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Acest îndrumar a fost elaborat cu asistența financiară a Suediei în 
cadrul proiectului ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin 
abilitarea femeilor” implementat de Programul Națiunilor Unite pent-
ru Dezvoltare (PNUD). Conținutul acestei publicații este responsabil-
itatea exclusivă a autorului și nu reprezintă în mod necesar opiniile 
Suediei și PNUD.

PNUD lucrează cu oamenii de toate nivelurile societății pentru a spri-
jini crearea unor țări rezistente la crize și pentru a ghida și susține o 
dezvoltare, care contribuie la îmbunătățirea calității vieții fiecărui om. 
Prezenți în aproape 170 de țări și teritorii, noi oferim o perspectivă 
globală și soluții locale pentru abilitarea oamenilor și crearea unor țări 
rezistente.
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ABREVIERI:

ONU Organizația Națiunilor 
Unite

APL Administrația Publică 
Locală

BNS Biroul Național de 
Statistică

BSG Bugetarea Sensibilă la 
Gen

CE Comisia Europeană

CEDAW
Convenția ONU privind elimina-
rea tuturor formelor de discrimi-
nare împotriva femeilor

CONUSC
Convenția-cadru a Organizației 
Națiunilor Unite privind Schim-
barea Climei
ICCPR
Pactul internațional cu privire la 
drepturile civile și politice 
ICERD
Convenția internațională privind 
eliminarea tuturor formelor de 
discriminare rasială 
ICESCR
Pactul internațional cu privire la 
drepturile economice, sociale și 
culturale 

IPS Indicele de Progres 
Social

MAI Ministerul Afacerilor 
Interne

MS Ministerul Sănătății

ODD Obiectivele de Dezvol-
tare Durabilă

OIM Organizația 
Internațională a Muncii

ONG Organizațiile
Non-Guvernamentale

OSC Organizațiile Societății 
Civile

PNUD Programul Națiunilor 
Unite pentru
Dezvoltare

RM Republica Moldova

TFUE Tratatul privind 
funcționarea Uniunii 
Europene 

UE Uniunea Europeană

Republica Moldova, alături de statele membre ale ONU, 
a adoptat Declarația Summit-ului privind Dezvoltarea 
Durabilă, prin care s-a angajat să pună în aplicare Agen-
da 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Astfel, până în anul 
2030, Moldova urmează să-și mobilizeze eforturile pen-
tru a elimina toate formele de sărăcie, pentru a combate 
inegalitățile și pentru a aborda problemele schimbărilor 

climatice, asigurând că nimeni nu este lăsat neprotejat de efectele acestor 
schimbări.

Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 5 ”Realizarea egalității de gen și îm-
puternicirea femeilor și a fetelor” reflectă esența necesităților și priorităților 
cheie ale femeilor ce trebuie să se regăsească în politicile publice naționale 
și locale.

În Agenda Globală 2030, ODD 13 ”Acțiunea asupra Cli-
mei” se axează pe stabilizarea concentrațiilor de gaze cu 
efect de sera la un nivel care să împiedice orice perturba-
re antropica periculoasa a sistemului climatic și stabilirea 
acțiunilor privind adaptarea la impacturile actuale și po-
tențiale ale schimbărilor climatice pentru a reduce vulne-
rabilitatea și spori reziliența la efectele acestor schimbări.
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Pentru realizarea unei societăți ba-
zate pe egalitate, este esențial ca 
autoritățile locale să ia pe deplin în 
considerare dimensiunea de gen în 
politicile sale, în organizarea și prac-
ticile sale. În lumea de azi și cea de 
mâine, egalitatea reală a femeilor și 
bărbaților este, de asemenea, che-
ia succesului economic și social, nu 
doar la nivel european sau național, 
dar și în regiunile, orașele și comuni-
tățile locale.

În procesul de planificare și elabora-
re a strategiilor locale, autoritățile lo-
cale trebuie să respecte în totalitate 
principiile dezvoltării durabile, care 
implică integrarea echilibrată a di-
mensiunilor economice, sociale, de 
mediu și culturale, dar, de asemenea 

și necesitatea promovării și realizării 
egalității femeilor si bărbaților.

Autoritățile locale vor întreprinde ac-
țiuni concrete pentru a asigura un ni-
vel înalt de protecție și îmbunătățire 
a calității mediului din zona sa, inclu-
siv prin aprobarea unor politici locale 
în ceea ce privește deșeurile, zgomo-
tul, calitatea aerului, biodiversitatea 
și impactul schimbărilor climatice. 
În acest sens, femeile și bărbații au 
drepturi egale de a beneficia de ser-
viciile și politicile locale în legătură cu 
mediul, iar autoritățile locale vor lua 
în considerare în egală măsură nevo-
ile și stilurile de viață specifice atât a 
femeilor, cât și a bărbaților, precum și 
principiul de solidaritate între gene-
rații în cadrul dezvoltării politicilor și 
serviciilor sale de mediu.

INTRODUCERE

Reprezentând sferele de guvernare 
cele mai apropiate de oameni, 
autoritățile locale constitu-
ie cele mai potrivite niveluri 
pentru a combate persistența 
și multiplicarea inegalităților, pre-
cum și pentru a promova o soci-
etate cu adevărat egalitară. 

Prin intermediul com-
petențelor sale și prin cooperare cu 
toată gama de actori locali, autori-
tățile locale pot întreprinde acțiuni 
concrete în vederea asigurării egali-
tății între femei și bărbați.

Principiul subsidiarității este de o im-
portanță deosebită în raport cu im-
plementarea practică a dreptului la 
egalitate între femei și bărbați. Acest 
principiu se aplică tuturor nivelurilor 
de guvernare – european, național, 
regional și local. În timp ce auto-
ritățile locale au un spectru variat 
de responsabilități, toate împreună 
pot și trebuie să joace un rol pozitiv 
în promovarea egalității în moduri 
practice, care vor avea impact asupra 
vieții de zi cu zi a populației.

Strâns legat de principiul 
subsidiarității este princi-
piul autonomiei locale. Carta 
Europeană a Autonomiei Lo-

cale a Consiliului Europei 
din 19851, subliniază „dreptul 

și capacitatea efectivă ale au-
torităților administrației publice 

locale de a soluționa și 
de a gestiona, în cadrul 

legii, în nume propriu și în interesul 
populației locale, o parte importantă 
a treburilor publice”. Implementarea 
și promovarea dreptului la egalitate 
trebuie să fie în centrul conceptului 
de autonomie locală.

Democrația locală trebuie să admită 
cele mai potrivite alegeri cu privire la 
mai multe aspecte concrete ale vieții 
de zi cu zi, cum ar fi locuința, securi-
tatea, educația, activitatea de mun-
că, sănătatea, serviciile sociale sau 
transportul public. Mai mult, impli-
carea deplină a femeilor în dezvolta-
rea și implementarea politicilor loca-
le va permite luarea în considerare a 
experiențelor de viață și creativității 
acestora.

1Semnată de Republica Moldova la 02 mai 1996 și ratificată 
la 02 octombrie 1997 (în vigoare din 01.02.1998)
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fel încât să se realizeze o analiză 
a efectelor lor asupra femeilor şi, 
respectiv, bărbaţilor, înaintea luării 
deciziilor”

Instrumentele internaționale privind 
garantarea drepturilor, care se referă 
la nediscriminare includ două Pacte 
internaționale – Pactul internaţional 
cu privire la drepturile civile şi poli-
tice (ICCPR), RM a ratificat Pactul la 
data de 26.01.1993 și Pactul interna-
ţional cu privire la drepturile econo-
mice, sociale şi culturale (ICESCR), 
RM a ratificat Pactul în ianuarie 1993.

Standardele legislative prezintă  un 
instrument puternic pentru schim-
bare, atâta timp cât este cuprinzător, 
implementat, finanțat și monitori-
zat cu sancțiuni și stimulente. Este 
important să se promoveze valo-
rile comune, cum ar fi respectarea 

Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, soci-
ale şi culturale.

Articolul 3: Statele părţi la prezentul Pact se angajează să 
asigure dreptul egal pe care îl au bărbaţii şi femeile de a beneficia de 
toate drepturile economice, sociale şi culturale care sunt enumerate în 
prezentul Pact.

drepturilor omului și a egalității între 
femei și bărbați, precum și înțelege-
rea comună a faptului că drepturile 
omului sunt universale și se aplică 
tuturor, indiferent de sex. Egalitatea 
între femei și bărbați este consacra-
tă în articolul 23 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.5

Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene (TFUE) prevede că, în toa-
te acțiunile sale, Uniunea Europeană 
urmărește să elimine inegalitățile și 
să promoveze egalitatea între femei 
și bărbați, precum și să combată ori-
ce discriminare indiferent de motive, 
inclusiv din motive de sex, în defini-
rea și punerea în aplicare a politicilor 
și acțiunilor sale6[1] și conferă Consi-
liului competența de a lua măsuri în 
vederea combaterii oricărei discrimi-
nări bazate pe aceste motive.

5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PD-
F/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=PT
6 TFUEversiunea consolidată.https://eur-lex.europa.eu/re-
source.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e-
6da6.0001.02/DOC_2&format=PDF 8

Cadrul normativ care formează baza 
politicilor în domeniul ega-
lității de gen din Republica 
Moldova s-a elaborat în con-
formitate cu documentele 
internaționale de referin-
ță, la care statul este parte:

 ّ Declarația Universală a Drepturi-
lor Omului (1948);

 ّ Convenția asupra drepturilor po-
litice ale femeii (1952);

 ّ Pactul internațional cu privire la 
drepturile economice, sociale și 
culturale (1966);

 ّ Declarația și Platforma de Acțiu-
ne de la Beijing (1995);

 ّ Convențiile relevante ale Orga-
nizației Internaționale a Muncii;

 ّ Obiectivele de dezvoltare dura-
bilă. 

Conform Organizației Națiunilor 
Unite: “... guvernele trebuie să pro-
moveze o politică activă şi vizibilă 
de integrare a perspectivei de gen în 
toate politicile şi programele, ast-

«Recunoașterea demnității inerente 
și a drepturilor egale și inalienabile 
ale tuturor membrilor familiei uma-
ne constituie fundamentul libertății, 
dreptății și păcii în lume» (preambu-
lul Declaraţiei Universale a Drep-
turilor Omului2). Egalitatea este 
esenţială pentru protecţia tuturor 
drepturilor omului.

