarea şi formarea indicatorilor sensibili la gen pentru 
toate segmentele/activităţile astfel, încât personalul să le 
utilizeze în mod constant şi să poată integra în documentele 
de planificare şi sistemele de monitorizare.
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Planul de acțiune pentru aspectul 1: 
CAPACITATEA TEHNICĂ

Data (xx / yy / zz) 
Necesar Când

Sc
or

ul
 d

e 
4+

Ø Existenţa/disponibilitatea unui personal calificat/ cu experi-
enţă pentru evaluarea strategiilor, a planurilor/ proiectelor 
pentru a corela constatările rezultate din evaluările la necesi-
tăţile privind egalitatea de gen.

Ø Elaborarea planurilor de gestionare a riscurilor, care identifică 
modul în care vor fi tratate constrângerile ce ţin de abordarea 
integratoare a egalităţii de gen (AIEG).

Ø Elaborarea unor termeni de referinţă pentru specialiştii în 
domeniul, care descriu criterii şi responsabilităţi specifice 
pentru a evalua şi integra punctele forte ale AIEG.

Ø Integrarea indicatorilor sensibili la gen în documentele de 
planificare şi sistemele de monitorizare/evaluare şi pregătirea 
recenziilor şi rapoartelor de proiecte, care includ informaţii şi 
analize conform acestor indicatori.

Ø Să se asigure ca datele şi lecţiile învăţate privind egaitatea de 
gen sunt parte / componenta din baza de date a organizaţiei 
(inclus în sistemul/circuitul informaţional al instituţiei).

Ø Datele şi lecţiile învăţate despre egalitatea de gen sunt 
periodic diseminate astfel, încât organizaţia să contribuie la 
crearea şi 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

Planul de acțiune pentru aspectul 2: 
CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ... 1/2

Data (xx / yy / zz)
Necesar Când

Sc
or

ul
 m

ax
im

um
 2

Ø Elaborarea unei strategii organizaţionale pentru integrarea 
dimensiunii de gen în toate aspectele legate de operaţiunile 
şi programele instituţiei.

Ø Elaborarea indicatorilor specifici şi măsurabili pentru strate-
gia egalităţii de gen; responsabilităţile şi termene sunt clar 
prezentate/articulate.

Ø Datele şi lecţiile învăţate despre egalitatea de gen sunt 
disponibile pentru toţi angajaţii organizaţiei printr-o bază de 
date centralizată.

Ø Dezvoltarea continuă a competenţelor şi a responsabilităţi-
lor în domeniul egalităţii de gen pentru principalii manageri 
de programe/proiecte şi posturile de personal.

Ø Dezvoltarea politicilor organizaţionale, care recunosc şi 
prevăd responsabilităţile familiale şi nevoile personalului 
(femeilor, bărbaţilor) din domeniu şi repartizarea rezonabilă 
a timpului la locul de muncă.

Ø Recrutarea unor experţi experimentaţi în domeniul egalităţii 
de gen pentru a dezvolta capacităţile de gen în toate activi-
tăţile de planificare, monitorizare şi revizuire (programe şi 
operaţiuni).
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Planul de acțiune pentru aspectul 2: 
CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ... 1/2

Data (xx / yy / zz)
Necesar Când

Sc
or

ul
 în

tr
e 

2-
3

Ø Aprobarea de către conducerea instituţiei a strategiei 
organizaţionale de integrare a dimensiunii de gen în toate 
operaţiunile şi programele şi asumarea angajamentului de 
evaluare a performanţei organizaţiei privind egalitatea de 
gen, iniţiative de programe etc.

Ø Procesul de recrutare pentru funcţiile de conducere din 
cadrul organizaţiei susţine şi încurajează femeile să depună 
cereri şi să elimine constrângerile/inegalităţile/

Ø stereotipurile faţă de participarea lor.
Ø Asigurarea condiţiilor pentru formarea personalului, iar 

posibilităţile/accesul să fie disponibile, în mod egal, pentru 
bărbaţi şi femei; precum şi monitorizarea ratelor de parti-
cipare a femeilor şi bărbaţilor, care vor fi utilizate pentru 
planificarea şi bugetarea resurselor umane.

