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SUMAR EXECUTIV

Analiza impactului prevederilor Legii cu privire la Statutul Alesului Local se 
impune în contextul în care modificările art. 7 al acestei legi au fost operate 
în scopul reglementării conflictelor de interese și a incompatibilităților 
aleșilor locali, fără a se lua în considerare perspectiva gender și impactul 
asupra reprezentării femeilor în aceste poziții. Prezenta analiză își propune 
evaluarea gradului în care prevederile în cauză afectează din punct de vedere 
juridic accesul și exercitarea funcțiilor elective la nivel local în măsură egală a 
femeilor și bărbaților.

În contextul în care sfera învățământului, comerțului și sistemului de sănătate 
constituie pentru bărbați doar 36%, comparativ cu 75% în cazul femeilor și 
dacă privim lista de poziții aflate în situație de incompatibilitate, observăm 
un efect negativ disproporționat asupra femeilor. Având în vedere aceste 
elemente se impune evaluarea gradului de echitate a impactului prevederilor 
cu pivire la incompatibilitate din perspective de gen. 

Modificarea de către legiuitor a prevederilor cu privire la incompatibilitate 
au fost operate în contextul luptei cu corupția. Astfel, prezentul document își 
propune evaluarea gradului de realizare a acestui deziderat și a oportunității 
acestor prevederi, precum și identificarea unor soluții alternative. 
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INTRODUCERE

Acest document de analiză a politicilor publice a fost elaborat în cadrul 
Programului ONU „Femeile în Politică”, implementat de Entitatea Națiunilor 
Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și 
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în parteneriat cu 
Fundația Est-Europeană și Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, finanțat 
de Suedia. 

Statutul de ales local/ raional/ municipal este reglementat de Legea nr. 768 
privind statutul alesului local. Articolul 7 al acestei legi specifică că mandatul 
alesului local este incompatibil cu: 

 ● exercitarea altei funcții de demnitate publică; 
 ● calitatea de funcţionar public în oficiile teritoriale ale Cancelariei 

de Stat; 
 ● calitatea de funcţionar public, de angajat în subdiviziunile 

autorităţilor administraţiei publice locale (aparatul preşedintelui 
raionului, primării, primărie şi preturile municipiului Chişinău, 
direcţii, secţii şi alte subdiviziuni), inclusiv ale Adunării Populare 
a Găgăuziei şi ale Comitetului executiv al Găgăuziei;

 ● calitatea de şef, de şef adjunct (inclusiv interimatul acestor 
funcţii) în structurile subordonate autorităţilor publice locale 
(instituţii publice, servicii, întreprinderi municipale).

În contextul în care la operarea modificărilor cu privire la incompatibilitățile 
funcțiilor de ales local, legiuitorul nu a realizat o analiză de impact din 
perspectica de gen, prezenta analiză își propune evaluarea gradului de 
sensibilitate a acestor perspective și formularea unor recomandări pentru 
eliminarea acestor discrepanțe și contradicții. De asemenea analiza își 
propune evaluarea datelor generale care ar putea indica asupra faptului 
că mai multe femei alese în organele deliberative la nivel local (raional şi 
municipal) s-au aflat în situaţii de incompatibilitate decît bărbaţii, deoarece 
majoritatea angajaţilor în funcţiile descrise de condiţiile de incompatibilitate 
sunt femei.

Metodologia de elaborare a acestui document a inclus câteva etape: 
 ● Analiza legislației relevante, inclusiv a documentelor de suport 

al dosarelor de modificare legislativă și a practicii și hotărârilor 
Curții Constituționale a Republicii Moldova; 



6

 ● Studierea analizelor și rapoartelor analitice apropiate obiectului 
prezentului studiu;

 ● Realizarea a 2 focus grupuri și 5 interviuri cu actori relevanți 
obiectului de cercetare;

 ● Colectarea de date cantitative din surse oficiale și studii tematice.     
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În contextul în care în Republica Moldova integritatea funcţionarilor şi 
demnitarilor publici interesează societatea şi politicile statului, este oportună 
instituirea şi dezvoltarea unor mijloace de prevenire şi sancţionare a faptelor 
de comportament corupțional în legătură cu exercitarea funcției publice și/
sau mandatului, inclusiv în ceea ce privește încălcarea regimului juridic al 
declarării veniturilor/ proprietăţilor şi al conflictelor de interese şi nu în ultimul 
rînd al incompatibilităţilor. În parte, interesează impactul amendamentelor 
la legislația care vizează în mod nemijlocit regimul incompatibilităților și 
stabilirea incidenței acestor reglementări legale asupra alesului/alesei local/
locale şi funcţionarului/funcționarei din cadrul APL, ca subiect de drepturi 
și obligații de referință. Una dintre cele mai frecvente probleme care se 
manifestă în sistemul administrativ, este confuzia care se creează între 
conflictul de interese şi incompatibilităţi. 

Dacă pentru existenţa unui conflict de interese persoanele publice trebuie 
să ia o decizie care să influenţeze un interes personal, pentru a se afla într-o 
situaţie de incompatibilitate un oficial public nu trebuie să ia nici o decizie, 
fiind suficient faptul că ocupă concomitent două sau mai multe funcţii al căror 
cumul este interzis de lege. În accepţiunea legiuitorului incompatibilităţile 
sunt mijloace juridice prin care aleşii locali sunt protejaţi în exercitarea 
mandatului lor. Ele au în vedere limitarea şi interzicerea cumulului de funcţii, 
care ar afecta însăşi independenţa mandatului. Scopul incompatibilităţilor îl 
reprezintă asigurarea obiectivităţii în exercitarea unei funcţii publice, precum 
şi evitarea abuzurilor în exercitarea mandatului.  

În literatura de specialitate autorii definesc incompatibilitatea privind 
funcţionarii publici drept interzicere (prevăzută de lege) de a cumula două 
funcţii publice în vederea asigurării independenţei de acţiune a persoanei 
ce ocupă funcţia publică, precum şi ocrotirii probităţii profesionale şi morale 
a acesteia1. Alţi autori în definiţiile propuse nu specifică care anume alte 
funcţii sau posturi sunt incompatibile cu funcţia publică exercitată. Astfel, 
prin incompatibilitate se înţelege imposibilitate legală ca un funcţionar sau 
ales local să exercite anumite funcţii, mandate sau profesii.