Moldova și-a asumat angajamente 
internaționale de a promova egali-
tatea de gen și abilitarea femeilor, în 
particular prin ratificarea Convenției 
ONU privind eliminarea tuturor for-
melor de discriminare împotriva fe-
meilor.3

Un alt instrument internațional pri-
vind drepturile omului, care se refe-
ră la problemele de egalitate, este 
Convenția internațională privind eli-
minarea tuturor formelor de discri-
minare rasială.4
2 Tratate internaționale nr.1, din 30.12.1998.https://www.
legis.md/cautare/getResults?doc_id=115540&lang=ro
3 Hotărării nr. 87-XII din 28 aprilie 1994.http://old.mmpsf.
gov.md/docs/tratate/cedaw_md.pdf
4 Tratate internaționale nr.1, din 30.12.1998https://www.
legis.md/cautare/getResults?doc_id=115570&lang=ro

1. STANDARDELE INTERNAȚIONALE 
ÎN DOMENIUL EGALITĂȚII DE GEN ȘI 
MEDIULUI



global al egalității de gen, lansat de 
Forumul Economic Mondial (2021), 
Republica Moldova s-a clasat pe 
poziţia 56 dintre 100 de state eva-
luate. Estimările actualizate arată că, 
Moldova, va atinge un nivel perfect 
al egalității de gen (mai mult de 95 
de puncte din 100), peste 204 ani. 
Astfel, în loc să avansăm, din contra 
– stagnăm.9

Summitul privind Dezvoltarea Du-
rabilă din data de 25 septembrie 
2015 și statele membre ale ONU au 
adoptat Agenda de Dezvoltare Du-
rabilă 2030, care include un set de 
17 Obiective de dezvoltare durabilă 
pentru a pune capăt sărăciei, a lupta 
cu inegalitatea și injustiția și a soluți-

9 Indexul Egalității de Gen 2021.https://progen.md/
wp-content/uploads/2021/03/INDEXUL-EGALI-
TATII-DE-GEN-2021-1.pdf

ona problemele ce țin de schimbări-
le climatice până în anul 2030. ODD 
5 se referă în mod explicit la dimen-
siunea de gen, iar celelalte includ 
transversal perspectiva de gen în 
domenii precum sărăcia, sănătatea, 
schimbările climatice, infrastructu-
ra, securitatea alimentară, ocuparea 
forței de muncă, ș.a.

Reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră și adaptarea la schimbările 
climatice va contribui la îndeplinirea 
angajamentelor referitoare la emisi-
ile în cauză, precum și la punerea în 
aplicare a cerințelor în temeiul Con-
venţiei-cadru a Organizaţiei Na-
ţiunilor Unite privind schimbarea 
climei (CONUSC) ratificată prin Ho-
tărârea Parlamentului din 16.03.1995 

ODD13 „Acţiune asupra climei” este fundamentul pentru re-
alizarea tuturor celor 17 ODD-uri.

Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2030” prevede 
o prioritate clară pentru combaterea schimbărilor climatice prin cre-
area unei politice energetice eficiente, împreună cu o politică privind 
schimbările climatice orientată spre viitor, care să determine o tranzi-
ţie echitabilă şi corectă către o economie verde, neutră din punct de 
vedere climatic şi competitivă şi care să creeze în acelaşi timp oportu-
nităţi propice pentru noi locuri de muncă şi o creştere durabilă.
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În vederea atingerii standardelor UE 
în domeniul drepturilor omului, Re-
publica Moldova a semnat în anul 
2014 Acordul de Asociere cu Uniu-
nea Europeană și Comunitatea Eu-
ropeană a Energiei Atomice și statele 
membre ale acestora, pe de altă par-
te.7 

Astfel, legislația națională urmează 
să schimbe optica politicilor publice 
din Republica Moldova, prin centra-
rea acestora pe problemele, intere-
sele și aspirațiile oamenilor. Această 
viziune homocentrică, adică axată 
pe om şi pe necesităţile lui, derivă 
din alinierea ţării la Agenda 20308 
pentru dezvoltare durabilă  şi este 
în concordanţă cu Acordul de Aso-
ciere dintre Republica Moldova, pe 
de o parte, şi Uniunea Europeană 
şi Comunitatea Europeană a Ener-
giei Atomice şi statele membre ale 
acestora, pe de altă parte.

Egalitatea genurilor este esența dez-
voltării umane și subliniază faptul 
că, atunci când dezvoltarea umană 
ține cont de aspectul de gen, aceas-
7 Acordul de Asociere RM-UE. https://mfa.gov.md/img/
docs/Acordul-de-Asociere-RM-UE.pdf
8 În septembrie 2015, Republica Moldova, alături de 
alte 192 state membre ale ONU, a adoptat Declarația 
Summit-ului privind Dezvoltarea Durabilă, prin care s-a 
angajat să pună în aplicare Agenda 2030 pentru Dezvoltare 
Durabilă.

ta se dezvoltă în armonie, pe toate 
dimensiunile societății. Cadrul dez-
voltării umane se bazează pe ferma 
convingere că orice efort de dez-
voltare poate avea impact pozitiv și 
caracter durabil pentru toți membrii 
societății. Abilitățile femeilor se va-
lorifică odată cu eliminarea lacunelor 
în ceea ce privește capacitățile baza-
te pe aspectele de gen. Cadrul dez-
voltării umane pledează în favoarea 
oportunităților egale pentru femei în 
toate domeniile vieții – pe plan eco-
nomic, social, cultural și politic.

Scopul politicii de gen este de a asi-
gura oportunități femeilor și bărbați-
lor de a-și exercita drepturile în egală 
măsură, de a folosi și deține contro-
lul asupra beneficiilor de dezvoltare.

Strategia de atingere a acestui scop 
constă în integrarea activităților de 
împuternicire a femeilor și bărbaților 
așa încât aceștia să parti-
cipe activ la transfor-
marea relațiilor de 
gen într-un proces 
de angajament con-
structiv cu oportuni-
tăți de colaborare.

Potrivit clasamentului Indexului 



nr. 404-XIII10 și Acordului de la Paris, 
semnat de către Republica Moldova 
pe 21.09.2016 la New York și intrat 
în vigoare la nivel internațional pe 
04.11.2016, și deciziilor adoptate în 
temeiul acestora.

Acordul Climatic de la Paris (2015) 
ratificat prin Legea nr.78/201711  înlo-
cuiește Protocolul de la Kyoto (1997) 
și stabilește obiective mai ambițioa-
se la nivel mondial în ceea ce priveș-
te combaterea schimbărilor climati-
ce: menținerea creșterii temperaturii 
medii globale sub 2°C peste nivelul 
preindustrial și asigurarea efortului 
privind limitarea creșterii temperatu-
rii până la 1.5°C peste nivelul prein-
dustrial. În același timp, Acordul este 
primul instrument multilateral obli-

gatoriu din punct 
de vedere juridic și 
cu participare uni-
versală în dome-
niul schimbărilor 
climatice, imple-

mentarea căruia este inițiată la nivel 
global începând cu 1 ianuarie 2021.

În scopul atingerii obiectivelor asoci-
10 Monitorul Oficial al RM din 27.04.1995, nr. 23.https://
www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=60740&lang=ro
11 Monitorul Oficial al RM din 26.05.1997, nr. 162-
170.https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_
id=99251&lang=ro

ate cu limitarea creșterii temperatu-
rii medii globale, stabilite în Acordul 
de la Paris, Republica Moldova va 
promova mecanisme de atenuare 
și adaptare la schimbările climatice, 
care vor asigura o dezvoltare durabi-
lă, la promovarea, atât a drepturilor 
omului, cât și a egalității de gen.

În contextul standardelor interna-
ţionale, având în vedere că egalita-
tea de gen poate contribui la acţiuni 
de dezvoltare cu emisii reduse şi,          
respectiv, la creşterea eficienţei ini-
ţiativelor privind schimbările clima-
tice este imperativă12 implementa-
rea următoarelor acţiuni:

 ّ asigurarea participării depline și 
active a femeilor și bărbaților, in-
clusiv la luarea deciziilor;

 ّ includerea dimensiunii de gen 
în acțiunile ce vizează sectoare-
le de bază privind adaptarea la 
schimbările climatice;

 ّ identificarea și furnizarea de so-
luții pentru a scoate femeile și 
bărbații din sărăcie;

 ّ înțelegerea modului în care mo-
delele de consum diferențiat ale 
femeilor și bărbaților afectează 

12 Low Emission Development Strategies Global Partner-
ship. Promote gender equality. To realize the benefits of low 
emission development /LEDS in Practice, June 2016.
<https://www.climatelinks.org/resources/leds-practice-pro-
mote-gender-equality-realize-benefits-low-emission-de-
velopment>

11

amprenta lor de carbon (cantita-
tea de dioxid de carbon din ca-
uza consumului de combustibili 
fosili de către o anumită persoa-
nă, grup etc.);

 ّ încurajarea femeilor la egal cu 
bărbații în vederea valorificării 
tehnologiilor energetice efici-
ente în agricultură și gospodării, 
a energiei solare, a practicilor de 
management durabil al terenuri-
lor agricole etc.;

 ّ colectarea datelor dezagregate 
pe sexe, în vederea estimării im-
pactului social și de gen a acțiu-
nilor efectelor negative privind 
schimbările climatice.  

Prin urmare, includerea evaluării 
impactului de gen în etapele pro-
iectării, implementării, monitorizării 
şi evaluării acţiunilor autorităţilor 
publici reprezintă o precondiţie im-
portantă a unui proces eficient.

Schimbările climatice afectează băr-
bații și femeile în mod disproporțio-
nat. Existența cadrului legal perfor-
mant nu asigură, totuși, consolidarea 
capacităților funcționarilor publici în 
domeniul egalității de gen. Un factor 
important este necunoașterea situ-

ației reale din lipsa datelor statistice 
pe fiecare domeniu în parte. Datele 
sunt colectate de diferite agenții, în 
baza diferitor metodologii, ceea ce 
face dificilă înțelegerea amplorii ade-
vărate și a naturii problemei. Datele 
colectate de MAI și MS nu sunt deza-
gregate în mod sistematic în funcție 
de gen, vârstă, mediu de reședință 
și localitatea supraviețuitorilor vio-
lenței împotriva femeilor și nici nu 
permit urmărirea schimbărilor de-a 
lungul timpului.

Lipsa datelor statistice dezagregate 
pe sexe, în procesul de elaborare a 
strategiilor de dezvoltare economică 
și a planurilor locale de acțiuni, con-
stituie încă un mare obstacol. Datele 
administrative dezagregate pe sexe, 
vârstă, etnie, dizabilitate, amplasare 
geografică și context socio-econo-
mic sunt necesare pentru o evaluare 
corectă a situației femeilor, a inega-
lităților de gen, a amplorii și naturii 
formelor de violență și a obstacole-
lor cu care se confruntă femeile din 
mediul rural. Fără date, nu este po-
sibil să se ia măsuri corective bazate 
pe dovezi. 