Ø Asigurarea unor condiţii egale şi echitabile în procesul de 
recrutare a personalului.

Ø Condiţiile de muncă create prevăd realizarea echilibrului 
dintre munca profesională şi viaţa de familie (ţinându-se 
cont de nevoile femeilor, bărbaţilor) prin optimizarea tim-
pului de muncă la birou şi telemuncă.

Ø Pachetele de remunerare a personalului prevăd acordarea 
concediului de maternitate şi a altor drepturi legale.

Ø Utilizarea bazei de date centralizate de către personalul 
de conducere, personalul departamentului de planificare, 
personalul de comunicaţii şi alţii din organizaţie pentru a 
extrage date şi lecţii învăţate despre gen.
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Planul de acțiune pentru aspectul 2: 
CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ... 1/2

Data (xx / yy / zz)
Necesar Când

Sc
or

ul
 d

e 
4+

Ø Revizuirea anuală a strategiei privind egalitatea de gen, şi 
introducerea modificărilor necesare în baza informaţiilor 
de la evaluare şi monitorizare până la indicatori utilizaţi în 
dezvoltarea viitoarelor iteraţii.

Ø Organizaţia monitorizează, analizează şi raportează cu privi-
re la echilibrul dintre personalul angajat şi voluntarii femei, 
statutul lor de poziţie şi promovarea femeilor.

Ø Capacităţile şi competenţele în domeniul egalităţii de gen 
sunt integrate în evaluarea performanţei personalului şi în 
planurile de dezvoltare a resurselor umane; şi că dezvol-
tarea capacităţilor în egalitatea de gen a personalului şi a 
voluntarilor este o parte integrantă a strategiilor de dezvol-
tare a resurselor umane şi de gestionare a resurselor umane 
(inclusiv accesul acestora la date, informaţii şi instrumente 
pentru dezvoltarea capacităţii de gen).

Ø Strategia privind egalitatea de gen şi progresele organizaţiei 
în ceea ce priveşte egalitatea de gen în cadrul operaţiunilor 
şi programelor sunt comunicate tuturor părţilor interesa-
te prin mecanisme de comunicare şi promovare, inclusiv 
raportul anual.

Ø Organizaţia menţine legături cu agenţiile externe care au 
expertiză gender şi este reprezentată pe forumuri externe 
de gen.

Ø Consiliul de administraţie îşi menţine echilibrul dintre mem-
brii bărbaţi şi femei sau că depune eforturi pentru a obţine 
o reprezentare egală.
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PLANUL DE ACȚIUNE 

Tabelul 6.5.
Aspectul 3. Responsabilitate

Plan de acțiune pentru aspectul 3: RESPONSABILITATE
Data (xx / yy / zz)

Necesar Când

Sc
or

ul
 m

ax
im

um
 2

Ø Determinaţi dacă personalul organizaţiei înţelege, într-ade-
văr, diferenţele de gen, care afectează adesea participarea 
bărbaţilor şi a femeilor la întâlniri, consultări, vizite de teren 
şi activităţi de formare – în special barierele de gen legate 
de participare cu care se confruntă femeile.

Ø Personalul înţelege importanţa integrării perspectivei de 
gen în activitatea lor, oferind oportunităţi de formare în 
domeniul egalităţii de gen şi evaluarea competenţelor.

Ø Efectuarea analizei de bază privind statutul femeilor şi băr-
baţilor în organizaţia / municipalitatea / comunitatea dvs.

Sc
or

ul
 în

tr
e 

2-
3

Ø Datele colectate despre bărbaţi şi femei informează proiec-
tarea şi livrarea programelor / proiectelor / propunerilor de 
politici.

Ø Dezvoltarea programelor de formare, materiale şi obiective, 
care răspund / sunt sensibile la rezultatele analizei de gen, 
la studiile-pilot şi la rezultatele consultărilor cu bărbaţii şi 
femeile.

Ø Dezvoltarea strategiilor şi programelor de media / comu-
nicare, care maximizează oportunitatea femeilor de a fi 
informată, de a participa la şi beneficia de activităţile pro-
iectului şi că eficacitatea acestor strategii este evaluată prin 
consultare cu femeile (recunoscând modalităţile preferate 
de primire a informaţiilor de femei şi fetele, care sunt influ-
enţate în mod diferit faţă de bărbaţi).