Incompatibilitatea este determinată fie de aplicarea principiului separaţiei 
puterilor de stat, fie de raţiuni ce privesc o anumită funcţie2. În conformitate 
cu art.15, pct. 1 din Codul model de conduită pentru funcţionarii publici, 

I.NATURA POLITICO-JURIDICĂ 
A INCOMPATIBILITĂȚILOR ȘI 
CONFLICTELOR DE INTERES

1Dicţionarul explicativ al funcţionarului public, alcătuit de Mihail Platon, Chişinău, S.n., 2008 (Combinatul Poligrafic), p.164
2Petrescu Rodica Narcisa, Drept administrativ, Cluj Napoca, Editura Accent, 2004, p.478
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anexă la Recomandarea nr. R (2000) 10 a Comitetului de Miniştri al Consiliului 
Europei din 11 mai 2000, funcţionarul public nu are dreptul să se ocupe de nici 
o activitate sau tranzacţie şi nici să ocupe vreun post sau funcţie, remunerată 
sau nu, incompatibilă cu buna exercitare a funcţiilor sale publice sau care 
aduce prejudiciu acestora. Prin urmare, calitatea de funcţionar public este 
incompatibilă cu orice altă funcţie şi activitate desfăşurată, remunerată sau 
nu, care contravine bunei exercitări a funcţiilor sale publice sau care aduc 
prejudiciu acestora3.

Cu toate acestea, definițiile și studiile existente, după cum am văzut, se 
referă la statutul persoanelor ce exercită funcții de demnitate publică și cea 
de funcționar public. Or, funcția de consilier local nu se încadrează în nici una 
din cele două categorii. Legea nr. 436 din  28.12.2006 privind administraţia 
publică locală prevede la art. 12 că statutul juridic şi organizarea activităţii 
aleşilor locali din cadrul autorităţilor publice locale, inclusiv din unitatea 
teritorială autonomă cu statut juridic special, se reglementează prin Legea 
privind statutul alesului local. Pornind de la sensul art. 2 alin. (1) din Legea 
privind statutul alesului local, noţiunea de ales local acoperă un spectru larg 
de persoane şi vizează consilierii consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti 
(municipale), raionale şi consiliului municipal Chişinău, deputaţii în Adunarea 
Populară a Găgăuziei, primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii 
raioanelor. O bună parte din aceste persoane cu statut de ales local cad sub 
incidența unor alte legi speciale care și stabilesc regimul lor juridic, inclusiv 
cel de incompatibilitate. Așa, primarul, viceprimarul, președintele raionului, 
vicepreședintele raionului sînt aleși locali însă, statutul și exercitarea 
mandatului de către aceștea potrivit prevederilor art. 1 din Legea 768/2000, 
”sînt reglementate de Legea privind administrația publică locală, precum și 
de alte acte normative”. 

În cazul dat este pertinentă invocarea Legii nr. 199/2009 cu privire la 
statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică care stabilește expres 
categoriile funcțiilor de demnitate publică printre care, apropo, nu se 
regăsește funcția de consilier local. Acest fapt denotă, în opinia noastră, o 
anumită deosebire între aleșii locali cu statut de demnitate publică (primari, 
viceprimari, președinți de raioane, vecepreședinți) și aleși locali fără acest 
statut (consilierii). Una din deosebirile esențiale care merită atenție este 
caracterul neoneros sau obștesc al activității consilierului local. Poate din 
acest considerent regimul incompatibilității acestor categorii de aleși locali 
ar trebui tratat diferit.

Un alt aspect ce trezește interes și care urmează a fi elucidat în contextul 
analizei date este faptul că legiuitorul în aspirațiile sale de a spori integritatea 
aleșilor locali renunță la unele instrumente legale menite să contracareze 
fenomenele nedorite în administrație și adoptă altele, în viziunea sa, mai 
eficiente. Un exemplu potrivit este adoptarea Legii nr. 168/2012 prin care 
vedem o măsură ce dublează un instrument deja existent. Așa, Legea 
privind administrația publică locală statuează la art. 12 alin. (1) că consilierul 
3
Conflictul de interese și regimul de incompatibilități în instituțiile administrației publice locale din Republica Moldova. IDIS Viitorul, 2012
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dispune de dreptul de vot deliberativ asupra tuturor chestiunilor examinate 
la şedinţa consiliului4 .Totodată, legislatorul a stabilit, în mod corespunzător, 
și condițiile limitării dreptului de vot al consilierului, astfel încît consilierul 
poate fi prezent la şedinţa consiliului, însă nu participă la adoptarea deciziilor 
în condiţiile existenţei unui conflict de interese5. 

Condițiile enunțate sînt expres prevăzute în art. 2 al Legii 436/2006 și vizează 
situațiile cînd:

 ● el personal, soţia (soţul), copiii, părinţii săi au un interes 
patrimonial în problema supusă dezbaterii;

 ● este conducător sau membru al organelor de conducere 
ale întreprinderii, instituţiei, organizaţiei sau ale filialelor şi 
reprezentanţelor acestora, în a căror privinţă se adoptă decizia;

 ● se află în situaţie de incompatibilitate, conform prezentei legi şi 
Legii privind statutul alesului local, iar incompatibilitatea durează 
mai mult de 30 de zile de la data apariţiei.

În contextul abordat se remarcă situația reglementată la alin. (2) al articolului 
în cauză, de unde vedem că sancțiunea care poate interveni pentru 
neabținerea de la vot are un caracter general impersonal care se limitează 
doar la desființarea actului administrativ, astfel că deciziile adoptate de 
consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor notate mai sus pot fi declarate nule, 
în condiţiile legii, de către instanţa de contencios administrativ. 

Însă, practica demonstrează că acest instrument, stabilit la art. 21 alin (2) din 
Legea nr. 436/2006, are carențele sale pe care le vom analiza în ce urmează. 

Este importantă identificarea eficienței instituției incompatibilității alesului 
local în forma actuală în defavoarea mecanismului de abținere de la vot 
în cazul prezenței situației de incompatibilitate (art. 12 al Legea privind 
administrația publică locală). Or, dacă prin introducerea unor bariere, 
limitări în exercitarea dreptului de a alege și a fi ales, nu se justifică statistic 
și practic scopul acestor prevederi, avem dreptul de a pune la îndoială 
necesitatea și oportunitatea unor astfel de prevederi. În același context, 
dorim să menționăm că prezenta cercetare nu pune la îndoială legalitatea 
prevederilor de incompatibilitate introduse de legiuitor, constituțiolitatea 
acestora fiind analizate de Curtea Constituțională în hotărârea6 nr. 19 din 
16.07.2013. În același timp prezenta analiză evaluează impactul asupra 
perspectivei de gen, precum și oportunitatea în conformitate cu voința 
inițială a legiuitorului.