12

<https://www.climatelinks.org/resources/leds-practice-promote-gender-equality-realize-benefits-low-emission-development>
<https://www.climatelinks.org/resources/leds-practice-promote-gender-equality-realize-benefits-low-emission-development>
<https://www.climatelinks.org/resources/leds-practice-promote-gender-equality-realize-benefits-low-emission-development>


În conformitate cu art. 4 a Constitu-
ţiei Republicii Moldova13, dispozițiile 
constituționale privind drepturile și 
libertățile omului se interpretează și 
se aplică în concordanță cu Decla-
rația Universală a Drepturilor Omu-
lui, cu pactele și cu celelalte tratate la 
care Republica Moldova este parte. 
Conform articolului 4, în situații în 
care legea națională este în conflict 
cu prevederile internaționale la care 
Republica Moldova este parte, prio-
ritate au reglementările internațio-
nale.

În contextul aderării și alinierii Repu-
blicii Moldova la Convențiile menți-
onate, dar și la alte importante do-
cumente de politici internaționale, la 
nivelul forurilor legislative și executi-
ve, au fost realizate acțiuni strategi-
ce de racordare a cadrului normativ 
existent la standardele internaționa-
13 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.78 din 
29.03.2016.https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_
id=111918&lang=ro

le, europene și regionale în domeniul 
egalității de gen. La nivel național, 
domeniul de asigurare a egalității în-
tre femei și bărbați a fost substanțial 
îmbunătățit în ultimele două dece-
nii, prin adoptarea legii-cadru, Legea 
nr. 5-XVI din 9/2006 cu privire la 
asigurarea egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi14; Legea nr. 121 din 
25 mai 2012, cu privire la asigurarea 
egalităţii.15

Strategia pentru asigurarea egalită-
ţii între femei şi bărbaţi în Republica 
Moldova, pe anii 2017-2021 (în con-
tinuare – Strategie)16 şi Planul de 
acţiuni pentru perioada 2017-2021, 
are drept scop cultivarea respectului 
față de rolul legii în realizarea pro-
tecției drepturilor omului, asigurării 
valorilor unui stat de drept, creșterii 
economice și durabilității societății în 
general.
14 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.47-50 din 
24.03.2006.https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_
id=107179&lang=ro
15 Monitorul Oficial al RM din 25.05.2012, nr. 103. https://
www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106454&lang=ro
16 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_
id=99875&lang=ro

2. REGLEMENTĂRILE NAȚIONALE
ÎN DOMENIUL EGALITĂȚII DE GEN ȘI 
MEDIULUI

13 14

Legislaţia Republicii Moldova ga-
rantează drepturile egale ale cetă-
ţenilor, atât femei cât şi bărbaţi, de 
a participa activ la viața economică și 
socială, de a se pregăti și forma în-
tr-un anumit domeniu, de a se anga-
ja, promova și participa la distribuirea 
beneficiilor comune.

Codul Educației17 reflectă principiile 
educaționale care stau la baza dez-
voltării durabile a sistemului de învă-
țământ (principiul echității, nediscri-
minării, incluziunii sociale), prevede 
formele de organizare instituțională 
a sistemului de educație națională, 
precum și abordarea subiecților edu-
cației în funcție de vârstă și capacități 
intelectuale, fizice etc.

17 Codul  Educației nr.152 din 17.07.2014. Monitorul  Ofi-
cial nr.319-324 din 24.10.2014, art. nr.634 https://www.legis.
md/cautare/getResults?doc_id=110112&lang=ro

Prin aprobarea Planului naţional 
de acţiuni în domeniul drepturilor 
omului pentru anii 2018-202218 Gu-
vernul RM garantează implementa-
rea unor măsuri suplimentare care va 
asigura dezvoltarea și prosperarea, în 
condiții egale, tuturor cetățenilor Re-
publicii Moldova.

Prevenirea și combaterea violenței 
în  familie constituie o prioritate pen-
tru politicile  naționale de ocrotire și 
sprijinire a familiei și reprezintă o im-
portantă problemă de sănătate pu-
blică. Guvernul R. Moldova a adoptat 
Strategia naţională de prevenire şi 
combatere a violenţei faţă de femei 
şi violenţei în  familie, pe anii 2018-
202319 şi Planul de acţiuni pentru 
18 Hotărârea Parlamentului RM nr.89.MonitorulOficial nr. 
49-58 din 15.02.2019.https://www.legis.md/cautare/get-
Results?lang=ro&doc_id=112706
19 Hotărârea Guvernului nr. 281 din 03.04. 2018.Monitorul 
Oficial nr.121-125 din 13.04.2018 http://lex.justice.md/
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https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110112&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110112&lang=ro
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374992


2018-2020 pentru implementarea 
acesteia.

O viziune de schimbare a paradig-
mei de dezvoltare a Republicii Mol-
dova pe termen lung spre dezvolta-
rea economică verde, avînd la bază o 
evaluare a constrângerilor dezvoltării 
cu emisii reduse de carbon a fost de-
finitivată în Strategia de dezvoltare 
cu emisii reduse a Republicii Mol-
dova pînă în  anul 203020 aprobată 
prin Hotărîrea Guvernului nr.1470 
din 30.12.2016, obiectivul general al 
căreia este orientat spre reducerea  

emisiilor totale naționale de gaze 
cu efect de sera și ac-
țiuni care pot avea un 
impact asupra egali-

tății de gen dacă ofe-
ră oportunități femeilor 

pentru dezvoltarea de noi compe-
tențe, de finanțare și tehnologii, de 
luare a deciziilor și acces la piețele de 
desfacere; dacă susțin antreprenori-
atul femeilor în dezvoltarea emisiilor 
reduse; și prin reducerea poverilor 
sociale inegale cu care se confruntă 
femeile zi de zi.

index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374992
20 Monitorul Oficial nr.1470 din 30.12.2016 https://www.
legis.md/cautare/rezultate/98493

STRATEGIILE ȘI POLITICILE DE 
PROMOVARE A EGALITĂȚII DE 
GEN:21

21 https://msmps.gov.md/sites/default/files/raport_bei-
jing25_draft_1.pdf

Pe plan naţional, în ca-
drul strategiei „Moldo-
va 2030”, sunt stabilite 
obiectivele strategice, 

care vizează prioritățile naționale 
de dezvoltare social-economică, 
iar în Strategia pentru egalitatea 
de șanse între femei și bărbați 
2017-2021, sunt stabilite obiecti-
vele privind egalitatea de gen.

Pe plan sectorial, auto-
ritățile publice centrale 
au definit programele de 

dezvoltare a sectorului (educația, 
ocrotirea sănătății, asistența so-
cială, protecția muncii, protecția 
mediului etc.) cu specificarea acți-
unilor și măsurilor necesare de re-
alizat.  Concomitent, se vor aplica 
prevederile Strategiei 2017-2021 
pentru egalitatea de șanse între 
femei și bărbați și alte atribuții in-
stituționale privind egalitatea de 
gen.

INTEGRAREA DIMENSIUNII DE 
GEN ÎN POLITICILE LOCALE SE RE-
ALIZEAZĂ PRIN:

1. Strategii de dezvoltarea socio- 
economică;

2. Programe de dezvoltare;
3. Planuri de acțiuni;
4. Proiecte comunitare;
5. Politici instituționale.

Promovarea egalității de gen implică 
elaborarea politicilor publice locale 
pe dimensiunea „de jos în sus”, care 
presupun următoarele condiții: 

 ّ Cercetarea domeniului pe bază 
de sinteză şi observaţie. Cerce-
tările și rapoartele specializate 
relevă componentele și trăsă-
turile distincte ale proceselor 
privind participarea femeilor în 
diversitatea de domenii, por-
nind de la perspectiva de gen. 
O abordare corectă a dimen-
siunii egalității de gen poate 
fi realizată doar pornind de la 
cercetarea atât calitativă, cât 
și cantitativă a domeniului. 

 ّ Planificarea acţiunilor sensibi-
le la gen la nivel local. Politicile 
naționale oferă indicatori impor-

Pe plan regional, Agen-
ția de Dezvoltare Regi-
onală a elaborat Stra-

tegia Națională de Dezvoltare 
Regională (SNDR), principalul do-
cument de planificare a dezvoltă-
rii regionale în Republica Moldova. 
SNDR este un document de poli-
tică publică, ce descrie și analizea-
ză situația existentă în domeniu, 
identifică viziunea și obiectivele 
strategice de dezvoltare regională 
în perspectiva anului 2020.

Pe plan local, autori-
tățile publice locale de 
nivelul I și nivelul II din 

Republica Moldova au elaborat 
strategiile de dezvoltare speci-
fice localităților, prin identifica-
rea potențialului de dezvoltare și 
a priorităților strategice până în 
anul 2025 și, concomitent, vor 
aplica prevederile legale privind 
egalitatea de gen. cadrul strate-
giei „Moldova 2030”, sunt sta-
bilite obiectivele strategice, care 
vizează prioritățile naționale de 
dezvoltare social-economică, iar 
în Strategia pentru egalitatea de 
șanse între femei și bărbați 2017-
2021, sunt stabilite obiectivele 
privind egalitatea de gen.

15 16

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374992
https://www.legis.md/cautare/rezultate/98493
https://www.legis.md/cautare/rezultate/98493
 https://msmps.gov.md/sites/default/files/raport_beijing25_draft_1.pdf
 https://msmps.gov.md/sites/default/files/raport_beijing25_draft_1.pdf


tanți de dezvoltare socio-eco-
nomică și de creștere, însă nu 
includ toate realitățile specifice 
și circumstanțe cetățenilor în 
diferite localități. APL-urile sunt 
mandatate să dezvolte politici 
locale, menite să reflecte situații 
socio-economice specifice. Pro-
cesul planificării politicii sensibile 
la gen se bazează pe principiile 
generale ale asigurării egalității 
de gen, pe reducerea discrimi-
nărilor de natura social-econo-
mică a femeilor, pe îmbunătăți-
rea poziției și abilitării femeilor. 

 ّ Cunoaşterea aspectelor de gen. 
Pentru cunoașterea aspectelor 
de gen, este necesară, în pri-
mul rând, cercetarea și aprecie-
rea beneficiilor pentru femei și 
bărbați, fete și băieți, cu impact 
asupra situației politice, sociale și 

economice, asupra localității. La 
nivel de implementare, e nevoie 
de cunoștințe și abilități pe care 
să le posede specialistul anga-
jat pentru realizarea politicilor și 
analizei gender, de cunoașterea 
legislației în vigoare, a prevede-
rilor planurilor și strategiilor de 
dezvoltare la nivel național și în 
domeniul egalității dintre femei și 
bărbați,  precum și de cunoștințe 
în domeniul analizei sociologice. 