Sc
or

ul
 d

e 
4+

Ø Comitetele de management de proiect/program sunt echili-
brate din punct de vedere al reprezentării pe sexe.

Ø Se oferă oportunităţi de instruire suplimentară/ sprijin/ 
mentor pentru femei în vederea sporirii participării lor în 
comitetele de management de proiect (şi / sau alte activităţi 
interne).

Ø Rapoartele finale ale programului furnizează informaţii 
şi analizează eficacitatea lor faţă de indicatorii de gen 
conveniţi.
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PLANUL DE ACȚIUNE 

Tabelul 6.6.
Aspectul 4. Voința politică

Planul de acțiune pentru aspect 4: VOINȚĂ POLITICĂ
Data (xx / yy / zz)

Necesar Când

Sc
or

ul
 m

ax
im

um
 2

Ø Elaborarea unei clauze anti-discriminare împotriva femeilor, 
care să fie inclusă în politicile interne ale Organizaţiei.

Ø Determinarea poziţiei clare privind hărţuirea sexuală şi vio-
lenţa împotriva femeilor sau includerea acesteia în politicile 
existente sau în Codurile de conduită.

Ø Completarea documentelor organizaţionale-cheie, cum ar fi 
declaraţia de misiune, planul strategic şi alte politici interne 
cu principiile egalităţii de gen, printr-un audit al acestora.

Ø Dezvoltarea procedurilor organizatorice pentru tratarea 
plângerilor ce ţin de discriminarea de gen, violenţa şi hărţui-
rea sexuală.

Ø Includerea bunelor practici/ exemple de politici din partea 
altor organizaţii, care reflectă angajamentul faţă de egali-
tatea de gen şi sunt conforme cu convenţiile internaţionale 
privind drepturile femeilor şi fetelor.
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Planul de acțiune pentru aspect 4: VOINȚĂ POLITICĂ
Data (xx / yy / zz)

Necesar Când
Sc

or
ul

 în
tr

e 
2-

3

Ø Includerea, în politicile interne, a clauzei de anti-discrimina-
re împotriva femeilor.

Ø Politicile interne sau codurile de conduită se pronunţă împo-
triva hărţuirii sexuale şi a violenţei împotriva femeilor.

Ø Principiile egalităţii de gen sunt respectate în documen-
te-cheie, cum ar fi politicile interne, declaraţia de misiune şi 
planul strategic.

Ø Există o politică menită să sprijine procedurile de tratare a 
plângerilor legate de discriminarea de gen, hărţuirea sexuală 
şi violenţa împotriva femeilor.

Ø Prin consultare cu părţile interesate cheie (de exemplu, 
personalul de la toate nivelurile organizaţiei, partenerii or-
ganizaţiei) şi utilizând exemple din alte organizaţii, elaboraţi 
o politică care să reflecte angajamentele organizaţionale 
privind egalitatea de gen şi este în conformitate cu legislaţia 
naţională şi cu convenţiile internaţionale.

Ø Înţelegerea raţiunii şi a principiilor privind egalitatea de 
gen, a poziţiei privind hărţuirea sexuală şi violenţa împotri-
va femeilor de către membrii consiliului de administraţie, 
personalul de conducere şi membrii personalului.

Ø Consiliul adoptă politici cu angajamentele organizaţionale 
privind egalitatea de gen şi este în concordanţă cu legislaţia 
naţională şi cu convenţiile internaţionale
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Planul de acțiune pentru aspect 4: VOINȚĂ POLITICĂ
Data (xx / yy / zz)

Necesar Când
Sc

or
ul

 d
e 

4+

Ø Consiliul şi personalul înţeleg şi respectă politica privind 
anti-discriminarea, violenţa şi hărţuirea sexuală pe criterii de 
gen.

Ø Politica egalităţii de gen este propagată în întreaga organiza-
ţie şi inclusă în manualele de politici şi proceduri relevante 
(inclusiv recrutarea).