4
Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală

5
Idem, Art. 21.

6
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349239
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III. ANALIZA JURIDICĂ A 
IMPACTULUI PROCESULUI DE 
ADOPTARE A LEGII NR. 168 

La 11 iulie 2012, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 168 
pentru modificarea Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul 
alesului local prin care au fost stabilite noi incompatibilităţi ale mandatului 
alesului local. Astfel, lit. c) şi lit. d) ale alin. (1) din articolul 7 au fost expuse 
într-o nouă redacţie. Prin decizia sa, Curtea Constituțională a statuat 
expres: „Se recunosc constituţionale sintagma „de angajat în subdiviziunile 
autorităţilor administraţiei publice locale (aparatul preşedintelui raionului, 
primării, primărie şi preturile municipiului Chişinău, direcţii, secţii şi alte 
subdiviziuni), inclusiv ale Adunării Populare a Găgăuziei şi ale Comitetului 
executiv al Găgăuziei;” de la lit. c) şi prevederile literei d) a art. 7 alin. (1) 
din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, 
în redacţia Legii nr. 168 din 11 iulie 2012, astfel cum au fost interpretate 
prin Legea nr. 263 din 16 noiembrie 2012, în măsura în care acestea nu se 
aplică aleşilor locali, care şi-au obţinut mandatul în urma alegerilor locale 
desfăşurate pînă la data intrării în vigoare a Legii nr. 168 din 11 iulie 2012 
pentru modificarea Legii  nr. 76-IV din 2 februarie 2000 privind statutul 
alesului local – 14 septembrie 2012, precum şi candidaţilor supleanţi.” În 
același timp, la momentul adoptării legii nu a fost realizată  evaluare de 
impact din perspectiva gender.  

 

34%

66%

Femei Bărbați 

Figura nr. 1: Ponderea gender a candidaților la alegerile locale 2015 
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Figura nr. 2: Raportul gender al aleșilor locali conform scrutinului din 2015 
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În urma consultării datelor statistice ale Comisiei Electorale Centrale7 se 
observă că ponderea femeilor în consiliile locale în raport cu cea a bărbaților 
este destul de modestă8.  

Datele detaliate cu privire la reprezentarea pe criteriul de gen sunt în anexele 
1-3 ale prezentului studiu.

În baza acestor date se observă că ponderea femeilor în consiliile locale în 
raport cu cea a bărbaților este una destul de modestă. Întrebările de bază 
în această privință și la care urmează de găsit răspuns sînt în ce măsură 
prevederile actuale ale art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 768/2000 determină 
situația constatată mai sus și în ce măsură prevederile actuale ale art. 7 alin. 
(1) lit. d) din Legea nr. 768/2000 restrîng dreptul femeilor ce ocupă funcția 
de conducătoare a instituției din subordinea APL de a exercita și mandatul 
de consilieră locală. 

Analiza datelor cu privire la numărul candidaților/telor femei și bărbați, 
precum și analiza datelor aleșilor locali, atât la nivel de APL I și APL II, indică 
un număr de aproximativ o pătrime femei care în urma alegerilor locale au 
ocupat funcții de alese locale. În acest sens constatăm o subreprezentare 
a femeilor atât la nivel de candidați, dar și mai mult la nivel de aleși locali. 
Situația dată este determinată de mai mulți factori inclusiv anumite bariere 
la nivel legislativ. 

O analiză detaliată a datelor CEC cu privire la depunerea mandatelor de către 
consilierii locali pe motiv de incompatibilitate determină o proporționalitate 
relativ similară atât a bărbaților cât și femeilor la acest capitol. Vizualizarea 
datelor generale, precum și a câtorva regiuni de referință o puteți găsi mai 
jos.
 7 

www.cec.md  8
 Datele cu privire la consiliile locale de nivel I sunt relevante în mod exclusiv raionului Hâncești
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Figura nr. 3: Evoluția ponderei femeilor 2015-2016
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În linii generale, la nivel de țară ponderea femeilor în timp este relativ 
constantă la toate nivelurile de APL. Este observată o neesențială creștere a 
ponderei femeilor, dar diferența procentuală este de aproximativ 1,2%. Este 
important de menționat că aceste cifre cuprind datele și mandatele care 
au fost depuse sau retrase indiferent de motiv (inclusiv incompatibilitate 
funcție). În scopul identificării impactului acestor cifre în profil teritorial, au 
fost colectate în mod aleatoriu datele pentru localitățile de nivel I pentru 
raioanele: Ialoveni, Hâncești, Ocnița, Basarabeasca, Briceni, Cahul și Anenii 
Noi (vezi graficul evoluției ponderei din perspectiva gender a aleșilor locali 
în APL nivel I). 

Pentru evaluarea nemijlocită a impactului din perspectiva gender 
asupra situațiilor de incompatibilitate au fost extrase datele din regiunile 
menționate mai sus. În aceste regiuni au fost identificate doar 3 situații de 
incompatibilitate conform Hotărârilor Comisiei Electorale Centrale, toate 
în raionul Ialoveni. Dintre aceste 3 cazuri, 2 mandate au fost depuse de 
bărbați și o dată de o femeie. Majoritatea dosarelor ridicate au drept temei 
2 situații legale: lipsa nemotivată de la 3 ședințe a consiliului local și cererea 
de demisie. Teoretic ambele situații ar putea avea drept temei real o situație 
de incompatibilitate, dar în lipsa unor date calitative la acest capitol, putem 
doar presupune aceste situații. 
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Figura nr. 4: Evoluția ponderei aleșilor locali (APL nivel I) din perspectiva 
gender
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În același timp pentru a înțelege oportunitatea măsurilor introduse în anul 
2012 vom analiza principalii indicatori de măsurare a corupției începând cu 
anul 2010 până în prezent. 

Indexul Corupției realizat de către Transparency International în perioada 
anilor 2010-2016 indică o descreștere a indicatorului pentru Republica 
Moldova. Saltul pozitiv este semnificativ în anul 2012 însă în următorii ani 
revine la cifrele de până la modificări ceea ce ne determină să credem că 
fluctuațiile nu sunt generate de anumite reforme sistemice, dar influențate 
în special de indicatori politici. Conform Barometrului Global al Corupției, 
observăm de asemenea o creștere a indicatorilor în sens negativ în perioada 
2011-2013. Iar raportul din anul 2016 plasează Republica Moldova în topul 
statelor după indicatorul: topul problemelor cu care se confruntă țara9. 

Începând cu anul 2012, Republica Moldova este una din țările incluse în Rule 
of Law Index10. Analiza celor mai relevanți indicatori pentru perioada 2012-
2016 ne arată de asemenea, cu mici excepții, o tendință negativă de evoluție 
9
 http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/11/informe_barometro-2016-ingles.pdf 

10
 https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index  Indicele Drepturilor de Justiție al Proiectului Mondial al Justiției® măsoară modul în care 

conceptul statului de drept este implementat și perceput de publicul larg de pe tot globul. 
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a domeniilor de transparență, corupție, respectarea drepturilor omului.

Figura nr. 5: Indexul Corupției pentru Republica Moldova 2007-2016
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Toate datele de mai sus indică lipsa unui impact efectiv al măsurilor legale 
implementate cu privire la conflictul de interes și incompatibilități. Majoritatea 
măsurilor implementate în anul 2012 s-au dovedit a fi bariere nejustificate 
în exercitarea dreptului de a alege și de a fi ales fără a fi oarecum justificate 
prin anumite succese în combaterea conflictelor de interese și a corupției. 