 ّ Sensibilizarea şi conştientizarea 
aspectelor de gen. Cunoașterea 
trebuie să fie însoțită de o capa-
citate de analiză și prioritizare a 
obiectivelor, pentru a pune în 
funcție proiecte și programe efi-
ciente, care au drept scop abor-
darea inegalităților bazate pe 
gen. Primul pas de consolidare a 
capacităților vizează sensibiliza-
rea oficialilor locali, la toate nive-
lurile, în toate birourile, precum și 
conștientizarea modului în care 
instituțiile, sistemele, procesele, 
relațiile și politicile sunt bazate 
pe idei și stereotipuri despre ro-
lurile diferite și inegale ale feme-
ilor și bărbaților.

 ّ Voinţa politică. Este nevoie și de 
voință pentru ca liderii politici să 
înțeleagă că egalitatea de gen 
este o prioritate pe agenda po-
litică. Este important să se facă 
distincția dintre voința politică și 
voința birocratică. Voința politică 
denotă că liderismul prioritizea-
ză egalitatea de gen în procesele 
politice, în timp ce voința biro-
cratică presupune că conduce-
rea angajează resursele necesare 
pentru a asigura și aplica integra-
rea dimensiunii de gen în toate 
politicile, programele și procese-
le guvernamentale.

Rolul autorităților administrației pu-
blice locale în asigurarea egalității 
de șanse este stipulat în Legea nr. 5 
„cu privire la asigurarea egalității de 
șanse între femei și bărbați„ (2006), 
Legea nr. 121 „cu privire la asigurarea 
egalității„ (2012), Strategia pentru 
asigurarea egalității între femei și 
bărbați în Republica Moldova pe anii 
2017-2021.

În calitate de utilizatori și administra-
tori principali ai resurselor naturale, 
locuitorii din mediul rural, în spe-

cial femeile, joacă un rol esențial în 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, precum și în 
protecția mediului. Participarea fe-
meilor în mod egal la procesele de 
guvernanță conexe, este slabă din 
mai multe motive, cum ar fi: norme-
le neactualizate de gen, cadrul juridic 
inadecvat, precum și accesul redus 
la educație și la proprietate asupra 
terenurilor. Cu toate acestea, activiș-
tii pentru drepturile femeilor susțin 
drepturile de mediu, iar femeile in-
vestesc și preiau conducerea pentru 
a pleda pentru schimbare.
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3. INTEGRAREA DIMENSIUNII DE
GEN ÎN POLITICILE LOCALE DE 
ADAPTARE LA SCHIMBĂRILE
CLIMATICE

Administraţia publică este instru-
mentul central prin care sunt im-
plementate politicile şi programe-
le naţionale. Administrația publică 
este ghidată de principiile echității, 
responsabilității, justiției, egalității 
și nediscriminării, iar serviciul public 
ar trebui să servească drept model 
în care femeile și bărbații participă 
la luarea deciziilor și conduc în mod 
egal.22

Administrația Publică Locală, îm-
preună cu societatea în ansamblu, 
avansează în continuare în direcția 
implementării angajamentelor prin 
eradicarea cauzelor care produc in-
egalități și determinarea căilor de 
fortificare a unei egalități autentice, 
consistente și cu beneficii majore 
atât pentru femei, cât și pentru în-
treaga societate. APL, la fel priori-
tizează sporirea eficacității angaja-

22 Consiliul Europei Plan de acțiune pentru Republica
Moldova 2021-2024 (pag. 28) https://rm.coe.int/action-
plan-2021-2024-roma-nian/1680a3ff23

mentului în domeniul egalității de 
gen prin includerea, în politicile și 
programele locale, a egalității de gen 
ca prioritate transversală a acțiunilor 
locale. 

Administrația Publică Locală are un 
rol primar în abordarea integratoa-
re a dimensiunii de gen în politici și 
programe la toate etapele ciclului de 
politici publice. Egalitatea de șan-
se are la bază asigurarea participării 
depline a fiecărei persoane la viața 
economică și socială fără deosebire 
de origine etnică, sex, religie, vârstă, 
dizabilități sau orientare sexuală ne-
tradițională. Aceste aspecte vizează 
accesul la ocuparea forței de muncă, 
egalitatea salarială, protecția mater-
nității, concediul profesional, securi-
tatea socială, etc.

Programele guvernamentale repre-
zintă expresia clară de implicare, 
promovare și susținere a egalității 
între femei și bărbați, demonstrând 

astfel și angajamentele asumate 
pentru promovarea și respectarea 
principiului democrației la toate 
nivelele. 
Administrația Publică Locală, de 
orice nivel, implică o varietate de 
activități ale unui ansamblu de 
organe investite prin legislație, în 
regim de putere publică, să aducă 
la îndeplinire legile, să realizeze 
valorile politice, sociale și econo-
mice care exprimă interesul gene-
ral al societății.

Legea privind administrația publi-
că locală nr. 436 din 28.12.2006, 
art. 29, stipulează: „asigură exe-
cutarea deciziilor consiliului local 
în vederea implementării politicii 
de asigurare a egalităţii de şan-
se între femei şi bărbaţi în loca-
litate, colaborează în acest scop 
cu instituţii statale şi organizaţii 
necomerciale şi internaţionale; 
coordonează activitatea unităţii 
gender din cadrul primăriei; exa-
minează plângerile persoanelor 
care se consideră victime ale dis-
criminării; contribuie la educarea 
şi sensibilizarea populaţiei cu 
privire la eliminarea discrimină-
rii.„

Potrivit art.14 alin. 
(2) lit. o1) din Legea 
nr.436/2006 pri-
vind administrația 
publică locală, con-
siliul local asigură 
integrarea și imple-
mentarea principiu-
lui egalității între femei și bărbați în 
politici, programe, acte normative 
și investiții financiare la nivel local 
și aprobă programe și contribuie la 
organizarea campaniilor de infor-
mare în acest domeniu în condițiile 
legii; examinează și adoptă decizii pe 
marginea rapoartelor și a informați-
ilor primarilor, informațiilor consili-
erilor despre situația în domeniu la 
nivel local; dezvoltă parteneriate cu 
organizații necomerciale și interna-
ționale pentru realizarea politicilor 
locale în domeniu.

Potrivit art.29 alin. (1) lit. n1) din Le-
gea nr.436/2006 privind adminis-
traţia publică locală, primarul asi-
gură executarea deciziilor consiliului 
local în vederea implementării poli-
ticii de asigurare a egalității de șanse 
între femei și bărbați în localitate:
ّ colaborează în acest scop cu 

instituții statale și organizații 
necomerciale și internaționale; 
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coordonează activitatea unității 
gender din cadrul primăriei;

 ّ examinează plîngerile persoane-
lor care se consideră victime ale 
discriminării;

 ّ contribuie la educarea și sensi-
bilizarea populației cu privire la 
eliminarea discriminării.

Potrivit Art. 39 alin. (1) lit c1) din Legea 
nr.436/2006 privind administrația 
publică locală, secretarul consiliului 
local exercită atribuțiile unității gen-
der la nivel local, garantînd imple-
mentarea principiului egalității între 
femei și bărbați.

 ّ Declarația politică de intenție 
privind asigurarea egalității de 
gen;

 ّ Promovarea egalității de gen;
 ّ Aplicarea unui limbaj sensibil la 

gen;
 ّ Colectarea și utilizarea unor date 

dezagregate pe sexe;
 ّ Analiza de gen, care examinează 

diferența de roluri, norme, con-
strângeri și oportunități ce se re-
feră la femei și bărbați;

 ّ Bugetarea sensibilă la gen;
 ّ Audit și monitorizare sensibile la 

gen;
 ّ Consultarea sensibilă la gen a 

părților interesate;

APL Tigheci din raionul Leova a 
beneficiat de asistență în cadrul 
Proiectului  “Comunități rezisten-
te la schimbări climatice prin abi-
litarea femeilor” pentru aplicarea 
legislației legate de climă și mediu 
și integrarea aspectelor de gen în 
Strategia de Dezvoltare Comuni-
tară a localității. 

Cu ajutorul asistenței oferite,  au 
fost identificate riscurile de vulne-
rabilitate la schimbările climatice 
și de mediu, caracteristice comu-
nei Tigheci, cum ar fi:

 ✓ Diminuarea producției agrico-
le ca urmare a fenomenelor 
climatice severe;

 ✓ Eroziunea, salinizarea și de-
șertificarea solului;

 ✓ Secarea și poluarea apelor; 
Imposibilitatea de a vinde 
producția locală;

 ✓ Dispariția unor specii de in-
secte și animale;

 ✓ Creșterea numărului de boli 

PRACTICĂ LOCALĂ: IN-
TEGRAREA ASPECTE-
LOR DE CLIMĂ, MEDIU 
ȘI DE GEN ÎN STRATE-

GIA DE DEZVOLTARE COMUNI-
TARĂ A LOCALITĂȚII TIGHECI, 
RAIONUL LEOVA.

cauzate de vremea caniculară 
și de poluarea aerului;

 ✓ Creșterea incidenței malnu-
triției și a bolilor infecțioase 
transmise prin apă și prin ali-
mente, în special, în rândul 
femeilor și fetelor.

Ca răspuns la riscurile identifica-
te, membrii comunității impli-
cați în procesul de planificare au 
identificat o serie de măsuri de 
prevenire și atenuare a acestor 
riscuri care urmează a fi reziliate 
de autoritatea publică locală în 
următoarea perioadă prin creare 
de șanse egale și implicare atât a 
femeilor și bărbaților:

1) Trecerea la practici agronomice 
care reduc pierderea apei din sol;
2) Aprovizionarea centralizată cu 
apă;
3) Colectarea apelor pluviale;
4) Extinderea sistemului de iriga-
re;
5) Construirea stației de epurare 
și a rețelei de canalizare;
6) Curățarea periodică a r. Ialpujel;
7) Construirea digurilor la iazurile 
din sat;
8) Lichidarea focarelor de poluare 
a apelor subterane și de suprafa-
ță;

9)Monitorizarea grupurilor de risc 
și a populației vulnerabile;
10) Elaborarea protocoalelor de 
tratament pentru problemele 
medicale cauzate de climă;
11) Colectarea selectivă a deșeuri-
lor;
12) Modernizarea sistemului actu-
al de supraveghere a bolilor cau-
zate de climă;
13) Asigurarea unui acces mai bun 
la asistența medicală pentru gru-
purile vulnerabile;
14) Formarea comportamentelor 
responsabile și de supraviețuire a 
bărbaților și femeilor în situațiile 
unor fenomene hidro-meteoro-
logice extreme; 
15) Includerea dimensiunii de gen 
în programele și proiectele privind 
apa și salubritatea, sănătatea, 
educația, în contextul eventuale-
lor schimbări climatice. 