Ø Membrii consiliului de administraţie, personalul de condu-
cere şi membrii personalului înţeleg politica de gen şi o apli-
că în sistemele şi procesele lor; şi că performanţa generală a 
organizaţiei este evaluată în raport cu politica de gen.

Ø Consiliul aprobă politica egalităţii de gen şi se angajează să 
monitorizeze, dezvolte şi să revizuiască.

Ø Creşterea recunoaşterii importanţei alocaţiilor bugetare 
anuale operaţionale pentru construirea şi monitorizarea 
capacităţii de gen a organizaţiei.

Ø Politica egalităţii de gen a organizaţiei este revizuită şi actu-
alizată astfel, încât aceasta să reflecte, în continuare, angaja-
mentul organizaţional faţă de egalitatea de gen şi să rămână 
aliniată la legislaţia naţională şi la convenţiile internaţionale.

Ø Politica egalităţii de gen a organizaţiei este utilizată pentru 
gestionarea şi planificarea programelor şi ca parte a revizui-
rii periodice a performanţei organizaţiei.

Ø Organizaţia profită de posibilităţile de acordare a granturilor 
pentru a construi capacităţile de sensibilizare şi conştientiza-
re a egalităţii de gen.

DATA    PERSOANA RESPONSABILĂ

Activitatea practică 6.5.

Denumirea: Evaluarea Egalităţii de gen privind managementul Resurselor Umane la 
nivelul instituţiei 

Obiective: Ø să cunoască instrumentul Lista de verificare privind egalitatea de gen în 
sfera managementului resurselor umane la nivelul instituţiei;

Ø să înveţe punctele-cheie de iniţiere a integrării dimensiunii de gen în 
sfera managementului resurselor umane.

Materiale: Tabelul 6.7.; 
Prezentarea Power-Point 6 EG tema 6, slide-uri PPT 6.19-6.22

Timpul 
estimat:

15 minute
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Facilitare: 1. Distribuiţi tabelul 6.7., explicându-i că acesta poate fi un instrument util 
şi de introdus la nivel instituţional pentru stabilirea următorilor paşi în 
avansarea integrării de gen în instituţie publică.

2. Rugaţi-i să bifeze în dreptul fiecărei întrebări de verificare dacă răspun-
sul este pozitiv pentru instituţia din care fac parte. Întrebaţi-i ce măsuri 
sau acţiuni pot fi întreprinse la nivelul instituţiei lor pentru integrarea 
aspectelor de gen în managementul resurselor umane? 

3. Să formuleze concluzii privind principalele provocări/probleme în im-
plementarea acestor acţiuni/măsurii, şi care ar fi soluţii posibile pentru 
depăşirea acestora. Dacă e necesar să fie scrise pe flip-chart pentru 
dezbatere şi propuneri din partea tuturor participanţilor.

BAZA DE DATE pentru activitatea practică

Tabelul 6.7.
LISTA DE EVALUARE a managementului resurselor umane la nivel instituțional

Domeniul 
analizat

Resursele umane

Ce să 
revizuiți

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 
ð Plata muncii în funcţie de gen

Metode / 
Instrumente

ü Interviuri de management
ü Atelier de lucru / focus grup
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Întrebări de 
evaluare

Întrebări Verificare

ü / – 
ð Care este echilibrul de gen al personalului la toate niveluri-

le instituţiei? 
ð Cum se promovează şi se menţine echilibrul de gen al 

personalului? (prin acţiuni pozitive, facilităţi suplimentare, 
ţinte, trening-uri?)

ð Cum se prezintă ponderea femeilor şi bărbaţilor în funcţiile 
de conducere? Paritatea de gen este un obiectiv? 

ð Care este distribuţia de gen în procesul de luare a deciziilor 
faţă de funcţiile de suport/de execuţie? A crescut această 
în ultimii ani?

ð Sunt procedurile de recrutare şi selecţie transparente şi 
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 consultanţilor? 

ð Există termenii de referinţă, inclusiv cunoştinţele şi expe-
rienţa de gen, interese/nevoile de gen, în special pentru 
personalul angajat pentru proiecte şi programe? 

ð Sunt candidaţii chestionaţi în legătură cu starea lor civilă 
sau familială sau cu probleme personale intime/planifica-
rea copiilor la femei tinere?