Rapoartele Transparency International menționează lipsa impactului 
măsurilor legale implementate și subliniază necesitatea implementării unor 
reforme reale, structurale de combatere a corupției, limitările în exercitarea 
anumitor drepturi nefiind o soluție viabilă, mai mult ca atât, acestea având 
impact negativ asupra reprezentării unor grupuri sociale printre care și 
femeile în organele elective locale11. 

Analiza rezultatelor barometrului opiniei publice din perioada 2012-2016 
la fel ne oferă o imagine negativă în timp asupra fenomenului combaterii 
corupției, având în mod constant din perioada dată o înrăutățire a acestui 
indicator. Astfel, acțiunile legiuitorului nu au creat premise directe de 
îmbunătățire a climatului de combatere a corupției în APL și nici nu a crescut 
încrederea populației în aceste structuri. Datele pentru perioada dată pot fi 
vizualizate în graficul de mai jos. 

11
http://www.transparency.org/news/pressrelease/corruption_index_reflects_moldovas_disappointing_response_to_corruption
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Figura nr. 6: Rule of Law Index – Republica Moldova  
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Figura nr. 7: Barometrul opiniei publice. Răspunsul cumulat – deloc 
mulțumit și nu prea mulțumit
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III. PARTICULARITĂȚILE 
REGLEMENTĂRILOR SPECIALE 
A EGALITĂȚII ÎNTRE FEMEI ȘI 
BĂRBAȚI

Legea de bază care reglementează domeniul egalității dintre femei și bărbați 
este Legea nr. 5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse 
între femei și bărbați. Astfel, potrivit art. 5 „femeile şi bărbaţii beneficiază 
de drepturi şi libertăţi egale, fiindu-le garantate şi şanse egale pentru 
exercitarea lor”12. Tot în articolul comentat se stabilește că promovarea 
unei politici sau efectuarea de acţiuni care nu asigură egalitatea de şanse 
între femei şi bărbaţi se consideră discriminare şi trebuie să fie înlăturată de 
autorităţile publice competente, conform legislaţiei. Acţiunile care limitează 
sau exclud sub orice aspect tratarea egală a femeilor şi bărbaţilor se 
consider discriminatorii şi sînt interzise. Actul juridic care conţine prevederi 
discriminatorii după criteriul de sex se declară nul de către instanţa de 
judecată13.

Aparent, Legea nr. 168 din 11.07.2012 pentru modificarea Legii nr. 768-XIV 
din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local poate fi interpretată ca 
discriminatorie față de femei. Acest lucru îl conchidem din câteva momente: 
(i) prevederile privind incompatibilitatea descurajează încă de la etapa de 
depunere a candidaturilor la funcții elective în APL (concluzie formulată în 
urma interviurilor și focus grupurilor organizate, femeile fiind puse în situația 
de a alege o potențială funcție electivă neremunerată sau locul de muncă 
curent), ipoteză susținută și în contextul faptului că majoritatea femeilor 
candidate vin din domenii profesionale precum medicină și învățământ, iar 
bărbații din mediu de business, agricultură, ceea ce din start plasează în 
zona de risc de incompatibilitate candidații de gen feminin14, (ii) prevederile 
creează bariere pentru anumite categorii și nu au un efect benefic sau nu 
soluționează o problemă de interes public (statisticile nu demonstrează 
o îmbunătățire în combaterea corupției), (iii) există alternative legale de 
înlăturare a situației de incompatibilitate fără limitarea dreptului de a fi 
ales, (iv) conform studiilor de caz numărul femeilor în funcții care cad sub 
incidența prevederilor de incompatibilitate sunt mai mari decât a bărbaților 
(după cum ne demonstrează datele statistice, (la nivelul raionului Hîncești), 
din 50 instituții de învățămînt preuniversitar din rl Hîncești, în 38 din ele 
funcția de director este exercitată de către femei, iar din 44 grădinițe, 5 
gimnazii-grădiniță și 4 școli primare – în total 53 instituții, în 52 din ele funcția 
de director la fel este ocupată de femei). 
12

Art.5 din Legea nr. 5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalitatii de șanse între femei și bărbați13
Idem14
http://egalitatedegen.md/biblioteca/participarea-femeilor-in-politica/ Barometrul de gen: Cum participă femeile și bărbații în 

politică și în procesele decizionale? - 2017
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Este important de menționat că fiecare a doua femeie care a candidat în 
alegerile din anul 2015 vine din sectorul învățământului, una din zece 
reprezintă sfera de ocrotire a sănătății și 13% – domeniul comerțului. De 
remarcat că 75% din candidate au reprezentat anume aceste trei sectoare. 
Este o concentrație foarte pronunțată chiar comparativ cu piața muncii, unde 
în învățământ, sănătate și administrație publică sumar activează doar 28% 
femei. În cazul bărbaților lipsește această concentrație pe domenii, în special 
când e vorba de învățământ. Cei mai mulți bărbați candidați, ca și pondere, 
vin din agricultură (25%), comerț (19%) și abia apoi urmează învățământul 
(18%). Astfel, sfera învățământului, comerțului și sistemului de sănătate 
constituie pentru bărbați doar 36%, comparativ cu 75% în cazul femeilor. 
Dacă privim lista de poziții aflate în situație de incompatibilitate, observăm 
un efect negativ disproporționat asupra femeilor. 

Figura nr. 8: Ponderea gender pe domenii profesionale a candidaților la 
alegeri
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* Din distribuție au fost eliminate ponderile candidaților care în urma alegerilor au 
obținut funcțiile pentru care au candidat și la moment activează în sectorul APL (42% 
bărbați și 28% femei).

În conformitate cu prevederile art. 38 din Constituția RM ”dreptul de a fi aleşi 
le este garantat cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot, în condiţiile 
legii”, iar în conformitate cu prevederile art. 39 al Constituției ”cetăţenii 
Republicii Moldova au dreptul de a participa la administrarea treburilor 
publice nemijlocit, precum şi prin reprezentanţii lor.15” 

15
Constituția Republicii Moldova
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Astfel, dacă să admitem, ipotetic măcar, punerea în valoare a dreptului lor 
electoral și cel de a participa la administrarea treburilor publice, acestea, 
fără îndoială, cad sub incidența negativă a prevederilor art. 7 din Legea 
nr. 768/2000, iar drepturile enunțate rămîn a fi doar declarate. În această 
situație nu putem vorbi despre egalitatea de șanse în domeniu al femeilor 
fapt care vine în contradicție cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 5 din 
09.02.2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femeii și bărbați.