Ulterior, o sinteză a propuneri-
lor de completarea a Strategi-
ei de Dezvoltare Comunitară a 
fost prezentată Consiliului local 
Tigheci pentru aprobare. Docu-
mentul a fost elaborat într-un ca-
dru participativ larg. 

Sursa: APL Tigheci, r. Leova
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 ّ Schimb de bune practici.
Autorităţile administraţiei publice 
locale au sarcina să monitorizeze 
implementarea programelor şi să 
organizeze campanii de informare 
privind egalitatea de şanse între fe-
mei şi bărbaţi la nivel local. În sco-
pul asigurării egalității de șanse la 
nivel local, autoritățile administrației 
publice colaborează cu organizațiile 

neguvernamentale, 
fundațiile, sindica-
tele, patronatul și 
organisme interna-
ționale care contri-
buie la implemen-
tarea egalității între 

femei și bărbați. Pentru asigurarea 
egalității între femei și bărbați, APL 
întreprinde acțiuni, care rezultă din 
atribuțiile sale:

 ✓ asigură participarea echilibrată a 
femeilor și bărbaților, a persoa-
nelor cu dizabilități, a persoane-
lor din diverse grupuri etnice, la 
procesul decizional;

 ✓ facilitează reconcilierea vieții 
profesionale cu viața de familie;

 ✓ asigură egalitatea de șanse în 
formare profesională și continuă 
a femeilor și bărbaților;

 ✓ asigură egalitatea de șanse în 

educație a fetelor și a băieților;

 ✓ asigură încadrarea copiilor din fa-
milii  cu venituri mici, copiilor cu 
dizabilități, precum și a celor din 
grupurile minoritare etnice și re-
ligioase în procesul educațional, 
la grădiniță și școală;

 ✓ asigură accesul persoanelor cu 
venituri mici, inclusiv a copiilor 
ce provin din familii cu venituri 
mici, precum și a persoanelor în 
etate la informații și servicii me-
dicale și de asistență socială;

 ✓ asigură participarea reprezen-
tanților grupurilor marginalizate 
pe piața muncii;

 ✓ urmărește salarizarea echitabilă 
pentru persoane de sex feminin 
față de o persoană de sex mas-
culin, față de  minoritățile etnice, 
la desfășurarea aceluiași tip de 
activitate și în aceleași condiții 
de muncă;

 ✓ asigură infrastructura accesibilă 
pentru toți cetățenii.

În funcție de domeniul în care acțio-
nează, politicile publice vizează: 

 → drepturile omului;
 → mediul înconjurător;
 → securitatea;

 → migrația; 
 → transporul și telecomunicațiile; 

economia;
 → dezvoltarea regională;
 → domeniul cercetare-dezvoltare;
 → familia;
 → locuințele, securitatea socială;
 → sănătatea; 
 → grupurile și persoanele margina-

lizate etc.23

Procesul planificării politicii sensibile 
la gen se bazează pe principiile ge-
nerale ale asigurării egalității de gen 
în toate domeniile, pe reducerea dis-
criminării de natură social-economi-
că a femeilor, îmbunătățirea poziției 
și abilitării femeilor.

Analiza de gen 
este esenţială 
pentru a asigu-
ra că asistenţa 
ajunge la cei 
mai vulnerabili 
şi răspunde în 
mod corespun-
zător nevoilor şi 
abilităţilor dife-
renţiate ale di-
feritelor grupuri.

23 https://msmps.gov.md/sites/default/files/raport_bei-
jing25_draft_1.pdf

Analiza de gen vizează aspecte cum 
ar fi:

 ّ rolul femeilor în activitățile pro-
fesionale, diferențele pe piața 
muncii (discriminarea la angaja-
re sau la eliberare de la locul de 
muncă, diferențele existente pe 
domenii și ramuri, diferențe în 
calificare, limitele în avansarea în 
carieră, diferențele salariale);

 ّ combinarea poziției profesionale 
și în familie a femeii (reglemen-
tarea muncii în legătură cu naș-
terea copiilor – perioada gravidi-
tății, nașterea copilului, concediu 
de îngrijire, regimul muncii și a 
odihnei etc.);

 ّ susținerea și ajutorul statului 
pentru familiile cu copii (alocații, 
politica de sănătate, grădinițele, 
servicii sociale);

 ّ cauzele sărăciei în rândul femei-
lor: economice (venituri și salarii 
mai mici ale femeilor, șomajul, 
nivelul redus al femeilor în antre-
prenoriat) și demografice (mame 
singure, familii cu copii cu diza-
bilități, femei divorțate cu copii, 
familii cu mai mulți copii, femeile 
vârstnice);

 ّ stereotipurile tradiționale privind 

23 24
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femeile (femeia e un lucrător 
mai puțin eficient din cauza fa-
miliei, copiilor; mai puțin eficien-
tă în posturile de conducere, cu 
nivel redus de activitate econo-
mică etc.);

ّ reprezentarea redusă în proce-
sele decizionale în toate sferele 
administrației publice, în secto-
rul bugetar, în business). 

Femeile şi bărbaţii au aceeaşi pute-
re (participare) în modelarea socie-
tăţii şi a propriilor vieţi. 

Guvernarea sensibilă la gen se carac-
terizează prin:

 → reprezentarea echilibrată a fe-
meilor și bărbaților în funcții de-
cizionale de toate nivelele;

 → asigurarea abordării non-dis-
criminatorii la toate etapele de 
angajare în câmpul muncii și de 
promovare;

 → asigurarea politicilor și practici-
lor interne non-discriminatorii 
în bază de gen, non-sexiste, non 
hărțuire sexuală;

 → tratament egal/necesități speci-
fice de gen vs meritocrație;

 → crearea climatului ”prietenos ge-
nului” în instituții;

 → concilierea vieții de familie cu 
cea profesională;

 → implicarea activă a femeilor și 
bărbaților în modelarea institu-
țiilor, proceselor și politicilor de 
guvernare;

 → asigurarea echilibrului de gen al 
politicilor și deciziilor sale și al re-
zultatelor acestora pentru femei/
bărbați, realizarea drepturilor lor 
și realizarea egalității de gen;

 → menținerea în centrul atenției a 
egalității de gen și justiției socia-
le, recunoscând nevoile diferite 
ale femeilor și bărbaților, înfrun-
tând activ inegalitățile de gen în 
societate/comunitate, bazate pe 
instituții, procese și relații echita-
bile;

 → examinarea obiectivelor și prin-
cipiilor prin lentile de gen;

 → analiza de gen a practicilor și im-
pactului, identificarea probleme-
lor, apoi a soluțiilor adecvate.

Vulnerabilitatea femeilor privind ac-
cesul la viața publică și politică este 
determinată de o serie de obstacole 
de ordin social-politic, economic și 

cultural. Pentru sporirea reprezentării 
participării politice a femeilor, în ur-
mătorii ani ar trebui să crească rolul și 
influența educației, a mass-media și 
a societății civile în combaterea vizi-
unilor stereotipizate, cu promovarea 
ideii unei bune guvernări sensibile la 
dimensiunea de gen.24 

Administrația Publică Locală acțio-
nează mai hotărât în ceea ce priveș-
te identificarea rolului și importanței 
dimensiuni de gen în prevenirea de-
gradării mediului și a consecințelor 
schimbărilor climatice, prin diverse 
abordări:

ّ promovarea participării fetelor și 
a femeilor și a rolului lor de lider, 
pentru a asigura strategii recepti-
ve la dimensiunea de gen în ceea 
ce privește atenuarea schim-
bărilor climatice și adaptarea la 
acestea, reducerea riscurilor de 
dezastre și gestionarea incluzivă 
și durabilă a resurselor naturale;

ّ consolidarea capacităților, finan-
țarea și sprijinul pentru investiții 
în strategii și planuri de acțiune 
naționale de reducere a riscurilor 
climatice, de mediu și de dezas-
tre;

ّ sprijinirea spiritului antreprenori-

24 Consiliul Europei Plan de acțiune pentru Republica
Moldova 2021-2024 (pag. 28) https://rm.coe.int/action-
plan-2021-2024-roma-nian/1680a3ff23

al al femeilor și a angajării lor în 
economia verde, albastră și cir-
culară; consolidarea capacităților 
pentru femeile din mediul rural; 

ّ colectarea datelor despre im-
pactul diferențiat în funcție de 
gen al schimbărilor climatice și al 
degradării mediului și utilizarea 
acestor date la elaborarea po-
liticilor și acțiunilor receptive la 
dimensiunea de gen;

ّ sprijinirea inovatoarelor și an-
treprenoarelor din sfera digitală 
pentru a construi o economie 
digitală incluzivă și a elimina de-
calajul digital de gen în marile în-
treprinderi de tehnologie;

ّ sprijinirea furnizării de servicii 
publice și private prin interme-
diul canalelor, tehnologiilor și 
serviciilor digitale receptive la 
dimensiunea de gen (de exem-
plu, guvernare electronică, servi-

cii financiare 
digitale) care 
vor spori in-
cluziunea și 
participarea 
femeilor și a 
fetelor în so-
cietate.
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PRACTICĂ LOCALĂ DE 
IMPLICARE ÎN SOLUȚIO-
NAREA PROBLEMELOR 

DIN COMUNITATE ÎN CONTEX-
TUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Primăria satului Ursoaia, r. Căuşeni, 
împreună cu membrii grupului ”Ur-
soaia pune umărul” s-a mobilizat 
pentru adâncirea şi curăţarea r. Tă-
nătari.

Grupul de inițiativă URSOAIA PUNE 
UMĂRUL, este format din locuito-
rii din preajma râulețului Tănătari 
(Râpa) care de mai mulți ani se con-
fruntă cu inundațiile din gospodării, 
beciuri și terenurile agricole ce au loc 
după fiecare ploaie mai puternică. În 
discuțiile grupului cu locuitorii, orga-
nizate în 2019, s-a aflat că cel puțin 
216 locuitori se plâng că după ploile 
mai puternice sunt inundate gos-
podăriile și casele lor. Prima măsură 
pentru protejarea locuitorilor, a fost 
luată de primăria Ursoaia în 2020 
prin adâncirea și amenajarea râule-
țului Tănătari.