ð Care este distribuţia salariilor personalului în instituţie 
(dezagregată pe sexe în funcţie de nivel)? Cât timp au fost 
membrii personalului (bărbaţi / femei) într-un anumit grad 
/clasa de salarizare?

ð Cât costă biroul pentru fiecare gen? Sunt plăţile/cheltu-
ielile la fel pentru poziţia egală şi aceleaşi responsabilităţi 
între bărbaţi şi femei?

ð Care sunt politicile promoţionale? Cine a fost promovat, 
într-o măsură mai mare, în ultimii ani, femei sau bărbaţi? 
Există semne în ceea ce priveşte discriminarea de gen în 
acest domeniu?

ð Cum îşi demonstrează organizaţia, unitatea sau depar-
tamentul angajamentul său faţă de egalitatea de gen în 
practicile sale de angajare?

ð Criteriile de selecţie pentru consultanţi includ cunoştinţe 
sau experienţă în abordarea egalităţii de gen în programe 
şi politici?

ð Există instrucţiuni/metodologii pentru femei – personal 
nou angajat sau consultanţi pe durată scurtă?
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Rezumat Modulul VI.

Auditul de gen evaluează măsura în care egalitatea de gen este instituţionalizată efectiv în 
politicile, programele, structurile organizaţionale şi procedurile (inclusiv procesele decizi-
onale) şi în bugetele corespunzătoare. Scopul general al unui audit de gen este promova-
rea conştientizării instituţionale privind implementarea şi integrarea perspectivei de gen în 
mod eficient în politici, programe şi structuri, precum şi evaluarea gradului de instituţiona-
lizare la nivelul: organizaţiei; unităţii 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 au-
ditului de gen participativ a fost elaborată în anul 2001 de către Organizaţia Internaţională 
a Muncii (OIM). Auditul de gen participativ evaluează modul în care o unitate, o organizaţie 
sau un plan de acţiuni abordează problema egalităţii de gen în ceea ce priveşte normele in-
ternaţionale şi naţionale, dar şi angajamentele şi obligaţiile interne ale instituţiei. Folosind 
această metodologie de autoevaluare, auditul de gen ia în considerare datele obiective şi 
percepţiile personalului legate de realizarea egalităţii de gen într-o organizaţie, pentru a 
înţelege mai bine faptele şi întâmplările concrete şi nefondate.

Scopul procesului de audit este de a crea un Plan de acțiuni privind integrarea egalităţii 
de gen în cadrul proceselor, programelor şi activităţilor, utilizând informaţiile colectate, cu 
identificarea punctelor forte şi domeniilor organizaţionale care trebuie consolidate. Planul 
de acţiuni privind genul, convenit de managerii organizaţiei/instituţiei, este destinat sa fie 
punctul de plecare pentru îmbunătăţirea şi evaluarea continua.

Planurile de acțiune privind egalitatea între femei şi bărbaţi reprezintă o etapă necesară 
în punerea în aplicare a abordării integratoare a egalităţii între femei şi bărbaţi în cadrul 
diverselor domenii de activitate ale unei organizaţii. Gender mainstreaming are atât o di-
mensiune metodologică, cât şi una tehnică specializată. În timp ce metodele şi instrumen-
tele de orientare a genului se concentrează pe dimensiunea metodologică – adică modul 
în care trebuie implementat integrarea dimensiunii de gen – planurile de acţiune privind 
egalitatea de gen descriu partea tehnică specializată. Aceasta acoperă ce urmează a fi im-
plementat şi ce trebuie realizat într-un domeniu sau domeniu de activitate specific, de ex. 
locuinţe, transport public sau asistenţă medicală.

Planurile de acţiune privind egalitatea de gen servesc la defalcarea şi stabilirea obiectivelor 
generale ale egalităţii de gen ale unei organizaţii pentru a se potrivi cu unităţile individuale 
din cadrul organizaţiei şi cu domeniile specifice de activitate implicate. Pentru fiecare do-
meniu, se descriu obiectivele de egalitate de gen, folosind măsurile/acţiunile, care trebuie 
efectuate pentru a contribui la realizarea obiectivelor generale ale instituţiei. În timp ce 
planul de lucru specifică paşii şi activităţile planificate pentru schimbarea organizaţională, 
planurile de acţiune privind egalitatea de gen corespund dimensiunii de ieşire/exterior a 
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unei organizaţii, adică rezultatele, serviciile şi/sau produsele instituţiei şi modul în care 
acestea contribuie la promovarea egalităţii 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 egalităţii 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 
egalităţii de gen.