Motivul presupus al acestei scăpări a legiuitorului îl explicăm prin ordinara 
neglijență, originea căreia este în stereotipul care tot mai persistă în raportul 
bărbat-femeie, și în imperfecțiunea procedurii de elaborare a actelor 
legislative. Din această analiză se vede că legiuitorului, în procesul de creare, 
îi scapă din vedere analiza de gen. Prin simpla studiere a Legii nr. 780 se 
observă că, în șirul expertizelor prevăzute în art. 22 al legii, lipsește expertiza 
de gen, fapt care, în mod evident, vine în contradicție cu prevederile Legii nr. 
5/2006 potrivit cărora de competența Parlamentului este adoptarea cadrului 
legislativ care asigură egalitatea între femei şi bărbaţi în toate domeniile.
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IV. CATEGORIILE DE ANGAJAȚI 
CARE CAD SUB INCIDENȚA 
PREVEDERILOR ART. 7 DIN LEGEA 
NR. 768/2000 

După cum se cunoaște Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local 
stabilește la art. 7 incompatibilitățile pentru alesul local. În special ne 
interesează categoriile de angajați prevăzute la lit. c). și d). Potrivit dispozițiilor 
normei prevăzute la lit. c) mandatul de ales local este incompatibil cu calitatea 
de funcţionar public, de angajat în subdiviziunile autorităţilor administraţiei 
publice locale (aparatul preşedintelui raionului, primării, primărie şi preturile 
municipiului Chişinău, direcţii, secţii şi alte subdiviziuni), inclusiv ale Adunării 
Populare a Găgăuziei şi ale Comitetului executiv al Găgăuziei. Din această 
normă desprindem două categorii de angajați care nu pot deține mandatul 
de consilier: angajați funcționari publici și angajați nefuncționari publici.

În continuare ne vom referi doar la categoria de angajați din cadrul 
autorităților publice locale de nivelurile I și II. Astfel, angajații cu statut de 
funcționari publici se stabilesc în Clasificatorul unic al funcțiilor publice 
aprobat prin Legea nr. 155 din 21.07.2011. Categoriile acestora sînt prevăzute 
la art. 7 din Legea nr. 158 din 04.07.2009 cu privire la funcția publică și statutul 
funcționarului public și se clasifică după cum urmează:

 ● funcţii publice de conducere de nivel superior; 
 ● funcţii publice de conducere; 
 ● funcţii publice de execuţie16. 

Fiecare din aceste categorii, potrivit legii, este codificată și marcată cu literele 
A, B și corespunzător C. Locul aflării, categoriile și titlurile funcțiilor publice 
din cadrul autorităților publice locale sînt expuse în Anexa 4.

Potrivit pct. pct. 17, 171, 172 din anexa nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 
11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI 
din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” 
angajații nefuncționari se numesc ”posturi” care se clasifică în posturi de 
deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice, posturi de 
specialitate și posturi de muncitor17.

În prima categorie intră posturile ale căror sarcini prevăd desfăşurarea 
activităţilor auxiliare de secretariat, protocol, administrative, de administrare 
16

Legea nr. 158 din 04.07.2009 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
17

Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu 
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, anexa nr. 5
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a sistemelor informaţionale, inclusiv de introducere şi prelucrare a informaţiei 
ce asigură funcţionarea autorităţii publice, precum şi alte posturi care nu 
implică exercitarea prerogativelor de putere publică. În această categorie se 
includ şi posturile de conducere care coordonează desfăşurarea activităţilor 
auxiliare respective. 

O descriere mai exactă a acestor posturi o găsim în Legea nr. 355-XVI din 23 
decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Anexa 
5).

În cea de-a doua categorie - „post de specialitate” -  se includ posturile din 
autorităţile publice care solicită o pregătire a personalului în anumite domenii 
de activitate, nu prevăd exercitarea prerogativelor de putere publică, însă nu 
se încadrează în categoria „post de deservire tehnică ce asigură funcţionarea 
autorităţilor publice”18. Un exemplu potrivit este postul de șofer.

În cea de-a treia categorie - „post auxiliar” – se includ posturile de muncitor19. 
Muncitori, potrivit Clasificatorului ocupațiilor din RM, sînt de două feluri – 
calificați și necalificați20. 

  
18 Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi 
statutul funcţionarului public”, anexa nr. 5
 19 Idem 
  20Clasificatorul ocupațiilor al Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul nr. 22din 03.03.2014 MMPSF;



21

V. INCIDENȚA LEGII ASUPRA 
PERSONALULUI DE CONDUCERE 
A STRUCTURILOR SUBORDONATE 
AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE

Potrivit dispozițiilor normei prevăzute la lit. d) a art. 7 din Legea nr. 768/2000 
mandatul de ales local este incompatibil cu ”calitatea de şef, de şef adjunct 
(inclusiv interimatul acestor funcţii) în structurile subordonate autorităţilor 
publice locale (instituţii publice, servicii, întreprinderi municipale)”. Potrivit 
prevederilor art. art. 14 și 43 din Legea nr. 436/2006 privind administrația 
publică locală, de competența consiliilor locale de ambele niveluri ține 
inclusiv deciderea inființării instituțiilor și întreprinderilor de interes local 
și, corespunzător, numirea conducătorilor acestor persoane. Astfel, potrivit 
prevederilor art. 14 alin. (2) lit. h) și i) din legea precitată, consiliul local de 
nivelul I:

 ● decide înfiinţarea instituţiilor publice de interes local, organizează 
serviciile publice de gospodărie comunală, determină suportul 
financiar în cazul cheltuielilor bugetare, decide asupra regulilor 
de asigurare a curăţeniei în localitate;21 și

 ● decide, în condiţiile legii, înfiinţarea întreprinderilor municipale 
şi societăţilor comerciale sau participarea la capitalul statutar al 
societăţilor comerciale22. 

Potrivit prevederilor art. 43 alin.(1) lit.p) din lege, consiliul raional:
 ● decide sau, după caz, propune înfiinţarea, în condiţiile legii, 

de instituţii publice şi întreprinderi de interes raional, precum 
şi participarea la fondarea societăţilor comerciale, iar potrivit  
prevederilor stabilite la lit. n) numeşte, pe bază de concurs 
desfăşurat conform legislaţiei în vigoare, secretarul consiliului 
raional şi conducătorii instituţiilor şi subdiviziunilor din 
subordine23.

Astfel, potrivit legislației în vigoare și competențelor stabilite, consiliile locale 
pot înființa instituții publice în domeniile precum învățămîntul și educația, 
asistența socială, sănătate cultura și arta, turism, sport, știință etc. În această 
ordine de idei, orice funcție instituită printr-un act al autorităților publice 
locale cade sub incidența art. 7 din Legea nr. 768/2000.

21
Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală

22
Idem

23
Idem
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VI. EXPERIENȚA INTERNAȚIONALĂ

Reglementarea incompatibilităților și a conflictelor de interese la nivel 
internațional este un fenomen foarte neuniform. Unele state recurg la 
reglementări detaliate a incompatibilităților aleșilor locali și a conflictelor de 
interese, pe când alte state se limitează la prevederi generice.