Membrii grupului în discuțiile cu 
doamna primar Elena Mărjinean, 
au decis că pentru protejarea gos-
podăriilor, e necesar de amenajat și 
un canal de scurgere a apelor pe str. 

31 august 1989. Astfel, locuitorii îm-
preună cu primarul localității, Elena 
Marjinean, s-au mobilizat și au solu-
ționat problema inundațiilor și miro-
sului urât pe timp de vară de la apa 
care nu avea unde se scurge.

Ce s-a reuşit?
 ✓ Primăria a alocat 263 793 lei în 

2020, pentru plata integrală a 
lucrărilor de curățare și amena-
jare a râulețului Tănătari.

 ✓ 74 de gospodării au contribuit în 
total cu 19 000 lei, pentru plata 
lucrărilor de construcție a două 
podețe.

 ✓ Au fost alocați 200 mii lei din 
bugetul național, pentru  ame-
najarea unui canal de scurgere 
pe strada 31 august 1989 din lo-
calitate;

 ✓ În 2021, primăria a alocat din 
bugetul local, 245322 lei pentru 
lucrările de amenajarea a siste-
mului de drenaj a apei și a dru-
mului;

 ✓ S-au creat condiții de protec-
ție în cazul ploilor abundente 
pentru cca 216 locuitori ai satu-
lui astfel fiind protejată munca 
femeilor si bărbaților din gos-
podăriile anterior afectate cât și 
bunurile acestora.

Consiliul Municipiilor și Regiunilor 
Europene (CEMR)25 a lansat în mai 
2006 Carta europeană pentru ega-
litatea femeilor şi bărbaţilor în viaţa 
locală26, adresată guvernelor loca-
le și regionale din Europa, care sunt 
invitate să o semneze, să își asume 
public un angajament oficial față de 
principiul egalității între femei și băr-
bați și să pună în aplicare, pe terito-
riul lor, angajamentele asumate în 
cadrul Cartei.

Unul din principiile fundamentale 
care urmează să stea la baza acțiuni-
lor autorităților locale se referă la in-
tegrarea dimensiunii de gen în toate 
activitățile administrației locale, care 
este necesară pentru a avansa egali-
tatea femeilor si bărbaților. În acest 
sens, dimensiunea de gen trebuie 
luată în considerare în elaborarea 
politicilor, metodelor și instrumen-
telor care afectează viața de zi cu zi a 
populației locale – de exemplu, prin 
utilizarea unor astfel de instrumen-
te cum ar fi „integrarea dimensiunii 
25 CEMR reprezintă interesele autorităților locale și regio-
nale ale Europei și ale asociațiilor acestora în peste 40 de 
țări. Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) 
este membru a CEMR.
26 https://www.ccre.org/docs/charte_egalite_en.pdf

4. BUGETAREA SENSIBILĂ
LA GEN LA NIVEL LOCAL

de gen”27 și „bugetarea sensibilă la 
gen”.28

În acest scop, experiențele femeilor 
în viața locală, inclusiv condițiile de 
viața și de munca, trebuie analizate 
si luate în considerare.

Bugetarea sensibilă la dimensiunea 
de gen (BSG) vizează elementele 
conceptuale, tehnice și politice cu 
privire la bugetul sensibil la dimen-
siunea de gen, cu alte cuvinte abor-
darea integratoare a egalității de gen 
în procesul bugetar.29 Aceasta repre-
27 Definiția Consiliului Europei: „Integrarea dimensiunii 
de gen este (re)organizarea, îmbunătățirea, dezvoltarea și 
evaluarea politicilor, astfel încât dimensiunea egalității de 
gen să fie încorporată în toate politicile, la toate nivelurile 
și toate etapele, de către actori implicați în mod normal în 
elaborarea/aprobarea politicilor.”
28 Definiția Consiliului Europei: „Bugetarea sensibilă 
la gen este o aplicație a integrării perspectivei de gen în 
procesul bugetar, care presupune o evaluare bazată pe gen a 
bugetelor, integrarea perspectivei de gen la toate nivelurile 
procesului bugetar si restructurarea veniturilor si cheltuiel-
ilor în scopul promovării egalității sexelor.”
29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PD-
F/?uri=CELEX:52020DC0152&from=RO
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zintă evaluarea 
prin prisma de gen 
a bugetelor, încor-
porând perspecti-
va de gen la toate 
nivelele procesului 
bugetar și restruc-
turând veniturile și 
cheltuielile pentru 

a promova egalitatea de gen.

Integrarea dimensiunii de gen este 
procesul de evaluare a implicațiilor 
pentru femei și bărbați ale oricărei 
acțiuni planificate, inclusiv legisla-
ție, politici sau programe, în orice 
domeniu și la toate nivelurile. Este 
o strategie prin care preocupările și 
experiențele femeilor, precum și ale 
bărbaților sunt integrate în proiecta-
rea, implementarea, monitorizarea și 
evaluarea politicilor și programelor în 
sferele politică, economică și socială, 
astfel încât atât femeile, cât și bărba-
ții vor beneficia  în mod egal de aces-
tea, inegalitatea nu se va perpetua, 
iar egalitatea de gen va fi atinsă.30

În Republica Moldova integrarea di-
mensiunii de gen în politicile publi-
ce locale s-a materializat recent în 
urma derulării a 2 proiecte conexe, 
implementate de UN Women Mol-
dova. În cadrul acestor proiecte 20 
30 Definiția Consiliului Economic și Social al ONU (1997)

autorități locale selectate de Congre-
sul Autorităților Locale din Moldova 
(Colonița și Cruzești din mun. Chiși-
nău, Boșcana și Cimișeni din Criuleni, 
Zubrești din Strășeni, Mateuți din Re-
zina, Căinari și Coșcalia din Căușeni, 
Satul Nou și Selemet din Cimișlia, 
Sărata Nouă din Leova, Vinogrado-
vca din Taraclia, Sărata Veche din 
Fălești, Ștefănești din Florești, Bălă-
șești, Iezărenii Vechi și Bilicenii Vechi 
din Sîngerei, Sauca și Mereșeuca 
din Ocnița, Crișcăuți din Dondușe-
ni)31,  precum și 12 autorități locale 
din raioanele Cahul și Ungheni (mun.
Cahul, Andrușul de Jos, Larga Nouă, 
Slobozia Mare, Văleni, Zîrnești; mun. 
Ungheni, Pîrlița, Manoilești, Măcă-
rești, Rădenii Vechi, Zagarancea)32 
în perioada septembrie-noiembrie 
2021 au elaborat și urmează să apro-
be și să realizeze Strategii locale și 
Bugete locale sensibile la gen.

Bugetarea sensibilă la gen este o 

31 Partenere a Proiectului „Consolidarea Rețelei femeilor 
din cadrul CALM și furnizarea de sprijin pentru dezvoltar-
ea capacității femeilor primare și angajaților din adminis-
trația publică locală privind abordarea integrată a egalității 
de gen la nivel local și buna guvernare”, implementat de 
UN Women Moldova, în parteneriat cu  CALM, finanțat de 
Suedia https://www.calm.md/bugete-sensibile-la-gen-elab-
orate-in-mai-multe-primarii-din-republica-moldova/?fb-
clid=IwAR3_nyKL-8Lm9p8IUN-BRhMmQeDlAOpRuW-
pR8XZTxztDpTFJt74ouaSGlik
32 Partenere a Proiectului EVA „Promovareaegalității 
de gen înraioaneleCahulșiUngheni”, implementat de UN 
Women Moldova, în parteneriat cu UNICEF, finanțat de 
UniuneaEuropeană https://moldova.unwomen.org/ro/nou-
tati-si-evenimente/noutati/2020/12/eva-project-generic

strategie de atingere a egalităţii 
între femei şi bărbaţi, concentrân-
du-se pe modul în care sunt colecta-
te și cheltuite resursele publice și are 
un triplu scop:

 ✓ să promoveze responsabilitatea 
și transparența în planificarea 
fiscală;

 ✓ să sporească integrarea dimensi-
unii de gen în procesul bugetar, 
de exemplu prin luarea de mă-
suri pentru a implica femeile și 
bărbații în mod egal în elabora-
rea bugetului;

 ✓ să promoveze egalitatea de gen 
și drepturile femeilor.

Din cauza distribuției inegale a pu-
terii între femei și în cadrul societății, 
precum și disparităților economice, 
condițiilor de viață diferite și roluri-
lor sociale atribuite, bugetele nu sunt 
neutre din punct de vedere a genu-
lui, respectiv afectează femeile și 
bărbații în moduri diferite. Bugetele 
sensibile la gen nu sunt unele sepa-
rate pentru femei și bărbați, ci mai 
degrabă bugete care sunt planifica-
te, aprobate, executate, monitoriza-
te și auditate într-un mod sensibil 
la gen, transparente și participative, 
cu o implicare largă a tuturor părți-
lor interesate și în special a grupuri-
lor care sunt de obicei marginaliza-

te. Procesul de bugetare sensibilă la 
gen urmărește ca impactul gender al 
bugetelor să fie vizibil, precum și să 
asigure că acestea sunt instrumente 
care promovează egalitatea de gen.

Procesul de bugetare sensibilă la 
gen poate aduce mai multe avanta-
je autorităţilor locale, cum ar fi:

 ّ Sporirea responsabilizării pentru 
angajamentele asumate, tran-
spuse în angajamente bugetare;

 ّ Asigurarea transparenței printr-o 
participare sporită la procesul 
bugetar a femeilor, prin interme-
diul consultărilor publice și parti-
cipării la elaborarea și monitori-
zarea bugetului local;

 ّ Îmbunătățirea eficienței, prin 
asigurarea că cheltuielile planifi-
cate aduc beneficii femeilor din 
comunitate, prin luarea în calcul 
a necesităților, distribuirea și im-
pactul resurselor alocate;

 ّ Stabilirea unui sistem de moni-
torizare funcțional bazat pe in-
dicatori de performanță pentru 
măsurarea progresului în atinge-
rea egalității de gen;

 ّ Verificarea implementării și re-
ducerea corupției, prin promo-
varea celei mai efective și efici-
ente alocări a resurselor;

29 30
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1. Stabilirea unuia sau mai multor 
obiective de egalitate de gen, 
proiectarea activităților cores-
punzătoare și identificarea alo-
cațiilor bugetare pentru atinge-
rea obiectivului (obiectivelor);

2. Examinarea sistematică a tuturor 
pozițiilor bugetare, cu scopul de 
a face orice modificări necesare 
pentru a produce rezultate gen-
der mai echitabile.

Procesul de bugetare sensibilă la 
gen va include următoarele etape:

I etapă: Analiza sensibilă la gen a tu-
turor activităților bugetare (Impact;  
nevoi satisfăcute; provocări și barie-
re).