„Constă în (re)organizarea, ameliorarea şi evaluarea proceselor de luare a 
deciziilor în scopul încorporării perspectivei egalităţii între femei şi bărbaţi, 
în toate domeniile şi la toate nivelurile, de către factorii implicaţi, în mod 
obişnuit, în aplicarea în practică a politicilor.”6

Implică includerea aspectelor de gen în toate politicile, programele, prac-
ticile 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 bărbaţilor şi să se acţioneze în consecinţă. 

Abordarea 
neutră/oarbă 
a dimensiunii 
de gen

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, 
existenţa unor diferenţe ce vizează rolurile productive şi reproductive ale 
bărbaţilor şi femeilor.

Politicile neutre pe dimensiunea de gen nu fac diferenţiere între genuri. 
Presupunerile cuprind anumite prejudecăţi ce favorizează relaţiile de gen 
existente şi, în acest mod, tind să excludă femeile.

Abilitarea Abilitarea este un proces în care indivizii pot câştiga putere şi în care puterea 
nu este concepută în termeni de dominaţie („putere asupra”), ci, mai de-
grabă, ca putere creatoare („puterea de a”), putere comună („putere cu”) şi 
putere personală („puterea din interior”).

Concept de bază în domeniul drepturilor femeii şi al dezvoltării umane, ce 
se referă la procesul prin care oamenii conştientizează, în mod individual şi 
colectiv, modul în care relaţiile de putere funcţionează în viaţa lor şi obţin 
încrederea în sine şi puterea necesară pentru a schimba inegalităţile şi a 
consolida poziţia lor economică, politică şi socială.

Analiză de gen Analiza de gen este un instrument de examinare a diferenţelor sociale şi 
economice dintre femei şi bărbaţi referitor la: condiţiile şi rolurile, nevo-
ile temporare şi nevoile strategice, rata de participare, accesul la resurse 
şi beneficii, controlul asupra resurselor, luarea deciziilor, percepţiile şi 
stereotipurile.

6 Council of Europe. Gender mainstreaming: conceptual framework, methodology and presentation of 
good practices. Strasbourg, 1998. Disponibil: https://www.unhcr.org/3c160b06a.pdf

https://www.unhcr.org/3c160b06a.pdf
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Este un instrument de examinare sistematică a diferenţelor sociale şi econo-
mice dintre femei şi bărbaţi. Metodele explorează istoria, cauzele, mecanis-
mele, dinamica şi efectele relaţiilor de gen. 

Analiza de gen examinează cauzele structurale ale inegalităţilor 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 şi controlul resurselor şi obţinerea beneficiilor.

Auditul de gen Auditul de gen este un proces şi un instrument care evaluează măsura în 
care egalitatea de gen este instituţionalizată efectiv în politicile, programele, 
structurile organizaţionale şi procedurile (inclusiv procesele decizionale) şi în 
bugetele corespunzătoare.

Bariere 
invizibile

Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale, care împiedică 
responsabilizarea sau deplina participare a femeilor în societate.

Bugetarea 
sensibilă la 
gen

Bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen reprezintă integrarea sistematică 
a aspectelor de gen în etapele procesului bugetar prin evaluarea impactu-
lui diferenţiat al veniturilor şi cheltuielilor bugetare asupra vieţii femeilor, 
bărbaţilor, fetelor şi a băieţilor luând în considerare diferenţele existente, 
nevoile şi interesele beneficiarilor în vederea reducerii disparităţilor de gen 
în societate.

„Bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen înseamnă abordarea integra-
toare a egalităţii 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-
gate pe sexe

Culegerea şi separarea datelor şi informaţiilor statistice pe sexe pentru a 
facilita analizele comparative de gen. 