Statele membre şi instituţiile europene diferă considerabil după densitatea 
de reglementare a conflictului de interese, dar, de asemenea, şi după 
numărul de conflicte de interese, care nu sunt încă reglementate. În ciuda 
diferenţelor în detalii, pot fi formulate unele concluzii generale. Noile state 
membre au o densitate de reglementare mai mare decît „vechile” state 
membre ale UE. Letonia, urmată de Bulgaria, sunt ţările cu cea mai mare 
densitate de reglementare în Europa. Pentru a rezuma, noile state membre 
sunt, în general, mai reglementate decît „vechile” statele membre (80,5% vs. 
66,5%). Cel mai strict sistem este aplicat în Letonia, unde toate categoriile 
de conflicte de interese sunt reglementate pentru toate instituţiile (100%). 
Dintre vechile state membre, Portugalia, urmată de Regatul Unit şi Spania, 
au de asemenea sisteme foarte reglementate. Ţările cu cel mai mic număr 
de aspecte reglementate în domeniul conflictului de interese sunt Austria, 
Danemarca şi Suedia. Prevenirea conflictelor de interese, a actelor de 
corupţie, consolidarea integrităţii şi îmbunătăţirea managementului 
serviciului public sunt principalul scop al promovării unor standarde etice 
pentru funcționarii publici.

În general, condițiile de incompatibilitate nu tratează componenta gender 
ca element definitoriu, acesta fiind integrat în acte juridice separate. La nivel 
internațional nu există o legitate în ceea ce ține de sensivitatea gender la 
prevederile privind incompatibilitatea și conflictul de interes, acestea urmînd 
a fi tratate în mod separat în funcție de contextul național concret.

Sutidul de caz  1: România

Statutul consilierului local în România este reglementat de Legea nr. 393 
din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali și parțial de Legea nr. 
215 din 23 aprilie 2001 administraţiei publice locale, însă nici una din ele 
nu reglementează regimul de incompatiblități al consilierilor locali. Legea 
care ne oferă răspuns la această întrebare este Legea nr. 161 din 19 aprilie 
2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 
şi sancţionarea corupţiei. Potrivit acesteia, funcţia de consilier local sau 
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consilier judeţean este incompatibilă cu: 
 ● funcţia de primar sau viceprimar; 
 ● funcţia de prefect sau subprefect;
 ● calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual 

de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau 
în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din 
judeţul respectiv;

 ● funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, 
manager, asociat, administrator, membru al consiliului de 
administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile 
comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea 
consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv sau la regiile 
autonome şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au 
sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială 
respectiva;

 ● funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale 
acţionarilor sau asociaţilor la o societate comercială de interes 
local ori la o societate comercială de interes naţional care îşi are 
sediul sau care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială 
respectiva;

 ● funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care 
îşi are sediul ori care deţine filiale în unitatea administrativ-
teritorială respectiva;

 ● calitatea de deputat sau senator;
 ● funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi 

funcţiile asimilate acestora. 

O persoană nu poate exercita în acelaşi timp un mandat de consilier local şi 
un mandat de consilier judeţean24 . 

Din șirul de incompatibilități prezentat deosebirea care se constată în raport 
cu cel similar din Republica Moldova, este că legislatorul român a instituit 
incompatibilitatea funcției de consilier doar cu funcțiile de conducători ai 
regiilor autonome şi societăţilor comerciale de interes local înfiinţate sau 
aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv sau 
la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au 
sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă25, 
pe cînd legislatorul moldovean, pe lîngă conducătorii întreprinderilor, a inclus 
în acest șir și personalul de conducere a instituţiilor publice și serviciilor din 
subordinea autorităților publice locale. 

24
L egea nr. 161 din 19 aprilie 2003, art. 88, vezi http://legislatie.just.ro

25
Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003, art. 88, vezi http://legislatie.just.ro
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Studiu de caz  2: Ucraina

Statutul consilierului local din Ucraina este asemeni reglementat. Legea 
specială care stabilește incompatiblitățile pentru aleșii locali din acest stat 
este Legea nr. 93-IV din 11.07.2002 despre statutul deputaților consiliilor 
locale (denumirea originală: Про статус депутатів місцевих рад). Așa, 
potrivit art. 7 din legea numită ”Incompatiblitatea statutulului de deputat în 
consiliul local cu unele funcții și genuri de activitate”: deputatul consiliului 
local care ocupă funcția de conducător al autorității locale executive sau 
altă funcție, asupra căreia se răsfrîng cerințele Constituției Ucrainei, precum 
și a legilor ce se referă la limitarea cumulului de funcții, nu poate cumula 
activitatea în această funcție cu funcția de primar al satului, comunei, 
orașului, precum și de secretar al consiliului sătesc, comunal, orășenesc, de 
președinte și vicepreședinte al consiliului regional și raional, precum și cu 
altă activitate desfășurată pe perioadă nedeterminată în cadrul consiliilor, 
organelor executive ale acestora și aparat. 

Deputatul în consiliul local nu poate folosi mandatul în scopuri ce nu au 
legătură cu activitatea de deputat. Deputatul în consiliul local nu poate 
deține un alt mandat reprezentativ. 

Observăm că nici legea ucraineană nu stabilește incompatibilitatea 
similară celei introduse de legislatorul din Republica Moldova. Cît privește 
raționamentele acestor deosebiri asupra lor urmează de expus dar deja în 
contextul altor analize.
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CONCLUZII

În contextul tezelor expuse pentru situaţia dedusă examinării, apare 
drept valabilă aprecierea potrivit căreia obiectivul în partea care vizează 
accesul femeilor la procesul decizional nu a constituit un aspect distinct 
al atenţiei autorilor ajustărilor aduse regimului incompatibilităţilor. 
Respectiv, ne expunem rezerva vizavi de existenţa unei analize de impact 
al reglementărilor promovate din perspectiva egalităţii şi echilibrului de 
gen, ceea ce a fost demonstrate prin analiza dosarului proiectului Legii 
nr. 168/2012. Participarea unui număr mai mare de femei pe piața muncii, 
ținînd cont că femeile reprezintă mai mult din jumătate din populație, nu 
are întotdeauna ca efect o mai mare influență a acestora, deoarece pozițiile 
de putere și decizionale sunt ocupate, tradițional, în cea mai mare parte de 
bărbați.

Acest lucru ne demonstrează, cu regret, și datele statistice furnizate de CEC 
(scrisoarea nr. 8/772 din 30.11.2016) din care concluzionăm că ajustările 
aduse Legii nr. 768 nu determină ponderea joasă a femeilor în consiliile 
locale. Datele enunțate în scrisoarea menționată arată că prevederile din 
2012 descurajează participarea femeilor încă la etapa de candidată. 