II etapă: Reformularea politicilor bu-
getare și distribuirii resurselor pentru 
a obține rezultate mai bune în mate-
rie de egalitate de gen (restructurare 
a bugetului pe baza analizei de gen).

III etapă: Integrarea dimensiunii de 
gen ca o categorie pentru analiză în 
procesul bugetar. Bugetarea sensibilă 
la gen nu se referă doar la conținutul 
bugetelor, ci și la procesele implica-
te în elaborarea bugetului: modul în 
care se iau deciziile bugetare, ipoteze 
care stau la baza formării bugetelor, 
cine ia deciziile, cine influențează 
deciziile și cui i se refuză implicarea.

În procesul de bugetare sensibilă 
la gen poate fi utilizată abordarea 
în cinci pași33 a analizei politicilor și 
bugetelor, care se potrivește bine cu 
abordarea orientată spre performan-
ță și abordarea bazată pe drepturi:34

33 În limbajul bugetar pasul 2 echivalează cu „activități”, 
pasul 3 cu „resurse investite”, pasul 4 cu „realizări” și pasul 
5 cu „rezultate
34 UNFPA/UNIFEM “Gender Responsive Budgeting and 
Women’s Reproductive Rights: Resourcepack”, 2006.

 ّ Colaborarea cu societatea civi-
lă pentru a îmbunătăți impactul 
asupra dezvoltării și guvernării 
democratice;

 ّ Raportarea la progresele angaja-
mentelor naționale și internați-
onale privind egalitatea de gen, 
inclusiv realizarea Obiectivelor 
de Dezvoltare Durabilă;

 ّ Îmbunătățirea eficienței econo-
mice și reducerea sărăciei.

Cea mai importantă precondiție 
pentru generarea bugetelor sensibi-
le la gen atât la nivel central, cât și la 
nivel local este voința politică a au-
torilor de politici de a lucra în direcția 
asigurării egalității de gen și institu-
ționalizării procesului, perfecționând 
cadrul legal, prin includerea bugetării 
sensibile la gen și consolidând me-
canismele și capacitățile instituțio-
nale necesare integrării dimensiunii 
de gen în politicile, programele și bu-
getele aferente. 

Alte precondiții pentru elaborarea și 
implementarea bugetelor sensibile 
la gen se referă la:

 → angajamentul asumat al autori-
tăților publice;

 → resursele umane și financiare 
disponibile;

 → existența unor instituții funcți-

onale privind egalitatea de gen 
la nivel central și local (Comisii 
pentru egalitate de șanse, unități 
gender, coordonatori ai politici-
lor gender);

 → coordonarea acțiunilor în și între 
diferite sectoare și departamen-
te (grupuri de lucru intersectoria-
le și intersectoriale privind buge-
tarea sensibilă la gen);

 → implicarea societății civile; 
 → transparența, parteneriatul și co-

operarea între toate instituțiile 
și organizațiile relevante la nivel 
local și central;

 → colectarea datelor și indicatorilor 
dezagregați pe sexe.

Bugetarea sensibilă la gen presupu-
ne îmbinarea cunoașterii inegalității 
de gen, finanțelor publice și progra-
melor din sectorul public și se poate 
face atât în raport cu cheltuielile pu-
blice (asigurarea că cheltuielile publi-
ce contribuie atât interesului femei-
lor, cât și al bărbaților, dar și la o mai 
mare egalitate), precum și în raport 
cu veniturile (asigurarea că impactul 
politicilor fiscale este pozitiv asupra 
ambelor sexe).

La nivel internațional s-au conturat 
două abordări pentru elaborarea bu-
getelor sensibile la gen:

Pasul 1
Se analizează situația 
femeilor, bărbaților, fetelor și 
băieților într-un anumit sector

Pasul 4
Se monitorizează
cheltuielile și furnizarea
serviciilor, dezagregate pe sexe

Pasul 5
Se evaluează rezultatele
/impactul politicii sau 
programului și măsura în care situația de-
scrisă în Pasul 1 s-a schimbat (politicile și 
programele au condus la creșterea sau 
scăderea egalității de gen sau nu a existat 
nicio schimbare măsurabilă?). Se identifică 
toate lecțiile învățate din proces pentru a fi 
luate în considerare în procesul de buge-
tare pentru anul următor.
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Pasul 2
Se evaluează gradul de
sensibilitate la gen a 
legislației, politicilor și programelor.

Pasul 3
Se evaluează alocațiile
bugetare (se evaluează
dacă alocațiile bugetare sunt
suficiente pentru a implementa politicile 
și programele sensibile la gen identificate 
la Pasul 2)



Procesul de bugetare sensibilă la gen 
poate implica activități diferite, in-
clusiv cercetare, advocacy, monitori-
zare, instruire, conștientizarea, și ela-
borarea politicilor, precum și jucători 
diferiți, cum ar fi primarul, consiliul 
local, societatea civilă, mediul aca-
demic, donatorii. Natura activităților 
este într-o oarecare măsură deter-
minată de natura actorilor:

 ّ Cercetarea: De obicei efectuată 
din afara autorităților publice, ca 
bază pentru advocacy;

 ّ Advocacy: De obicei, desfășura-
tă din afara autorităților publice, 
dar primarul și consilierii ar putea 
avea nevoie să pledeze pentru 
bugetarea sensibilă la gen;

 ّ Monitorizare: Acesta este un rol 
cheie al consiliului local, dar 
primarul ar trebui să 
se implice, de ase-
menea, ca parte 
a atribuțiilor sale 
de management, 
în timp ce societatea 
civilă va dori să monitori-
zeze execuția bugetului;

 ّ Instruire: Formarea poa-
te implica toți jucătorii 
cheie, dar de 
obicei ar tre-

bui să se facă în ateliere separate 
din cauza cunoștințelor și func-
țiilor diferite ale diferiților actori;

 ّ Creșterea gradului de conștien-
tizare: De obicei, se adresează 
celor despre care nu se așteaptă 
să joace un rol cheie, dar al căror 
sprijin este necesar.

 ّ Analiza și elaborarea politicilor: 
acesta este rolul primarului. Bu-
getarea sensibilă la gen este o 
formă de analiză a politicilor, iar 
unul din scopurile majorității ini-
țiativelor de bugetare sensibilă 
la gen este ca primarul este să le 
instituționalizeze anual în activi-
tățile bugetare aferente.

Se consideră că inițiativele de buge-
tare sensibilă la gen au cel mai mare 

impact când sunt conduse de 
autoritățile publice, dar  imple-
mentate de societatea civilă.

La etapa inițială de implemen-
tare a bugetării sensibile la gen, 

autorităților publice locale 
din Republica Moldova ar 
putea să aloce resurse fi-

nanciare în câteva domenii, 
care vor avea un impact sem-
nificativ asupra abilitării feme-

ilor: crearea de locuri de 

UN MODEL DE ANALIZĂ A POLITICILOR ȘI BUGETELOR:

Fundamente Integrarea genului Date/informaţii
necesare

Resurse investite (inputs)
(bani alocați și cheltuiți 
așa cum este prezentat în 
Clasificația cheltuielilor)

Resursele alocate 
sunt suficiente pentru 
atingerea egalității de 
gen, precum și a altor 
obiective?

Activităţi
(servicii planificate și 
furnizate, de ex: servicii 
educaționale, suport antre-
prenorilor, alocații  sociale 
etc.)

Realizări (outputs)
(finalitățile activităților 
planificate și îndeplinite, 
de ex: beneficiari instruiți, 
afaceri susținute, venituri
crescute etc.)

Rezultate/Impact
(efecte planificate și obțin-
ute în realitate în raport cu 
obiective mai largi, de ex: 
oameni educați, afaceri 
competitive, sărăcie redusă 
etc.)

Activitățile sunt con-
cepute astfel ca să se 
potrivească atât fe-
meilor, cât  și bărbaților?

Activitățile sunt adecvate 
pentru a atinge egali-
tatea de gen, precum și 
alte obiective?

Rezultatele sunt 
distribuite corect între 
femei și bărbați?

Rezultatele sunt adec-
vate pentru a atinge 
egalitatea de gen, pre-
cum și alte obiective?

Prin rezultatele obținute 
este promovată egali-
tatea de gen, precum și 
alte obiective?

Date dezagregate pe 
sexe

Obiective şi indicatori 
de rezultate şi impact – 
poate necesita îmbună-
tăţire prin identificarea 
surselor relevante de 
statistici

Înţelegerea relaţiilor 
gender

Dialogul între repre-
zentanţii autorităţilor 
publice şi societatea 
civilă este recomandat 
ca una dintre abordările 
pentru a ajunge la o 
înţelegere

Dacă răspunsul la 
întrebări este NU, apoi 
schimbările trebuie 
identificate în toate
patru zone pentru a 
lichida decalajele de 
gen depistate.

33 34



CONCLUZII

Analiza de gen este un instrument 
important pentru abordarea integra-
tă a egalității de gen în reforma des-
centralizării și dezvoltarea locală, care 
poate asigura planificarea politicilor 
adaptabile la gen și alocarea resur-
selor, precum și accesul și furnizarea 
serviciilor. Diferite comunități și gru-
puri de bărbați și femei din Moldova 
au nevoi diverse (pe baza rolurilor și 
responsabilităților lor diferite în soci-
etate) și acces inegal la oportunități și 
resurse, inclusiv capacități și mijloace 
prin care pot sprijini financiar diverse 
servicii locale.

Egalitatea de gen este, prin urmare, 
evaluarea egală de către societate, 
a asemănărilor și diferențelor dintre 
bărbați și femei, precum și rolurile pe 
care le joacă. Se bazează pe faptul că 
bărbații și femeile sunt parteneri de-
plini în casă, comunitate și societate. 
Egalitatea nu înseamnă că femeile 
și bărbații vor deveni aceeași, ci că 
drepturile, responsabilitățile și opor-
tunitățile femeilor și bărbaților nu vor 
depinde de faptul dacă sunt născuți 
bărbați sau femei.