Colectarea şi utilizarea datelor cantitative şi calitative în funcţie de sexul 
persoanei este o etapă crucială pentru cercetarea dimensiunii de gen, pen-
tru 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, violenţă, 
mobilitate şi luarea deciziilor.

Deşi termenul de „date dezagregate pe sexe” este cel corect, în diverse 
tipuri de publicaţii se foloseşte şi cel de „date dezagregate pe genuri”.

Discriminare 
de gen directă

Discriminarea este directă atunci când o persoană este tratată mai puţin 
favorabil decât altă persoană, într-o situaţie comparabilă, datorită faptului 
că este femeie sau bărbat.

7 Council of Europe (2004): Gender mainstreaming: Conceptual framework, methodology and pre-
sentation 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 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/gender-mainstreaming/EG_S_MS_98_2_rev_en.pdf
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

Discriminarea este indirectă atunci când o prevedere, aparent neutră, un 
criteriu sau o practică, dezavantajează persoanele pe baza sexului lor, cu 
condiţia ca această practică să nu fie justificată în mod obiectiv printr-un 
scop legitim.

Echitate de 
gen

Echitatea de gen semnifică tratamentul imparţial al femeilor şi bărbaţilor, 
dar în funcţie de necesităţile lor. Noţiunea poate cuprinde un tratament egal 
sau un tratament diferit, dar care este considerat a fi echivalent în materie 
de drepturi, beneficii/privilegii, obligaţii şi oportunităţi. Egalitatea de gen 
constituie un instrument, iar Echitatea de gen – un scop/ obiectiv sustenabil.

Egalitatea de 
gen

Conceptul egalităţii de gen presupune că toate fiinţele umane, bărbaţi şi 
femei, sunt libere să-şi dezvolte abilităţile personale şi să facă alegeri fără a 
fi limitate de stereotipuri, roluri rigide de gen şi prejudecăţi. 

Egalitatea de gen înseamnă Vizibilitate, Abilitare şi Participare Egală a femei-
lor şi bărbaţilor în toate sferele vieţii publice şi private. 

Egalitatea de gen înseamnă Acceptarea şi Evaluarea în egală măsură a 
diferenţelor dintre femei şi bărbaţi şi 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, responsa-
bilitate și participare, ţinându-se cont de: 

Ø toate diferenţele privind comportamentul, rolurile, aspiraţiile şi nevoile 
reale ale femeilor şi bărbaţilor,

Ø concomitent cu diferenţele de clasă socială, vârstă, opinie politică, religie, 
etnie, rasă, dizabilităţi etc.

Egalitatea de gen semnifică faptul că diferitele comportamente, aspiraţii şi 
necesităţi ale femeilor şi ale bărbaţilor sunt luate în considerare, evaluate 
şi favorizate în mod egal, ceea ce nu înseamnă că femeile şi bărbaţii sunt 
obligaţi să devină similari. 

Egalitatea vizează drepturile, responsabilităţile şi oportunităţile, care nu 
trebuie să depindă de faptul că persoana s-a născut de sex masculin sau 
feminin.

Evaluarea 
impactului

de gen

Evaluarea impactului de gen este un instrument de integrare a dimensiunii 
de gen în elaborarea, realizarea şi monitorizarea politicilor, programelor, 
proiectelor şi a activităţilor per ansamblu.

Conținutul evaluării impactului de gen constă în detectarea disparităţilor şi 
consecinţelor induse de gradul de diferenţiere în bază de gen a politicilor 
şi programelor, şi tinde să reducă consecinţele negative pentru genuri, în 
special pentru cel defavorizat, dar şi promovarea şi susţinerea impactului 
pozitiv.
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Dimensiunea 
de gen 

Conceptul dimensiunii de gen se referă la diferenţele sociale şi relaţiile 
dintre bărbaţi şi femei, care sunt preluate/învăţate. 

Genul sau dimensiunea de gen se modifică pe parcursul timpului, având 
variaţii ample atât în cadrul unor anumite societăţi şi culturi, cât şi între 
acestea, în decursul anilor. 

Diferenţele şi relaţiile vizate sunt construite social, fiind asimilate în procesul 
de socializare. Acestea determină caracteristici specifice reprezentanţilor 
fiecărui sex. Diferenţele depind de context şi se pot modifica. 