Cu toate acestea trebuie să admitem că prevederile date nu influențează 
ponderea femeilor în APL după alegerea în funcție, astfel femeile nu sunt 
afectate la această etapă mai mult de prevederile privind incompatibilitățile 
funcției, cel puțin statistic. Cu toate acestea este dificil de a vedea numărul 
real de femei care depun mandatele din motiv de incompatibilitate, 
deoarece aceste momente pot avea loc cel puțin prin patru mijloace 
distincte: (i) invocarea de terți a situației de incompatibilitate și ridicarea 
forțată a mandatului, (ii) depunerea cererii de demisie pentru și renunțarea 
la mandatul de ales local fiind în situație de incompatibilitate, (iii) renunțare 
la postul de muncă incompatibil, (iv) neprezentarea la 3 ședințe și respectiv 
ridicarea mandatului din acest motiv. Statistica oferită de CEC la moment 
nu permit evaluarea exactă a fiecărei din aceste situații. Cu toate acestea 
interviurile și focus grupurile au scos în evidență vulnerabilitatea sporită a 
femeilor la aceste prevederi. 
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Figura nr. 9: Ponderea femeilor consiliere locale (nivelul I)
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Aceste cifre ne demonstrează că în principal reprezentarea femeilor în 
politică este determinată primordial de rata mică a femeilor care se înscriu 
în cursă în calitate de candidate electorale și de reticența și stereotipurile 
care determină subreprezentarea femeilor, rata de succes a acestora în 
campanie fiind mai joasă decît a bărbaților.

Figura nr. 10: Ponderea femeilor consiliere locale (nivel II)
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Oricum, acest fapt face ca femeile să aibă o capacitate derizorie de a exercita 
o influență directă și reprezintă o carenţă care afectează procesul democratic 
de adoptare a deciziilor. Este cunoscut că promovarea egalității de gen este 
mult mai amplă decît interzicerea discriminării de gen, iar reglementările 
pozitive, de suport al implicării femeilor, pot fi esențiale pentru integrarea 
lor deplină în procesul decizional din politică, în economie și în societate în 
general. În atare condiţii, considerăm că participarea femeilor în procesul 
decizional urmează a fi susţinută prin politici de stat menite să creeze un 
cadru legal fără echivoc pentru actorii politici (partide) care să conducă la 
o reprezentare mai echilibrată a femeilor și bărbaților în consiliile locale, 
precum și în Parlament. În acest sens, este indubitabilă importanța fazei 
primare, care precedează atribuirea mandatului de ales local şi anume 
perfectarea şi înaintarea listelor electorale pe principii paritare, unde 
alternează bărbați și femei în pozițiile inițiale. Anume în faza menţionată este 
posibilă expunerea deliberată a opţiunii pentru consiliile neexecutive din 
partea femeilor care deţin funcţii de conducere în structurile administrative 
locale şi/sau subordinate consiliilor şi care cad sub incidenţa reglementărilor 
legale privind incompatibilităţile aleşilor locali. 

Fără să negăm importanța cotelor pentru creșterea prezenței feminine în 
luarea de decizii politice, subliniem că reducerea dezechilibrului care există în 
participarea bărbaților și femeilor la adoptarea de decizii în domeniile politice 
şi publice nu constituie sarcina exclusivă a creaţiei legislative, ci necesită 
o abordare complexă, metodică şi de durată care presupune eradicarea în 
timp a obstacolelor în calea reprezentării femeilor şi care se înscriu în politici 
ample de combatere a discriminare de gen și de comportamente stereotipe 
care persistă în politică în particular și în societate în general. 

De asemenea, noi nu punem la îndoială legalitatea și constituționalitatea 
modificărilor din 2012 (subiect la care s-a expus și Curtea Constituțională), 
dar analiza datelor statistice și a studiilor și barometrilor de opinie putem 
concluziona că oportunitatea modificărilor date nu este una justificată. 
Analiza indicatorilor de evoluție a domeniilor precum corupția, transparența 
în procesul decizional, respectarea drepturilor omului determină concluzia 
că modificările operate în 2012 nu au fost oportune în contextul luptei cu 
corupția, neavând anumite influențe asupra acestei probleme, un șir de 
indicatori în privința combaterii corupției, atât conform instrumentelor 
naționale, dar și internaționale s-au înrăutățit fără a exista anumite condiții 
legale sau politice care ar justifica înrăutățirea. Mai mult ca atât, modificările 
doar au stabilit un șir de limitări în exercitarea dreptului de a fi ales fără a 
fi ulterior justificate. În acest context, modificările din 2012 doar au îngrădit 
posibilitatea de exercitare a dreptului de a fi ales și fără a avea un impact în 
combaterea corupției. 

Totuși, unele ajustări la cadrul legal existent se impun, deoarece, revenind la 
analiza expusă mai sus a dispozițiilor art. 5 din Legea nr. 5 din 09.02.2006 cu 
privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, este necesar de 
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a insista și a perpetua asigurarea exercitării drepturilor și libertăților în mod 
egal între femei și bărbați. Acest fapt, la rîndul său impune ca Parlamentul, la 
elaborarea proiectelor de acte legislative, în scopul integrării principiului de 
egalitate între femei și bărbați, pe lîngă expertizele stabilite în art. 22 al Legii 
nr. 780/2001 privind actele legislative, să o efectueze și pe cea de gen, iar 
aceasta să aibă un caracter expres. Aceasta ar însemna că Legea nr. 780 din 
29.12.2001 privind actele legislative urmează a fi modificată și completată 
prin introducerea în alin. (1) din art. 22 a sintagmei de ”expertiza de gen”, 
iar întreg articolul să fie completat cu un alineat nou în care ar fi exprimat 
scopul acestei analize. În aceeași ordine de idei dorim să reiterăm existența 
mecanismului alternativ de înlăturare a situației de conflict de interes 
prevăzut la art. 21 alin (2) din Legea nr. 436/2006, cu operarea ajustărilor de 
rigoare ca opțiune alternativă care nu limitează dreptul de a fi ales.
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ANEXE

 Anexa 1. 
Ponderea femeilor în consiliile raionale ale  UAT de nivelul II ale ale RM după 
alegerile locale din 2015

№ Consiliul raional Numărul total 
de mandate

Femei % Bărbați %

1 Hîncești 35 8 22,9 27 77,1

2 Anenii Noi 33 2 21,2 26 78,8

3 Basarabeasca 27 2 14,8 23 85,2

4 Briceni 33 7 21,2 26 78,8

5 Cahul 35 7 20,0 28 80,0

6 Cantemir 33 5 15,2 28 84,8

7 Calarasi 33 2 6,1 31 93,9

8 Causeni 33 5 15,2 28 84,8

9 Cimișlia 33 3 9,1 30 90,9

10 Criuleni 33 4 12,9 27 87,1

11 Dondușeni 27 6 22,2 21 77,8

12 Drochia 33 6 18,2 27 81,8

13 Dubăsari 27 5 18,5 22 81,5

14 Edineți 33 8 24,2 25 75,8

15 Fălești 33 6 18,2 27 81,8

16 Florești 33 9 27,3 24 72,7

17 Glodeni 33 5 15,2 28 84,8

18 Ialoveni 35 6 17,1 29 82,9

19 Leova 33 11 33,3 22 66,7

20 Nisporeni 33 3 9,1 30 90,9

21 Ocnița 33 9 27,3 24 72,7

22 Orhei 35 7 20,0 28 80,0

23 Rezina 27 3 11,1 24 88,9
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24 Rîșcani 33 5 15,2 28 84,8

25 Sîngerei 33 4 12,1 29 87,9

26 Soroca 33 2 6,1 31 93,9

27 Strășeni 33 3 9,1 30 90,9

28 Șoldănești 27 8 29,6 19 70,4

29 Ștefan Vodă 33 8 24,2 25 75,8

30 Taraclia 27 4 14,8 23 85,2

31 Telenești 33 5 15,2 28 84,8

32 Ungheni 35 8 22,9 27 77,1

1030 176 17,1 845 82,9

Anexa 2. 
Ponderea femeilor în consiliile sătești, comunale din UAT ale raionului 
Hincesti după alegerile locale din 2015