Deşi egalitatea de gen, în calitate de 

Obiectiv de Dezvoltare a Mileniului, 
a fost inclusă pe agenda naţiona-
lă de mai mulţi ani, femeile încă se 
mai confruntă cu provocări impor-
tante pe dimensiunea reprezentării. 
Femeile din Moldova continuă să fie 
subreprezentate în procesul decizi-
onal politic şi public. Femeile sunt 

reprezentate la nivel de una din cinci 
deputaţi în Parlament sau primare, 
una din patru în poziţia de manageră 
de companie sau şefă de minister şi 
una din trei consiliere locale. Rata de 
angajare a femeilor (36%) este mai 
mică decât cea a bărbaţilor (44%), 
chiar dacă cota femeilor în tota-
lul populaţiei este un pic mai înaltă 
(52%, în comparaţie cu 48%). Rata 
de angajare este mai mică pentru 
femeile cu copii (39% pentru cele 
cu cel puţin un copil, în comparaţie 
cu 59.5% pentru femeile fără copii). 
Pe de altă parte, doar 5% din băr-
baţi beneficiază de indemnizaţia de 
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muncă, diversificarea serviciilor de 
îngrijire a copiilor (creșe, grădinițe, 
activități extra-școlare, inclusiv artis-
tice și sportive); organizarea spațiilor 
pentru agrement, inclusiv parcuri; 
combaterea violenței împotriva fe-
meilor și alte domenii identificate la 
nivel local. 

Implementarea reală și fără opozi-
ție a bugetării sensibile la gen este 
posibilă, dacă majoritatea femeilor 
și bărbaților vor conștientiza impor-
tanța unor politici incluzive pentru 
toți, astfel ca viața în fiecare locali-
tate să fie sigură și agreabilă pentru 
fiecare.
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creştere a copilului (în comparaţie cu 
94% din femei) şi doar 13% de pro-
fesori la şcolile primare şi gimnaziu 
sunt bărbaţi. Aproximativ 66% din 
timpul total de muncă al femeilor 
este lucru neplătit (în mare parte, 
lucrul domestic şi de îngrijire), pe 
când bărbaţii alocă de două ori mai 
puţin timp pentru această activitate. 
În medie, bărbaţii primesc salarii cu 
14,4% mai mari decât femeile. Una 
din patru femei (25%) cu vârsta mai 
mare de 15 ani au fost supuse cel pu-
ţin unui tip de violenţă în familie pe 
parcursul ultimilor 12 luni.

Începând din 2015, egalitatea de gen 
este al cincilea dintre cele șaptespre-
zece obiective de dezvoltare durabilă 
ale Națiunilor Unite. Inegalitatea de 
gen se măsoară anual prin rapoar-
tele privind dezvoltarea umană ale 
Programului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare.

Consolidarea capacității unităților ad-
ministrației publice locale în ceea ce 
privește aspectele de gen, mediu și 
schimbări climatice, bugetarea la ni-
vel local și finanțarea activităților de 
sensibilizare rămân a fi încă niște pro-
vocări. Este important de conștienti-
zat necesitatea bugetării programelor 
autorităților locale pe acțiuni de infor-
mare și popularizare privind degrada-
rea mediului, pierderea biodiversității.

La rândul lor, acțiunile autorităților 
locale privind ameliorarea efectelor 
schimbărilor climatice bazate pe ega-
litatea de gen pot contribui la crearea 
de șanse egale pentru femei să be-
neficieze de servicii și condiții îmbu-
nătățite (inclusiv asistență medicală, 
educație, transport și acces la apă și 
servicii energetice accesibile și efici-
ente) și prin participarea la oportuni-
tăți de generare a veniturilor.

Integrarea dimensiunii de gen în po-
liticile de adaptare la schimbările cli-
matice pot avea impact asupra ega-
lității de gen dacă oferă oportunități 
femeilor pentru dezvoltarea de noi 
competențe, de finanțare și tehno-
logii, de luare a deciziilor și acces la 
piețele de desfacere; dacă susțin an-
treprenoriatul femeilor în dezvoltarea 
emisiilor reduse; și prin reducerea po-
verilor sociale inegale cu care se con-
fruntă femeile zi de zi.

Proximitatea autorităților locale față 
de viața cotidiană și necesitățile ime-
diate ale oamenilor înseamnă că 
există potențialul de a răspunde mai 
direct nevoilor femeilor și bărbați-
lor atunci când vine vorba de politici 
publice și de furnizare de servicii. La 
aceste niveluri, există un potențial 
mare de utilizare a abordărilor de bu-
getare sensibilă la gen care implică 
populația locală.

GLOSAR

 ّ Abordare integratoare a egali-
tăţii de gen – includerea aspec-
telor de gen în toate politicile, 
programele, practicile și procesul 
de luare a deciziilor, astfel încât, 
în orice stadiu și la orice nivel al 
elaborării sau implementării, să 
se facă o analiză a efectelor asu-
pra femeilor și bărbaților și să se 
acționeze în consecință.

 ّ Acţiune afirmativă – orice poli-
tică instituțională menită să des-
chidă domenii tradițional domi-
nate de o anumită categorie de 
persoane (ex.: bărbați) altor gru-
puri sociale excluse anterior (ex.: 
femei).

 ّ Acţiune pozitivă – termen gene-
ric pentru programele care aplică 
inițiative, fie în mod voluntar, fie 
obligate de lege, pentru a creș-
te, a menține sau a îmbunătă-
ți statutul unui anumit grup de 
persoane, definit, de obicei, prin 
rasă/etnie sau gen, din cadrul 
unui grup mai mare. Acțiunile 
afirmative sunt permise în con-
formitate cu legislația.

 ّ Analiza impactului de gen – exa-
minarea propunerilor de politici/
strategii pentru a vedea dacă vor 

influența femeile și bărba-
ții în mod diferit, în scopul 
adaptării acestora pentru 
neutralizarea efectelor 
discriminatorii și pentru 
promovarea egalității de 
gen. Este unul dintre instrumen-
tele folosite în metoda “gender 
proofing”.

 ّ Bariere invizibile  – atitudini 
bazate pe prejudecăți, norme și 
valori tradiționale, care împiedi-
că responsabilizarea sau deplina 
participare a femeilor în societa-
te.

 ّ Date segregate pe genuri/sexe 
sau statistici segregate pe ge-
nuri/sexe – colectarea și clasi-
ficarea datelor și informațiilor 
statistice pe genuri pentru a efi-
cientiza analizele comparative 
de gen.

 ّ Desegregare pe piaţa muncii – 
politici privind reducerea sau eli-
minarea segregării/ discriminării 
(verticale și/sau orizontale) pe 
piața muncii

 ّ Diferenţa dintre genuri – termen 
care desemnează diferențele 
dintre bărbați și femei din per-
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spectiva a trei dimensiuni: 
accesul la viața politică; 
accesul la piața forței de 
muncă salarizate; do-
meniul bunăstării uma-
ne în sens larg. Pentru 
a vorbi de o diminuare a 
„diferenței de gen” sunt necesa-
re o serie de schimbări, cele mai 
importante fiind: redefinirea di-
viziunii muncii casnice și restruc-
turarea modalităților concrete 
de distribuire a recompenselor 
și oportunităților de progres ale 
femeilor și bărbaților pe piața 
muncii plătite

 ّ Echitate de gen – corectitudinea 
tratamentului în funcție de gen, 
care poate fi egal sau diferit, dar 
considerat echivalent în ceea ce 
privește drepturile, obligațiile și 
oportunitățile. 

 ّ Insensibilitate la gen – ignora-
rea sau incapacitatea de a lua în 
considerare dimensiunea de gen 
(antonim al sintagmei “sensibil 
la gen” sau “neutru din punct de 
vedere al genului”).

 ّ Egalitate de şanse – concep-
tul conform căruia toate ființele 
umane sunt libere să își dezvolte 
capacitățile personale și să alea-
gă fără limitări impuse de roluri 

stricte de gen; faptul că diferitele 
comportamente, aspirații și ne-
cesități ale femeilor și bărbaților 
sunt luate în considerare, eva-
luate și favorizate în mod egal; 
înseamnă că femeile și bărbații 
se bucură de aceeași libertate de 
a-și realiza aspirațiile.

 ّ Evaluare sistematică a probelor 
privind includerea dimensiunii 
de gen – analiză a   propuneri 
de strategie în scopul evitării po-
tențialelor efecte discriminatorii 
pentru unul dintre genuri și al 
promovării egalității de gen. Me-
todă prin care se asigură faptul 
că toate politicile și practicile din 
cadrul unei organizații/instituții 
au efecte benefice asupra bărba-
ților și femeilor în egală măsură.

 ّ Limbaj nonsexist – limbaj care, 
prin expresiile și conotațiile sale, 
asigură un tratament lingvistic 
egal, nediscriminatoriu atât fe-
meilor, cât și bărbaților.

 ّ Politică de gen – noțiunea se 
aplică acțiunilor, comportamen-
telor, atitudinilor, practicilor per-
soanelor. Una dintre chestiuni-
le cele mai importante care se 
pune în legătură cu relațiile de 
gen, derivă din valorizarea genu-
rilor, respectiv valorizarea femi-

nității și a masculinității într-un 
context dat și a modurilor în care 
aranjamentele instituționale re-
compensează cele două genuri.

 ّ Roluri de gen – atitudinile și 
comportamentele dominante 
pe care societatea le asociază cu 
fiecare sex. Acestea includ drep-
turile și responsabilitățile norma-
tive pentru bărbați și femei într-o 
anumită societate. Presupun un 
amestec de comportamente 
psihologice, atitudini, norme și 
valori pe care societatea le de-
semnează ca fiind masculine sau 
feminine.

 ّ Sensibilitate la gen  – luarea în 
considerare în permanență a di-
mensiunii de gen.

 ّ Sexism – reprezintă ideologia 
supremației bărbătești, cu în-
tregul sistem de credințe care o 
alimentează. Patriarhatul este 
forma de organizare socială 
care întărește această ideologie. 
Sexismul se manifestă în pre-
zent sub forma unor discriminări 
mai „subtile”: eliminarea tacită 
a femeilor din profesiile și po-
zițiile cu câștiguri ridicate, edu-
cație practică și sportivă diferită 
pentru băieți și fete, orientarea 
fetelor către profesii „feminine”, 

desconsiderarea autorității fe-
meilor în diferite domenii și chiar 
în comportamente private, utili-
zarea imaginilor media inferiori-
zante pentru femei.

 ّ Stereotipurile de gen – sisteme 
organizate de credințe și opinii 
despre caracteristicile femeilor și 
bărbaților, precum și despre cali-
tățile presupuse ale masculinită-
ții și feminității. Stereotipurile ne 
spun nu numai cum sunt femeile 
și bărbații, dar și cum ar trebui să 
fie. Fac parte dintr-un sistem mai 
larg de credințe despre gen care 
influențează percepțiile despre 
cele două sexe. Acest sistem de 
credințe se transmite mai ales 
prin așteptările sociale, el inclu-
zând, totodată, și atitudinile față 
de rolurile adecvate fiecărui sex, 
percepțiile cu privire la cei care 
încalcă aceste norme, precum 
și percepția de sine, ca persoană 
de un anumit gen.