Indicatorii 
sensibili la gen

Indicatorii sensibili la gen sunt indicatori dezagregaţi în funcţie de gen, vâr-
stă şi de fundalul socio-economic. Aceştia sunt concepuţi pentru a demon-
stra schimbările în relaţiile dintre femei şi bărbaţi, într-o anumită societate, 
pe o perioadă de timp.

Indicatori sensibili la gen sunt concepuţi pentru a măsura beneficiile 
pentru femei şi bărbaţi şi de a sesiza aspectele cantitative şi calitative ale 
schimbării.

Nevoile 
practice

Nevoile practice apar din condiţiile materiale diferite, de care beneficiază fe-
meile şi bărbaţii; programele/proiectele care adresează nevoile practice de 
gen reflectă poziţia subordonată a femeii în societate, însă nu includ acţiuni 
menite să schimbe acest lucru.

Nevoile 
strategice

Nevoile/interesele strategice ale femeilor şi bărbaţilor apar din poziţia, 
statutul şi puterea pe care le au. 

Nevoile strategice ale femeilor pot include drepturile de proprietate şi 
schimbarea balanţei de putere şi control asupra resurselor în scopul obţine-
rii egalităţii de gen.

Relații de gen Relaţiile de gen sunt relaţii privind puterea şi/sau subordonare. Dacă socie-
tatea valorizează comportamentele şi atitudinile masculine într-un anumit 
domeniu, atunci relaţiile de gen din acel domeniu sunt dezechilibrate în 
favoarea genului masculin.

Una dintre chestiunile cele mai importante care se pune în legătură cu rela-
ţiile de gen, derivă din valorizarea genurilor, respectiv valorizarea feminităţii 
şi a masculinităţii într-un context dat, şi a modurilor în care aranjamentele 
instituţionale recompensează cele două genuri. 
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Roluri de gen Activităţi, sarcini şi responsabilităţi atribuite bărbaţilor şi femeilor în confor-
mitate cu construcţia socială a genului într-un anumit context. Rolurile nu 
corespund, în mod necesar, cu capacitatea, potenţialul sau dorinţele persoa-
nelor individuale. Aceste roluri sunt jucate în sfera profesională, familială, 
precum şi cea instituţională/organizaţională, în spaţiul public şi privat.

Atitudinile şi comportamentele dominante pe care societatea le asociază cu 
fiecare sex. Acestea include drepturile şi responsabilităţile normative pentru 
bărbaţi şi femei într-o anumită societate. 

Rolurile de gen presupun un amestec de comportamente psihologice, ati-
tudini, norme şi valori, domenii de activitate, maniere, gesturi etc., pe care 
societatea le desemnează ca fiind masculine sau feminine. 

Sex Diferenţe biologice dintre bărbaţi şi femei, care sunt universale şi, de obicei, 
determinate la naştere. De exemplu, numai femeile pot da naştere; numai 
bărbaţii (cromozomul Y) pot determina sexul copilului lor.

Stereotipuri 
de gen

Idee, opinie sau imagine convenţională, preconcepută, exagerată sau simpli-
ficată, în privinţa unui grup social, bazată pe identitatea sexuală.

Sisteme de credinţe, convingeri, opinii referitoare la caracteristicile feme-
ilor şi bărbaţilor, în legătură cu trăsăturile dezirabile ale masculinităţii şi 
feminităţii. 

Trăsăturile asociate femeilor şi bărbaţilor nu sunt numai descriptive, ci şi 
normative, ele ne arată nu numai cum sunt percepuţi bărbaţii şi femeile, dar 
şi cum ar trebui ei să fie. Denotă caracteristicile şi comportamentele care 
corespund „femeilor adevărate” sau „bărbaţilor adevăraţi”.

Studii de gen Abordare ştiinţifică interdisciplinară în analiza sistemelor de gen şi relaţiilor 
de gen; aplicarea abordării de gen pentru cercetarea fenomenelor şi proce-
selor sociale, culturale, economice şi politice. 

În prezent, sunt considerate studii de gen: analiza de gen, evaluarea impac-
tului de gen; auditul de gen.



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.

http://moldova.unwomen.org
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