№ Cnsiliul Numărul total de 
mandate

Femei % Bărbați %

Hîncești 23 3 13,0 20 87,0

Bălceana 11 4 36,4 7 63,6

Bobeica 13 1 7,7 12 92,3

Boghiceni 13 2 15,4 11 84,6

Bozieni 13 3 23,1 10 76,9

Bujor 13 5 38,5 8 61,5

Buteni 13 2 15,4 11 84,6

Caracui 11 1 9,1 10 90,9

Călmățui 11 3 27,3 8 72,7

Cărpineni 23 5 21,7 18 78,3

Cățăleni 9 3 33,3 6 66,6

Cioara 11 4 36,4 7 63,6

Ciuciuleni 13 2 15,4 11 84,6

Cotul Morii 11 2 18,2 9 81,8

Crasnoarmeiscoe 13 1 7,7 12 92,3

Dancu 11 5 45,5 6 54,5
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Drăgusenii Noi 11 2 18,2 9 81,8

Fîrlădeni 9 4 44,4 5 55,6

Fundul Galbenei 13 3 23,1 10 76,9

Ivanovca 9 1 11,1 8 88,9

Lăpușna 15 2 13,3 13 86,7

Leușeni 11 4 36,4 7 63,6

Logănești 13 3 23,1 10 76,9

Mereșeni 13 1 7,7 12 92,3

Mingir 15 3 20,0 12 80,0

Mirești 9 2 22,2 7 77,8

Negrea 11 2 18,2 9 81,8

Nemțeni 11 3 27,3 8 72,7

Obileni 11 7 63,6 4 36,4

Onești 11 3 27,3 8 72,7

Pășcani 13 3 23,1 10 76,9

Pervomaiscoe 9 3 33,3 6 66,7

Pogănești 11 3 27,3 8 72,7

Sărata-Galbenă 15 2 13,3 13 86,7

Secăreni 11 2 18,2 9 81,8

Sofia 11 1 9,1 10 90,9

Stolniceni 11 4 36,4 7 63,6

Șipoteni 9 4 44,4 5 55,6

Voinescu 13 0 0 13 100,0

477 108 22,64 369 77,36

Anexa 3. 
Ponderea femeilor în consiliile municipale Chișinău și Bălți  după alegerile 
locale din 2015

№ Consiliul municipal Nmărul de 
mandate

Femei % Bărbați %

1 Chișinău 52 11 21,6 40 78,4

2 Bălți 35 10 28,6 25 71,4
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Anexa 4.
Clasificatorul unic al funcţiilor publice 

Capitolul III. Autorităţi ale administraţiei publice locale

Secţiunea  I. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi cele ale 
municipiului Bălţi

1. Funcţii publice de conducere

B Secretar al consiliului raional/ municipal

B Pretor/ vicepretor al sectorului

B Secretar al preturii

B Şef/ şef adjunct direcţie generale

B Şef/ şef adjunct direcţie

B Şef direcţie în cadrul direcţiei generale

B Şef/ şef adjunct secţie

B Şef secţie în cadrul direcţiei

B Şef serviciu

3. Funcţii publice de execuţie 

C Contabil-şef

C Arhitect-şef

C Auditor intern principal

C Auditor intern superior

C Auditor intern

C Specialist principal

C Specialist superior

C Specialist

Secţiunea a II-a. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi

B  1. Funcţii publice de conducere

Secretar al consiliului local 

C 2. Funcţii publice de execuție

C Contabil-şef

C Arhitect-şef

C Auditor intern principal

C Auditor intern superior

C Auditor intern

C Specialist
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Anexa 5.
Personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea 
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale

Funcția

Şef direcţie  

tehnologii informaţionale

alte domenii

Şef secţie 

tehnologii informaţionale

alte domenii

Şef secţie în cadrul direcţiei

tehnologii informaţionale

alte domenii

Şef serviciu

tehnologii informaţionale

alte domenii

Şef bibliotecă, şef sală de lectură, şef sală de audienţe, şef arhivă, şef birou de dactilografiere, şef 
expediere

Intendent, şef depozit, şef birou de copiere şi multiplicare

Analist principal sisteme informatice, programator principal, inginer principal exploatare a sistemelor 
informaţionale, inginer principal securitate informaţională; administrator principal: baze de date, reţea 
de calculatoare, sisteme informatice

Analist superior sisteme informatice, programator superior, inginer superior exploatare a sistemelor 
informaţionale, inginer superior securitate informaţională; administrator superior: baze de date, reţea 
de calculatoare, sisteme informatice

Analist sisteme informatice, programator, inginer exploatare a sistemelor informaţionale, inginer 
securitate informaţională; administrator: baze de date, reţea de calculatoare, sisteme informatice

Ingineri principali de toate specialităţile, economist principal, contabil principal, contabil-casier principal, 
traducător principal, redactor principal, merceolog principal

Ingineri superiori de toate specialităţile, economist superior, contabil superior, contabil-casier superior, 
traducător superior, redactor superior, merceolog superior

Ingineri de toate specialităţile, economist, contabil, contabil-casier, traducător, redactor, merceolog

Tehnicieni superiori cu studii medii de specialitate din toate domeniile

Tehnicieni cu studii medii de specialitate din toate domeniile

Secretar responsabil colegiu

Secretar al conducătorului (cu excepţia celor specificaţi în anexa nr.12)
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Custode superior fonduri, statistician superior, inspector superior

Statistician, inspector, dispecer, casier, custode fonduri, operator introducere, validare şi prelucrare 
date

Administrator, intendent clădire, stenografă, secretară-stenografă, dactilografă, secretară prelucrare 
texte computer

Arhivar, restaurator materiale de arhivă şi bibliotecă

Curier, expeditor, persoană de serviciu la biroul de premise

Personalul cancelariei:

Şef cancelarie, şef secretariat

Inspector superior controlul asupra executării hotărîrilor

Inspector controlul asupra executării hotărîrilor

Secretar administrativ superior

Secretar administrativ
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